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H~STORIA GERÀL DO BRAZIL.

SECÇÃO I.

INTRODUCÇAO. ORIGEM DO DESCOBRIME 'TO DA AMERICA CE TRAL.

QUANDO a Grecia, herdeira da antiga civihsação fenicia,
habylonica e egypcia, era o foco da illuslração da parle
occidental e ceDt.ral do chamado Antigo Continente, e leva
va o seu comercio e semeava as suas colonias ê1esde as cos
tas do Bósforo até os porto's do ALlantico, anciava ella por
ver-se directamente em contacto com a civilisação da Asia
meridional e oriental, até que, com o podei' das armas,
lhe satisfez, em parte, essa anciedadé o grande Alexandre.

Ambas as civilisações começaram depois a auxiliar-se e .
a assemelhar-se pelas propagandas religiosas do islamismo
e das cruzadas. Peregrinos das duas religiões narravam o
que observavam, e um dos que puulic~uobservações mais
profundas, e que deviam algum dia 'ter maior influencia
Da historia da humanidade foi o ueato malhorquino Ray
mundo Lull, a quem llã'O duvidamos aLlribuir DU origem
o pensamento que occ(lsionou o faclo qne se disse Desco
bl'imento ,do Novo Continenle.

IIlST. GIlR. DO BRAZ. TOM. I.



2 RAYMUNDO LULL. D. JCi~o I. CEUTA. O INFA"ITE D. IIENnIQUE.

s~c. Lull OU Lullio, como vulgarmente o appellidam, talvez o
--..:- sabio mais encyclopedico da idade media \ depois de ha

ver corrido grande parte do mundo, segundo elle inge
nuamente diz, escreveu, ao encerrar-se seculo XIV, um li
vro intitulado De fine, no qual lembrou a conveniencia de
acabarem os christãos com o improficuo systema das cruza
das maritimas, com que nunca ficariam por uma vez se
nhores da Terra-Santa; e propoz para aggredir os musul
manos um plano mais razoa velo Consistia este em os ir re
cbassande, passo a passo, das terras por onde se avisinha
vám da christaBdade, obrigando-os assim a abandonarem
todas as conquistas feitas ,águem da Arabia, e a retrocede
rem pelo mesmo caminho por que tinham avançado victo
riosos. Insistia se começasse a nova cruzada terrestre pela
conquista de Granada, sendo depois a guerra transferida de
Ceuta, por toda a Africa septentrional, até o Egypto, paiz
que se devia tralar desde logo de empobrecer por meio
de um aturado bloqueio, que desviasse para outra parte o
commercio da especiaria do Oriente, o qual os CaLalães e
Genovezes que frequentavam Alexandria se veriam obriga
dos a fazer de outro modo, indo inclusivamente em pessoa
dizia elle, a «Bagdad e á propria India.» As obras de Lull
ganharam celebridade, e até cerla popularidade no sul da
Europa muitosannos depois; e o díto projecto nella contido
só foi estudaao e seguido d'ahi a um seculo, de maneira
que pareceu então nascer de novo.

'D. João I de Portugal, o chefe da il1ustrada rlynastia
d'Aviz, desejoso de estender mais o seu pequeno reioo, por
meio de conquistas sobre os infieis, passou a desalojal
os de Ceuta; e os seus herdeiros proseguiram depois n'esse
grande pensamento, apoderando-se de outras terras dos
Algarves d'Africa.

O infante D. Henrique, filho d'aquel1e rei, propoz-se a
diminuir a riqueza e por consequencia a imporlancia do
Egypto, bloquea~do-lheo seu rendoso commercio da espe
ciaria, não do lado do Mediterraneo, mas com muiLo maior

N l ousadia, pelos mares do Oriente, que tratou de buscar,
no °fi~. emprehendendo chegar á Iudia por meio da circumnave

gação'd'Africa.

I NavarrelC, lIist. de la Naulica, p. 47 e sego



os REIS C.\THOLrCOS. OS MALIIOIl.QUlNOS. ClRCUMNAVEGAÇÃO D'AFHICA. 5

. Mais tal' e os reis católicos, por instincto de conserva- s~c.

ção, tiveram tambem que realisar a idéa da expulsão total~:"'"

de Hespanha dos infieis, idéa que um homem pela luz de
seu genio, havia concebido quasi dois seculos antes. Tanto
é certo, ainda que ao mesmo tempo lastimoso pela peque-
nhez nossa, que na bistoria do progresso do espirito hu""
mano as idéas mais fecundas necessitam de muito tempo
para germinarem e fructiücarem.

o fim porém do seculo xv o pensamento de Lnll estava
tão aceito, e a politica de perseguir os musulmanos a ferro
e fogo se havia por tal forma encarnado nos dois reinos
da Hespanha que, se os descobrimentos e conquistas no
Oriente e no Occidente se não mettem de permeio, póde
ser que ambos esses reinos (acaso reuniuos por alguma
combinação como a que naquelles tempos se mallogrou)
tivessem invadido toda a costa africana do Mediterranco, e
conquistado pelo menos tudo até o Egypto e a Arabia Felizi
se é que taes guerras não produzissem algum novo Ale
xandre, para a Iberia, que por terra penetrasse, como o
macedonico, victorioso até o Gangp.s;-ou até os confins
da Asia, cujas riquezas a Europa agora conbecia melhor.

Nem nos admire que fosse originariamente devido aos
escriptos do malborquino Lull o pensamento da conquista
dos Algarves d'Africa, e do desvio do Egypto do cqmmer
cio da especiaria, quando sabemos que as obras de Lull
são ainda hoje lidas em l\1alhorca, ilha que desde o se
culo XUl se tornára «o foco dos conhecimentos scientificos
na difficil arte do navegador,» a ponto que seus nautas,
juntos talvez aos Catalães, haviam ja montad9 os promon
torios Nam e Bojador, antes que o emprehendessem os
maritimos de Sagres 1, cujo preceptor' primeiro foi a nosso
ver outro malhorquino, mestre Jacome, «homem mui doc
to na arte do navegar, que fazia cartas e instrumentos» \
e que não deixaria de transmillir ao proprio infante Dom
Henrique as idéas de Lull, com as quaes estaria familia~

risado como todos os seus patricios. Assim o trafico da
especiaria veiu a estimular os Portuguezes a emprebender
a circumnavegação d'Africa, como o do ambar havia, mi·
lhares de annos antes, estimulado os Fenicios á circumna~

i HumboldL, Ex. CriL. 1,283,284, e· ~ narros, Asia, Decada ],1.°, l6.
288.



.. ClnCUMNAVEG AÇAO DA EUROPA. CABO DA DOA ESPERA 'ÇA. COLOMBO.

S~C, vegação da Europa, desde os confins do 1\1e lterraneo '3té
-.:- oBaltico.

Empresa porém tão ousada não podia ser obra de uma
só geração. O infante D. Henrique morreu antes de ver
realisado sens planos;' mas com elle não morren o ardor
de os levar avante. E em quanto o rei D. João II se esme
rava em proseguil-os, envidando todos os esforços, ,e quan
cio suas expedições haviam Ja descoberlo o promontorio
mais austra1 das terras d'Africa (que o mesmo rei, por elle
bem esperançado, denominou, apezar de torment0so, Ca .
bo de Boa Esperança), apresentou-se 1)a sua corte outro
projecto mais audaz para chegar ás plagas orientaes da
Asia e aos paizes d'onde vinba a especiaria, por um rumo
inteiramente opposto ao que se e3tavn lenleando havia
meio seculo.

A glória da insislencia n'esse plano pertence toda ao
genovez Christovam Colombo, que, no modo como resistiu,
com a corngem da convicção, aos ob taculos que se lhe
levantaram, e ao dosdem com que muitns vezes homens
aliás instruidos escutaram os seus projectos, nos deixou a
prova do .seu genio. Fundado na theoria da redondeza da
terra, desde os tempos 'antigos reconhecida I, mas tornada
então popular, não só pelo grande auxiliar que á lransmis
são das idéas deu a imprensa, de recente invenção, como
pela uso das pomas ou pequenos globos terrestres, e ani
mado pelos conselhos do célebre lDnlhematico ílorentino
Paolo Toscanelli, propoz-se Colombo a chegar ao chama
00 Oriente, navegando sempre pelo rumo do occidenle,
devendo, segundo seu juizo, ser por tal rumo mais curto O

,caminbo de Hespanha á Asia, fiado na crença existente de
que este nosso planela eFa mais pequeno do que é 2. Havia
Colombo feito an teriormente várias viagens, algumas d'
ellas em navios portllguezes, e não contente com o inslruir
se practicamente na arte da navegação, lia ácerca dos ra
mos concernentes á ella as obras anligas e modernas pro
pagadas pela imprensa, e as commentava á margem, com
observações de sua leltra, depois de as eSludar e de sobre
ellas meditar. Na Bibliotheca chamada Colombina da cathe-

• Nas obras de Arisloteles e de Se- n'elle desemboca o lIIedilcrraneo até á
neca, se encontra o pensamento de India,
(Iue o AlIantlCO se eSlendia desde que ~ Humu, Ex CriL. II, nola II,
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ural de Sevilba se guarda ainda hoje çm d'esses impressos s~c.
monumenlaes; e a sua presença quasi nos faz remontar o -.~.

espirito a admirar o grande Geuovez concebendo a .idéa de n~°t.':n.
seu feito. E'o livro um e emplar da obra Imago lIfundi de
um antigo bispo dp Cambray, o cardeal Pedro d'A:illy (Pe-
trus AlliacLls), compilada de varias autores antigos e da
quella idade. Codice veneravel, que por ass)m dizer foi o
catbecismo onde o nauta ousado adquiriu talvez a maior
parte dos seus conhecimentos cosmologicos, que acaso não
houvera adquirido sem a propagação, pela imprensa, da
obra d Ailly:

ão pertence a esta Historia relatar o modo como sendo
suas propostas e projectos regeitados em Portugal, foram
depois aceitos por Castella, a cujo serviço navegando o
improvisado almirante com tres pequenas caravellas, sem
pre com a proa no occidente, e encontrando as Antilhas; as
tornou pelo archipelago de Cipango, ou do imperio do Ja
pão, extrema oriental da Asia, segrindo a idéa que tinham
os Europeos pela descripções de larco Polo, que reco
Ibera do Oriente a Veneza, sua patria, pelos fins do seculo
decimo-Ierceiro. . -120;';.

Sabido é como das Antilbas passaram mais tarde Co
lombo e osCaslelbanos ás plagas do continente immediato,
e como ainda ali todos imaginaram estar pizando as terras
conlíguas no Ganges. 'E na errada persuasão de haver abi
cado ús costas da Asia, bavendo chegado a eJlas desde a
a lJesptloha, sempre por mar, pelo rumo do occidente,
morreu o grande bomem que verdadeiramente se pode di
zer flue conSUlllmOll a obra começada por Alexandre de
pÔr em cOUllllunicação reciproca o genero humano.

Deste modo tiveram noticia os geograpbos europeos de um
contineule, antes a ellcs desconhecido; e os zelosos pro
pagadores da fé christã encontraram novas ovelbas para
aggregar ao rebanho commllm.

Apressemo-no's porém a advertir que esse mesmo con
tinente pelo lado mais septenlrional estava sendo visitado
por Europeos I da Islandia e da Irlanda, desde obra de
quatro seculos; passa nua-se porém isso como um facto ex- .
traviado, sem importancia alguma, desconhecido do res-

I numholdt, Ex. Cril. II, p. 100 e Inst. II, 202 a 2iH.
scg.-lIafn, Antig. amer., 1l.1 Hev:- do



6 E' TOMADA PELA rXDIA. INDlAS OCCIOENTAES. OPINIAO DE STRABO.

s~c. to da Europa (que era quasi toda ella) , e sem nenhuma
-.:- consequencia para a humanidade em geral como teve o

grande feito do audaz Ligurio,-a navegação de Colombo.
Em virtude da grande autoridade d'este homem extraordi
nario, que muitos julgaram como inspirado, começou-se a
chamar India a toda a região que se explorava da outra ban
da do Atlantico, e por conseguinte lndias aos seus habi-

, tantes iNdigenas. Isto apezar de não ter faltado quem logo
asseverasse, segundo nos diz P. Martyr, que Colombo não
tinha descoberto mais que a terra d'Antllha, nome este que
como especie de mytho oceano se lia por aquellas para
gens, em quasi todas as carlas e portolanos antigos, bem
como outros ácerca dos quaes de nada serviria aqui occu
par a attenção do leitor. Quando, poucos annos depois, os
Portuguezes chegaram por mar á verdadeira India, e pelo
exame dos ultimas confins d'ella conheceram que era a
mesma a que os viajantes tinham chegado p.or terra, an
tes de existir aberta a circumnavegação d'Africa, foi que
todos reconheceram com maior evidencia o engano de. Co
lombo; e Castella, para não se dar por enganada, come
çou a chamar ás suas conquistas-Indias Occidentaes-tí
tulo esle que ja encontramos sanccionado na Cosmographia
de Enciso em f5f9, e que foi seguido com preferencia em
Castella durante muito tempo.

Então se devia admirar a previsão ou o saber de Strabo,
quando nos deixou escripto que no meio do Atlantico, dis
tante da desembocadura do Mediterraneo '1, bem poderiam
jazer «um ou mais continentes, povoados de differentes
raças humanas» . -

-Em verdade, quanto taes linhas se achavam em Strabo,
não admira que os cosmographos mais entendiuos não po
dessem dar credito ás theorias de Colombo de estar o Ja
piío pelo Jado do Atlantico mais perto da Hespanha do que

. pelo lado do Oriente. Admiremos no grande Genovez sua
fé e perseverança; e desculpemos-lhe enganos que tão pro
ficuos foram; mas não condemnemas, quando os não po
demos chamar a defenderem-se, os cosmographos, que
com as razões que lhes dava a sua sciencia não acreditaram
nas do mesmo Colombo, as quaes, segundo hoje sabemos,

I Cosmos, I, i52 c HH.
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não eram de bastante peso; embora o exit~. da empreza~ s~~.
desse a Castella, não a mesma terra para cUJa descoberta ~
empenhára seus thesouros; mas uma verdadeira mina,
que fez os sofregos de colher ouro d'ella esquecerem-se
do intento primitivo de quem a mostrou.- Fragilidade
humana que porque n'isso ganhámos todos chamamos
sciencia o que não passou de ser um erro feliz!

Lisboa foi a primeira cidade da Europa onde pisou o
heroe do Atlantico, apenas o seu feliz achado lhe acabava
de grangear a glória immortal. Logo os reis catholicos tra
taram de recorrer á Curia Romana, então arbitra suprema
dos negocios entre os Principes Chrislãos, pedindo lhes
confirmasse o direito de posse das terras que a expensas
de Castella acabavam de ser patenteadas á christandade.
Alexandre VI não hesitou um momento em conceder
quanto lhe era pedido. As concessões estenderam-se a to-
das as terras e ilhas descobertas e por descobrir I que it~i~'.
ficassem a loeste da linha meridiana imaginada a cem le-
guas das ilhas dos Açõres e das de Cabo-Verde 2. Citemos
só o facto, e abstenhamo-nos de censuras á falta de clare-
za da linguagem da bulia ou bullas concessorias, que não
veem a este logar, nem nos consente o respeito com que
nos cumpre acatar esses documentos. Baste-nos saber que
o rei de Portugal não podia deixar de resentir-se das
concessões á Hespanha, qae iam aggredir de frente, e
quasi annullar as identicas a ellas, que haviam feito ao seu
reino, como remuneração dos serviços prestados ao cbris
tianismo por alguns principes da dynaslia d'Aviz, varios
pontifices, maxime Nicolau V e Calisto fi 3. Este ultimo J~~~.18.
declarára inberentes ao mestrado da ordem de Chrislo em
Portugal ~ administração e padroado das terras adquiri-
das e por adquirir, desde o Cabo Bojador até os Indios \

t .Omnes insulas et terras firmas
inventas et inveniendas, detectas et
detegendas versus oeeidenLem eL mc
ridiem». Dul. PonL.; Nav. 11, doe. 18;
Muiioz p. 158.

2 .....qu:e linea disLeL á qualibet in
sularum qu:e vulgal'itér nuneupanLur
de los Azores eL Cabo-Vel'de eenLUlll
Ieneis versus oecidenLem eL meriLliem»
Navarr. II. p. iH. A'cerea desLa linha
veja-se lima idea de IlumbohlL, Ex.
Crit. m, 5i.

3 Pela bulia «lnLer e:eLeras qu:c no
bis eLe.-Tor. do Tombo, G. 7,111. 15,
n. 7; e Liv. do MesLr., 1'01. 150 e 16::>.
coI. 1.

4 .Ultra ilIam meridionalem plagam,
usque ad Indos adquisiLis eL acqllerell
dis» eLe. Manif. Leg. de D. Luis Cerrle
no §§. -1.5 e '16. I~ La obra de g.{ folhas
de folio, ainda que sem logar nem an
no de impressão, deve pl'ova\'elmenLe
ser de Madrid e de 1681.



8 JUSTAS QUEIXAS DE PORTUGAL. CONVEl'iÇAO DE TOnDESILIIAS.

s~c. e Xisto IV I confirmára ao rei D. João II as bulIas dé seus
~'- predecessores.
H8l J I d ., d dJun.,21. U gan o assim o rei portuguez posterga as as suas oa-

ções, e revalidadas em beneficio de outrem, depois de
têntar debalde fazer valer seus direitos junto da Curia
Romana e dos r.eis catho.\icos (aos quaes enviou expres
samente dois agentes, que foralIl Pel'o Dias e o celebre cbro
nista B.uy de Pina) assentou que o unico modo que lhe res
tava de decidir a questão era o de provar a. sorte da guerra
nos proprios mares das regiões descobertas. Aprestava-se
para isso uma armada, cujo mando chegou a ser confiado
ao 'valoroso Francisco d'Almeida \ que poucos annos de
pois tão temido se fez na Asia, quando os reis catholicos,
informados do que se estava passando á foz do Tejo õ, man
daram a D. João II dois embaixadores encarregados de en
caminhar tudo por meios pacificos, embora viesse Castella
.a ceder uma parte do que lhe outorgára o Papa. Foram en
carregados d'eslas propostas de conciliação Garcia de Car
vajal e Pedro d'Ayala, que desde logo alcançaram, com
suas promessas, sobrestar todos os preparativos de guerra,
compromettencl.o-se a novos ajustes. Houve talvez iâéa de
se reformar a bulia, ou de fazeI-a emendar, segundo a ex
pr~ssão cios reis catholicos a Colombo; porém vieram por
fim as duas nações a entender-se, nomeando plenipoten
ciarios para uma cOIlvençãlJ reguladora dos limites dos fu
turos dominios de uma e oulra. Esta convenção foi effec-

tW~7 tivainente assignada em 'ordesilbas: e. a Curia Romana a~-
un., . cançou por este meio sair do apuro em que se via, sendo

interpellada de haver feito uma doação de tepras já por ella.
mes"ma doadas. O meridiano demarcador foi transportado
muito para o occidenle. Assentou-se que passaria a trezentas
e setenta leguas ao poente do archipelflgp de Cabo-Verde;
e não. como havia sido dito na bulia do anno anterior, a
cem deste arcbipelago e do dos Açores, o qual fica, res
pecti:vamente ao primeiro, em longitude a sabendas mais
occidental. Infelizmente ainda com designar para fixar a
linha de demarcação todo o archipelago de Cabo-Verde,
em vez de um ponto delle, nã9 ficava rigorosamente de
termInada a mesma linha, e na convenção de Tordesilhas

t Torre do Tombo,- M. "!6 das bulias 2 [Jarros, Asi~, I, 5.°,11.
n. 10. Id. G. 17, 6,17 e 18. .. ;; ·av;lIT., li, Docms. 14, -iG 50, c 54
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se deixavam germens de.. discordio 9ue dep~is .haviam de S~?'
desenvolver-se, e promover quesloes de lImites '1, das~
quaes nasceram outras, que ainda se não terminaram de
todo. ho apezar de haver-se estipul' do que a demarcaçã"o
effectiva ti\ GSse lagar dentro de dez mezes, e de haverem
sido depois indicados outros élrbilrios ~; e Lambem 'apezar
das promessas feitas pelas dl,as .parles contratantes para
que e ta negociação de verdadeira concordia se não que
brantasse no futuro. Com effcito os reis juravam cumpril-a
«cessante toda a fraude, cautela, engano, ficção e dissi
mulação», e se propunbam a não recorrerem jamais aO'San
to-Padre, nem a admillirem deste, nem de legado seu,
nem de'PFelado algum f:]ualguer relaxação que conr.edes
sem contra o ajuslado. Antes pelo contrario tralariam de
impetrar de Roma uma bulia de confirmação que inclui se
textualmente o teor da dita convltução de Torde ilbas.
Tudo era baldi:1dol O vicio ja e, istia nessa mesma conven
ção mal redigida. Tao o é cerlo que na feitura dos tra
tados, como na das leis, nunca é dem.ais lodo o rigor
na redacção, principalmente quando a fu~tiça' e a razão
podem vir a encontrar- e com o interesse, e a serem -aquel-
las sqfismadas eofflJscadC:ls por esle. .

Sem pr~venções de qualidade alguma entendem.os que
assim como a distancia de um continente a outro situàdo
ao poenle se d ve l'asoavelmen{ecomeçar a contar desde
a paragem mais occidental do primeiro, as-im tambem ao
afastarmo-nos de um archipela o asleguas devem começar
a contar-se clb ulLimo ponto do mesmo arcbipelago; islo é
do mais proximo ao rumo que vamos seguindo. Nesta con
formidade a linha divisoria imaginaria, deveria passar 570
leguas, i to 025 Táos, 14 llinutos e 51 segundos para o Noln

poenle. da Ponta do Tarraral, naIlha dE Santo Antão, que é no fim.

a paragem mais occidental do arcbipelago 3. vindo assim o
meridiaoQ de demarcação a caí!' om pouco a loeste' do
Pará e da LngU1la. . .

As lerras pois que se encontras~em d'esse meridiano pa
ra leste deveriam logo ser adjudicadas a Portugal; e neste

j Veja-se desde lo~o a pago 52. .
~ :1\':11'1'., Ilisl. de la Nant.. p. '121 a

125.-Coll. de Ving. loín. n, p. 103.
Tor. do Tomllo. c,. \0,;), 4.-Bill. H.
de Mauriu, tom. \ lua Coll. d'1\yala.

3 De i~l1al opiniiio Coram'o gcogra
pito Enclso em 1;)19, e o filho de "Co
lombo (D. Fernunuo), nas jUlltas de
Badajo'l. em ·1524.......:(Navurr., Coll. de
"jag., l. IV, p. 565).



fO DIREITOS DE PORTUGAL A COLONISAR O lll\AZIL.

S~C. caso, em virtude das anteriores bulias, tinham de ser ad
-:.- ministradas pela insigne ordem de Christo, da qual era
1460. grão-mestre, não já o Infante D. Henrique, fallecido trinta

e tres annos antes, mas sim seu primo o Duque de Viseu
'1-19;;. D. Manuel, que depois herdou a corôa portugueza, reu

nindo em si a administração e padroado da dita ordem, e
que, em tudo venturoso, recebêra em Tordesilhas um le
gado que se póde dizer se continha em um testamento, cu
jos sellos só em devido tempo se deveriam romper.

As!;,im este legado, que abrangia grande parte das terras
do actuaJ Imperio do Brazil, ainda desconhecidas aos Eu
ropeos, veiu a pertencer a Portugal, não em virtude do
chamado direito de conquista, 01' o de descobrimento,
equivalente ao de primeiro occupatlte; mas sim em virtu
de de um tratado solemne, feito com a nação que descu
brira as Indias Occidentaes, e sanccionado pelo Summo
Pontifice, que então, perante as potencias christãs da Eu
ropa, ainda não dissidentes por scismas ou heresias, e for:
mando todas uma e5pecie de confe<..eração de que era chefe
o mesmo Pontrfice, tinha para as mesmas a força e presti
gio de um direito a que ellas proprias se haviam sujeitado.
Os qne criticam a iDgerencia da Santa Sé neste negocio es
quecem-se de que nãó vivem no seeulo em que ella teve
logar.

Como e quando se inteirou Portugal da existencia do le
gado, a que com poucos annos de antecipação dera her
deiro o tratado testamentaria de Tordesilhas, como o des
cuidou a principio, e o beneficiou e aproveitou depois; e
finalmente como, atravez de muitas vicissitudes (incluindo
acomettimentos e guerras por parte de gentes das quatro
nações, que alem de Portugal, mais se occuparam de co
Jonias do seculo dezeseis para cá, isto é, da Hespanha,
França, Inglaterra e HoUanda), veiu a surgir, na extensão.
de territorio que o mesmo legado abarcava, um novo Im
perio a figurar no Orbe entre as nações civilisadas, regido
por uma das primeiras dynastías de nossos tempos ..... tal
é o assllmpto da Historia Ge.~al do Brazil que nos propomos
escrever, se as' forças nos não faltarem para levar ávante
nosso empenho. De mui tenros annos levantámos a essa
ardua tarefa nosso pensamento, desejosos de prestar este
~erviço .ao paiz em que nascemo? Começamos pqr colligir



DUAS PALAVRAS SOBRE ESTA ODRA.

notas e documentos; trabalho improbo que nos consummiu s~c.

muitos annos; mas que era indispensavel para se apurar a --.:
verdade em muitos factos, 'desconhecidos uns, antros trans
tornados ou offuscados pelo tempo. A' medida que avan
çavam proficuamente nossas pesquizas, que encontrava-
mos novos maleriaes para o projectadQ edificio, cobrava-
mos maiores receios, ao conhecer que o mesmo edificio
reclamava de dia para dia mais babil arcpitecto; pois que,
sem alargar as proporções nem perder de vista a indispen-
savel condição da unidade, convinha aproveitar bem a
crescente profusão dos materiaes, e sobretudo ligai-os com
não inadequado cimento. Ao antigo projecto cheio de fé e
de e~peranças, como todos os projectos da mocidade, s~

guia-se o desanimo e o abandono de tudo, quando impulso
mais poderoso veiu suster nossas locubrações.....

A historia que emprebendemos escrever, bem que en
volva algumas noções, fundadas em factos, interessantes á
antbropologia, e algum conselho para os que venham a ter
a alta mis ão de governar ou de organizar estados novos,
é mai de aturados trabalhos' e de adversidades que de
brilhantes glórias. Não comprehende ella discordias entre
principes, nem tremendas vinganças, nem horriveis cri
mes, proprios ao paladar de -grande número de leitores,
que, no saborear taes alimentos do espirita, sem piedade
se esquecem das victimas á custa de cujo sangue elles se
condimentaram. Assim pare de ler quem nas historias dos
povos só busca o deleite, ou as emoções, digamos assim,
dramatica . Pare de ler quem não aprecia como primeiro
dote do historiador a fria imparcialidade no exame da ver
dade. Pela nossa parte em attingir esta, até onde a pode
mos apurar pelos documentos conhecidos hoje, puzemos
todo o desvelo: convencidos de que ella, e só ella, pode
offerecer harmonia 'eterna eu trc os factos; ao passo que a
falsidade, mais dia, menos dia, é punida pela contradição
que o tempo não tarda a manifestar.-Assim fosse passi
vei ao bistoriador possuir, quando escreve, a messe de es
c arecimentos que só pouco a pouco vai colhendo a inves
tigação de muitos, e que nos faz quasi inveja r a melhor
situação, em que, para julgar alguns Sllccessos, poderão
encontrar-se os litteratos dos seculos que hão de vir!. ..



f2 A VEnDADE NA HISTOnIA. ADULAÇAO OU TEMOR •

• S~C. Entr~têlnto como temos a persuasão (fundada, não no
-:..- nenhummerito inlellccLual de nosso trabalho, mas no gran

de número de factos apurados que esta obra vae compen
diar pela primeira vez) de que vamos escrever, não só pa
ra a geração actual, como para as vindouras, tão pouco
se espere que a adulação 011 o temor nos inspirem nem se
quer uma fraze. arraremos os successos segundo nol-os
hajam apresentado, em vista dos documentos. a reflexão
e o estudo; e alguma que outra vez, sem abusar, tomare
mos a nosso ·cargo fazer aquellas ponderações a que for
mos levados por intimas convicçõo ; pois triste do histo
riador que as não tem relativamente ao seu paiz, ou que
tendo-as, não ousa apresenLal-as, quando os exemplo.s c1(\

. passado lhe ajudam a indical' cQnvenicocias do futuro.



SECÇÃO II.

DESCOBRIMENTO DO BBAZIL E EXPLOIlAÇAO DE SUA COSTA.

CINCO annos apenas tinham decorrido desde ql1e fôra fir
mado o ajuste de Tordesilhas, qnando , asco da Gama dei
xava aberta para os Enropeos a navegação do Oriente.
depoi de baver tratado com o régulo de Calecut, na costa
occiden lal do Indostão.

Estava resolvida a possibilidade do grande problema de
cortar ao Egypto. pelos mares da India, o commercio da
csj)eciaria, dando a este um rumo mais faci! e commodo
para a Europa toda.

Afim de as egurar esse commercio em favor de Portu-
glll, por meio do estahelecimentã de algumas feitorias,
partiu da foz do Tejo, aos 9 de Março de 1500, !!!!la ~_. .7;j <:1

nadra de treze embarcações, armadas algumas por nego-<::=-~.! c .

ciantes particulares, mas todas sujeitas á cap!tania mór de I .........,

Pedr'.\.1\ ares Cabf<ll, individuo de familia illustre, porêm~ - •
não afamado por feitos alguns anteriores. -- ....

Nas instrucções escriptas que recebeu, e das quaes che- _
- I f d" 1\olagaram a nossas maos a guns ragmentos a maIOr lmpor- no fim.

tancla, foi-lhe recommendado que na altura de Guiné se
afastasse quanto podesse d'Africa, para evitar suas morosas
e doentias calmas. Obediente a essas instrucções, que ha-
viam sido redigidas pelas insinuações do Gama, Cabral se
foi amarando d'Africa, e naturalmente ajudado a le\ ar"pe-
las correntes oceanas ou pelagicas, quando se adJavá com
mais de quarenta dias de viagem, aos 22 d'Abril, avistou
a loeste terra desconhecida. O quedesLa se apresentou.pri
meiro distinc-tamente aos olhos curiosos da gente d'essa
armada, agora constante só de doze embarcações, por se
haver de<::garrado dias ante uma dellas, foi um alto monte,



i 4. VISTA DE TERRA. lIIONTE PASCllOA L. PERO - VAZ DE CAMINHA.

S~C. que, em attenção á festa da paschoa que se acabà"a de
-.:-. solemnisar a bordo, fOl chamado Pasclwal; nome que

ainda conserva este monte mui conhecido dos marítimos,
que o consideram entre as melhores balizas para acanhe....
cença d'essa parte do Ii ttoral.

A esquadra aproximou-se da costa no dia immediato.
O capitão mór maudou um batel a terra, o qual, remando
para uma praia em que havia gente, tentou communicar
com ella. Mas baldados [oram os esforços dos interpretes
dê lingua~ africanas e asiaticas, que iam no batel, para se
fazerem entender. Assim, o primeiro trato con ,?-quella gente
'se reduziu a algumas dadivas Ou escambos feitos de parte
a parte, e mediante as costumadas prevenções.

Entendendo Cabral que lhe cumpria haver mais 8xacta
informação da terra que tinha á vista, da qual se poderia
aproveitar para fazer nova aguada, e por ventura refrescar os
navios com algumas provisões, decidiu exploraI-a na manhã
seguinte; começando desde logo por buscar uma ens'eiad<l,
em que a frota podesse surgir com segurança. Encontrou-

'se esta, dez leguas mais ao norte; e de tão bom abrigo que lhe
foi então dado o nome, que ainda conserva, de Porlo Seguro.

Não seguiremos agora passo a passo as acções do capi
tão mór e dos mais da armada, nem as dos n 'esta occa
sião hospitaleiros habitadores d'esta terra, nos oito dias
que se demoraram os navegantes, até seguir sua rota para
o Oriente: Dispensa-nos dessa tarefa o -minucioso chro
nista deste descobrimento, o ingenuo Pera Vaz de Cami
nha, cuja narrativa epistolar i dirigida ao proprio rei, des
tas plagas virgens' em tudo, tanto nos encanta. Não pode
mos pórém d'eixar de transcrever aqui a sua narração do
modo como o capitão mór tratou dois individuas da terra
trazidos a bordo ,'como os mandou sentar no chão em uma
alcatifa, á maneira dos orientaes, e como finalmente os
agasalhou, atéqueno diaseguiute os devolveu á terra ricos
de insignificantes presentes. Eis as expressões de Caminha:

«O capitão, quando elles vieram, estava assentado em
nma cadeira, com uma altatifa aos pés por estrado, e bem
vestido, com um collar de ouro mui grande ao pescoço; e

t Guarda-se o original na Torre do te. 1);' um dOCUIll'ellto eligno ele l'erro'
Tombo, em Lisboa (Gav. VIII, 2, 8), duzir-se pOI' fac-silllile.
cscriplo em sele folbas ele papel fiol'e-
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Sancho de Toar. e Simão de Miranda, e Nicoláo Coelho, e s~c.

Ayres Corrêa, e nós outros, que aqui na náo com elle imos, --:
assentados no chão por essa alcatifa. Acenderam tochas;
e entraram; e não fizeram nenhuma menção de cortezia,
nem de falar ao capilão, nem a ninguem. Pero um delles
poz olho no co))ar do capitão, e começou de acenar com a
mão para a lel'ra e depois para o collar, como que nos di-
zia que havia em terra ouro. E Lar.8bem viu um castiçal de
prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o
castiçal, como que havia tambem prata. Mostraram-lhes um
papagaio pardo, que aqui o capitão traz, tomaram-no logo
na mão e acenaram para a terra. como que os havia ahi.
Mostraram-lhes uma ga!tinha; quasi haviam medo della e
não lhe quizeram pôr a mão; e depois a tomaram como
espantados. Deram-lhes ali de comer pão e pescado cozido,
confeitas, fárteis, mel e figos passados; não queriam comer
d'aquillo quasi nada, e alguma cousa, se a provavam, lan
çavam-na logo fóra. Trouxeram-Ihe~ vinho por uma taça;
pozeram-Ihes assim á boca tam-a-Iavez~ e não gostaram
delle nada, nem o quizeram mais. TrQuveram-Ihes agua
por uma,albarrada ; tomaram della senhos bocados, e não
beberam; somente lavaram as bocas e lançaram fóra. Viu
um delles umas contas de rosario brancas; acenou que Ih'as
dessem, e folgou muito com e!las, e lançou-as ao pescoço.
E depois tirou-as e embrulhou-as no braço; e acenava para
a terra. e então para as contas e para o collar do capitão,
como qne dariam ouro por aquillo. Isto lomavamos nós as-
sim pelo desejarmos, mas se elle queria dizer' que levaria
a..s contas e mais o collar, isso não queriamos nós entender;
porque lh'o não haviamos de dar. E depois tornou as con-
las a quem lh'as deu. E então estiraram-se assim de costas
na alcatifa a dormir ... O capitão lhes mandou pôr ás suas
cabeças senhos coxius... , e lançaram-lhes um manto em
cima. E elles consentiram e jouveram e dormiram.»

Copiemos ainda do mesmo Caminha a seguinte pintura
que faz dos habitantes:

(A feição delles é serem pardos, maneira de averme
lhados, de bons rostos, e bons narizes, bem feitos; andam
nós, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa
cobrir, nem mostrar suas vergonhas; e estão ácerca disso
com tanta innocencia como teem em mostrar O rosto; lra,-
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s~~r ziam amb.os ~ beiço debaixo furado, ~ mettido por ellc
--..:- senhas ossos d'osso brancos de compridão de uma mão

travessa, e de grossura de um fuzo d'algodão, e agudo na
.ponta, como furador. Mell8lD.-nos pela ,parte de dentro do
beiço, e o que lhe fica entre o beiço e os dentes é feito
como roque d'en adrez; e em tal maneira o trazem ali en
caixado que lhes não dá paixão. nem lhes· torva a fala,
nem comer, nem beber. Os eabellos seus são corredios, e
andavam tosquia.dos de trosquia alta, mais que de sobre
pente, de boa grandura, c rapados até por cima das ore
lhas. E um delles trazia por baixo da sulapa, de fonte a
fonte, para detras, uma maneira de cabeUeira de pennas
d'ave amarellas, que seria de compridão de um conto, mui
basta e mui cerré!-da, que lhe cobria o toutiço e as orelhas;
a qual andava pegada nos cabellos penna e penna com
uma confeição branda como cera, e não no era, de maneira
que andava a cabelleira mui redonda, e mui basta, e mui
.igual que não fazia mingua mais lavagem para levantar ... )

«Andavam ali muitos delles ou quasi a maior parte, que
todos traziam aquelles bicos de osso nos beiços e alguns
que andavam sem elles traziam os beiços furados, c nos
bUl-acos ..... uns espelhos de 'páoque pareciam' e pclhos
de borracha ; e alguns dcllcs traziam tres daquellcs bi
cos a saber, um na metade e os dois nos cabós. E anda
vam abi outros quartejados de cores;' a saber, delles ame
tade da sua propria cor, e ametade de tintura 'negra, ma
neira azulada, e outros qnarLjados de escaques. Ali anda
vain entre etles tres ou [Juatro moças, bem 'moças c bem
gentis, com cabellos mui pretos, compridos pela" espa
doas ..... » Igualmente se. fixou a aLtenção de Caminha fi

um boniem «ja de dia, todo paI' louçainha cheio de pen
nas pegadas pelo corpo, que parecia assetleado, como
S. Sebastiam.l> «Outros t.raziam carapuças de pennas ama
relias, e oúlros de vermelhas e outros de verdes»

No Jia 2-6 do mencionado Abril, que era. o 'domingo da
Paschoela; t9rám todos os da armada assistir á missa que
foi celebl'acla 'em um ilheo ou restinga, que 'se/acha áentra
da do diLo Porto Segura. Presencearam a solcmnidadé
cheios de espanto (que alguns dos nOSS0S tomairam por
devoção) muitos ,filhos da leáa que ali vieram. 'ranl'bem
cumpre fazer menção_tio' quo', nó ullimo dia do diLo mez,
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~ no meio da solemnidade de outra missa se effectuou a s&c.
.cerimonia da torna ,de posse da nova região para a Corôa-:
de Portugal, levantando-se n'um morro vi~inho uma g~an:..

de CJuz de madeira com a divisa do venturoso rei D. Ma-
nuel. Do alto desse morro -se descobria o mar fenecendo no
horizonte,; e os que sobre .fi superfic~e das aguas estendiam
saudosos os olhos, c'o pensamento na patria, ~al, podiam
imaginar a importancia e a grandeza da' terra, compréndi,...
da dentro da demarcação ajustada em Tordesilhas, cuja
existencia iam revelar ao mundo clvilj13ado. E menos por
certo imaginariam que nessa tena, dentro de algumas ge-'
rações, se havia de organisar urna nação mais rica _e mais
consideravel do que a mãe patria. Pelas informações que
pareciam dar os naturaes, se julgou ser a terra urna ilha,-
outra Antilha mais. Nesta hypothese, Cabral a deaominou
nha da Vera-Cruz; commemorando por este nome a festa
que no principio do mez immecJ.iato devia celebrar a Igre-
ja. O tempo veiu a. descobrir quão pouco ha que fia~ em
informes dados por acenos, em que as mãos fazem o oflicio
da lingua, e os olhos o dos ouvidos. Mais proximos da ver-
dade estiveram os pilotos arrumando em dezesete gráos de
latitude australo porto,' que jaz effectivamente em dese-
seis gráos e meio escaços.-Assim o descobrimento casual
desta região, que era verdadeiramente urna porção remota
do proprio continente que mais para o norte estava ja
muito visitapo por Colombo e os mais capilães que na ·sua
esteira su.ccessivamenle navegaram de Castella, ~ste desc9
brimento, dizemos, devido a causas que nada tinham que
ver com as explorações do célebre Genovez, houvera agora.
feito conhecer esla quarta parte da terra ás tres, que antes
umas ás outras se conheciam, se o discipulo de Ailly e de
Toscanelli tivesse por quaesquer tristes contrari~dades sido
embargado durante mais sele ou oito annos na execução

, da sua empresa.
D'esta forma a Vasco da Gama, que dirigiu o rumo dos

pilotos de Cabral, é ,que se deve verdadeiramente o feliz
achamento qp Brazil,-achamento, que, se não se effec
'tuara por esta primeira expedição que o seguiu, não pode
ria deixar de ter logar n'um dos annos immediatos, desde
que a navegação da India se tornou frequente. Aberta uma
vez aos navios europeos tal navegação, o cabo de Sanlo

HIST. tER. DO IlRAZ, TOM. 1. 2
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sÉc. 8aóstiohó' f0mbóiorib diúi 6 'culétit~\f'1déstaJ re~t( I ría6
fi ~ '.. v

.::::.:=:- pO'der-íaf slTl3tr~h!r, se pú~ 'nlUít<) afinos 'a<Js' CP zadóres lia
partEfrn'e.fitli nálF'd6 .~tlavtqeo;: e o des-door-jmébLd désta 'tet
a' ·m,arav.flbbsa·llf1ouv~1 a, segul'aniéilte de réál~iar·e;e 'por

qula~l1u'e r'eu'ero cllp\tão,. dúrálité~o Í'einado~dd verHúros0JD.
r1aQue1, gue aiJ;lda I v'-iv'eut depois de"e.\le te ~.loga·r'IDais'Icl
inré·'alinds':'O.n'ciine detPeat'Alvares Oa~rflrá~sOCI01;t-se' eff-=

trela'IÍtólClo {lesc6bridten'lo' do;'Brá~n;JJlnlÍs' ã('hoa' éhticá nãd
111'e tee6nl~d~~' ma.fo ,S.ér: lç'õ'~dó"qúe o (10 feilz ,Iál~íºilr'e~f'e>
qu· aLu'ntei,ana praoç!l ti ap~areciménlb de 'um' návio l á
bçl:l·ra.nA:ep'oc~ d6 eféscobrimento" a twig~m deUe 'e <:> I }(~Í:'
nado em que teye lbg,ar, vieram 'a ser' pNpetuados até .rió
propriQ escudo d~' p iz descoberto, 'qtie ainda Sé glOT.ía~ 'dê
reI' por brazão ll'esp~era armillar e a',eruz, f10rete~da, da cr:"
denilHe 'Gl:iristo,' que eram a' d:iv'i-sá daquellelso~erano: Ca..l
br~l1\de ac~rilo c9Íi1 .. os 0\lbros' ,capitães d~spaçí1oul para
:ro'rfug~I1 ri'ma c'áravéta éom a If~1iz 'nóttéia, çoinpr0vada por
te5~uarlos, aJ'mas r e úlensilios élos hospedes, qúe lão beo~
tratá a;>e ordeóou:qae rem terra" fic'assem dois' criminose>'s

- êonae.mnaélos a degredó, afim de -irem aprendénd9 a nov~
língua' 'de' qtre -não ~&v'ia interpret~s;' e no egu'nd'O diá" é1e
l\1aio'fez-se 'de' v,ela -p'ara o ,Oriente, com os 9'nie navih'sJ quê
l\je1'esttIvam; 'alguns dos quaes-t!'Ísle fim vieráIÍl a ter 'den
tr6'Pde I pouco, antés de dobra'relu o fOá1bo da '~oa 'Espe-

I> I' ( .,
raD~a. _ _ . I ... , , " I, I.

, ,Os'dois aégraaarlos ficaram na praia rlíorando sua ínfel'iz
sorte,.e ac.omp,anhandô com 0S otbos:as quilhas' pratrias alé
que ellas' se h~via'm de, ,todo surríiCI6' no horisoriie .. (Ácasó: as
sahdàdes 'dos qué até ali eram seuS- carcereiros~ éresciám
c'çHn o'qíedó daquel,les aesconue.ci'eJos :aéuja inerc~ fi aniin,
A caravela que regressotÍ lalvez avistasse alguma 'outra

aragem da nossa' costÇl"é porêm çerto que a nova qu~ le..:.
vou 'á'Europa foi'-a, do simples descobrímento de umà,ilha.

,Não ba hoje n.o~icia alguma da correspondencia' qu~' di'
-ig-iu' á côrle Pe~h; Alvares Capra'l; mas .nã,b é ~ensivel q\lu
=falta, quando possuímos á veneravel c~rlra,' qtle ja o leitóí'

D~oJ~. éonhece, de Pero Vaz de Carpinila; al~m c!e outra do caste':"
14a'no Mestre João/ que ía por cií'urgião da anDada, e pn'h
EresuT!çÕes de aslronomo-. Em am1;>as estas cartas\ 'dataélás
dó primeiro de 'Maio, se chama á, terra erleon'~l"ada Ilhá "da
Jíem~Crttz: e o nome de Ilha da Cruz (sem Vera) consignava

1 I t' , .f
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Logo o go'yerno'no-te.gHnen~o I, dado;a')J.p~0 q<;l N~Vr~~ ql\~ 'lf"
.corrrqlJatro caravelas" '~ÍJlrpa~L~ de'Çl'~'mfldore~ (pOIS rde l}JJH1~
dellas saben;lO .«;f(}~ el'~ GapilflQ ]fero~@ iVineL llor~n Lino"r;ss>-<
.cio da Qasa d~ BartrholQmeu ·.Ma,rcl)iQQi),. 'er 99m' ~I ~0f.}Ç~

-seguiD!e, ia ·mal1daclo.~'~Illiia, E, CO,I11,0, :ilha., «m~·. qti~lr[laJ[~

resfresear.em I e (a;zeremil'aguada &ll~g. ar~ad~~' qa rInld' Nota

dava o feliz monarcha conla do.àflseoprrimep~~:él,os re,~(p~- no fim.

Ith<:>li~os,. em-,uIPa:toárla qM lhes- e~cr~v' a.' 'vipJa,p ;:.quê'
ma{ cabjda. viera ~qiji U1;na ~tefH!a rqe~€ripºão PQ Il~r ,'l r-ip .(;(\;1

'e das gentés que o habitavam, 'qua:nd~Uão er-radas..eça.m as
'notioias que tinha. o propriE> gov~rIjp;;Jque nell),ilp~tP0nbe-

cia,a extensão. 'Prosigamos' por .mais .algQllllemp,0" fll~ q4~

pela ordem 'natural dós acontecimel){0s chegue .@cqasião op-
portuna àe darmos a conhecer o pai~. " '

Para melhor' reconhecer a qual(d/!de J vplor e exlensão 1501.

desta julgada illia, só dahi a mais de um,anno;-pelo me-
iadá de Maio,,. é..que pa~tiu .uIIla peqoenac r~qta de tre~ ca- no'o~m.
-l'avelas; as qÜll.es·depoLs de.·encbnlrare~" po porto Junlo
:ao Cabo-Ve~da, os navios ,com que v01,ta:va ,pedr'Mvar, €IS

,cabral da Iodia, s,eguiram pelo' Allantico até avi.starem t~r-
rra perto do cabo de S: Roque. Conrinuando'a explor.ar a
cdsta dàhi pára o sdt, ",'eram a adquirir, pela sua extensão,
a certeza de que devia ella fazer parte de um contineJ;l~e,

cojos habitantes, animaes e producws, offerecer,ftID .aos
auta$ a maior curiosidade;· dev~n?o airteJa fl,qqi Ia,slimar

·que até agorã nã0'tenham apparecido 'as relações que iQs
capitães-poderiam haver escripto para inform,ar. o governo.
A e la frotinha 'exploradora se devem attril;18ir' O,S nomes pp~

-tos não só aé mencionado cabo, descoberto ,n~ dia 16 d'
Agosto., com'o tambem ás seguintes parcagen&" em vir~tu(Ie
dos dias em que, com okalendario romano n~ 'mão, foram a
ellas chegando os nau tas; saber: cabo de Santa Agostinbe,
rio de S. Francisco, cabo de S. Thomé, rio de Janeiro, angra ~oã~

.dos' Reis, ilha .de S. Sebastião, portos de S. Vicente ~ da no m,

Cananéa, e cabo de SaBta Maria. Era na frota. piloto e C0S
mogr}J.pho Amerigo Vespucci, que acabav.a de fazer, para
as regiões contiguas, dua& viagens ao serviço de Castel~a, e
O'anhára reputação ,de homem entendido em desenhal:,.c' r-.
tas géographicas, n'esse reino, onde depois veiu a oc.cupal·

I Varn., rro Panor. de 18.U, pago 5J5, no.(.(l.



20 EXPEDTÇÃO EXPLORAr>ORA. DESCOBRE A DAHTA. SANTA GRUZ.

~~?' ,O 'posto de piloto ~óf,' c(j~o clf~élíícis'. Na Cananéa palavra
~'talvez I,embrada pela abundanc.~ar(fa· ,terrã em qu'e' as cara

vé!as se ('lf0veram de ~agtimeritos,) fó'i deixado para cum
prir: 'cl~gre_do um baéhar~1 ", -cujo ~ome. ?s não transÓliUe a
histbr'i'<l;Jmas qu~ ai~da ali vi"Via tilinta annos depois', e se

oh' ,~ pode, 'c6nsiélerar haver sidp d lerõeiro bolono portuguez que
-hãbHou ri'e'sla vasta régiãd. )' ;' " '. .

I' ' ~(l mei~po de ,t503, partiu' de Lisb'oa GO~ semelhánte
1505. 'rumb 0utra (esqua'd.rilhá', :a' eJÚ'al' de, npvo :acompanhou o

~mericionádo cosmographo'Amerigo Vespucci. E'natural que
~parte 'da dita esquadrilha se comp0zesse de em1>arcaçoes
'de m~.rcadóres particulares ou de algumas dessas associadas
ás dacorôa, como geralmente sucoedi·a ás outras da lndia
pelo mesmo tempo.. Parece que o seu verdadeiro fim era
seguir pela costa do -sul, até achar passagem para os ma
Tes da Asia, em busca da riquissima Malaca, «emporio e

, ieir~ universal do Oriênte j;'J e porLo, mui além de Cale
cut, donde vinha a especiaria,' que originariamente se co
lhia nas ,ilhas ~olucas; ~s quaes havia quem, (seguindo as
fdeas de ,Colómbo) julgava qUê pelo occidente se chegaria,
éom mais facilidade. 'Éis verdadeiramente de 'quando daLa
o 'pensamento que depois- realis.ou o célebre Fernão de Ma-
galhãéS. .

A navios d'esta nova"esquadrilha, cujo' exito foi mallo
-grado" em'virtude da perda ou dispersão .de parte,dos na
vios, se deveú a descoberta e o nome da RaMa de Todos os
Santos, e a fundação da primeira feitoria portugueza no
Brázil, a qual teve l'ogar não longe do P9rto Segure-, em
gu'e ~s(ivera a armada de ,c'a~ral. Essa feitoria se denomi-

Nota nou Santa C1'úZ, e v~nre e quatro homens compozeram todo
no fim. O s~o pessoal. Tão Iimitada como foi, do nome desLa primi

tiva' rolonia proveiu b começar-se por 'ampliação a chamar
ae Santa Cruz tóda a terra descoberla. Os dois navios que
fundaram a dita colonia tiveram ahi cindo mezes de demo-

-ra, e com tima carga de madeiras e outros pr9ductos vol
Va'ram á E'uropa~. Durante esse tempo po'ude Ve&pucci fazer
um'a eotrada pelo sertão dentro, alé a distancia de umas
quarenta leguas, e pelas info~maºõefs dos habitantes se con
firmaria na idéa, que já teria de ser a terra um grande coo-

I 'Veja a nola 10, no fim. ! Barros, Dec I, 8, 1.



- -
lJ.,HA DE•.S., 10AQ OU .D.E Ji'~RNAO DE .NO~ONHA .•.•

ttllenle. i\. esla e~p.!3di,ç~o se deve p,çlescobrirnen,to, n'o pro-o s~f
prio. an'no de 1SQ3 d da llha de Fernãp de )Npro~ha; á qual,-::
então se deu~ 0 nome de Ilha de S. João. T~mos., flàra, nós çgIe,
Fernão de Noronha, ricQ armai:loF desta ep-Qoa, ,que ,aptes
negoçi~va para a india e par;l Flandr~, é q\le 1!lé' tomou
de arrenda menta o tralo ou t~afico. ~a terra i v·inba. çom~aQ:
dando o ,naviQ ,que prin;).eiro desçobrillt,aquella ilha, :;gl;1e
no anno séguinle lhe· foi doada ~ pela. corôa, iu?t~~ente '1504.
com' Q fundamento dé a ha~er: elle descoberlo,. .' .' I

.Além das c,luas menciona'das esquadrilhas.ap0I'lav~m tall!-
bem nesta costa, comQ era· natural, os na,vios çlas primeiras
armadas que se dirigiam á Indi~, taes come, das comman-:
dadas por Affonso d'AlblJquerque.~.elpelo almiFante Gapla, e Nota

mui p,rovalvemente rambem, 'antes desl.as, as de . João da no fim.

Nova.. de cujo .regimento acima fizemos. menção. De ne
nhuma destas froLaj consta aü certp os ,portos em que e.n
traram, ne.fi o numero de dias' que .nelles sé demoraram,
nem os colonos que, conLrariadps ou por von'tacl!3 propria,
foram por ellás deixados :pa terra. Pela lradiçãó colligimos
porêm que. o porlo geralmente frequentado pelas náos da
India era O, de Santa Cruz, ao norle de Parlo Seguro e de
mais fundo que este. ,

O exame do 1itt.oI'al, não só o fez ge.ographicamenle
conhecido, como deu occasião a saber-se que havia nelle,
em grande abundancia, um productc que ja eslava dando
grande luel'o aos Cas~elhano~, em cujas conquisJas lambem
se encontrára. Era um lenho do ql,lal se aproveitou uma
tinta analoga á d~ outro que C.Ofio,O nQme de bmzil. ~ vinha
do Oriente,' Ch~mavam' os do paiz ao tal lenho ibirapi
tanga, o que que em sua lingua equivalia a dizer páo ve.r- .
melho; e os nat.l1ralistas cla~sificaram depois a arvore no
genero botanico Cwscllpinia, admittindo a pala"ra Ibimpi
tanga, para designar uma qas especie?, e~tre as várias que
se tem enconlrado.

i ..... «nos·sa terra de Santa 'Cl'ljz 'que Lhey(scg. edic.) e de Navarrete, de ser
lhe temos arrendada. (C. de Doa,Ç. 24 esLíI a ilha descripta por Vespucci, tem
Jan.1504.). ,mais um argumenLo em favor não só

~ Bm 2>i de Janeiro dé 1504, depois' dêssa. opinião, como da vel'dade da
de haver sid.o simplesmente concedida narl'ativa do me.smo Vespucci:
a Cap. della oiLO dias antes.-(Carl. de ':; Assinl o éonlirma J. Empôli, ein
Doaç. Liv. 57 da Cbanc. de D.·João III, • sua Naveg. em Ramusio. .
foI. 15'2 e '155.) '0 sabio HllmbolúL que. ~ lSavalT. L. lU. p. 9; I111llJb. Ex.) Cril.,

_anLes da :lpparição desLe documenLO t. II, p. 216 a 225. •
. propeudia a adopLar a·opinião de Sou- I I
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s~~~., ·'Em .I[)USçh l%)í~-a, 'rE!Fldó~o' ~'OO:h9;.~U'e'!.OS (~~st€lhano~l .
~ Si Poi'tuguetesdctHile<,qataro a .déu@ffima.r...Í3mbem{ (braZlh'

t%latafam üS;üavios't!GS espé:CQ):a'd0resrd~ aiúiudar suaf' 'via
gens á ''(erra llueid'á.!Ú ~'e Gúbleçóu 1.0gb a -€hamar do brazil,
du somente Brazil " -Gomo ·d'gra avante -lhe L chpmavemas.
Os· n:a-vio~':é sentes 'q~.e se o~cupava!B :d~ ~ra~co" do 'J'láo
]jra~11·ó0llie(taralll .. a ser chama·dos";Br.az~ll!tros-/tdo{mesmo

· 'modo que se ditem baleeiro'HJS qlHíivão á pes&a das baleias.
· Tal foi, em nossO ent~ndet-:!a '0rigeÍ!1: de se ba·vér adol?t~do

esfWné.m'e' 'emi p~rtl:lguez; e' de não D@i cbama·rmos Brazi
lerises 0Ú Braziliens1Js; como·,pàilece.IDillis' ólattltal,' e ,como, a·
S'e'úJIDo'dôJ, é m.ais em regl~a;;-i.i.ds i-ppe.1ii4'am Qutra~ lÍá~õest,

Cl •• , Paorá"os selv;lg-ees.intrQdti'zkam-,o!'l Jdl1~ as 'a palavra Bra-
./111 UI z'í1-: nfás. esfa i-d€nomi.nação., t~o. ápro'pti~da.€\ lacoI1ica., :caiu

em."desusbf,suppla:ntadà ·pela'Inais seguida, bém q,ue ine
xa'ctá, de'.fnàío8;dâa q-eal,' com ,prefel'encia á, de Indígenas,
igt:!almente 'inexáct-3.{·e Lmenos· '~sada " DOS :servi.remos fre
qú~nlemente'nesta'· Historiâ,·E-afirmamos' ser menos -exacta
â' ,ex;pressão Indigenas, porque, Gome veremes, as gentes
q~e'Possuiam nosso t~l'ri~0rio'eram- apena's .as úl,timas ~v~s.,
saIladoràs. deli e·, Quanto ao -nome, 'de Indlos, 'Ja admlllIdo
como disl'emos nas conquistas dos Castelhanos, não fÔra·
l(l'ój~ faeil. explicar pél~ que form.a se' inlf.@ctuziu e fez tão fa
mili.'ar pOI' toda a nossa costa;-' cremés· porém que não é

· póssivel pôr ,em duvida que fói'dos "mesmos' CastelhanoS'
ql:le o-recebemos e adoplámps. Aos' ma'l'itimos ·da verda-.
el'erir~ In~.j.a ·não. eécorreria por,certo tal nome:'· ,.
L o trato-e o uso familiar· fizeram pois que o nome do le
nh6 IUCrat'Ív~ sUJ'lp'la~tãss.eo:do lenb0 sagrado l e a' desi
gna'ção-do' piúz .por .Terr-à. C~e Santf.!r ('4uz·~penas hoj,e se póde
e~pp~gar uô êstyle el~v~do ou n~ .p·oesia-,' ~vendo sido
baldad0~ os esforços 'dós que, ~squ.ecidos de ·quão justos
.$'áQ' os póvos 'na prefere'nciÇl ··da.s denominações, qllizerarn
restaurar o antigo nome" para justiJ1call o<:Iual tão 'pouco
hav~a qo~corripp o ,govemo'lq\J~ só .c,qi.dava de arrem~tar a
quem-mais dava. o trafico do brazil. @s~oontr.atadores ou ar..!
i~endatario.~,·'manQé!.va~, 'por sua. çon,ta náÇ1s a esla Terrq do

ma. brazil. D'uma de taeS náos de q,u'e 'e.ram armadores Bartho'"
ioJmeu Mar.chioni;,Bededicto~Morelli;. Francis'&ü ~1artins e' à

I' f I.. '

I Franc. llrésilien; l\l~l. 'lll'azilian; Allcih. Drasiliancr; H'csp.' Dl:a~i1cíío, ele.' f
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mesmo Fem~q. 'd~ NOfpnba, :de -quelp qzem9s. m~Il,ç,~o,. e Sl~C.

Ç}u'e a· pri,?cipio fôra; c,on~rat!ld.or enrco,. se conse:l'va o re,gi..,.~
~e!1~9·çl.ado áo seu.'C?pitão Ghristovam Pires, e Q (')ri:ginal do
roteiro d.a viagem,. até o porto do cabo Frio. Reserv-ando. Nota

p!lra ouLr.0 lagar o dar cabal conhecimento desta viagem, no fim.

diga~os aqui o mais essencial acerca .della. A náo 'Chama,: ':
va-se Bretoa, natur~lmente porque nos estaleiros da Breta- .1 •.

nha f~ra ~on~truiqa. 'Era piloto João Lopes Carvalbp, ao
depois comp~nq!3iro de .Fernão de IM~galhães na primeira
navegação em redoÍ' do globo. Duarte Fernandes vinh~q pdr
~crivão, e.desua l~tlra é o livro 1 ineditÇl que ten;lOs á vis~~,

,do quaL- consta, que fI viageIP:. redonda da BrE~toa durou oito Fey.,-2'l.
mezes ç,on tados do dia da partida. Não sendo facil decid tI' .
se -o porto do l3r~zit a quê foi cqrregar. era ou. Dão.a actual
ensejlda de cabo Frio, .nqs limitauemos fi diz.er qu:e ~avia nelle
Ul;na_ feitoria sobre certa ilha, 'da qual OSI da lripolaçãQílfão
podj~m pa,ssar.para )> continen~e, afim de,não s,e deixarem
.ficar nelle ~Gqmo algumas vezes.paviam:fei,to; J,Recop:lmEtn
da\ra.o regímen,to q~e fossEjm os; da terra, Qe!D Lra~a90s; ,nãQ
e lev;an delles nenhum para a .J3:uropa;fainda. que ]Jara

jsso se o(feie.ces!;iem; p'orq\le, qruapdo na ausencia fal·leciam.
,cQiqavagl os outros q~e alguem os m~t~ra, para o!, devo
(rg l\,- «segu,ildo entre elles se costumª.ll -;-;-Apezar' qe,sla' re
<GomJIlendação., importqntê por nos depunc!ar a politica do
·governp ácerca ,dos 'lpd'Ío~1 a BretlYa com ·a c~rKa d~ cinco
mil,tol'(')s.de bra~il e algunq animaes'e passaros; vivos; levou
par?: a El}rop'a trinta el·tarr~ôs c~fl~iyos. E~1 vi!;ila dãs 1'e..
-cpmlllenpi:1QÕj3s ten;ninaIltes, de que fizemos, m:~nQ~o, deve:
.Pl'9S crep'qq~ seriam. legitimamente resgabados de algl,lIB qu
·Irq Guptiveiro n.ão christão;- segundo p que se prati~aya em
,Africf\; d9nd(Çl vei,u.,charoarem-se de resgate(o~ artigos.!.tães
,ç0mq facas, m~chados ;'espelbQs, cascÇl.v~is ",e ave.l,orios,
iq I.je, QQs. es.çambo~ S,l? em.p~:~gavarn;.' Assim n;~o. l1a dqvida
Jq\lC (}lgQns ln-dio&, eram entªo levad.os p. Port.ugal j e ,o €lS-
crip~r Da.rqião de :Goes nps dá fé d~ ha,verem, .sidq vario,s'
.apre~entados· '8' elrei n. l\fu!luel, e.até, o cO,mpro'z~, men
..({ip'naI)do que :era, .entã,o eontratad9t' d'O'páod)fpziLJorgj3 Lo.
Ipes:Bi](ord~;. -pome- que, d~po.i$ éqcpntf.itJ11;<;)s env'<9lvido; ~nl

.. ) . I .- -I'''! . .
I Regimento e ordenações da Fazen- brazlll .... que partia desde porto de

da de 15'14, Imp. em 1516.-«Llyuro da Lix. a 22 de feu. o de 511.» elc.-Vej.
11aoo bertoa que vuy para a terra do este doe. Nota 13 no fim.
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Slir.· tre Os dos armadores e marítimos que em Franç.a se quei-
-:- xavam conlra cerlas pira(arias.-=--Dqs nossos generos alêm

de brazil, levã'vam lambem muitos navios peles de animaes,
algodão e fi pimenta da terra, que cemeçou a fazer concor
rencia á malagueta da costa da Mina. O páo-brazil se ven-

n~o~::n. dia na Europa na razão de um a dois ducados por arroba.

OCQupámo-nos antes da extensão da terra descoberta
que !pais designadamente se ficou por muito tempo cba
mândo do Brazil. Vejamos agora o que occorria no littoral

. da banda do norte, desde o cabo de S. Roque até o Pará,

. isto é, na cosla do Maranhão. E' de saber que a prioridade
dos descobrimentos nesla parte pertence a Castella. Tam-
bem por eí?~e lado a cosLa se apresentou a navegadores,
que a não buscavam n'aquelle sitio; e pede a jusLiça que
declaremos que teve isso logar antes que a arlDada de
Cabr~1 encontrasse terra em PorLo Segurã. Porêm o ne
nhum resultado coIbido por esses descobrimentos em regiões
alheias ao dominio dos descobridores, e o quasi nenbum
vestigio que delles ficou (donde procedeu ser('ID até ba
pouco témpo apenas conhecidos, para não dizer contesta
dos) faz que embora os registemos, para não parecermos
omissos, lhes demos rpenos imporlancia. A não ser que
nol·a ~ereçam, em sentido desfavoravel, -o L~r· se então
inaugurado tristemente o começo das hostilidades entre os
Europeos e' alguns Indios da grande familia que senboreava
,a cosla do actual Imper·io brazileiro. Essas ho.stilidades, co
meçadas ainda antes de aportar ao Brazil a armada de Ca
bral, deviam ser transmittidas pouco a pouco de uns povQs
a outros; e lodos os informados dellas começariam a olbar
com 'prevenção e desconfiança os homens vestidos, que
vinham do mar nessas embar-cações que a imaginação e a
novidade faziam ma"iores. Assim deviam par'a o diante, em
algumas paragens, encontrarem-se .os Porluguezes com a
necessidade de ter que combater· contra essa prevenção.
. Em fins de Junho de 1499 Alonso de Bojeda, acompa

nhado de Amerigo Vespuoci, segundo aql:lelle mesmo na
vegador no~ declara i, e do piloto biscainho Juan de l~

Cosa, célebre pela meLDorav.el· carla dos nl)vQS descobri-

\ Declarflção de Hojedn em Navarl'., III, 5-U.
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mentos que em Outubro <lo anno .seguinte,. ao regres'sar s~c.

desta viagem, traçou no porto de Santa Mária (carta cujo--:
original constitue urna 'das maiore§ preciosidades do museu
naval de Madrid), se encontrou antes de esperaI-o, em
cinco gráos ao sul da equinocial, com uma terra alagada,

. e segundo toda a prÇlbabilidade sobre. umá das bocas do.
Rio das Piranhas ou do Apotly. Desejando d'abl seguir pela
costa abaixo, entre leste. e sueste, e não podénd{) ven'cer
as correntes que' nesse tempo eram mui contrárias, viu-se .

b · d . ola
O figa o a correr para o rumo opposto, e a passar outra no fim.

Vez. a linha para o norte i.

Sete mezes depois aportou um pouco ao sul, ao que pa- 1500;
rece, da paragem em que estivera Bojeda, o célebre mari" laDo

timo companheiro de Colombo em soo primeira vi~gem

Vicente Yanez Pinzon.-Fosse ou não o '.cabo de Santo
Agostinho que P'inzon chamou de Rostro-Hermoso, e segun-
do 0lltr9s de Consolacion \ não podemos pôr.em 'dlivida que
este navegador então cori'eu a costa septentrional do Bra-
zil até o Mar Doce, que se estende, de trinta a quarenta le-
guas pelo oceano, desde a f0Z do Amazonas 3. .

Vinham com Pinzon quatro caravelas. No dezembÇtrque
que effectuou junto ao cabo não conseguiu communicar
com os Jndios, que se apresentaram esquivos e desconfia-
dos. Outro tanto pass.ou á foz de um gran.de rio, para as
banda~ do {aranhão, dnde quatro lanchas se aproximaram
de terra. Porêm avançando um da ttipolação sósinbo, cai-
ra'm sobre elle de sorpreza os Jndios, fazendo-lhe circulo,
como para o prenderem. Defendeu-se o prisioneiro brava
mente com auxilio da espada e Todela até que lhe acudiram
os companheiros. H\.luve dos dois lados varios mortos e fe
ridos, e os Jndios se apoderaram de uma lancha dos Hes
panhoes. Seguiram estes pela costa para o poente, até o
dito mar de. agua doce, e havendo os navios ancorado ahi
n'urna paragem que parecia segura, estiveram a ponto de
perder-se, por causa de uma terrivel pororoca ou macaréo~

estranheza que n?o conheciam, .ou com que não contavam N,ota

naquella paragem. São as pororocas ou macaréos um feno- no fim.

I TnLerrogatorio :ícerca d'es[a via
gem em Naval'l'., m, 547 e seguintes.
Lcam-se tamben1 P. ~lartyr, O. 1, Liv.
9; GomaJ1<1, f1ist. de las Jo'l., o. 85.
Herrera, I; 4, 6.

2 «Mar tUl'bia y 1llaucaza, como de
rio... , sonda 16 Lrazas». Dar-se-hão es
tes signaes no cabo de Santo Agos
tinho?

;; Navarr., m, pãssim.
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"~ Navarr., I1f, 23 e 24, c 553 e mH.I Assento de 5 de Set. de 150I.-Na
varr., J1J, 39 e ·iO.

s~~. men9"lq~e,\dur{}pl~ as m{lrés·viv.as I se pa:ssa eQl.?J'9LlQS rios
--,.- perto d~.mar j·Ql-lando.· em fJ. ~Q~hent..e, o,pp'o~m-se-lhe e,

suspendé\ll~a!,;por q.lgU.l));.t~.mpp" a~ agua~ .çlp·monLe; ual.a
11lan~0 porém, com .ell~~ as salga,das, decl~ra-~e .p,or fi~
l,nil.Jmfl}b:te ·pod.ef.0~0.mar, ;nvaqindo COIl) medonho eslam
plclo pelá. ri0' aGima,. e realisa.l1dQ ahi em poucos miç.utos. o
preamar. Viceute Pinzon aiDclaJprosegui~ correndo.a cosLa,
e· eoLrando em "apios port0s d"abi 'para 'o norte; Go seu no-

, , IDe. fiooq as;;ociado~ Qorq rÇl~ão ou serp el\a, ao ri<? Oyapoc
.l/I c'1deelarado ~orvario? tratadQ~ lim~te sepLentrional d,o.Brazil.

De volta a Câstella, solLícitou e ,obf~ve t Jicenç~ .!?a-I;a po
voar· ·e I gQve}:par estas t~rras; por~m naturalmenle não
P.a.S~AU dos:'Proje,otos; pOIS nada consta ácerca de os haver
l.evadiJ á[~xec\lção. . _

I .pr-9ximamentê um ffi\'}Z depois d~ Pinzon, aportou nessas
n;le~mqs)Ptarage.ns .Qj~go·1epe com duas caravelas; Tendo
·lhe pór:êl}i os lndios Qo.rio Maran,bão morto ODZ~ dos seu~,

nas refre~as que. Li verflql, volto,u á Hesp,an ija \ e foi por fim .
3:Gabar seus dias· ew.rPortugal. .

Não s'eria .eslr:;l.nho que a ·eslréa que tiyeram os navios
de Lepe no Maran.bão, quando o descolHirÇlm 1 .désse azo
aO p-0uco que' par~eeralI\ d'ali ero diante os seus Indios
<l.ffect0s. aos EuropeQs, a quem PAI'. cerlo não ee,aram le-
,IPençl~h '.' ' , , . . ,. ., .
1 J ,Qua6~ p·p.p;imitiv0 no~~'déstf3 riq, OS Casl7elb'a'nos cí)a
maraJll por mui~o tempo M(.trq,úon ao Amazonas; e varios
esoriplores''Poltuguflz~s qs imitpr~m", bem gu~' alguns len
.ta,ssem d~$ling;uir, UJll rio do outro .por meio de uma só par
~ict!laj chamílndo ii(tM~ranbão o Qorrwanbeiço do Amazona~ .
.-"jO n'oD;le foi é)Q ~tJ-e,pal·e~.e:,dpd;Q·.p,elos C~sLelbanos, e pro
pendemos. à cr,er q.ue Q .pri.mjji-r.o'.rL0 que o recebeu foi o
\.t\~,tlzqna&, c,que de.•hav,el1 \ p9rGrQp.as naslag~aª çie aD;lhos
jViJ;Ja :ii conf.usão. , '!. " .) . .
, )AlDer-igO Yespuoci, que.,.~seguodo .ha,pouço·. vilIlQS, aC0I1?-:-"
p~Qhou:a primeira desla~· e:xpeçliçÕ'es qY,e .po'rr5'lrâm 'para

r.J.. 'o.13l'te ~ parLe septentrional.da· ,nossa co.~t.a'J e' qu~ depOIS
."'fi r -\[ip'it9~'lPO:l' duas y'eZ,es.Q }.~l.to'ral, d,e:;de. 01 çab0 de S." J.}nqu,e

para o sol, foi naturalmenle o primeiro europeu'que n'ave
n~oWm.:go,u por. toda a pxt.en'sao tia ~ro.I\teira·l~a~iti~l~ do" ac.t~al.
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impel'i/), do Bl'azil r e fol lambem o·p'l'im.eir.o ,que por i. Bl'O-. s'fI?"
pl'io se imte,irou da grande extensão cóntínental que hOJe se.,
oliama America d0 SuL, .e ,que sem. ",injustiçA .se p.odel'iét.
11amar Ámerica, como os geograpbQs estranhes áRespanba

e á patria daquelLe navegador: p.ropozeram; pois ~ue.nl;\tu

ra'!,mel1te só ao continente a'ustral se refellia a Lnp·icação que
a- . a1 f(~speÜo fez o pseudonymo-H'ylacomiltls (mui proNa:V~I~

menle <!r Allemâo Malltim Waldseerriülle'r), indic'af;ão deJ)ois,
acceila em .H~spanha pelo Dr o' Margalló}, e em tocla al:Eu-J
popa .por alguns editores da geographia. de P1Qlomeu •. e a
final, ~ornada.popular por' 'Ahrabam Ortelio, Estes· ultimos·
geograph.os intluiram por certo muito para que o noÍDe .!ie
est:endesse por ampliação a todo o dilatado .continGnte, p;1Íi- Nota
~eiro visit~do ,no no'rte pel'os Islandezes e Irlandezes, :e,de.-.no fim.

pois por ,Cabot e os Corte Reáes; no c~ntro p.or Colombo e
tls,Castelhan.os; e.rio.sul pelo aventurado Cabral. .
" Âm€[1igo rvespgcci, 'de simple~ .socio de uma casa' d~
cQIPmercio que el a, chegou, por sua habilid.ade ~I app.l·ica
çao, a cosm'ographo'ou a engenheirogeographo, COlnO;.bo ...
je lI1idamos; o, no sentil' do g,rande Colômbo., que se moslra,
seu amigo J era ,homem ,nomado., N~o -vemos pois.jus,tas ra-,
zõés ·para nos .conspirarmos l~nt0 .conlra p .nome que o. uso
adoptou, Bo·in(én.to.d@ designar. a companheira da,bella.
Eur~pa, da Asia opulenta, e da adusta Afriéa. Os. qü~ ,se
tebelLam, clamando contra a inJustiça.deste nome e accu
sando a. memória dtr hom~m intelLigente'e:activo ·,quéJp.res-_

. tOU.llíIlpor.tantes serviços 4· civilisação,,', càrrimettem' nesse.
masrbo acto de rebeldia outra .injustiça ;',e quando querem
Qjlre' 0S .co9temporaneos .conquistem:o ,nome:.de...Colombia.
pti.rf.t a<oquart.a.parte. âa- terr'a, 'propõem, 'Qão direm.o.si·,colpi
al~unsi<'l.u:e·(uma <t1Lop'i'a, ·mas quem sab.e se I U\D3. nov ~jH'"

jÚ};li~ça .. ~ab~'m9~ ~ue.o no.me. dado áquel:La,sI túms 'p-ald ~u~
sado.Genovez f01'O de·,lndw,s.;, ao'q')alJCasteHa Iacrescen to UI

d~p.b-is á 'qualificação â~ ~oo.~idet~~~@s·2 E. a ,ae~'~njaçãoJ!di
lndl~'s (p001denl1:1esl BOS .perpetlJ3Pla1rneHtol 1,3JI obra rde:. Q-'

lombb;.le o,s@U'~eóro t.pei1§everlÍntec .n'.gma; ghln~e 'idé~'; e
. l. 1"_ .!J~ L. '. \..-lJ rs .'rif'.· ;

~f. plii~lceS CbÓlpendium; Sara;l;anlj-! :fras~comó d4ssé RoÚígo:à~'Sál1t;ella.
ce; 1;i"0. ,«Prima' ést Asia·secullda Afri- Neja Nota 5.6 110 fim. Advirta-se que a
ca eL te'rtiâ'Europa.... adêleóóâ i'ámen 1.'li .Jdiçao 'da' 'Cosinograplíia e' tradúçãó
~eteribus incogl1ita Amel'ica a Vesputio ahi citada é de 1503, «acabada (em Se
JI1uenta que occidentem Vel·sus~., etc. villa l. por Lançalao Polono ~' Jacomc

~ O que prova qlle nuo foi por llnti-. Cl:êlJergel' alemano a 28 dias de JI1.\io».
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s~c. lembraria continuamente á humanidade como d~ve ella 1'es-
--:-. peiLar o engenho ainda em seus grandes erros; por- quanto

destes se póde tanto·chegar á verdade, como ao conheci
mento della se chega, nas sciencias exactas, partindo ás
vezes de bypotbeses gratuitas.

O célebre cbronista da Asia João de Barros ideou, se
gundo entendemos, ainda no meiado do seculo X'VI, appli
cal' por ampliação a todo o continente o nome- ((Sanla Cruzu
que pretendia.essenci'almente fazei' prevaleceq~ara o Brazil.
A denominaçãa de America acha-se hoje, qu'asi cQlll'exclu
são, absorvida pelos Estados-Unidos do norte, nem que a
seu lado se elimina~sem: todas as outras nações d'aquem do
Atlaptico, :maxime ás que constituimos verdadei'ramente,
na parte austral, outro continente da terra, para o qual ja
havia no seculo :XVI quem mais apropriadamente propunha
a denominação de Antartica, idéa que foi realisada com 'pe
quena alteração ao D@mear-se a .Australia. E talvez dia virá
em que algum geograrbo de autoridade, recõnhecendo qu.e
a acbualmente chamada quarta parte da terra se compõe de
dois continentes distinctos, mais marcados que o é da Africa
a Asia, ou desta a Europa" se resolva a propôr que a Aus
tralia seja o sexto oontinente, passando ao quinto ou quarto
logar. a nossa Antartica; já com este nome' ou com o de
Allantica, ou algum outro. ,

As designações de_ Mundo-Novo e de Novo-Orbe e até de
Novo-Continente ca,em.em'desuso por sua propria inexacti
dão; mas não deixaremos de empregaI-as nesta historia.

A certeza de que o achado de Cabral não era uma ilha"
senão uma grande porção de oontinente, não fez mudar na
apreciação da importancia desta colonia as primeiras miras
do governo portuguez, que quasi se limitou a soILicitar de
Sua Santidade o reconhecimento dos seus direitos e do tra
tado de To~desilhas; o que teve logar pela bulia de 24 de
Janeiro f de .1506. Mas ·nem sequer o rei se d,ignou acres
centar aos titulos de seu dictado' algum novo pelo paiz de
maio'r extensão e melhor clima que o de Guiné, donde se
gloriava de se chamar senhor. .

.. A noticia de como o Brazil podia ir entestar em grande
extensão 'com ,dominios q'ue deviam ser de Gastella, pro-'

I Coi!. de Buli. de 1707, lll'rov. da Hist. Gen., II, :f..l a 47.
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tI.uziu entre.tanto nest~ ú1t~mo reino, e co~ toda a razão, s~f
cIUmes e cUidados. FOl por ISSO manjado a LIsboa o cosmo-~
grapho Juan de la Cosa, de quem acima fizemos lembrança.
A algumas providencias deixadas talvez em Lisboa por Co-
sa nesta missão, e á falta de premios e de novos incentivos
a Amerigo, da parte de Portugal, ba que attribu!r o seu
regresso para Castella; o que foi nocivo tanto ao mesmo
Portugal, como ao progresso da civilisação do Brazil. Pro
vavelmente levou comsigo as cartas geograpbicas que ha~

via levantado; e naturalisado em Hespanha, e ahi promo-
vido a um cargo de importancia, devia, como homem de
bem que era, cuidar de servir com lealdade a nação que
assim o acolhia, e neHe tanto i confiava. Portugal perdeu
um servidor activo, de muito prestimo e de grandes espi
ritos, cuja presença houvera de certo contribuidó a auxiliar
a Plemória dos estadistas que influiam no governo, afim de
não deixarem em abandono, como qpasi deixaram, um
paiz tão rioo, e cujas scenas grandiosas não se apagam ja-
mais da retentiva do mortal, cujos olhos viram uma só vez
tantas maravilhas da criação.

Ind? porêm para Castella, por ventura com a sua meri
dional A.merica (ainda sem este nome) sempre no pensa
mento, ahi fez talvez conhecido o facto de que, fugindo
tanto para oeste a parte austral do continente que acabava
de explorar, havia um termo, em que desse lado começa-
vam de novo as terras a pertencer a Castella pelo tratado
de Tordesilhas. Estas informações, e talvez ,ainda mais que
ellas, as da probabilidade de encontrar-se por ali o tão de
sejado caminho occidental para o Oriente, contribuiram
por certo a que, em 1508, se enviassem ao Brazil mui na
turalmente á custa de armadores, mais dois navios, de um
dos quaes era chefe o piloto portuguez ~ João Dias de Solis,
e do outro o célebre Pinzon. Estes dois navios chegaram
até ás aguas do rio chamado depois ela PTata, e d'ali re
gressaram com a idéa de que por aquella especie de mal'
mediterraneo, como a principio foi julgada a foz de dito n~~~.
rio, teriam sahida para os mares da India.'Seria desta ex
pedição qne ficarani no' porto ~os Innocentes 3 sete Caste-

01 Sohre a impol'tancia dada a Ame- ~ Em vista dos documentos deve re-
ril(o, e ao seu cargo de piloto mór vejo conbecer-se que não era de Lebrixa.
a Rist. tle la Naut. tle Naval'f., p. 152 3 Em 25° 114. Umas vezes se Ibe
e sego . ehama rio o~ilI'as balda. Seria o porto
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lpanos que foram depois cQnduzidos prezas para Portugal.
Porêm a Hespanha, ou para melhor dizer Castella, mal

podia 'bastar com gente e actividade para tantas terras que
se povoavam' ao norte da equinocial, e ·não era passiveI que
sem algum grande impGlso dive"gisse sua attenção para
este oUJro lado.-Ao m smo tempo Portugal exhauria de
tl',ll m,odo suas forças no meio dos combates para defender
os roçhedos d'Africa, c dos reforços com que de continuo
provia ao theatro do Oriente, rico de glorias, e mais rico
ainda dEj thesoIH'oS, que o Estado não podia aLlender ao
Brazil. Apenas pois os contractaElores mantinham neste ou
naquelle porto feitorias ou antes feltores, que ás vezes eram
victimas das suspeitas e da anthropophagia. dos lndios.

Fallecendo porêm Americo Vespucci em 1512, suçce
deu-lhe i no posto de piloto mól' o mencionado João Dias
de Solis. Este naqt.a que ja oonhecia o golfo ou mar gua.si
mecliterraneo ao sul do Brazil,. e imaginava que por ali de-

.veria ter lagar a communiGação.das aguas do Atlantico com
as do mar do Sul ou Pacifico, tratou de dar impulso a uma
nova expedição, para seguir pelo caminho do occidente até
Malaca. 2 , isto é para effectuar a circumnavegação proposta
por Golombo e lembrada de novo, como vimos, em 1505.
Pen~ava Solis partir em Abril de 1515, porêm não conse
guiu effectuar a viagem antes de 1515. Segu.ndo pare.ce,
chegando ao Brazil, tornou um barco corp onze portuguezes
que haviam navegado para as terras da costa de Paria; e
por ventura aportando então no nosso 1iltoral, mandou os
onze Portuguezes para Castella, pelas Antillas. Depois, do
brando o cabo de Santa Maria, velejava o mesmo Solis pelo
rio' da Prata, quando saindo em terra, foi barbaramente as
sassinado pelos Indios; e ás mãos deJles recebeu desgraça
damente 'o castigo que Portugal exigia pela violação do seu
territorio ;; e pelo atlentado da prisão dos seus nacionaes.
Consla,vagamente queja anles de Solis, haviam ido por parte

..

da Cnnanea.
I r.ed. de 25 de l\Iarco de 1512.
~ C. do Hmbaixador João Mendes de

Vasconcellos, de Logroiio 50 Ag. de
"1512; Gal'. ;X-V, '10,56, e Nav. lIT,127.
.Em carla de 7 de SeL acrescenla o dilo
embaixador ('orno o mesmo ,João Dias
se achava «vnidoso C cheio de ventos
com as descobertas que eS[lerava fa-

zer». {C. Chron., J, 12, 5; e Navarl'.,
pT, 150 a 158). '

;; OIT. de Sevilba de 50 de Outo: de
1515,' com os parecei'es dos pilolOS que
lraro Na\'arrete.-Vej. t3mbem Herrel'a
Oec. II, 1.° 12 e II, 2.° 8. Na ChI'. de D.
1I13nuel (IV., 20) por Coes se lê, [lro\',:J
,'elmente [lOI' ena typogl'afico, Joao
Dias «de Colis'J .





Uil prn,\'T1\:' AS MOLUOAS, {)/Ji:ERt ÃO'DE lIIAGi\tIJXES: ( 3i

de Pót'~u@ál ao l 'rÍÍéSí:)l~! riQí da ;,P *ita "a'llB'u'BS ll'av.ipsd~ e SEJ9~
p0'àCE>S atlnos tl'ep8is' Se àfirrntrva de loffi6io"qué antes',dê~
Stj) fÔrái'Õ, IJtlO f'ànu'el ~ á'lmes'lria .paTagefIL"- ,()- V C,. J
..o ãoJt\'ú l:f0P3. 'l'iôje'JI'0ssivel :daIl tlotroii iJe todos binavi"s
quê n'àquel,l'es It.ettllpas (PaJfP ~1l0ssa hisborial 1pTIDlitiv,())5- aflUr
távaml nesta 'cdstá~'ásl vézé!nsô para bmsca . aprigo'JdoJ-t.e.rnp
péH'~I, ou pára réfre cai: :Ou/pára descnn:çar dellongps f di·
g~ , e C{tf:e~~0r{;'OOTI .~~ÚJiO:~€1llr~ terra ~~~ d~iX!a ~~: ,na ~
álgllbi d{jJ'lTll~jfes~e' Da')hd.stló11fa .da: Cl'VI.blsa'çao doL'[!>:aIZ m--,
Nesté·tlu'm'e'l'o devêIíloélbontar em 1519: o navio <;ie,D'liLuiz
€le G'us'lI1áú ~,:q'ue em vez de seguir çie coJ'l~érv;a FEa -a'ln-
difl; veiu.des~r~or e p:i'l'átli te laos nQssos'mares; .maS~n~m
8àbEí!I!ó '«(e 'qua'si pr'efetitl10s0Jdão'. sa:bel· o) em> (qJue' port'"d
bus~bul ábrígó,~Façlino" :porê'm excepção eJll,fàvQl:::da pe.:.
quena'ffóta do primeiro ·circulI1~a'Vegad(l)r ,FernãO: dé'.Ma
galbãés. Em:vão.qu(z elle'inqdarpara bania deSaota'Luzia
e TI me do-golfo,'em. que apoJ1bOu nQ/dia.do' .orago d~quella

sa'nlc1,lle áo qUái os 'p'rÍrfté'iros nàveganle!r~chamaal?m, ão~m~
propriamente'"1'w dá Jâbéird~De~x;em(j.l-,0 passai aàian'le senl
defença; qué o restiluti)' nauta :p-@'flúenke tem,res~vadas par
fa sir~ági'nás Iháis brilha,ntes na~hi tOl'ia'Ba!?i riavegaçCíes rn
toTn6 do ~IGbo, que feBe ;~In~rªbebcleu')10'9ía 'avanteJa~pre>-
ç<.> da"p'l'oprià 'yida e'do'lubéo, miseravelmente'IDa! cab-i-
do, quando se trata de l,ão gra'ndé homem e, de l:ã:olgl'and
feito, de, lraid'0r a ulÍl ~ei. e a um paiz que o não a9ud!avalllJ.
Consignemas:porêm de~ásSágém 'qu.e éom o Magàlhã~s,.ia

'O piloto porLüguez :Jpão jd~l Í[isbàg, ql1e ja mo ;Br;a'zil havia .
d · ,.,., . b' t\ola

~ ta o- antés;(0'qóe l.escrevéu úm' livro- so roTe I IDflnD arJa no limo
'Cqjo appáreé\rEfl'~nlô'setia taHr.ez·&e tpaseen;dênt~ rmportan.
'cia 'par3."á bist.órialgeograp'b:ida. lÁ navegáçã0 de Magarhã~s, N I

;éom i'espéitó lá' l1i~Loria do BI·.azl~j: só' ~nteressa pelo faéto da no°r.~n.
"C nquista' das"Moluoas, que fez d.esculJJ!ill 'as primeiras dá,'- I"

vidas' ná 'inteítigericia <11-0'5' porhas qúes.ui<bn~veis do tratad.o: ,I. :

1l~ Tdrdesil~las, poln't65 q:oe -a IÍtstoria:'hoje eluCida'; mas que
-em :direlto,'Iiunca se acliJ.ra:rEÍlri, apeza d0S muitos' gastos' e
-esfMóos bsl'ensivbs fêítos'pelas'dú'as '00roas, como veremos,

. ./1 .1 '"
, '. f ~, ,

, ~ íVarnb. na nola-p. 87 cia- Dial11@ Oe-':ém 1'5:19 com F·rohcisco'dn'Cunha.
~opes, e nqs prtim Neg. Di(11. do ljra-' I I,., Qu'oteUa, Annaes d,a MarinhaI I,
zll, p. 155.' • '532. As ordens deprisao.{:ontra D.tL'uis

~ Almotacé mór e guardo mór. Pro\'. ('12 de Janeiro de 1~j20) se podem \'er
<Ia Hisl. Gen. VI, 10i:l.-Se~undo Gas- na Torre do Tombo, Corpo Chr., I, 2a,
par Correu' D. Nuno IIlanoel foi II India 100 e 101 j e lambem Ib, lU, 7.°...
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s~~; Por part~ de P?r.tu.g~l, ja algb?S Ipe9idos para que .se
~ fixasse a !Inba .dlViSOria 'se' ,bavlam feIto em 15~ 2, em

Logroõo, sendo embaixador loão ·.l\leQdes de: Vaílconcel-'
los l. Entretanto foi-sê 'issoJ a'diando a~é qu~ a; 'Cbegada dos
navios castell:i-anos ás' Molucas, p'elo· occidente, )trouxe a
questão de a quem tocava a legitim.a p.ós!?e,de\lªs.~E' cla
ro que'Í>àssando a armil1a ou meriqlano da deW3-rGação um
ponço ao poente -do Palrá, devia o0rlar~0ulrra,/vez,a equino
cial a'abi a cE;nto e oitenta gráus, 'e.deixar no bemispberio
gentilico-p0rtuguez, <iigamos assim, não só as Molucas,
como as Filippinas, e proximaroente metade do continente,
depois descoberto,·a que se deu o nome de Nova-Bollanda.
Entretanto o casO não era tão facil de decidir como hoje,
naquelles tempos em que as longitudes esta~am ainda de
terminadas .com 'pouea exactídã~). Para :br.alar de reso!ver
este polit0.foram nomeados" por part.e das duas cqrôas de
Portugal e de Gastel1a, commissarios arbi trqs: -lettrados,
cosmügrapbos e astr0Domos. Porêm bavencto-s~ reunido na
fronteira sobre o Cay~ , enrre Elvas e Ba~ajoz, nada: con
-cordaram; começando a dovicla sôbre qual devia sE;r a pà
ragem no archipéla'go de Cabo-Verde, á qual se havia de
considerar refere'nte a lettra do ajustado em Tordesilhas:
os Castelhanos, com a idéa,de favorecer a causa das 10
lucas, pretendiam' que fosse o erx..trelÍl.O da ilha mais occi
dental ou de Santo.Antão: e os Por.tuguezes; esqueoen~o-se

de quaiJtp esta vel'sao, qu.e era a unica'logica, o~ favorecia
com mais terras no -!3ralÚl, afim de que as ilQas Molàcas
.por ess'á pequena diffetenQà. de longitude não se .lhes esca
-passem, repelliram-a com tanta energia, com~ aos secu'los
seguintes a §.ustentaram. Finalmente., depois de muitas dis
cussões sem naJa se decidir, vendo-se Castella em ap!:lf<?s

1529 -por dinheiro, resolveu, por contrato 'qssignado em Sara.-
Abril, hgoça, ceder a Portugal, mediante a somma de trezentos e

cincoenla mil ducados, os direitos que podesse ter ás Mo
lucas, obrigando-se a restituil-a'a todo o tempo que se pro:'
vasse que estas ilhas nã0 e&tavâm .dentro da sua demarca
ção, mas sim da de Portugal.

Donde proveiu porêm o ter-se chamado d,a-Prata'o grande
I'.io em cujas margens o ,metal argentino se não tem encon-

I OIT. de João Mendes de Vasconcel1tJs de 7 de Set. <lesse anno.
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trado'l~A orige~ n~o 'foi outra senão. a de haver sido. ~Ol: s~~:
este lado que pnmell'o chegal'am aos Europeos as I)otlclas =-
mais averiguadas das riquezas do Perú, acompanhadas de
amostras de prata i, da mesma forma que á foz do Amàzo-
n'as'i chegariam com algumas mostras de ouro, para dar ori-
gein á rabula do ElDorado. Nem fôra verosimil que com as
aguas navegaveis que baixavam, desde tempos immemo....
riaes, das ricos est'ados do Inca á foz desses dois grandes
rios, não tivessem chegado de mão em mão alguns instru
mentos dos dois metaes que la abundavam.-Que vi.eram
ao rio da Prata sabemos com toda a evidencia, pelas nar
rações contemporaneas_ Consta DOS até moi posilivaménte
que cinco Europeo!? vindos c'om 801is, 'informados pelos In-
dios das riquezas ex.istentes nas serras onde havia um «rei
branco, que trazia bons vestidos oomo nós outros» se resol
veram a ir la. E emprehendendo vi~gem, chegaram até uns
«Indios cQmar-oãos'á ·serra que traziam na cabeça'corÔas de
prata eumas pranchas de ouro dependuradas do pescoço
e orelhas" e cingidQs por cintas.» ~Mandaraml disto aviso
por doze Indios a varios companheiros, que os n~o haviam
querido seguir; e voltavam ca'rI'egados de 'metal, quando,
achando-se já n'um dos afluentes do Parag'uay, talvez no
Pilcomayo, foram acomettidos,; roubados e mortos pelos .Jn-
dios. Entre os que não tinham querido acompanhar <?s cinco
aventureiros, mencionaremos a Henrique Montes e a Mel-
chior Ramirez, que vieram estabelecer-se junt0 da ilha de
Santa Catharina. Mais tres colonos deste tempo viviam ain-
da annos depois. Francisco dei Puerto,.'que veremos. servir
de lingua aos navegadores do dito rio da Prata; Fr.a~cisG:o

d'e Chaves que se estabeleceu na Cananea; e Aleix.o Garcia"
que segundo a tradição, aprisionado joven, veiu a presta'l'
importantes serviços na colonisação do Paraguay. Por esta
simples menção de alguns nomes se pode colligir, corno os
colonos sós e desamparados se iamex.tendendo pela costa,
apezar de algumas infidelidades dos naturaes. Das náos da
ladia e dos navilJs dos contratadores ficavam alguns, sem
embargo de estar isso prohibido por uma lei, que se in-
cluiu Das ordenações 3 do Reino. Não tardaram em apare-

1 Vej, a nota 19, no fim. Orio eracha
mado pelos naturJes guaranis Paraná
guaçú.

2 Já em 1500 diziam ahi os Indios aos
mST. GER, DO BRAZ. TOM. I.

de Pinzon como para as bandas do ser
tão havia muito ouro. (Pedro Mart)'I',
Dec. I, Iiv. 9).

3 Ord: lIIan. V, til. 112, §. !) e 20.
3



54, COLONOS DISSEMlNADOS. , .ESCllAVIDAO E ENCOMMENDAS.

S~C. çer navios de.Fr~nça, e,lambem muitos dos das suas :tripo-
-':-lações passaram a terra; .segundo devemos crer J ViendQ

tanlo.s Francezes ap.arecenem, annos depois, como gr,andes
lipguas ..do,S Indij)s.,Ad-ian,te lral-aremos de dois coLanos p0.r"1
tQguezes, residentes um na Bahia, outro nas tenras de S
Vicenl-e, d~sde 1510; e de um castelhano qu,e assalvaja
do e g.cntilisado apareceu não longe do cabo de S. Roque.;
acaso esle ultimo desde ,o ;tempo de Rojeda ou de Rinzon ~

ou de qualquer navi0 que por a-hi aporlára, segundo o
CO&tu tue, pa.ra. ,traficar, ou para carregar escraVQS; vislo.
q.ue.desde 1504 fora em Castelrla declarado legitimo ovcap~

tiy.e.iro d0S Cari'bes; isto é; dos Canibaes, manohados não
só pelo horror:da áPtropophagia, teomo pelos yjc10s ,de ne
fanda..s, bestialidades.-A'cel'ca dessa .decretadà, esoravi
dão, somente por agora diremos, que, annos' .d~pois, ,a
defendiam e sustentavaQ1 múitos' religiosos ~ de !S: DQmin-
gos e de S.' ,Fr.ancisco;' e'que os Oleios .coerciv0s ,.jll;l.ais ou
menos crueis, fdram os que em todb~ os' tempps ger,almente'
se 'empregaram para domar ou submetler 'á razão, l}u'el' aSI
~urbas' de Barbaras na Asia e na Europa, quer Eaigda nas
melhores idades do ,christianismo~ ...) as multidões desen
freackts ou semi-barbarisadas..... ..A. umas e ou tras 'por ,cert6;
se referia Tacito dizendo qi\le sõ;'coo'oeciam ,oS ,exlremos:
«ameaçam se, vos não 'temem: in'timidadas faci,lmente aSI
cQnter~isJ 2. E' sabido como., pelo <que respeit~ ao;S 'demais;
Iudios; adopt0u 'Caslel1a o arbitrlO de' os c~!lfi.ar a eJ}com
mendeiros ,que se obriga·varo a cuidar de, sua redlleção•.
educação e conversão ~, .

~ Herrera, IIi, 'S, iO,' , . • "conle~m/~. (AnO'. I, §, 29), ' "
i' «Nibíl in vtilgb modicnm; .lem:ere" 311errera, I, 9, 14; I, iO,~ IU;;1, 11r;.

ni,paveant: ubi 'peftimuerint', 'll1p,un~' II, 2, (l, elc. "'''II '( I , I I .
~ I • { 1 • I.... ( J ).. I

I '
j

J "
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ATTENDE-SE MAIS AO BRAZ(L. PBNSAMENTO DE CPLONISAL-O.

·DBCORRIAM OS an]!OS, e o BraziL seguia sempre no mesmo
estado, e o seu immenso littoral á mercê de qualquer na
vio qu;e Q procurava.-rjão }:la porqu'e fazer censuras. Os
r.eforços e o,s capilaes empregados na Asia produziam maior
e mais immediato interesse nessa epocha de crise COnl
mercial, em que se ef(ectuava e,m favor da Europa um
grande saque das riquezas empatadas no Orieple. Alêm de
quê, aindas.em cOl}sidera~ a qu~slão spb miras economicas,
é certo que Portugal tendo induzido os Turcos a levar. a
guen'a até á Asia , aliviou por algum tempo a Europa do
seu pezo ameaçador, e su~lentanqo o commercio da esp~

ciaria porrmar, eonsummou o pensamento de~ull de empo-.
breoer bastante o Egypto. Assim, não fôra possivel durante"
ess.a lula distrahir muitos navios e forças para outro conti·
nente. .A propria .Atfrica, os adustos campos das en~ão. r~·
cenles glorias portuguez~s ,. oijde filh.os de reis iam anna ~

se eavàlLeiros, começou a ser descuidada. E ainda sqppon-:
do qUE) ja então' tive:sse oecQrrido a idéa que depois nesse
TUesmo secu lo (\CC0rreu, de q1ue "no Brazil poderia vir a,qr .

. ganis3'r·se;um 'grande Imp'er(i), a metr{!)pole(agl,lal'davaaca:~q)

. p,ara isso melhol' ocoasião. A gloria qoe PQr~pgal ~.qqui.r:Q..
n~ Asia custou-lbe en.treta,nfo II pf;wda. de mu ita de spa po.-)
pul ç~o, e o perverter ~Píllp~r.te a jJlg.o:J~Jdqs seu~ hilP·~(rQ.-"

tes, com tantas piratarias e crueldades. Em virtude' deLlas
qlai~J(fe IQm~'ge,ração 'o' t~r,n coberto-de baldões', éorn.:ó sO'..~
cl'Ueldade~ e as piratarias não tivessem em todos os tem.pos
sido apanagio das conqu~sta.~. ~sses 'heroes da ant!guida-;-
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s~f de que em geral só comtemplamos pelo aspecto maravilho-
~ so, tambem practicaram muitas cru~ldades e muitas injus

tiças; porém como aos panegyristas, que nos tran~mitliram

seus feitos, não fallou manhoso artificio para nol-o co' 'a
rem a seu modo, occultando tudo quanto lhes -não servia
a'o panegyrico, e nem todos os que ieem são pensadores,
succede que muitos, inconsequentemente, louvam e admi
ram na historia, como heroicidades feitos identicos aos que
em outra epocha, ou em out.ro paiz, condemnam como mi
serias e pequenllezas desta ou daquella geração. Se de to
dás ãs donquistas dos Gregos e dos Romanos tivessemos
historias escriptas pelos seus inimigos ou rivaes talvez que
não admirasse o mU,odo tantas proezas, nem tantos heroes.

Em quanto porém ,Portugal se via a braços com grande
número de inimigos no liLtoral e mares da Asia, muitos ar
mádo'res da Bretlmha e Nor'mandi'a, já avesados á navega-o
çao das costas de G:uiné e da Malagueta, 'passavam n~o só
a alguns excessos de pir'atariá éôrtl '0S 'gal-eões que vinham
da .Jndia, como a traficar nas terras descobert.as por Cabote
os 'é:otte Reaes, e 'tambem ao Brazil, onde aJquiriarri quasi
de' g~r,aça generos que nos mercados 1 europeos' obtinham
grandes valóres, 'e as quaes lhesrdeviam produzir. maiores
vaótágens .do que aos contratadores pdrtuguezes; por isso
mésmo q!1e I;lãortinham, como estés, de indemnisar a cOTôa
peia. facold'ade de·commerciarem.-r>ebalde havia Portu
gal proliibi~q cbm durasf:penas aos seus « mestres de cartas
d~ marear') o fáíerem pomas ou espberas terrestre3, e o
marcarem nos ma'ppas as terras ao'sul.do'rio de Manicongo
e"ô'a.s ilhas d,e!$. Thbdlé e; PriElci pe {. Debálde prohibia que
accettãs'sénl,' s~u~ pi!ól.?~ e rI!al'in'heiros 2 o serviço de mar
de outras nações; p~nsa[Í}dó ~alvez '-etim isso obstar á pro-·
pagaçã~ dos co'nlie9imentos' naulicos 'pela. EU1"opa. JOs ou~

sados Ílavegádores':de'Hon'tléú'l) é de Dieppe frequentavam
c'acl~ldr~ mai§I()'s-p"ortM'tlo!Btàzrilf: A;; guerras:da França irão'
fázifarri diminuir' o ·ardor:e a acti'vidade dos seus malfiti'mos'l
es(i~ulad6s po"p'taótos'lúbros: 'E'Il1'15'16 3 hlwiam 'chegaqo'
a- PortúgalláesF'noticia'sl dE:N(uáS (ná vegações' ao (Brazi1: ',que

í"!itl· I dJ/;- I: . I I; 11"') , é' :-/' ll:l '1.'( I [! ()~ ," ,

;.\.Alv. d j5 de .N,.Qv,~ pé W04 p,3(1)r-, flue o raçlQrd.e;Qu~pal:J. o onu 9ul9 d~l
re do Tomuo, , Dresda (Nola 19 'no firrl) se reffcl-e 'alt

51 Ordenações llraDuelinas. Liv, V, til.•. anub de" .1508 lr:iveria que recoÍ1b,ecel'
98, §. 2. Vejo lambem ,o l}l. 88, §, H,' gue,ji\ e le anno ,'jnb~m Frqncer.cs all

o'Se de lodo' se chegasse ti decidir' Brazil. _, f '. (
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elrei D. Manuel mandava por seus agentes representar sáIG•
contra ellas á corte de França t. E digam.os desde já que tão~
poderosos se tin~am feito alguns armadores, que .nerp. o
me3mo gov.erno francez po{}ia sujeitaJ-os, e que Portugal,
depois de haver exhaurido na França, perante os tribunaes,
os p'arlamentos e apropria corôa, t0dos os recursos do fo-
ro e da diplomacia, se viu obrigado a tra·nsigir e a negociar
com os mais notaveis corsal'ios, que eram João Affonso e
o' célebre João Ango, ao depois visconde de Dieppe 2. To-
dos estes acohtecimentos mereceip uma historia espeçial
que não duvidamos se escreverá algum dia; pois sobram
para ella os documentos, dos quaes somente aproveitare...:.
mos agora o que mais de perto nos interesse. Sabemos que
já em vida de elrei D. Manuel fÔra o seu subditQ Jacome
Monteiro nomeado embaixador junto a Francisco I, com
instrucções para representar ácerca das tomadias e das in
vasões nas suas ~onquislas, effectuadas umas e outras por
marÜimos francezes. A Monteiro succedeu 'João 'da Silveira
mandado por D. João lU, apenas subiu ao throno, com
especial recommendação para que ponderasse quão lris-
te era que se. estivessem hostilisalldq no mar os subdit'os de
dois reis e de duas nações que se diziam amigos. Apezar
das reclamações que faziam, com.o levaQlos dito, os agen-
tes portuguezes, emprehendera Bugues Roger com felicida-
de em 1521 uma viagem á nossa costa, e havia noticia de
que se preparavam outros navios. Por fim, em 11 de Fe
vereiro de 1526, escrevia o embaixador João da Silveira,
como em França se armavam dez navios para virem apode-
·rar-se das embarcações que encontrassem. ' .

. Tal aviso a nosso ver decidiu Portugal a mandar ao
Brazil de guarda..,costa, neste mesmo anno; uma !3;;qua
drilha composta de uma náo e cinco caravelas, a qual findo
certo .prazo devia ser rendida por outra. Vinha por 'ca
pitão mór Christovam J.aques,. e trazia de chefes subal
ternos Diogo Leite com seu' irmão Gonçalo Leite, e Gaspar

. Correa.-Jaques ganhou a costa do Brazil no fim do dito 1"2G

3nno;-e fundeancl,o no canal que separa do continente a <l •

ilha de Itamarácá, deu ali principio a uma casa"de feitorià n~o~':n.

t C. de P. Correa de Bruxellas em;; 2 Ferdinand Deni , aGénie de la Na-
~e FI'Y. H)l7. na Torre do Tombo Corpo vigatiun», pago '115 a 115.
C hl'OIl. I, 21 :!t.
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S~f junto do rio "denominado pelos 'Indias de Igura-açú ou da
~._ Canoa-grande; designando assim os navios europeos que

á sua foz aneorav'am.-,Em nosso 'entender foi esta feito
·ria a qu.e, segundo se deduz das mais antigas narrações,
primeiro se cliamo~ de Paranámbuco, nome composto de
-dois i qlle na)~ilgda dos Indias não qqerem dizer mais do
'que Braço de mar.

Deixando fundgdcr essa feitoria, passou Jaques a correr
Cl costá até '0 Rio ,(ra'Praia, onde pouco tempo se demorou,
regressando oulra vez para o norte a cómettel' feitos que
não lardaremés em commemorar. Primeiro nos cumpre
dizer como por este mesmo tempo estacionavãm ou nave
gavam nas aguas do nosso littoral, doas frotas, ambas de
Castella. De uma que constava de tres náos era chefe Die
go Garcia: Mandava á outra, com igual numero de navios
f61dondos e mais uma caravela, Sebastião Cabat, filho do
maritimo de jgual apellido, que descobrira por Inglaterra
as c0sLas da America do Norte, por onde haviam lambem
navegado os Corle-Reaes. Eslas duas frolas haviam deixa-

-do a Europa um pouco antes que Jaques. Diego Garcia que
'partira primeiró apartou em' S. Vicente; e lantos me?:es
, áhi se demorou que parecia esquecer-se do seu deslino, que
-era subir·o Rio da Prata. Por meio da relação que de sua
·viagem nos transmiltlu, não se nos recommenda como ho-
mem verdádeiro , nem polido, nem superior á mesquinha

-inveja, e deve ler-se cotn precaução. Cabot era mandado
ás Molucas por este '~ado, reforçando outrá .armada lllaior
que havia pãrtido úm anno antes~ e da qual em breve da
rem'os notjcia. Apartou Cabot em Pernambuco, onde já en~
c'onl~ou a feitoria portuglleza, é seguindo a'naveg'açãó para
o sul, ~;ó à'vistou de novo terra nas alturas da ilha, a que
então paz nome de Santa Catbarina. Os Indios lhe 'chama
vamO Jurumerim ! ou segundo outros' Jurer.émerim 3._Ahi

·fundeou Cabot, -e logo de um porto visinhõ da parte elo sul
'vie:ram visital-o muitos castelhanos, dos q'uaes uns ali vi
vi~ffi' de.sde muitos annos, e outros de~de 'mni pouco lem
po, não havendo querido seguir ao dito D. Rodrigo de quem
passaremos a tratar.

-1 «Paraná,» mar; e «~luô» ou I<?tIlJUb,
braço.

~ Simão ue Vasconccllos.

:; S. Leopoldo, Ann. p.402. Outros
dizem Xerirnerim j e lamuem lIIeyem
uipe..
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Era D. Rodrigo de Acuiia o commandante da náo S.. Ga- s~f'

briel pertencente a uma armada { que, em companhia de~
Garcia de Loaysa, de Res'panha partira, antes de Cabót e de
Diego Garc'ia, com direcção ás Molucas~ segúindo derrota' Nota

pelo occidente. Essa armada, largando da Coruilhã. em.Julho no fim.

de 1525, avislára em principios'de Dezembro a costa 9-01
Brazil, ao sul do cabo de S. Thomé ~ e fôra ,. pela- maiol!
parte, desbaratar-se junto ao ES~J'eilo de Maga~hães. NãO' é
de nosso proposito contar esse 'desbarato;- e baste-nos sabe11

que D. Rodrigo achou no dito porto refugio,. e' encontrou
varios companheiros de Sol is, que básteeendo-o de agua"
lenha e mantimentos, deram da terra taes informes que
muitos da tripolação se determinaram_a ficar nella, em vez
de expôrem-se a novos perigos de mar. As exhortações de
.D. Rodrigo apenas poderam atrahir-Ihe alguns poucos dos
alvorotadores. .

j Daqui proveiu a este porto, que fiea ao sul da dita ilha
de Santa Catharina, o nome de Porto de D. Rodrigo, COll1

que por muito tempo foi conhecido nos mappás e roleiros.
Acaso tal poNo seria o mesmo a que Solis, de?: annos an
tes, chamara Bahia dos Perdidos, talvez em virtude cdos
mencionados seus companheiros que ahi lhe fugiram ou se
perderam i se é que esses individuos não houvessem effec
tivamente ficado por ahi voluntariamente ou desgarrados
já desde 1508.' .

Com trinta e dois homens menos de tripolação, fez-se por
fim D. Rodrigo de, vela para o Rio de Janeiro. Nesle porto
convocou a sua gente a conselho: no qual foi resolvido que
a náo em vez de seguir para as Molucas voltasse á Hespfl
nb:a, com alguma carregação de páo-brazil. Dirigiu pois
D. RQ(,h'igo o rllmo para o norte e entrou na Bahia.-Ahi
& tripolaçã,o se I'qe diminuiu de nove homens, que indo a
terra la .ficaram devorados pelos selvagens, segundo se-
julgou. ._

Saindo da .Bahia para o norte, pela muita agua que fazia
a náo, tratou de arribar, e deu-se a c~sualidade d.e que,
meiado Outubro, fosse entrar justamente n'um porto pro__
ximo do rio de S. Francisco, no, qual se aohavam carre
gando de l>razil duas náos é um galeão de França. Os capi...

t Vejo Herrera, Dec. TII; 7.°; 5, 6 e 7.- . tonio Ribeiro, de 28 de Fev. 1525, da
Vejo tambem Gav. 2, 10,20, a C. de An- Corunha.
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Sflf" t,ães: francezes a'o prínoipio offefeceram 'pFotecçãb a~D. Ro-
~ drigo, ma,ndancJ0-lhe até B0;'S cal'afates; e,quando, passados

oito dias; se 'acha'Va a náo hespanhola ~irad3' deI crena,e
impossibilitaaa:de navegar, ca'iram'na 'fraqueia de'ir acco'm·
metlel..a, iritilnwú'dO'Ja D. Rodri.gó qU'e se rendesse: Vendo
este qtieJa resístencia era impossivel, metteu-se no,batel, foi
tei-com os 'Fr.ané'ezes,. e conseguiu' delles tregoas, ficando
de Ibés. dar VlnnO e:azeite, que d'izigm 'earecer. Em quanto
porém se 'negociavam lestas tregoas, e os Francezes' tendo ,o
c'apit'ão castelhailO ,em refen~, se descuidavam da não ag
gredi<!la', ell'a gonseguia1 não só 'empinar-se e surgir boiante,
como piaar .~s~'arbarras, e fazer-se de vela. Quando os
Fra'ncezes d'esp'eTílHam do seu d'epcuido, já à, háo hespa
nhola ia baÍ'-ra 'fôra'j sem o capitão; 'nem os marinheiros
que o baviam acom'panhado. Em' v~o D. Rodrigo 'lhes
bradava e fazia signaes, em vão os seguia, em um batel
áv~la. A 'náo S. 'Gabriel já nem ,nas promessas do seu
proprio capitão confiava, que 'a tanta desconfiança,levam
os desenganos, das proméssas não cumpridas. '
.. Seguiu D. Rodr'igo no batel todo aquelle dia 'e parte do
immediato. Porêm .. , ... baldados esforços'! A náo tinha des
aparecido' no.bo'risonte, e o seu legitimo commandante e
fieÍs remeiros, exhaustos de forças, emproavam para terra
é 'iam varar á costa, a umas dez leguas para o norte do porto
donde haviam pllrtido;-naturalmente na paragem que1s.e',
ficou alé 'hoje chaiilando os Baixos de D. Rodr:igo, quasi de
fronte do rio Cúru'ripe. Dabi se dirigiram p0r terra, bastan
te expostos aos sélvàgens; a ganbar outra vez o' porto que
aéabavam de d'eixar. I

'Ja tinham delle partidQ as duas náos francezas, e só fica
va 'o galeão. Neste se alojaram os tristes por mais de um
mez; mas âcabando 6 mesmo galeão de ca.rregar, fez-se de
vela, desamparando os miseros em, um- batel, sem manti-
mento algum! ,

Não havia porêm soado a bora final aos' pobres âesam
parados. Entregue~ á providencia, seguiram pelos 'mares
durante vinte dias, nutrindo-se apenas de algum marisco
e da pouca fruta .que acertayam de colher' pela costa, ató
qlle na ilha, de -8. Aleixo, lhes deparou Deus porto, onde
poderam refazer-se. Nessa ilha .tiveJ'~m a fortuna de encon
trar alguma farinha de trigo, uma pipa de bo.lacha molha-'
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da, um forno, 'e anzoes com que apanbaram muito peixe. s~r ~

De Santo Aleixo passaram á feitoria de Pernambuco i. __

Christovam Jaques se negou a dar-lhes passagem para a
Europa, primeiro em'uma não que enviava' carregada de'
brazil, e depois n'uma caravela que igu.almente mandou
regres4ar ao reino. Pela primeira escreveu 'D. Rodrigo ao
bispo d'Osma; porém acarta, em vez de seguiraoseu des
tino, foi aprebendida; e 'ainda ,hoje se güarda no arc.hivo
publico em Portugal 'i. Dez mezes ,depois escreveu, outras;
uma das quaes para el rei D. João III; e eatas chegara'm a
Lisboa pela' men.cionada caravela ao mando do capitão
Gonçalo Leite. As que eram para Chslella- foram rcrneLti
das pelo embaixador em Lisboa 3 Lope Burtado.

Quando a não hespanhola S. Gabriel; ao querenar, so
fria as 'bombardadas dos tlles navios 'francezes, navegava
pelos mares brazilicos, por aquella altura, a armada de
Sebastiã0 Cabot, que deixára PernambIH:'o n.o mez anterior.
-iE ai dos aleivosos-se nessa occasião se aproximára da
costa a esquadra hespanbolal-Porém Cabot seguia de lar
go, e só foi de novo avistar terra na ilha de. Santa' Càlha
rina, -como antes dissemos.'

.As informações Que a Cabot''deram os Castelhanos, que
nesta ilha encontrou, das riquezas ,do Rio da PraIa, o indu
ziram, a pretexto de não pode'ti emprehender maior viagem,
por se haver perdido a capitana, a subir pelo mesmo Rio
da Prata, em vez de proseguir para as Malucas. .

Deixando porém os, mais successos desta armada, bem n~nJ~.
como os outros da' sua contemporanea. castelhana ao mau-
do de Diego Garcia, e ,que não per.tencem á nossa bistoria,
sigamos a Christovam Jaques em seus feitos. Vimos como
juJgando que lhe bastava ter comsigo as cinco caravelas
latinas .. mandára para o reino a náo, com carga de orazil.
Logo depois, andando a correr a costa com quatro das ditas

. caravelas, travou peleja com tres navios de mercadores
bretões, dois delles de cento e quarenta toneladas. Gom
bateu um dia inteiro, e, saindo vencedor, levou para Per
nambuco os prisioneiros em número d~ trezen~os. SegundQ

·1 Em 50 de Abril de '1528 diz D. Ro
drigo que havia 18 mezes que ali esta
va, c em 15 de Junho de 1~~7 diz que
1Javia 7 mezes.

2 G. 18, 5, 20 j 'Navarr., V, 258; Vamo

Primo ·Neg. Diplomalicas, p. 'l28.
3 Orf. cio dilO EmhaiX:ldor (em 5i

mancas) M. 568. foI. 5.-Torre dú Tom-
bo, Pj 1,59,155 c G. 15, 10, 50. .
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~f I)OS 'constá por tradição este combate teve logar n'um re
-:. - concav.O' péla Bahia de Todos' os Santos adentro. Temos

porém alguma duvida"etn 'o acreditar, sabendo positiva
mente por outro lado que as hosLilidades' começaram de
parte dos navios france~es eóntra llima das cara velas f pelos

, tempos contrarios esgarrada das outras, que depois acu
, diram; o que não é. provavel tivesse Iogar no recóncavó.
'As queixas do atribulado D. 'Rodrigo de' Aculia, os infor

N t mes -de Gonçalo Leite,: que se nos denuncia como pouco
Doofi~. af(eiçoado' ao cbefe, .e uma carLa de -Diogo Leite, em que

par'ece cebsurar quanLo no Brazil se fazia, decidiriam o go
verno em apressar-se dar por acabada a commissão de
Jaques. Para lhe succeder foi escolhido Anlonio Ribeiro. E
Jaques recolheu t ao Reino, com os trezentos prisioneiros
estrangeiros que tinha comsigo na feitoria. Neste número
entr:ou talvez Aculia em favor de quem se empenharia o
mencionado embaixador hespanhol Lope Rurtado. .

Quanto a Ribeiro rienhuma noticia encontramos dos sel:ls
feitós em nossos mares. Na~uralmenle abandonou, po~co
depois a cosCa com a esquadnlha , chamada talyéz. a ou1ro
serviço. O certo é ,que ficando, a feitoria' de Pernamhuco
despi:otegicfá, caiu sôbre ella úm galeão de França" qu'e a
saquéou, conseguiódo apenas o' feitor Diogo Dias escapar
se em 'uma caravela" que ali então passava com -destino
para Sofala." , 1- , •

Christovam Jaques, que havia tido oecasião de estudar-(>
pai i e de avaliar a sua riqueza, e que conh~ciá o estado
tlorecente'a que ja ll~sse tempo· tinham chegado as colonias
portuguezas da Madei-ra, dos Açôres e ,de S. Tbomé, onde
possuiam .imporlantes solares varias senhores ' Glonat~rio;;,.
cujo!, avós apenas era,m conhecidos, propoz-se a ser lam
bem donatar;o no Brazil, offerecendo-se a Jevar comsigo
mil colonos: ' c ;

Achava-se então em Lisboa Diogo de Gouvêa, um dos
Portuguezes mais illustrados daquelles tempos, ' estabeleci:
do em Pariz, onde. dirigia o collegio de Santa Bárbara, do
qual sairam para o mundo litlerario não poucos alumnos,
que Ih~. deram glória. Neste numero devemos contar os

_santos fundadores da Companhia de Jesus, ordem que teve

i Por Alv. de 20 de Março de U>'28 tissem antes de Outubro.
fora ordeuado que os navios não par-
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qua.si Origem nàsse oo.ilegió, eque veio 'Iõgo depois a ins": s~.
tltUlr.-se, profe sando alêm dos votos das outras' o de obe-~
'diencia- absolQta e 'directa ao Santo,.Padte. Gouvêa, que
desde 151 ij prestava em França ,DOS begocios das' tomadia.s
validsos, serviços, empenhou-se com el Tei D. João III para
que levasse avante os'inteptos ~e Cbris(ovam J'?ques;Parecê
porém qtJ'e ainda então não estava 'a éÔl'te resolvida a seguir
o seu parecer, como depois segu~ú, apenas o tempo começou
a deixar que se começassem á téalisar as previsões do pro
fun'do pensador; por venLuta antes ira tado, com~' sllccede
ordinariamente, de sonhador e de otopistà petos qu~ não
pensam, ou pelos que não chegam a lobrigar o que eUe vê ás
elal'as. Digamos de de ja que o de que tratamos é C? mesmo
doutor (ou mestre)' Diogo de Gó~vêa, que depóis {1557),
foi eleito regente da lTniversidadé de Bordeos, e nesta fenle
de tbeologia, ~m 'quanto não passou a COlmb~a com m~i-

tos outros p'ro.fes8ores que foi-encarregado,Ue ajusta'r i.

EntreL~l1to re'ç:'onhecêra-se que as simples arn1adas de
guarda-cosIa, a1êm de muiLo dispendiosas, nã'o promeltiam
toda segurança, sem uma forte colonia 'n'algum porlo visi
nno, a que ellas se podessem ré~olher para refazer- se,' não
só de maQlimentos, corno de gente, -em éaso de necesSida·
de, Ao megmo tempo a colonia , desenvolvendo-se e cres
cendo, poderia com seus proprios recursos sustentar tal
-armada, sem sobrecarregar o·tbesouro da mãe patria.

A idéa de fundar' pois no Brazil uma cõlonia vigorosa
começava a triunfar, quando se recebia em Lisboa· umá n~o[\::n.
'carta escripta ~ de Sevilha por um Dr. Simão Affbnso', di- "_ •
úmdo cerno aCflbando Sebastião CãJjbt de chegar 'nfui der- /:
rC1laElo do rio Paraná o haviam n?andadó ali pi'ender, e de
c.omo pensava elle doutol' que Hespanba não Lentaria. pára
aquellas banuas novas ern.prezQs.
"'0 plaQo vago da fundação de uIDa 'p0voação forte no

aquem-'mar e fix:ou então juslamente sobre essa paragem
de clima temperado, e de taoLas apregoada~ riquezas, que
os Cásle'lIlanos escarméDlados iam por ventura desamparar
de todo:""':':sobre tIS margens do Rio da Pra La. Apl'omptou
sé,com ma:is \'apidéz 'a frota composta de duas náos, Um ga-

t Barboza e Mariz enganam-se allri- de 90 annos, de cónego em Lisboa,
huindo alguns de seus actos a André em 155'7.
de Goul'ea. Diogo falleceu, com mais ! Em 2 de Agosto 11>50.



HENnIQUE MONTES. MARTIM' {\FFONSO DE SOUZA.

Sl~f- leão e duas ·caravelas. Alêm das competentes guarnições e
~-' tripolações, embarcaram-se neUa familias inteiras.... «Vão
- para p Rio da I?ra.ta ll .!. .. E bastava esta voz para não faltar

quem quizesse alis~ar-se ... Ao todo contam-se nas cinco
velas I quatro,cenlas.pessoas. Muitas destas diziam·o ,último
deus á patria-, no moiD.ento em que por ventura sonhavam

que dentro de pouCO" volveriam a ella com grossos cabe'
daes,-com rios ç1e prala. Henrique Montes:que estivera
com Cabot, e que tinpa passado a Portugal, regr;essava na
arm'ada' ~ feito cavalleiro da casa e agraciado com o 0fficio
-de provedor dos mantimentos, assim na viagem, éomo ao
depois, (( em terra, em qualquer lagar onde assentassem»
,os que iam na armada. Para commandar esta fôra escolhi
do Mqr,tirn Affonso de Souza, que ao depois se fez célebl'e
na lisia,. obrando prodigios de valor. Contava então ape
nas trinta annos; map ja por seu bom jui.zo havia mereciuo
a honra de fazer parte dos ~onselhos do rei. A amizade e
o parentesco. que cÇ)m elle tinha o védor da Fazenda D. An
tonio de ALtaide, depois conde da Castanheira, deviam con
tribuir muito paraia escolba ; mas quem como nós teve oc
casião de~ conhecer lão cabalmente o dito Castanheira, por
loda a sua correspondencia privada e de officio, incluindo
a que a~ depois por annos entreteve com o mesmo Martim
Affonso em serviço na Asia, não póde, por Um só instante,
suspeitar que, no animo do conde, a amizade preponde
rasse ao zêlo pelo Estado, tratando-se de um empregado
deste. Além de quê não era o conde da Castanheira exclu
sivo no conselho ;---;-e não se atreveria a fazer ao Soberano
qualquer recommendação, quando não tivesse o apoio de
Antonio Carneiro, e de Pera d'Alcaçova Carneiro, que eram
Lambem ministros mui influenles no Estado. Demais: o
exito'desla expedição e a successiva ca'rreira de serviços
de Martim Arfonso justificam cabalmente'a proposta que
delle fez o seu primo e amigo a Sua Alteza,-que lal era o
tratamento que se dava ainda ao rei.

Vinha Martim Affonso munido de poderes extraordina
rios, tanto para o mar, como para reger a colonia que fun~

dasse; e até autorisado com alçada e com mero e mixto

t Em uma destas voltava ao Brazil o ~ Torre do Tombo, Cbauc. de D,
mesmo Diogo Leile, que eslil'cra ils João I1I.-Liv. ii6, f. 130 v,
ol'dens de Christovam Jaques.
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impei'io no civel 'e'n(l) cr~me, até morte :natural i'nc~~sive;! s~[?.
excep'to quanto aos fidalgos, qUé,. 'se' clelinqnissem, deveria~
enviar.para Portugal., Trazia aut.orisação' pára l'Om1ar'posse
de todo o teL;ritorio siLua'do'aLé á linha meridiana demare'a-
dora,; para fazeI' .lavrar aut@s, e pÔr 'os ma'rods neCessariós;
para dar terras de sesmaria a ·quém as pedi§se, e até para
criar tabelliães, ofliciaes dejusLíça e O[tL!'os cargos.,As'ses.
mar.ias t 'deviam' ser. dadas em' ulma só',vida, o'q~e:não. pa-
rece coherente com b pensamento de li!Sa'r á terrà'á géra~'

ção perpetuada de pais a -iilbos, Não sabemos que poli.tica
oü que miras envolvia psta disposição, que logo,depois 'se
modificou, com. melhor conselho, .' '
. Com Mai'lim Arfonso vinha tambem besta afinada seu Ir

mão Pera Lopes de Souza', moço honrado 'e de gra~des
brios e valor, e1igualmente muito bem corncei~aa,do:peran
te o mesmo conde da Castanll'eira 2. A' pen na <:\e PerÓ' Lopes
devemos hoje tudo quanto de' mais averiguado 5a,bemos
dessa expedição, qut;l se' apresentou diante do Cabb de San
1:0 Agostinho no úlLfmo de Ja'aeiro de 15~·1, depois de 4a~
ver tido. alguns dias de demora, para se refazer, 'de ma,l.s
mi:mLimentos, Da..Ribeil~ajGraFlde , porra da ,cidade capitllt
do archipelago de Cabo-Verde:' , . .'. I'

Ánles"de próseguir cumpre-nos dizeI; que 'o's"inte'l;essa
dos 3 nos tces navios aprezados por Chhstova'm Jaques,' re
quereram a Francisco I, ,por intermE)dio' do condé de Lavai
goveróador da 'Bretanha I càrl8,SI dé 'IÍÍai-mqlara' se lntiem
nisarem'de' suas fierClas que' orçàvum'ern: sessenlá' Imirc'ru~'
:l:ados. Mandou Francrsco' hl PorL'óga'l'?fil'a: àgen.ciar ~ss*s'
indemnisações o rei d'al'm'éls Her~ce! 'Alesge de Arigooleme:'
CI~egou esle a Lisooa .em Janeiro ,dê 1'a29; deú' 'cdnta ~âa
missão, (porêlIl não send@ d'esp~'chado dll'rtlrile·má:is.de :dóis
rirezes1regl'essou aFI!afilça.; ,e 'pO:LlCOS~ dias (fero,is( 'ai sigba:v~
Francisco r uma c~Í'ta pa'béL1te de fcorso;Ie'I'l1I'fá\tdl" a~rreéle ....l
hre-:Ang0, 00Q tr'a, Portugal.t.Vend0-6é r(i0L ài· 'i!iui 1{e.'êe's~f"

'.~ I I ;:' .. 'I '( .- t ~ " ~ [' (.1:;'111"/11 'IOll' í)l}I/J~

_4 k(S.es~arj:Js lsãô ~Si dadas·'ué"tei·- L(j :l:ssin) il'or~uii1Ód\; e ler e'l liP-s\1 J
ra~, ... que foram ou sao de alguns se- pouca idade vos pareçaqlle, ,lhJ.l .!!)1)
nllorlos)), eLc. Ord ..Man. IV, 67; e Fi/ip. principios, mas que não se'r:i ainêla de
IV, '{·5. topo banI assenlallo Il'jsSO con10 vol-o

2 A lIlal't~m Affonso escl'evia de Pero êu 'aqui" digô ql\'e é 'ili'na ~e '0'S do
Lopes,o, C. dã Castanheira em 1538. qne olque délle cuido.. ~ . 'A. c, lIt,i

"Pef'ô Lopes,l'vosso,il'inão, ést:i feito - õ ].I'on Crctrugar; Jean )3ureall~' 'Jea,\
um homem muito hOI1l'ado, e ouLra vez Jamet, E, Gnel'ret Matliul'fn !'l'o!ll'ne-
vos aftirlUO muiLo honrado. E digo vol- mouche: f,". , " /.11 "
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~f tadp d~ <i"n\leiro, inc1usivamep.te para .pagar o resgate de
~ seqs filhos ao vencedor Càrlos V, mandou o. mestre Pe

dro de la Garde de embaixador a D. João m, offerécen
do-se a caçar as cartas de corso, e p.edindo quatrocentas
mil cruzados emprestados. Re.spondeu o monarcha portu
gue~ (com mui~as. desculpas e incumbindo d.e encarecel
as em França. o seu embaixador João da Silveira) que pOI'
obsequiai-o fhe emprest&ria celll mil cruzados em dinhe'iro;.
e qJe o mais, que passava e muito de trezentos mil cruza
dOíl, ·lh.e cedia tambem de et;Dprestimo, se elle quizesse fa
ze.r justiça. obrigando m!.litos d'os seus vassallos a restituir)
as tomádias illegitimament.e feitas. João da Silveira era aU-j
torisado, inclusivamen.t~, a agenciar estes negocias conce-~

dend<;> aos individuos que assen~asse «algum proveito se
cr-etq) i. A este rp.esmo inteotli> foram. de embaixada os de
zembargadores Loun~nçQ G.ai·cez e Gaspar Vaz.

Para nã.o interrompermos dentro de pouco a narração
que ~ai seguir-se digamos ~affi;bem já qu~ complicando-se,
as ll~gQciações ~Ql Fr,ança. e havendo probabilidade de que
ijlais se complicariam oom p.lguns feitos da nova armada, foi
lá de embaixador, em M~io de 1551. o proprio vedor da
Faz.e·nda D. Antonio d'Attaic;le'. E ,á- presença nesse Reino)
durante poucos· mezes 'peste prudente "estadista, a quem
po~ çerto não.:Be fàz g,eralmente a devida justiça, attribui-,
II}OS não só as .capit,ulações celebradas com Ango, mas tam
bElm pS 'boas dispo~icões da parte do almirante de J.i:rança
-B.Ql,llros, par,a .05' acçordos depois tomados, em virtude dos
'CJuaes em 1557 se ,iostallaral)l em Irun e Fucnterrabia com·
~issões mixtas de Por.tugal e França, para allenderem ás
reclarnaçge.s, sobre pl'ezás e tom.adjas, dos queixosos d'urna
e ol,ltra Pé!rLe. O proprio .Joãp. Arronso, de appellido .Frari- r

c~z, pratipo 'do Brazil ~ (e .que antes d.é fugir de.. Portugal
fô~il yl~strçude UP:l naviQ ·sJe .Ollarte qe Paz) Ir.eoeoeu·;d'elrei
cart;:;l de s~gHrofd~ qpe não .setia...de61anda.do, nem..perse... r
gu ido 3. por incurso nas penas dos que acceitava m serviço
~~ ~~r, çl,a~ outr~s naçõ~s, ou . iam ás I conquistas sem lik
ce'Ohar'~. ' ' . .' - ' f • [

",h d~·í1iJ: ." "( . I r. I 1 I ~ - • .' . 1';( r
-I I~ J .'_ '. .'. .'0 I

C. 11· f}; 1,o,!-o da Sllvf'llp G)de'i6 ~~ 5).1la5».-'
Jan. de 1550; e sup. no~m. _6, m. 2, , 3 Casa da Cproa, Arm. 26, 5., '1O.~ "~I
11.° 51. . I • • • ~ .Ord, 1\1:1n., Liv. V, liL 98 e 112.-

2 «Joannis AlTonsi Francez, qui erat> Vejo lambem N.11 do maç 1. 0 das leis!
experlus in viagiis ad brasiliarias in- sem dala. I
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RESULTADOS DA. EXI;lEDIÇÃO DE MAR'IUI.AFFONSO.

• ; .• . ,- I

.A.C!B.WÃ Mar~im'Affonso .de.~vi:star ~',eostq de Pernam
b.uco, quand9'PFlscobriu ao longe ~)rnalDá'O fraaceza. Pouco>
lbe Cll,stou dar-lhe 'caç,a,,,e reIldel~a~ fugindo no bat~l para'
t~rra .toda a tripol~~ão, me,nos U(IJl ~.ó homem. Seguiu;-se a
esla preza a de oulras duas náos, tambem francezas, e cal'·
regadas, CÇlWO e$tava lambem, a primejya, de br'azi1: De
uma deI las coube o ~,{}reZameoto a Rero. LOpes, .que depois
oe.a haver segQipQ.lcQ/ll ·<has caravelas, .e combatido um
dia todo, coo!'jegQiq rendei-a.. . . \

Feliz com lã@ bo,! ,e~r.éa, dirigil1-se' Martim' Aff'on;:)o
á proxima f'eitori~ de Per.aambuco;"e elahi 'resolv.eu mandar
a Portugal uma das' náps aprazadas, com a notici.a do ~üc,..

cedído, levando outra comsigo, caminho do Rio .da Prata,
e queimando a terc.eira por iOGapaz~ Igualm.ente resolveu,
talvez em virtude de prdoos .que ti.nha, inandar as 'duas
caravelas Bara as ban-da,s do Maranhão, .afim .de fazer ex
plor~r p,or ahi a costa, e (ie conocar n~Ua padrões' em
signal de posse. Diogo, Leite foi o c,apitão.a quem M.ar~im

Affonso confiou o' mando ,<:lessas duas oara·velas. ~ab~m0S

que este chefe ,peroo.rreu quasi t0~do o. ,littoral de ,leste
oest~ '. e ch~gp.u pelo meo.oÊ .até állb;1hia.Jle G.u.ropy, .que
por' algum teqlpo se r denominou «a:b'lla de ,Di0g.0 Le.j~1
le~ .-A s~us ·exarpes attribuimos o conhecimento que des··
t<l pàrte da costa desde então houve em ,Portugal ; e ltalfi
bem, entre outros nomes, o de cabo de Todos 00& Santos,
~ado ao .prQmontorio ao ,termina no Monte..;.Alegr.e a .-leste

1;>31,
Fev_
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SI~C. do Maranhão. Das caravelas sabemos que pelo menos a
-.-:.... Rosa regressou á Europa; visto que, dois annos depois, a

encontramos velejando para a India.
Da náo franceza mandada a Portugal foi capitão João de

Souza. Alêm de umas setenta· toneladas de' brazil, le\'ou
trinta e tantos dos prisioneiros. Em fins de Julho estava a

i55!. ditr náo fundeada em Portimão no AIgarve.-Mas só em No
vembro chegou a propagar-se em França, em meio de
grandes queixas e alaridos, a noticia dos tres navios apre
zados, com a circu nstancia, não sabemos se verdadeira,
de haver Martim Affonso mandado enforcar.o piloto Pe
dro Serpa, que .encontrou em urna deltas. Sendo certo que
já então havia correio publico cada oito dias' de Lisboa a
Burgos, e cada quinze de Burgos a Flandres, dev.:lillos crer
que os prisioneiros francezes estiveram incommunicaveis
em Portugal por algum tempo. Gouvea parecia. assustado
com a noticia, porêm o embaixadol' Gaspar:Vaz era de pa
recer que por fim o r'esultado s'eria favorav~l a Portugal;
não querendo. outros expor.se ao que acabava de succéder
a tantos.

De Pernambuco 'seguiram os outros navios para o sul, e
foram' entrar na Bahia de' Todos os Santos, descoberta vin

<l/rt <t'~ ... te,e oito annos antes. i\..qui se apresentou,ao capitão mór ~
~ . . portuguez Diogo Alvares, que em terra vivera entre os In

dios os vinte e aois 'annos anteriores, e que ahi tinha mui-o
tos'filhos, havendo-se alliado a uma India, cujo nome pri
mitivo COfre haver sido Paragu.açú, Cath.arin·a o da, pia
baptismal. , '

Por intervenção do mesmo Diogo Alvares, vi~ram todos
os· principaes. visitar tao capitão m'Qr, trazendo-lhe lpanti-'
mentos, que foram ,retribuidos com as dadivas de costume,.
Admirou PerQ.r:'opes'na :Bnhia 'a alvura da, genfe ,:a' bo,!
disposição dos homens, e a ;formosura das ·mu,lheres : que
não acilou, inferiore3 ás mais 'beltas de Lisboa~ ,

,Reservlmd,e>-nos a tra'tar mais, aO di'a'r:1t'e,-do·colono-Diógo
Alvar.es,e;desta',llábia, nàs'limitaremo's' agdra a' dizeI '"que
dúrante os quatro dias que furrdea'da'sB demorou a arma
da ,tiveram lOS' riau·tas ,occasião de présenci'ar'um comba
te. naval :trayado dentro. do -reconcav ; baturalmente éÍlJ:
tre lOS' da ilha>de Ilapar,ica, (j. os' dQ lado" do ríof'te .q1tie;
senhóreavan;J. as lei ras onde se -assentou depols'(Ia' cidaf

-
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de do Salvador.-Cada esquadrilha constava de cincoenta SI~C,

canôas, guarnecidas algumas destas de sessenta homens, --..-:......
todos escudados de pavezes de côres, semelhantes aos .
que usavam então os guerreiros maritimos portuguezes.
O combate durou desde o meio dia até o sol posto; os
da armada europea conservaram-se impassiveis espec
tadores desta naumachia entretropica, e viram com gôs-
to decidir-se o tr.iunfo pelos que combatiam do lado em
que elles estavam surtos. Muitos dos vencidos caíram pri
sioneiros; e com estes practicaram o vencedores o costu
mado uso de os matarem,com grandes cerimonias, e de lhes
tragarem depoi joh asqueroso horror! as carnes.

Martim fronso, dei. ando com Diogo Alvares dois ho
mens, e muitas sementes para saber-se por experiencia o 
que a terra (que segundo doze annos antespublicára Enciso
era de pouco proveito) poderia melhor produzir, velejava
com sua pequena frota para o sul, quando, ao cabo de
alguns dias, foi obrigado a arribar. Entrando Iia mesma 1~1,

Bahia, encontrou agora ahi fundeada a caravela que, comMar., 25.

destino a Sofala, passára por Pernambuco, e recebêra
a bordo a Diogo Dias, feitor do estabelecimento que o ga
leão francez havia, mezes antes, saqueado. Martim Affon...
so, vendo que esta caravela lhe podia. servir, decidiu-sé' ã
leval-a comsigo; e com esse fim mandou primeiro bo
tar em terra os escravos que eUa conduzia;-não sabemos se .
africanos. Foram novos colonos que ali ficaram em com
panhia de Diogo Alvares e dos outros dois Europeos de
que fizemos menção. No dia immediato levantaram de
novo ancoras todos os navios da' armada, e seguiram na
vegando para o sul até que entraram no porto ou baJ:1ia Abr;, ao.
ja então conhecida pelo improprio nome "de «Rio de Ja-
neiro. D Para não deixarmos de aproveitar a minima even
tualidade no pouco' que sabemos do que então se passou
nesta paragem, cujas menores circunstancias hoje interes-
sam a todo o Imperio, transcreveremos fielmente quanto nos
transmittiu. um dos nautas, que logo veremos donatario de
Itamaracá, Santo Amaro c Sapta 'Catharina. E' Pera Lo-
pes quem prosegue, em seu estylo tão ingenuo como pinto-
resco: «Como fomos dentro (da bahia. de Janeiro) mandou
o capitão (Martim Affonso) fazer uma casa forte com Nola

êrca por derredor; e mandou saír a gente em terra, e no fim.

mST. GER. DO BRAZ. TOM. I. 4
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s~c_ pôr em ordem a ferraria, para 'fazermos co'usas de qu
~ tjnhamos necessidade. D'aqui mandou o Capitão (Martim

Affonso) quatro homens pela Lerra dentro: e foram e vie
ram em dois mezes; e andaram pela terra cento e quinze
leguas, e as sessenta e cinco dellas foram por montanhas
mui grandes; e as cincoenta foram por um campo mui
grande; e foram até darem oom um grande rei, senhor de
todos aquelles campos; e lhes fez muita honra, e veju com
elies até 'os entregar ao eapitão; e lhe trouxe muito cristal,
e deu novas como no Rio de Peraguay havia muito ouro e
prata. O capitão lhe fez muita honra, e lhe deu muitas da
divas, e o mandou tornar para a suas terras. A gente
deste rio é como a da Bahia de Todos os Santos; senão
quanto é mais gentil gente. Toda a terra deste rio é de
montanhas e serras mui altas. As melhores aguas ha neste
rio que podem ser. Aqui estivemos tres mezes tomando
mantimentos para um anno, para quatro centos homens
que trazíamos, e fizemos dois bergantins de quinze bancos. ~

Deixando o Rio de Janeiro, foram os navios ao cabo de
1551 moze dias de navegação ancorar da banda de dentro da

Ag.,42, ilha chamada «(do Abrigo» junto do porto da Cananéa. Por
A. oI.~'oi~te último, cujas aguas com o nome de «Mar pequeno)

(...1. ~4~estendem terra dentro, (desde o rio de Iguape até o
sul aa barra de Ararapira, onde acaba a ilha que ora cha
mam do Cardozo, e quasi a communicam com a bahia de
Paranaguá), mandou Martim Affonso ao piloto Pedr' Annes,
entendido na lingua dos Jndios que fosse em um bergan
tim havet fala dos qne ali houvesse. Este piloto voltou
cinco dias depois, conduzindo a bordo do bergantim um

. t bacharel portuguez, que havia trinta annos que ali esta
va I, um tal Francisco de Chaves, e varias castelhanos.

Este Francisco de Chaves, naturalmente, era algum do
aventureiros que antes haviam chegado até ás terras do
Inca. O certo é que pelas informações que deu e pro
messas que fez de trazer, dentro de dez mezes, quatrocen
tos escravos carregados de prata e ouro, Martim Affouso
accedeu a mandal-o seguir de oitenta homens armados,

SeL.," metade de arcabuzes, e 0\1 tra metade de béstas, da sorte
dos quaesadiante trataremos. '

r.'
• I

I Vejo a confirmação, ante p. 20, e no fim deste vol. a nota correspondente.
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Quarenta e quatro dias se demorou a esquadra junto da SI~C,

Cananéa, durante os quaes esteve sempre encuberto o sol, --.--:
circunstancia pouco para admirar aos que saibam que aiu-
da hoje raras vezes eLle se mostra radiante aos habitantes
desses contornOS.

Tambem no ancoradouro se romperam muitas amarras
e perderam-se várias ancora , o que succede "ainda agora
nesse porlo, cujo fundo tem rato, segundo a expresão dos
maritimos..

Defronte da ilha da Cananéa ae da terra para o mar
um pontal de pedra, que. se c11ama hoje de Ilaq1(aruçá,
onde ainda existem tres padrões de marmore sacharoide
do que e encontra nas formações olcanicas das immedia
cões de Lisboa, os quaes, com toda a probabilidade, fOTam
ali postos durante estes quarenta e quatro dias, apezar do
silencio que a tal respeito guarda o (tantas vezes de espe
rantemente omisso) escriptor dos feitos desta expedição,
que merece desculpa; porque não se propunha elle a e1'
chroni ta, mas somente a consignar por escripto o seu
roteiro 9U diario' maritimo. Os padrões da Cananéa que
examinámos pessoalmente, são de quatro palmos de com
prido, dois de largura e um de grossura; e tem escul
pidas as quinas portuguezas, sem a esphera manuelina,
nem castel10s ; e nenhuma data se lê em suas faces J. Entre
tanto são dos mais antigos monumentos que po suimos da
historia da colonisação de nosso paiz; pelo que fazemos
votos para que venham a ser preservados no museu na
cional.

Com o pensamento sempre na colonisação do Rio da
Prata (que os Portuguezes antes haviam tambem chamado
de San ta laria), seguiu Martim Affonso para o sul, e Se!, 25.

dahi a dias, experimentou tão grande temporal que a
capitanea deu á costa, junto ao riacho de Chuy, na actual no ~~.

fronteira meridiona~do Brazil; do que resultou perecerem
seLe pessoas.

Reunidos de novo todos os navios, exceptuando um

i Como assovel'Oll o meritissimo Ca- Affonso Botelho, "isitando es es mal'
zal, T, p. 2:27 e 228.-Vej. FI'. Ga pai', cos, ou alltes o que e~t:i visivel em cí
p.52.-An. da Mar'., p. 40 L-Soare , ma diz '<Iue lhe não apparece letreiro
I, cap. 65, e tambem Val'llh.naRev. do aIHum.• Vejo a «Descrip. dtl comarca
11lSl. (-Iisl., XII, p. 57-i- e ;575. Convem de P:ll'anagn:i», Ms. llá Bib. lo Por-
qui nolar que ja no seculo passado lO, 457.
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SI~C, bergantim tambem naufragado, chamou Martim ·Affonso a
-..:- conselho todos os que para isso eram. e neste foi assentado

que em virtude, não só da falta de mantimentos, originada çla
perda da capitana, como do mau estado das outras duas
náos, que se não poderiam expor aos temporaes do Rio da
Prata naquella estação (naturalmente os conhecidos pam
peiros), se desistisse da empreza de ir. colonisal-o.

Apezar desta resolução, julgou Martim Affonso qll~,

estando tão perto desse rio, não devia deixar para maIS
~arde o acto de posse delle, por meio dos padrões que le
vava. Julgando ser para isso sufficiente um bergantim com
trinta homens,. encarregou o commando deste e a commis
são de pôr os mesmos padrões a seu irmão Pel'o Lo
pes, que se fez de vela em companhia de Pel'O de Goes,
ao depois donatario da capitania de S. Thomé ou Campos

N~~~I~h de Gnaitacazes. - Desempenhou Pel'o Lopes o mandado,
D a'2 subindo pelo Paraná muito além da foz do Uruguay, e

CI., 6. achando-se de volla, decol'rido pouco mais dé um mez. Esta
exploração do Rio da Prata é a de que seu chefe Pel'o
Lopes, a quem ella deu tantos trabalhos, se compraz de
nos transmittir informações muito mais minuciosas do que
costuma. Ainda mal, são justamente todas 'alheias á nossa
historia, e mais poderão interessar á dos. estados limi
trofes do Brazil pelo sill.

Muito provavel é que no entremeio de tantos dias,
em que Pel'o Lopes demarcava o Rio da Prata, não esti
vessem ociosos os pilotos que haviam .ficado na costa
com Martim Áffonso.· Em terra teriam occasião de fazer'
frequentes observações astronomicas sobre a latitude e
long.itude ·do logar, e isso lhes daria a convicção, e ao
capiLão mór, de'que aqliella costa, e, com mais razão todo
o Rio da Prata, ja se achavam fóra, isto é mais a loeste
da raia até onde se estendia, pelo' tratado de Tordesilhas,
o dominio portuguez naquellas par"gens. Ao conheci
mento deste facto em Portugal devemos attribuir o não
proseguirem em Madrid as-reclamações ácerca desse rio;
o desistir aquelle reino de mandar mais frotas ás suas
aguas; e até o não do~r, quando doou outras terras, as que
ficaram além da Laguna, onde terminava a cO\lrela quê
de direito ainda por ahi lhe tocava. .

Talvez tambem pelo conhecimento desse facto é qu'
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Martim Alfonso não se deixou ficar nas plagas da actual sf~' 
provincia do Rio-Grande, onde o lançara de si o proprio mar, --...:......
e decidiu retroceder mais para o norte, a buscar outro 10-

1530)
cal onde fixar-se de preferencia. Entrando no porto de Jan.,-21.

S. Vicente, o bom abrigo que nelle encontrou para as
náos, a excellencia das aguas, a abundancia do arvoredo,
encantador principalmente-aos que acabavam de viver nos
areentos plainos do Chuy, a amenidade do clima por certo
mui preferivel ao do visinho porto da Cananéa, onde nun-
ca se vira o sol durante quarenta e quatro dias, e talvez,
mais que todas estas razões, a presença de um colono por
tuguez João Ramalho, que ali contava ja vinte annos' de n~o~a.n.

residencia, e que, naturalmente avisado pelos Indios,
appareceu dando-lhe razão da terra e de como toda ena pe-
lo interior era de campos e clima semelhantes aos de Coim-
bra onde nascera,-tudo concorreria a predispor o animo
do capitão mór em favor desta paragem para fundar nel-
la, como fundou, a primeira colonia regular europea no
Brazil. E dizemos a primeira, porque não podemos cha-
mar colonias regulares ás pequenas feitorias provisol'ias
fundadas antes em Santa Cruz de Porto Seguro, e depois
em Igaraçú e Santa Catharina.

E'o porto de S. Vicente, por ()ssim dizer, formado em
um canal que convenientemente se afeiçoa entre duas ilhas
de mediana extensão conclregadas á terra firme. Mais met
tida por esta adentro fica a que se diz de S. Vicente, de
forma quasi circular: por fóra da qual, um pouco para o
norte, se prolonga a de Santo-Amaro, que nesse rumo, vai
fenecer na barra do canal chamado da Bertioga, corrup
ç~o de Buriqui-oca, que quer dizer covil de bogios; o que
prova que ahi devia de haver muitos; pois eram os Indios
sinceros em taes denominações. Assim á dita ilha de Santo
Amaro chamaram elles do Guairnbé i; planta deste -nome,
que nella dava como verdadeira praga. A' ilha de S. Vicen te
chamavam Orpion 'ou Morpion !, não sabemos porquê. O
nome de S. Vicente lheproveiu da povoação nella construi
da, que o recebeu, em virtude de ser o que já tinha o porto.

I GaiIJé escreve o jesuila Simão de PurcIJas (V, 1242)hn quem :lc\l3l11e \Ya-
Vasconcellos. rapi umnma. Esle úllimo nome a\ulli-

! Vejo Thevel e AIJIJeville. Staden ria aos guarús, que ali se m:llal"all1.
diz que Ol'bioDeme, e Da coUe,cç:io de
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SI~C. O local desta última ilha escolhido para assento da co
~ lonia foi uma quasi insensivel eminencia fronteira á bar

ra e á ilha de Santo Amaro, mui lavada de ares, e situada
no meio do isLhmo para um farilhão ou promontorio em que
remata por este lado a ilha. Os morros deste promon'Lorio
alimentariam os mananciaes de agua para a povoação; e
dariam no principio para as obras pedras; e os matos
que ainda hoje ·os cobrem forneceriam com a maior cqm
modidáde a necessal'ia lenha. Um pequeno rega to, essencial
para muito em qualquer povoação, corre para o lado da
barra, e 'vai desaguar na deliciosa praia que segue contor
nando a ilha.~Para o rutno opposto, a quasi iguaL distan
cia, ... havia outra vez agua, não como praia, que ja ahi não
lIa onuas, mas como beiras mui a proposito para porto e
varadouro das canôas. Finalmente do Local preferido se
descobria, pela barra, o mar até perder-se no horisonLc, o
que permittiria aos moradores, sem atalaias de aviso, jun- .
tarem-se a tempo para acudir a qualquer rebate de pirata
inimigo. O viajante que perCOl'resse a ilha de S. Vicente em
busca da melhor paragem' para uma povoação, sobre
tudo no mez de Janeiro, em que as praias estão um tanto
alagadas pelas chuvas, ainda hoje não indicára outra mais
adequada, se o porLo de S. Vicente podesse competir com
o de $antos, aliás abafadiço e tristonho.

Martim Affonso não quiz porém limitar-se a fundar
uma só villa. A'vista das informações que lhe deu João
Ramalho assentou de reforçar esta contra qualquer tenta
tiva de inimigo maritimo com outra povoação serLaneja, que
ao mesmo tempo servisse de guarda avançada para as
futuras conquistas da civilisação. As duas vilLas irmãs fi
cariam assim no caso de prestare~-se apoio uma á outra,
segundo lhes viesse do mar ou da terra o inimigo, ao _
passo que a maritima receberia, ao mesmo tempo, socorros
das náos do reino, a quem a seu turno socorreria.

De S. Vicente para o interior a umas tres legua!> se le
vanta o continente, apresentando para o mar um paredão,
em forma de serra, ás vezes elevada de mai de dóis mil
pés. Do cimo manam variosriachos, dos quaes um sedespe
nha com tal furia de longe que se vê branquejar a espu
aia de seus ferventes cachões. Chamavam-lhe os Indios
[tú-tinga ou cachoeira branca. As aguas desses riachos, pro-
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miscuando-se com as salgadas do mar, recortam por tal sRP'
fórma em esteiros e meaúdros todas as planicies debaixo-"-:"""
que, vistas estas dos altos ao longe, mais parecem mari-
nhas de sal, que braços de mar ou de rios.-A'serra cha·
mavam os Indios, como nós hoje, Paraná-piacaba, isto é
avistadora do mar: porque só Q viam, até morrer no ho
risonte, quando aos cimos della chegavam, cada vez que,
em correrias, vinham á costa do sertão, onde preferiam..
fazer residencia mais aturada.

Desde aquel1es cimos, elevadissimos sobre o mar, para
o sertão, as aguas baixam com o terreno quasi insensivel
mente; pois este se reduz na essencía a uma extensa
errada ou cha pada, como no Brazil se diz, que pelo in te
rior se ràmifica em varias sentidos até mui longe. A zona
vi inba ao mar, o paredão de serra para o lado delle, e
ainda o primeiro par de leguas para o interior, são vestidos
de vegetação vigorosa de mato virgem que alcança até um
linde que chamam ((Borda do Campoj» pois que dahi por
diante a terra não é de'IDatos, e apenas, de quando em quan
do, povoada de reboleiras e de pequenas boscagens, al
gumas dellas de pinheiros curis ou araucarios, a que os
Indio davam importancia, pelo muito alimento que lhes
forneciam seu grandespinbões.

A algumas leguas da Borda do campo, e proximo de
unia ribeira, cujas margens não deixam de recordar as
coimbrãs do placido Mondego, era a aldêa em que princi
palmente vivera João Ramalho com a sua familia ,já nu
merosa , "como se pode imaginar sabendo que Vil1La annos
passara livremente entre aql1eUa gente, á lei da nátureza.
Cbamavam-s , tanto' a aldêa como a ribeira, de Rra-ti
ninga o,u do Pei e-secco j nome q'ue em outros lOO'aTes do
Brazil se pronunciava Pira-sinunga, e queria dizer o mes
mo. A origem do nome e plica a causa porque se fundá
ra ahi a aldêa: provinha aquella das frequentes vira-cernas
ou invasões pelas margens do peixe, principalmente do
chamado saguairú; isto é de certos enxurras e desen
xurros, digamos assim, demasiado rapidos, a que era, e é
ainda, sujeita a dita ribeira; 'em virtude dos 'quaes o pei.
xe ficava em secco pelas margens, o que dava aos mOra
dores destas grande fartura; como sllccede aos povos do
littoral quando, com os lemperaes, dão certos peixe.s á
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, Pero Lopes, p. 58, '

sr~C costa. O fenomeno das piracemasé frequente em varios
-...:- rios do Imperio, sobretudo na proximidade de sua foz,

donde se pode imaginar que vem tal fenomeno a ser como
uma pequena pororoca, causada não pelo desempate de suas
aguas como as do mar; mas sim por igual desempate com as
aguas'do monte do outro rio ~m que amue o da piracema.
Foi a aldêa dePiratininga queMarLim Affonso escolheu pa
ra fundar a colonia ou villa sertaneja, cujo governo militar
confiou a João Ramalho, com o pomposo titulo 'de guarda
mór. Eis a origem europea da actual cidade de São
Paulo. -

Ouçamos agora o que nos diz Pel'o Lopes \ testimunha
de vista durante os primeiros quatro mezes de vida das
ditas duas colonÍas: (cRepartiu o capitão mór a gente nestas
duas villas, e fez neltas officiaes; e poz tudo em boa ordem
de justiça; do que a gent.e toda tomou muita consolação,
com verem povoar villas, e ter leis e sacrifieios, celebrar
matrimonios e viver em communicação dasarLes; eser cada
um senhor do seu; e investir as injúrias particulares; e ter
todos outros bens da vida segura e conversavel.»

Nestas poucas palavras se encerram os pontos capitaes
respectivos a qualquer sociedade constituida. Vemos as
colouias e as suas competentes autoridades; vemos o reco
nheoimento das leis; vemos -as praticas, assim do que
respeita ás consciencias, pelas ceremonias dos sacrificios
incruentos; como ao estado social pela celebração dos
matrimonios; vemos garantida a segurança individual e a
propriedade, e sem valhacouto as tropelias e í:njúrias. Para
nada faltar, como bem essencial na vida «segura e conver
savel,»' diz-nÇ>s Pel'o Lopes que ja viviam os colonos em
«communicação das artes.»

Em fim Martim Affonso não se descuidou da empresa
confiada á sua solicitude, e que mais nol-o recommenda, e
o ha de recommendar á posteridade, que todos os outros
seus feitos militares (apezar de mui brilha.ntes, de rqais
perecedoura memória) .practicados ness'e ,Oriente por que
tanto se afanava. Emquanto no Brazil, não dava elle nem
um dia de féria a seu cuidado~ A igreja, a casa da camara,
o estaleiro, as sesmarias, o tombo competente para estas,
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tudo O trazia occupado,-a tudo acudia. Nemlheconsentiu ~c.

o dever, nem talvez tão pouco a curiosidade propria da sua --.-:......
idade, o deixardeemprehenderumajornada aPiratininga; N

e sesmarias chegaram até nós que elle ahi assignou. De falta nooham.

de actividade nem sequer na velhice foi accusado; seu ca
racter, se tinha defeito, era antes o da vivesa afanosa, e
de alguma violencia. Várias terras de S. Vicente e de
Piratininga destinou elle desde logo, como era natural,
para rocios e logradouros dos dois concelhos, aos quaes
fixou os termos que julgou razoaveis.-Escusamos dizer
que estas villas foram fundadas sem differença algum do
que se passaria tratando-se da installação de qualquer co-
lonia em uma paragem menos povoada de Portugal. Su
bentendeu-se que, em legislação e em tudo, os novos mo
radores eos descendentes destes teriam, em relação á me
tropole, os foros de natumes; e seriam governados pelas
mesmas leis vigentes. Destas nos occuparemos mais ao
diante.
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DEIXEMOS porém por algum tempo a nascente colonia
brazileira, e vejamos o que entretanto se passa no resto do
BraziL, ou se decide á seu respeito no alem-mar, isto é,
na metropole.

DoLoroso é ter que mencionar a sorte dos que da Cana
néa partiram pela terra dentro com Francisco de Chaves.
Seguindo na direcção do sudoeste, talvez a buscar. o rio
Paraguay, para, naturalmente, depois passarem aos estados
do Inca, apenas tinham chegado ás cabeceiras do Iguaçú,
nos campos de Curitiba, quando foram todos traiçoeira
mente assassinados peLos Indios. Ignoramos ao justo em
que epoca chegaria a S. Vicente a triste nova deste suc
cesso, presente ainda na memória de seus habitantes, d'ahi
a meio seculo I, e lransmittido além disso até nós peLo
adiantado Cabeza de Vaca, que por esses campos passava,
mais prevenido contra os Iudios, dez annos depois.

Em quanto Martim Alfonso navegava pelo sul, fóra ter a
Pernambuco urna náo de Marselha, com desoito peças e
cento e vinte homens. denominada «La Pélérine,» e ar
mada á custa do Barão de St. Blancard ~. Em lagar da fei-

Nota toria portugueza de seis homens, fez o capitão daP6Lêrine,
no fim. Jean Duperet, construir uma fortaLeza provisoria, que dei-

1 Fr.' Gaspar. p. 8. trabalho. aLe génie ue la Navigalion.lJ
~ aGénéral des armées navales.lJ- p. 55. Tambem sc escrevia Blanqum't.

diz o Sr. F. Denis no seu interessante
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xou guarnecida de setenta homens, e regressava á Euro- s~a.

,pa, com uma carga, que (segundo as reclamações postario'-"":""
res dos interessados, ás quaes nos cumpFe dar algum des
conto) montava a cinco mil quintaes de brazil, seiscentos
papagaios, trez mil pelles de animaes, grande número de
macacos e muitas bogiarias.

Tanto a náo como a fortaleza franceza tinham de ser mui
mal afortunadas. A primeira, entrando no Mediterraneo,
se viu necessitada de arribar a Malaga; e, quando deste
porto safa, foi apresada pela armada de guarda-cos~a,que
Portugal mantinha á bocca do estreito de Gibraltar, e que,
pela mencionada arribada da náo, soubera como vinha ella
do Bl:azil.-A fortaleza franco-pernambucana, 00 porque
Pero Lopes teve conhecimento de sua exi lencia, ou por-
que neces itava ir no porto em que ella estava fazer agua-
da, antes de atravessar o Atlantico, foi por tal forma p'elo
int~epido capitão comba~ida, durante desoito dias conse- n~oh':n.

cutlVOS I, que se lhe rendeu 2.

Então Pero Lope , deix.ando a me ma fortaleza guar
necida de aente Slla, á ordens de um Paulo une, fez- e
de ela para Portugal, levando com igo duas náos france
zas que tomára, alguns Indios, e trinta e tantos prisionei
ro . .I: o principio do anno immediato apartou em Faro; e
desta cidade do Algarve, seguiu 100'0 para Evora, onde
então e tava a càrte, a receber do rei expres ões de re
compeo a pelo novos e anteriore triunfos. Suas náos se
mandaram recolht:r com os Francezes a Lisboa; e qua'"
tI'O priocipaes da terra, que o Soberano chegou a dis
tinguir dando·lhes o nome de reis, foram por OrdGlffi régia
vestidos, de seda 3.

Ja havia mezes que, pelos da mencionada mio apresada .. I

no Estreito, soubera o governo de como ella havia dei ado ."
em P.ernambuco um f~rte com numerosa guamição'; 'e
mandára ordens á costa da Malagueta 4 a fim de que 'Duarte
Coelho, capitão mór de umtt esquadrilha ahi estacionada,

{ Pror sso do Darão de St. Blancard
contra Pero Lópes.

2 ..... «l'cl'llambuco onde achou os
Francezes que tinham feito forl.;lleza e
Ihi, tomou e os lomou a elles, e ficou
pacificamentc em poder de Porlugue
zes.)) Pl'imeil'a carla dc el-rei ao conde
da Castanheil'a, dc :!l d'c Janeiro de

1535 (copia Il1S. na coll. do AJ.
5 Cana flri meira I' gih de ~I de Ja

neil'o de 'J533 ao c(.nde da Cllslanheira.
(Copia ms. na coi!. do A.)

·1 E'provavelmente e~te o meio a que
allude o rei, na carla a Martim AITollSO,
quI' tl'anscre 'cmos no texlod pag.Ul
a 65. .
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s~c. passasse a Pernambuco para desalojar os intrusos t. Com a
-:.- chegada de.Pero Lopes foi ordenado que a mesma esqua

drilha, em logar de ir ao Brazil, ficasse cruzando na altu
ra dos Açôres 2••

Pouco antes, o governo portuguez, instado ainda de Fran
ça pelo Dr. Diogo de Gouvêa, e receioso do demasiado
desenvolvimento que os Francezes iam dando a seu com
mercio com o BraziL, viu-se obrigado a,adoptar o plano de
ceder essas terras a uma especie de novos senhores feu
daes, que, por seus proprios esforços, as guardassem e
cultivassem, povoando-as de coLonos europeos, com a con
dição de prestarem preito e homenagem á Corôa. Medidas
analogas tinham adoptado, com proveito, os reinos da Eu
ropa, para se povoarem com a necessaria disciplina, sobre
tudo nos l.ogares fronteiriços aos inimigos. em que, para
fugir da perigosa fraqueza, era necessaria toda a união e a
maior subordinação; e para convocar colonisadores com
alguns capitáes, era indispensavel conceder-lhes, sobre
os colonos, que elles contratavam e levavam á sua custa,
certo ascendente 3. Para promover a colonisação dos pai
zes aonde ella não ia expontaneamente não havia então,

,e nem taLvez haja ainda hoje, outro meio; bem que se
po~sam aperfeiçoar cada vez mais as condições, sempre
em harmonia com o systema da emphyteusis romana. So
mente certos direitos sobre o colono podem estabelecer
igualdade em contractos, onde um homem, sem fiador, faz
promessas em virtude das quaes unicamente o donatario
lhe_abona o custo de seu transporte e outras despezas.

Foi pois, como diziamos, resolvido que o Brazil se divi
disse em grandes capitanias, contando para cada rima,

81532, sobre a costa, cincoenta ou mais leguas; o que elrei par-
et., 28. ticipou logo a Martim Affonso, na resposta ás cartas que

o 'mesmo Martim Affouso escrevera de Pernambuco, dando
conta da tomada das náos francezas. Embora seja essa res
posta bastante conhecida, por andar reproduzida em mui-,
tos livros, julgamol-a de tal importancia que não nos é pos
sivel deixar de incluil-a tambem neste logar~ diz assim:

« Carta segunda tl'elrei ao C. de
Castanheira de 21 de Janeiro de 1533...,...
(ms. na eDIl. do A.) ..

2 Carla de elrei ao Conde, de 25 de
Janeiro de 1535.
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SEC.
V.

t Não encontr:ímos até hoje cópia'desta provisão.

.. Martim Monso, amigo:
»Eu el-rei vos envio muito saudar.
»Vi as cartas que me esérevestes por João de Souza; e

por elle souhe da vossa chegada a essa terra do Brazil, e
como ieis correndo a costa, caminho do Rio da Prata; e
assim do que passastes com as náos francezas, dos cossa
rios que tomastes e tudo o que nisso fizestes vos agrade
ço muito; e foi tão bem feito como se de vós esperava; e
sou certo qual a vontade que tendes para me servir.

)lA náo que cá mandastes quizera que ficára antes lá,
com todos os que nella vinham. D'aqui em diante, quando
outras taes náos de cossarios achardes, tereis com êllas e
com a gente dellas a maneira que por outra provisãq vos
escrevo i.

»Porque folgaria de saber as mais vezes novas de vós,
e do que lá tendes feito, tinha mandado o anno passado
fazer prestes.um navio para se tornar João de Souza para
vós; e quando foi de todo prestes para poder partir, era
tão tarde para lá poder correr a costa, e por isso se tornou
a desarmar e não foi. Vai agora com duas caravelas arma
das para andarem comvosco o tempo que vos parecer ne
cessario, e fazer o que lhe mandardes.

»E por até agora não ter algum recado vosso,-do feito,
vos não posso escrever a determinação do que deveis fazer
em vossa vinda ou estada, nem cousa -que a isso toque: e
somente encommendar-vos muito que vos lembre a gente
e armada que lá tendes, e o custo que se com ella fez e
faz: e segundo vos o tempo tem succedido, e o que tendes
feito ou esperardes de fazer, assim vos determineis em
vossa vinda ou estada, fazendo o que vos melhor e mais
meu serviço parecer; porque eu confio de vós que no que
assentardes será o melhor. Havendo de estar lá mais tempo,
enviareis logo uma caravela com recado vosso, e me es
crevereis muito largamente tudo o que até 'então tiverdes
passado, e o que ria terra achastes; e assim o que .no Rio
.da Prata, tudo mui declaradamente, para eu por vossas
'cartas e informação saber o que se ao diante deveréÍ fazer.
E se vos parecer que. não é necessario estardes lá mais,

. poder-vos-heis vir; porque, pela confiança que em vós te-
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s~c. nho, O deixo a vós;-que sou certo que nisso fareis o que
--:.- mais meu serviço for.

»Depois de vossa partida se praticou se seria meu ser
vico p0voar-se toda essa costa do Brazil, e algumas pes
soas me requeriam capitanias ~m terra della. Eu quizera,
antes de nisso fazer cousa alguma, esperar por vossa vin
da, para com vo;;sa informação fazer o que me bem pare
cer, e que na repartição que disso se houver de fazer, esco
lhaes a melhor parte.. E porf:>m porque despois fui informa
do que de a1gumas partes faziam fundamento de povoar a
terra dO,dito Brazil, considerando eu com quanto trabalho
se lançaria f6ra a gente que a povoasse, depois de estar.
assentada na terra, e ter nella feitas algumas fórças (como
ja em Pernambuco começava a fazer, segundo o Conde
da Castanheira vos escreverá), d.eterminei de mandar de-

Nota marcar de PerQ.ambuco até o Rio da Prata cincoenta le
no fim. guas de costa a cada capitania; e antes de se dar a ne

nhuma pessoa, mandei apartar para vós cem leguas, e
para Pel'o Lopes, vosso irmão, cincoenta, nos melhores li
mites dessa costa, po.r parecer de pilotos e de outras pes
soas de quem se o conde, por men mandado, informou;
como vereis pelas doações que logo mandei fazer, que vos
enviará; e depois de escolhidas estas cento e cincoenta lc
guas de costa para vós e para vosso irmão, mandei dar a
algumas pessoas que requeriam capitanias de cincoenta
leguas cada uma; e, segundo se requerem, parece que se
dará a maior parte da costa; e todos fazem obrigações de
levarem gente e naviosásua custa, em tempo certo, como
vos o Conde mais largamente escreverá; porque elle tém
cuidado de me requerer vossas cousas, e eu lhe mandei
que vos escrevesse.

»Na costa da Andaluzia foi tomada agora pelas minhas
caravelas, que andavam na armada do Estreito, uma náo
franceza carregada de brazil, e trazida a esta cidade; a
qual foi de Marselha a Pernambuco, e desembarcou gente
em terra, a qual desfez uma feitoria minha que am estava,
e deixou lá setenta homens, com tenção de povoarem a
terra e de se defenderem. E o que eu tenho mandado que
se nisso faça mandei ao Conde que vol-o escrevesse, para
serdes informado de tudo o que passa, e se hade fazer; e
pareceu necessario fazer-vol-o saber, para serdes avisado
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disgo~ e ;erd:es tal vigia nessas par.tes por onde audaês slif'
que V(j)S nao possa acontecer nenhum máo- recado: e que -
qualquer força ou fortaleza que ti"erdes feita, quand0 nella
não estiverdes deixeis pessoa de quem confieis, que a tenha
a bom recado; ainda que eu creio que elles nao tornárão
lá mais a fazer outra tal; pois lhe esta não succedeu como
cuidavam. I

») E mui declaradamente me avisai de tudo o que fizer
des; e me mandai novas de vosso irmão, e de toda a gen-
te que levastes; porque com toda a boa que me enviardes, 15.'52,
receberei muito prazer .)) .' BeL., 28.

A recepção desta carta devia apressar a partida do ca
pitão mór para a EUl'Opa. Vê-se della que o rei, ou o seu
conselheiro, o Conde da Castanheira, anciava primeir~

ouvir os votos de pessoas práticas, como o capitão mór do
:{3ra:l"il, para não ir tanto ás cegas, na doaçã.o das suas ter
ras. Assim o entendeu lambem Marlim Mronso; e deixan
do por vigario ou 10gartenente, com os poderes que p@
dia delegar, a Gonç.alo Monteiro!, na colonia de S. Vi
cente, partiu para Portugal; onde chegou naturalmente
Çl.ntes do meiado do anno de 1533.

Bem qóe como se ê da carta acima a resolução de se
dividir o Brazil por donalarios foi tomada em 1552, e ja
então Fe fizeram alvarás de lembrançá por algumas doa
ções, só em Abril de 1554, no mez immediato ao de par
tir Martim A.rronso para a India, é que se começaram a
passq.r as cartas ou diplomas aos agraeiados, que gosariam,
de juro e herdade, do titulo e mando d~ governadores
das slias terras, as quaes tinham pela oosta mais. ou me
nos extensão; e por conseguinte.eram maiores ou menores
os quinhões, ·segundo o favor de que gosavam, e talvez os
meios de que podiam dispor. Cor,nprehendiam-se nas doa
ções as ilhas que se achassem até á distançia de dez le
guas da oosta continental. As raias entre capitania e ca
pitania se fixaram por linhas geographicas tiradas ,de um
logar da mesma, em direcção a loeste. Assim o territorio
ficou verdadeiramente dividido em zonas parallelas, porém
limas mais largas que outras.' Este meio de linhas rectas
(1ivisorias imaginárias que ainda com os mais exactos ins.".

I Pedro Taques, na Rev. do Inst.• IX, 1 O,
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S~C. trumentos n'um terreno muito conhecido seriam quasi im
-:- passiveis de traçar, era o unico de que se podia lançar

mão, pelo quasi nenhum conhecimento corographico que
havia do paiz, alêm do seu littoral. Em algumas doações,
nem foi passivei declarar o ponto em que principiavam ou
acabavam. Incluia-se apenas a extensão da fronteira mari
tima, e declarava-se o nome dos dois donatarios limitrofes.

Manifesta é a insufficiencia de uma tal demarcação, que,
. para algumas capitanias, veiu a dar origem a pleitos que

duraram mais de um seculo, como veremos.
Doze foram os donatarios: mas verdadeiramente quinze

os quinhões; visto que os dois irmãos Souzas tinham só pa
ra si cento e oitenta leguas distribuidas em cinco porções
separadas, e não em duas inteiriças. Foram elles, e com
alguma razão, pelos serviços importantes que acapavam de
prestar .no proprio Brazil, os mais attendidos na partilha.

A Martim AfTonso, a quem a carta régia acima fazia ex
pressa mente a promessa, foram adjudicadas, naturalmente
por sua propria escolha, as terras da colonia de S. Vicen
te, e por conseguinte com ella os gastos ja feitos pelo Estado
para fundai-a. O não se mencionar esta clausula fez que,
em virtude da lettra da carta de doação, se entendesse tem
pos depois pertencer esta villa aos herdeiros de Pel'o Lo
pes. Os dois quinhões de Martim Affonso comprehendiam
as terras que correm desde a barra de S. Vicente até doze
leguas mais ao sul da ilha da Cananéa, ou proximamente
até a uma das barras de Paranaguá; e para o lado oppos
to, as que vão desde o Rio Juquiriqueré até treze leguas ao
norte do Cabo-Frio, que depois se fixou pela barra de Ma
cahé; ficando por conseguinte suas as magnificas terras de
Angra dos Reis, as da soberba bahia de Janeiro, e do Cab~
Frio. Eram nada menos que cem leguas contadas sobre o
littoral; mas e~ virtude do rumo, que durante essa ex
tensão toma a costa, vieram a produzir, na totalidade, em
leguas quadradas, álguns milhares de menos do que a va
rias dos outros, como se verá.

A ex.tensão do Juquiriqueré até a barra de S. Vicente,
e a -de Paranaguá para o sul até as immediações da Lagu
na, que chamavam terras de Sant'Anna i, foi doada a Pel'o
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Lopes, que, além destas porções que perfaziam cincoenta s~c.

leguâs sobre o liHoral, recebeu em Itamaracá trinta leguas-:
mais, como abaixo diremos, quando costeando, como va-
mos, {) Brazil de sul a norte, chegarmos co'a nossa resenha
á paragem onde ellas se encontram. ' .

Com a porção mais septentrional de Martim Affonso en
testavam as trinta leguas doadas a Pera de Goes. e que
iam terminar no baivo dos Pargos, ou antes em Itapeme
rim proximamente. Era Pera de Goes irrpão' do célebre es
criptor Damião de Goes, e prestára Lambem importantes
serviços na armada de Martim Alfonso, a cuja familia devia
ser mui affeiçoado, e até foi elle quem se encarregou de
escrever por sua lettra o dia rio de Pero Lopes, cujo origi
naI se deu ultimamente á imprensa. Essa alfeicão não dei
xaria de ser tomada em conta no repartimento da terra
par evitar as demanda~ e pleitos' que podessem acaso
resultar da falta inemediavel de precisão nas demarcações
lateraes.

Contigua a Pero de Goes, com cinéoenta leguas sobre
n costa, as quaes alcançavam até o ri0 Mocury, veiu a fi
car Vasco Fernandes Coutinho, tambem fidalgo da casa
real; e que havendo servido em Goa, em Malaca e na Chi
na, ás ordens de Arfonso u'Abuquerqu~, conforme recor
dam as historias da Asia «, depois de juntar uma pe
quena fortuna, se havia retirado á Alemquer (viDa situ.ada,
como sabemos, a algumas legoas de Lisboa, perto de Tejo)
para ahi disfructar com a ajuda da moradia ·de uma tença
que reeebia do Estado. Naturalmente nessa villa, por intel'
media de algum agente do Conde da Castanheira, proprie
lario visinho seu, se recommendaria para entrar no núme
ro uos da partilha.

Do Mocury para o norte vinha a capitania de Porto Se
guro, com outras cincoenta leguas concedidas a Pera do
Campo Tourinho, rico propl'Íetario de Vianna do Minho.

Seguiam-se os llbeos, nas cincoenta leguas até á .barra
da Babia, doadas a Jorge de Figueiredo Corrêa, tambem
fidalgo da 0asa real, e que exercia na côrte o cargo de
escrivão da Fazenda, que lhe daria lagar a estar infor~a

do do que se pass~va, e a pedir para si o que tão genera-
l '

I Liv. 7, de O. João III, foI. 113 e 187.-llam)., Oec.
IIIST. GEI1 ou IlIlAL. TUM. I. (j
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S~C, samente via conceder a outros. A raia entre esta capitania
-.:- e a precedente não se indicava. .

Tudo quanto se extende desde a barra da Bahia á foz
do rio de S. Francisco obteve para si Francisco Pereira
Coutinho; e, segundo sediz na propria doação, foi·lhe con
ferida tal graça, em attenção aos muitos serm'ços qne elle
havia prestado, assim em Portugal, como «nas partes da
India onde servira muito tempo com o Conde Almirante t e
com o Vice-Rei D.. Fr.ancisco de Almeida, e com Affonso
d'Albuquerque, e em todos feitos e cousas que os ditos ca
pitães nas ditas partes fizeram, nos quaes dera sempre de
si mui boa conta.. I

As Alagõ8s e Pernambuco tocaram, na exte~são de ses
-4;:;

~ <./I.,senta leguas, a Duarte Coelho, valente c8r-itão que muito
~. -, .se distinguira por feItos no Oriente, em cujos fastos acha-
Nota , d . d h

• no fim. mos maIs e uma vez consIgna o onrosamente o seu nome,
em missões ao reino de Sião e á China, no descobrimento
da Cochinchina, no recontro que teve com duas armadas,
conseguindo fazer vinte e tantas présas, e em outras acções
illustres i. Havia sete annos que voltára do Oriente, e se
easára com D. Brites, irman de Jeronymo d'Albuquerque.
Como por occasião da primitiva repartição das terras lhe

:,n~8. haviam ido ordens para navegar até Pernambuco (da costa
da Malagueta onde se achava cruzando), a fim de destruir
a feitoria deixada péla náo de Marselha, é natUl'al que
d'ahi proviese o ser preferido para esta parte da cos
ta, de que por ventura chegaria a ter conhecimento
previo.

O rio Igaraçú era a extrema do dominio de Coelho; e
delle para o norte se contavam as restantes trinta leguas
da pertença do donatario Pel'o Lopes, as quaes alcança
vam á Bahia da Traição, compreheudendo parte da actual
provincia da Parahyba, e incluindo a fertil Ilha de Itama
racá.

J~~~c.j8. ~ e~tensão do litoral e d'ahi para diante, o resto da
f5M. actual Parahyba e Rio Grande do Norte, couberam a João

de Barros e a Ayres da' Cunha, de parceria; contando
se-lhes cem leguas além da Bahia qa Traição. Seguiam-

I Vasco da Gama. poeticas de Diniz, p. H2 a 144 donde
t Barros, III, passim, e 'Couto, IV, collige como a essa familia veiu a en

, "assim. Vejo tambem'ool. V. das ohras troncar-se um bomem célebre.
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se sôbre o Ceará quarenta leguas para o cavalleiro fidalgo s~c.

Antonio Cardoso de Barros, e depois de mediarem setenta~
e cinco para Fernand' Alvares de Andrade, e que vinham a
incluir parte da costa do Piauhye Maranhão actual «desde
o cabo de Todos os Santos a leste do rio Maranhão até o
rio da Cruz», competiam outra vez áquelle? dois donatá-
rios associados, Barros e Cunha, cincoenta leguas mais,
começançlo a contai-as, de loeste «desde a abra de Diogo
Leite até o dito cab_o de Todos os Santos.»

Fernand' Alvares de Andrade, do conselho do rei, era
então como- Thesoureiro mór do Reino.-Em quanto vi
veu, diz-nos o Conde da Castanheira, foi sollicitador acer
rimo em favor de providencias a bem do Brazil.

Ayres da Cunha era um valente maritimo, que se distin
guira como capitão mór do mar em .Malaca t. Recolhendo
dos Açôres, onde se achava com uma esquadrilha de carave
las de guarda-costa, e onde prestál'a serviços importantes'
em Setembro de 1555, chegára a Lisboa, commandando
um galeão, com o qual se offerecera a destruir a feitoria
que em Pernambuco fundára a náo de Marselha La Péle
1'ine, commissão que não lhe foi incumbida por chegar
pouco depois Pero Lopes, deixando concluida essa em
presa.

Quanto ao donatario João de Barros, escusado é dizer
que se trata do que viria a ser historiador da India, com
tanta glória para a nação, e fortuna para a lingua que
elle tão vigorosamente tratava. Louve-se muito embora,
nos historiadores portuguezes, a critica de Brandão, o
colorido de Brito, o frazeado de Souza, semprehav:erá que
conceder a Barros toda a pureza na linguagem, muita
propriedade na fraze, e um estilo elegante, principalmente
quando descreve ou pinta cert~s paragens, ostentando as
muitas noções que tinha das cousas do Oriente, como quem
aproveitando-se do seu officio de feitor da casa da India,
não praticllva em outro assumpto com os que de lá chega
vam. Bem alheias vereis sempre as Decadas da Asia, nãosó
dos suporiferos contos de Castanheda e de Azurara, como
das pregações horp.ericas do velho Fernão Lopes; e por isso

t Barros, III, 2, 498.-IV, 1, p. 56, G3 2 P.l, .40, 89'c !J1 .
e70.-Couto, IV, 1, p. ,W, 41,88 c 101.
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s~c. mereceram eltas a glória de ser o livro portaguez que mais
-.:- folheou o immortal cant.or do Gama. O Conde da Castanhei

ra tinha o eru·dito feitor da Casa da India em tão boa conta
que a seu respeito dizia n'um relataria 1 ou exposição ao
monarcha: .

«O feitor hei eu por tão fiel em seu officio que casi me
parece que ainda que furtar fôra virtude elIe o não fize
ra: entende o negocio muito bem, ha mister mais favor
que sofreadas. Não fóra mau para o negocio da Casa' não
ser elle incrinado a outros, os quaes, não somente não são
illicitos, mas muito proveitosos á terra.» Estes outros ne
gocias licitos, uteis á terra, a que se mostrava inclinado o
pobre feitor, eram naturalmente as occupações de sua
penna, que tanta glória dão ao paiz, e que revertem em
quem assim o protegi~, para escrever suas obras, e coloni
sal' a patria e o orbe com suas criações. No número destas
contariamos hoje uma chronica do Brazil até o seu tempo,
se havendo vivido mais annos, houvesse elte podido rea
lizar 3 seus intentos.

Resta-nos unicamente tratar do cavalleiro fidalgo Anto
nio Cardoso de Barros, cuja capitania, computada em
quarenta leguas de costa, se estendia, áquem da de Fer
nand'Alvares, desde o Rio da Cruz, em dois gráos e um
terço, correndo para leste até a Angra dos Negros, em
dois gráos 4. Esta capitania tinha apenas seis leguas de
espaço de latitude, pois seguia de dois gl'áos a dois gráos
e um terço.-Dos precedentes deste donatario·não encon
tramos noticias.-Naturalmente nada tentou a respeito de
sua doação; e mais tarde ac'ceitou da corôa um cargo de
fazenda para a Bahia, e ao recolher-se ao Reino naufragou,
e foi barbaramente assassinado pelos Indios, como dire
mos em logar competente.

Por certas expressões, que lemos no relatorio menciona
do do Conde da Castanheira, deduzimos que não houve,
entre os poderosos da côrte, grande concorrenc·"', como dá
a entender a carta a Martim Affonso 6, para alcançar taes
capitanias, que nem sabiam alguns dos agraciados que
coisa eram. Reconhece o Conde que a destribuição não ti-

1 EsLe relaLorio será opporLunamenLe
dado á luz.

I Da India, enLende-se.

3 Varn. na Rev. do Inst. Xm,596.
1 Doaç. de Evora.
;; Vejo anLe p. 62.
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nha dado ainda tantos resultados como se esperava, e s~c.

desculpa-se de que a tal respeito. não se poude fazer mais, _:.-..
por o não consentirem os que queriam ir, «e serem pou-
cos os que sobre isso competiam.»

Nada ha que dizer a estas reflexões: a necessidade era
a lei: urgia o estimulo aos emprehendedores, que natu
ralmente imporiam as condições.

Não podemos entretanto dissimular que em nosso enten
der o governo andou precipitado -em destribuir logo toda
a terra, embora de juro e herdade:: reconhecemos a neces
sidade que havia de colonias por toda a extensão da costa;
mas talvez estas se houveram da mesma sorte obtido e ou
tras muitas apoz eIlas, se as doações sehouvessem limitado,
por então, a doze ou mais quinhões muito maispequenos; e ......,
que constassem de algumas leguas quadradas, proximas aos
portos principaes da costa, ja então conhecidos e frequen-
tados. A colonisação não se teria disseminado tanto (che-
gando ás vezes a perder-se), e houvera sido mais profi-
cua, e dado resultados mais promptos; e o governo pode-
ria ter guardado um novo cofre de graças, para recompen-
sar os serviços feitos pelos abastados do commercio que
aspirassem a satisfazer a tendencia existente no coração
humano de vincular, para seus successores, as fortunas
adquiridas. - Com doações mais pequenas, a colonisação
se teria feito com mais gente, e naturalmente o Brazil es-
taria hoje mais povoado - talvez - do que os Estados
Unidos: sua povoação seria por ventura mais homogenea,
e teriam entre si as provincias menos rivalidades, que, se
ainda existem, procedem das taes grandes capitanias. l,Pois
é passivei crer que esses poucos qne competiam para ser
donatarios, como diz o Conde da Castanheira, se não con
tentassem sem a idéa do dominio de muita terra embora
inutil, e sobre que nem sequer podiam saciar com os'olhos
mas só com a im:lginação, sua cobiça, quando na maior
parte eram de sertão onde não poderiam ir, nem foram,
em sua vida? O mal foi fazer-se tudo á pressal E o caso é
que com isso, por ser mal feito, não se expulsaram de
nossos mares os navios francezes, que era o resultado prin-
pai que se pl'etendia obter.

E'certo que a mania de muita terra acompanhou sem
pre pelo tempo :adiante os sesmeiros., e acompanha ainda
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s~c. OS nossos fazenueiros. que se regalam de ter matos e campos
--..-:- em tal extensão que levem dias a percorrer-se, bem que ás

vezes sóa decima parte esteja aproveitada; mas se tivesse
havido alguma resistencia em dar o mais, não fallaria
quem "se fosse apresentando a buscar o menos. Annos an
tes tinham aparecido colonisadores para os Açôres, com
muito mais pequenas doações de terras; e os Açóres e a
Madeira "teem hoje, proporcionalmente, mais povoação que
os districtosde Portugal, naturalmente porque foram as doa
ções mais pequenas e emmaior número: eapezar de haverem
sido muitos dos colonos estrangeiros, como os que levou Hilr
ter para o Fayal, nem por isso a colonia, formada de fla
mengos, ficou flamenga, nem falando flamengo. "Fala-se
rl'algum districto do Brazil congo ou cabinda? Entretanto
bastantes individu6s recebemos dessas nações.

Na distribuição houve mui' notaveis desigualdades, não
tanto no avaliar as doações pelo maior ou menor número
de leguas sobre a costa, que esse foi em geral de cincoenta;
bem que por excepção se extendesse a oitenta ou a cem,
ou se limitlasse a trinta. As maiores e mais caprichosas de
sigualdades se encontram, quando hoje vamos sobre o ter
reno apurar até onde chegavam, pelo sertão adentro, os
direitos senhoriaes éoncedidos ; e medimos aproximada
mente os milhares de leguas quadradas, que, segundo a
correspondente carta de doação, tocava a cada um destes
~stados, geralmente com maio"r extensão de territorio do
que a mãe-patria; ~xtremando de l,oeste, pela meridiana
da raia, que como dissemos {vinha a passar desde além
do Pará (umas tres leguas e meia), até proximamente" á ba
hia da Laguna,' do lado do sul.

Procedendo a esta apuração, facil será conhecer que as
doações, em milhares de leguas'quadradas, vinham a
guardar, pouco mais ou menos, as proporções seguintes:

1.0-Duàrte Coelho, doze milhares;
2.0-Pero Lopes, sete e meio;
3.0-Francisco Pereira, sete milhares;
4.0-Figueiredo, quasi o mesmo;
5.0-Tourinho, seis milhares e meio;
6.° e 7.0-Barros e Cunha, quasi. o mesmo cada um;

I Vejo anlC pago II.
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S.O-Vasco Fernandes, cinco milhares e meio;
9.o-Martim Affonso, pouco mais de dois e meio;
10.o-Pero de Goes, menos de dois;
11. o-Fernand'Alvares, menos de milhar e meio;
12.o-Antonio Cardoso, pouco mais deseicentas leguas.
Deste modo a capitania de Martim Affonso, que talvez

o doador pensou fazer maior que as outras, saiu das mais
pequenas. Ainda nos nossos tempos ha exemplos de dis
posições legislativas em que da ~gnorancia de principios
scientificos procedem resultados absurdos, ou contrarias á
mente dos legisladores.
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SECÇÃO VI.

DIREITOS DOS DONATARIOS E COLONOS. PORTUGAL NESTA EPOCH.<\.

As CONCESSÕES outorgadas pelas cartas de doação, pas
sadas quasi por igual teor, são mais latas do qUl. e devia
esperar em uma epocha em que na Europa os reis tratavam
de concentrar cada dia mais a autoridade, fazendo pre
valecer o direito real dos imperadores, com detrimento dos
antigos senhores, ou de certas corporações previlegiadas;
mas a beneficio em geral do povo. Os meios feudaes ti
nham sido porém os mais proficuos para colonizar os paizes
quasi ermos de gente; por isso mesmo que o desejo do po
der existe na natureza humana, e é um estimulo vigoroso
para convocar os ambiciosos a expor, no meio de traba~

lhos, quanto ja tem, para adquirirem mais. E como eterno
só é Deus, ao tempo cumpre corrigir o que antes fôra e
agora era medida necessaria.

As doações são feitas pelo rei, não só como tal, senão
como governador e perpetuo administrador da ordem e
cavalleria do mestrado de Christo; e são declaradas váli
das, apezar de irem conlra as leis do reino que dispunham
de outro modo, e principalmente contra a lei mental 'I que,
como é sabido, foi aquella com que o rei D. Duarte (a
pretexto de .que o chorado Mestre d'Aviz, seu pae, a tinha
in mente) deu o primeiro golpe nos previlegios senhoriaes.
As referidas doações são vinculadas, nas familias dos pri
meiros dona ta rios ; obrigando aos successores herdeiros,

I Ol'denaçõesdol'eino, Liv. " LiL. 55.
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sob pena de perdimento da capitania, a guardarem para
sempre os mesmos appellidos.

Apezar desta concessão, claro está que, segundo a lei
geral, cada herdeiro necessitava sempre da confirmação
régia, e ás vezes o mesmo herdeiro a pedia cada vez que
a corôa passava a novo rei. Os morgados, isto é, as capita
nias deviam seguir indivisivelmente, assim nos transversaes
e ascendentes como nos bastardos, até pela linha femini
na, o que fôra abolido pela dita lei mental. E isto com tal
empenho que, excepto no caso de traição á corÔa, o vincu
lo seguia ao successor, quando o proprietario comettesse.
crime tal que pelas leis do reino d.evesse perdeI-o.

O donatario da terra poderia perpetuamente:
f.° Chamar-se capitão e governador della;
2.° Possuir da mesma uma zona de dez (alguns mais)

leguas de extensão de terra sohre a costa, c~mtanto que
fossem em quatro ou cinco porções separadas entre si
duas leguas pelo menos, e nunca juntas; sem pagarem
outro tributo mais que o dizimo;

5.° Captivar gentios para seu serviço e de seus navios;
4,.0 Mandar delles a vender a Lisboa até trinta e nove

(a uns mais que -a outros) cada anno, livres da ciza, que
pagavam todos os que entravam I;

5.° Dar sesmarias, segundo as leis do reino, aos que as
pedissem, sendo christãos; não ficando estes obrigados a
mais tributo que o dizimo.

Competia-lhe:
1.° O direito das barcas de passagem dos rios mais ou

menos caudaes;
2.° O dizimo do quinto dos metaes e pedras preciosas;
5.° O criar villas, dando-lhes insígnias e liberdades, e

por conseguinte foros especiaes, e nomeando para gover
nal-as, em nome deli e donatario e de seu successor, os
ouvidores, meirinhos e mais ofliciaes de justiça. Em vir
tude desta autorisação veremos Martim Affonso conceder
foral á villa de S. Paulo ..

4,.° Prover, em seus nomes, as capitanias de tabelliães
do póblico e judicial, recebendo de cada um quinhentos
reis de pensão por anno;

I Vejo Heg. da Fazenda de 15U·.
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s~c. 5.° Delegar a alcaidaria ou governo militar das vil1as,
--.-:... nos individuas que escolhessem, tomando-lhes a devida

menagem ou juramento de fidelidade;
/ 6.° O monopolio das marinhas, moendas de agua e,

quaesquer outros engenhos, podebdo cobrar tributos dos
que se fizessem com sua licença;

7.° A J;Ileia dizima ou vintena de todo o pescado;
. 8.° Redizima dos productos da terra ou o dizimo Qe to

dos os dizimas;
9.° A vintena do producto do páo-brazil ido da capila

nia que se vendesse em Portugal .[;
10.° Alçada, sem appeliação nem aggravo, em causas

crimes até morte natural, para os peões, escravos e até gen
tios; dez annos de degredo, e cem cruzados de pena ás
pessoas de maior qualidade; e nas caúsas civeis, com ap
pellação e aggmvo só quando os valores excedessem a
cem mil reis;

11.° Conhecer das appellaçães e aggravos de qualquer
ponto da capitania;

12.° Influir nas eleições dos juizes e mais officiaes dos
concelhos das vilIas , apurando as listas dos homens
bons, que os deviam eleger; e annuindo ou não ás ditas
eleições dos juizes e mais officiaes, que se chamariam pelo
dito capitão e governador, apezar do que em contrário
dispunham as ordenações do reino.

O Soberano promettia alêm disso que nunca entrariam
nas capitanias corregedores do rei, com alçada de nature
za alguma, nem jamais seria o donatario suspenso ou sen
teqciado, sem ter sido primeiro ouvido por elie proprio
soberano, qqe para isso o faria chamar á sua presença.

Deste modo a corôa chegava a ceder, em beneficio dos
dona tarios , a maior parte dos seus direitos magestaticos;

-e quasi conservav~ sôbre as novas capitanias braziJicas
um protectorado, com poderes mui limitados, a troco de
poucos tributos, incluindo o do dizimo; do qual.tributo ella
mesma pagava o culto público e a redizima aos senhores
das terras. Quasi que podemos dizer que Portugal reco
nhecia a independencia do Brazil, antes delle se colonizar.

l Esla parle foi revogada por alvará de Por'tug. l. II, p. 18.
de 5 de IIlarço de 1557. Synops. Chron.
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Tal era o empenho que devia levar, graças' a Diogo de Gou- s~r

vêa principalmente, em não ver passar a gente estranha 0"-':
hello territorio que a sorte lhe dera em partilha! Quantas
vezes um só homem, uma só idéa ou pensamento feeundo
pode salvar de todo um paiz!

Porêm as doações constituiram apenas a legitimidade da
posse, e os direitos e privilegios do donatario. Falta pois
que nos occupemos do titulo do pacto que fixava os deveres
deste último para com a corôa, e para com os colonos ou
futuros habitadores do couto. Este pacto era o «Foral dos
direitos, foros e tributos e cousas que na dita terra haviam
os colonos de pagar» 1 ao rei e ao donatario.

Cada capitania recebeu o seu foral. Nelle se confirmam
as doações e privilegios feitos ao senhor da terra; estipu
lam-se os foros dos solarengos que a haviam de habitar, e
as pouquissimas regalias, que a corôa se reservava. Estas
se reduziam aos direitos das alfandegas, ao mongpolio das
drogas e especiaria, ao quinto dos metaes e pedras pre
ciosas que se encontrassem, e, finalmente', ao dizimo de
todos os productos pagos ao rei, que como chefe do mes
trado e padroado da ordem de Christo, deveria prover, se
gundo dissemos, quanto respeitav~ ao culto divino. Par.a
eifectuar as cobranças nomearia o rei os competentes of
ficiaes de Fazenda, equivalentes aos l1wrdomos dos feudos
antigos, como almoxarifes e feitores, com seus competen
tes escrivães.

Os foros concedidos aos colonos ou futuros moradores
se reduziam: ;

1.o-A possuirem sesmarias sem mais tributos que o
dizimo.

2.°-A'isenção para sempre de quaesquer direitos de
cizas, impostos sobre o sal ou saboarias, ou outros quaes-
quer tributos não constantes da doação e foral. .

3.0 _A' garantia de que o capitão não protegeria com
mais terras os sells parentes, nem illudiria as datas dellas,
para augmentar as suas; . I

4.o-A ser declarada livre de direitos toda a exportação
para quaesquer terras de Portugal, pagando somente a ciza
ordinaria quando se vendessem os productos;

i Palavras dos proprios f'oraes. Vejo Lopes, publicado por Val'nh,
Doc, vm e IX app, ao Diario de Pero
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S:f 5.o-A' franquia de direitos dos artigos importados de
-..:- Portugal, excepto por navios estrangeiros i, em cujo caso

pagariam o dizimo de entrada.
6.o-Aocommercio livre dos povoadores ~ntre sí, ainda

quando de differentes capitanias, e privilegio para só elles,
quando não estivessem associados a estrangeiros, nego
ciarem com os gentios da terra;

Além disso cada capitania era declarada couto e homi
sio; e nenhum poderia por tanto ser nella perseguido
em virtude de crimes e delitos anteriores. Veremos o ab
surdo que resultava desta concessão identica em todas as
capitanias.

Desta forma aos estrangeiros christãos (catholicos se en
tende) não ficava vedado o virem por colonos, como suc
cedeu no principio do seculo immediato; e aos proprios
navios estrangeiros se permittia o commercio directo com
Portugal; bem que cumulados do grande direito differen':
cial de dez por cento a toda importação, o que equivalia a
não se expor a que elles fossem depois carregados para
seus paizes; o que segundo parece estivera nos intentos
do legislaçlor prohibir. Socialmente reconhecia o foral e
doação, além do privilegiado donatario tres classes distinc
tas: os fidalgos, os piões e os gentios.

Claro está que em todos os pontos não especificados nas
doações e foraes, se consideraram vigen tes para o Brazil
as leis geraes do reino.

Estas leis eram então as Ordenações, que em virtude do
nome do rei que as promulgou (fazendo reformar as Affon-.
sinas do meiado do seculo anterior), se ficaram chamando
Manuelina!!; as quaes, additadas e melhor redigidas, se pro
mulgaraQl de novo no principio do seculo seguinte, reinan
do um dos Filippes de Castella; pelo que se ficaram cha
mando Filippinas; e com este nome constituem por ora o
fundamento da legislação brazileira, com menos glória de
nosso governo e de nossos jurisconsultos, que ainda não se
deram ao trabâlbo de fazer dellas uma nova reformação, '
riscando ao menos de seus artigos os degredos para o Bra
zil e para Africa e couto de Castro Marim, e outras ridi
culezas deste jaez. E'sabido como os degredos para o Bra-

I «Tratadores estranhos».
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zil foram até algum tempo considerados como de maior s~f

castigo que os dados para a~ pestilentes terras d'Africa. -..-:
Uma lei, a que ao diante nos referimos, acerca dos onze
nm'ios e trapaceiros, manda-os pela primeira e segunda vez
para Africa; e pela terceira para o Brazil, com perdimento
de toda fazenda.

O codigo Filippino, vigente como fica dito em grande
parte ainda hoje, foi pouco mais do que uma nova edição
correcta e augmentada do Manuelino, que como lei não
chegou a vigorar por um seculo; se bem que na sua con
fecção presidissem muitos mais trabalhos e muitos maiores
esforços de codificação que no que lhe usurpou o nome.
Occupou-se do dito codigo manuelino, durante deseseis
annos, o honrado chanceller mór Ruy Botto, e outros ju
risconsultos distiuctos; e o proprio rei ligava ao seu codigo
tanta importancia que nem sequer o esquecera no tes
tamento; pois recommendára em uma verba deste que
obra tão gloriosa para o seu reinado se concluisse; verba
com o cumprimento da qual nada tiveram que fazer seus
successores, por haver Deus disposto que o mesmo rei só
fallecesse depois de receber o codigo a última demão; fi
cando assim por sua morte publicada em terceira impres
são, em 1521, a collecção das leis patrias por que tanto se
empenhava. Verdade é que muitos artigos do codigo ma
nuelino sairam diffusos e com redundancias, e que ás vezes
comprehendem até explicações e glossas; de forma que o
legislador se apresenta de quando em quando convertido
em lente de direito; mas estes pequenos defeitos, que em
geral não prejudicam á clareza, são inherentes ao ê"Otilo
da epocha, o qual alias os reformadores filippinos deixaram
muitas vezes como estava.

Constam as Ordenações manuelinas de cinco distinctos
codigos chamados Lim'os.

O primeiro comprehende o regimento 'dos empregados
da administração geral do reino, dos magistrados e offi
ciaes da justiça; do tribunal supremo, que se chamava da
supplicação ou Desembm'go da Paço, e da Relação da cÔrte
ou Casa do civel.

A administração da justiça nos concelhos era confiada a
juizes rdinarios eleitos pelos homens bons. Estes juizes
ordinarios eram os presidentes das camaras; as quaes se
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S~f- compunham de dois vereadores, um escrivão e um procu
.--:- rador. Dos vereadores um e.ra encarregado da limpeza da

povoação e de inspeccionar os pezos e medidas dos vende-
dores, e se denominava almotacé. .

. . Trata o segundo' livro das Ordenações manuelinas dos
direitos e bens da corôa, dos privilegios e jurisdição dos
donatarios, dos ecclesiasLicos, das igrejas, dos mosteiros,
das capellas e dos residuos dos testamentos.

O terceiro comprehende o codigo do processo judicial,
ja no tempo'[ das nossas doações alterado.

O quarto vinha a ser o codigo civil. Nelle se estipula
sobre successões e contratos, quasi tudo á maneira do di
reito romano, com as modificações, que resultaram da GÍ
vilisação goda os feudos e morgados, e os dotes e arrhas
dos matrimonios.

O quinto livro abrangia o codigo penal, e o do proces
so das causas crimes, e tornou-se célebre pelo seu muito
rigor, e pela frase lugubre, nelle muitas vezes repetida, .de
morra per ello; frase com que por ventura os. legisladores
haviam pensado amedrentar a sociedade que começava em
Portugal a perverter-se moralmente.

Nos casos não previstos no codigo dispunha um artigo'
que fossem subsidiarios, envolvendo peccado, os sagra-

'dos canones; e, não o envolvendo, a antiga legislação
romana, embora discorde com os mesmos canones. Na
fallencia destas duas fontes de q.ireito, seriam válidas as
glossas de Acursio, não reprovadas pelos doutores, e as
opiniões de Bartolo não rebatidas pela opinião commum.
Cor:. esta disposição, que ainda se repetiu na reforma Fi-

,lippina, se conferiu autoridade extrinseca ás opiniões dos
escriptores; não só jurisconsultos, como até moralistas, e
casuistas, que se juJgou constituirem a opinião commum.
E os juizes nos pontos duvidosos, em vez de consultarem,
dahi em diante, a ràzãü e o espirito das leis, segúndo a
doutrina de Cüjacio, amontoavam glossas e opiniões, e fa
.ziam largos aranzeis fastidiosos; e aS sentenças se davam,
muitas vezes, contra o espirito das mesmas leis.

Nas causas julgadas em primeira instancia se ~ppellava

no ~e~'no para a Casa elo Ci~el; e desta se podia aggravar

1 Lei de)5~6; 1ulho, 5. 2 Liv. II; til. 5."
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para a da Sllpplicação e Dezembargo .do Paço. Porêm para S~t
as capitanias do BrazilJoi primeiro concedido que os do-~
natarios tivessem alçada, e que podessem conhecer das p.74,

appellaçães e aggravos; depois passou esta prerogativa ao
Governa.dor Geral, e ao Conselho da India; e só pelo tem-
po em que se estabeleceram as relações, é que poderam
os colonos appellar para o Desembargo do Paço.

Alêm do mencionado Codigo manuelino; se haviam pu
blicado, em 1516, o regimento e as ordenações da Fazen
da, com as quaes se reformou de todo o systema antigo, e
se adoptaram novas medidas fiscaes, em harmonia com a
transformação que se operára no Reino, depois das desco
berlas. Neste regimento se comprehendem o dos vedores
da Fazenda, o dos contadores das comarcas e o dos almo
xarifes e recebedores, que taes eram os cargos que cons
tituiam a ordem dos tbcaes da renda do 'Estado.

Nagerarchia governativa, COlDO paiz eminentemente mo
narchico, tudo ia convergir ao throno, ou antes tudo delle
divergia; desde que os reis portuguezes, á imitação dos ou
tros do continente europeu, haviam feito mais dependentes
da corôa, não só os antigos senhores das terras, como o
proprio clero. restringindo-lhe, por meio de concordatas
com a Santa Sé, suas liberdades, e apropriando-se os be
neficios e nomeações delles. Sem esse podpr quasi !lbsolu
to que se tinham adjudicado os reis, valendo· se da magis
tratura lettrada. classe média entre os grandes e o povo
que se formava nas universidades, talvez não fôra posivel'
a Porlugal ter levado e mantido tão longe suas conquistas.
-em uma epoca de revolução social. como a que se ope
rou pelo trato da America e pela facilidade e frequencia do
da Asia.

Veremos como essa magistratura lettrada, por·seu saber,
por seus enredos, sua actividade, sua loquella e a protec
ção que lhe davam as Ordenações, redigidas,por individuas
de sua classe, veiu, pel" tempo adiante, a predominar no
paiz; -e até a alistar-se' no número de seus primeiros aris
tocratas. depois de haver em geral hostilisado a classe,
antes de chegar a ella. E'a tendencia do espirito hUlDano;
e quem sabe se desgraçadamente originada por um princi
pio de inveja que degenera em orgulho. Entretanto por mais
que Garrem os seculos, não ha paiz, embora blazone de
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S~IC. mui republicano, qri~ não aprecie sua aristocracia; isto é
--.-:- a nobreza hereditaria;-sendo que a tradicção das familias

vem com o andar do tempo a constituir a historia da pa
tria. A nação aca'ta n'os filhos, e ainda mais nos netos, os
nomes e a sombra, digamos assim, dos individuas que lhe
deram illustração e glória, como nós em sociedade venera
mos até as. suas reliquias; e não só o cadaver, como a es
padà do heroe que morreu pela independ'encia da patria;
a penna do escriptor que a i1Lustrou pelas lettl'as; o annel
do prelado que foi modelo de saber e virtudes.-Alêm de
quê, a experiericia 'prova que as aristocracias, sustentacu
los dos thronos, são ao mesmo tempo a mais segura bar
reira contra as illvasões e despotismos do poder, e contra
os. transbordamentos tyranicos e intolerantes das demo
cracias.

A aristocracia de serviços e de sangue (que não é outra
coisa mais que a de serviços, com algumas gerações em
cima) começava a mesclar-se bastante com a dos haveres.
O que hoje chamamos agiotagem conseguiu nesta quadra
monopolisar na Hespanha e Portugal os suores e os traba
lhos de toda a industria do lavrador, do armador e até da
renda do Estado. O rapido giro de fundos dado pelas let
tras de cambio, a promptidão com que se passavam gran
des creditos de Lisboa para Sevilha, para a feira de Medi
na, para Genova, para Flandres, deu aos desta classe, aju
dados pelo estabelecimento dos correios, de que soube
ram tirar partido, tal superioridade nos negocios que nin-

,gllem podia com elles competir.-A's vezes acudiam nas
'Ilrgencias do estado, e o soccorro era reputado um grande
serviço, e recompensado como tal. Outras vezes era o her-

, deiro de um gr.ande nome, e representanLe de mQitos be
roes quem para poder ter com que acommodar-se ao .luxo
da epocha, não desdenhava alliar-se com a neta do sayão
convertido, cujo descendente se fizera rico traLante, como
então se dizia, sem' que o vocabulo se tomasse em máu
'sentido, como as obras deHes tratanLes ou tratadores vie
ram a fazer que se tomasse.

Não havia em geral foros e p,rivilegios de nobreza' sem
confirm~ção regia; e além di.sso o engrandecimento da ca
pital, pelo systema de centralisação, junLo ao ser ella em
um porto emporio de commercio, e o crescimento do luxo,
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haviam contribuído a attrahir á côrte muitos senhores; é os s~f
reis tinham sabido, á maneira dos duques de Borgonha,-"':-'"
fazei-os cortezãos e palacianos arrogando a si os cargos de
maior mando na nação. O aristocrata blasonava menos com
o appellido do solar da familia, por mais illustre que fosse,
que com um título que lhe dava ou confirmava o rei, e ao
qual de ordinario andavam annexos foros o regalias. Os
titulos eram, como em quasi toda a Europa, de duques,
marqueses, condes, viscondes, barões e senhores. Tam-
bem havia alcaides mores das fortalezas, geralmente here
ditarios, como grande parte dos cargos conferidos pelo rei.
Os nobres antigos se diziam fidalgos, abreviação de filhos
d'algo, isto é, filhos de alguem conhecido. Os reis os ha-
viam attrahido a seu serviço, estabelecendo os filhamentos
e moradias dos infanções na casa real. Ao mesmo tem-
po criavam novos fidalgos; e até ás vezes nas conquistas
autorisavam os seus delegados a filhar, isto é a conceder o
foro de fidalgo, ou a armar cavalleiros e a nomear es
cudeiros, aos que mais se distinguiam.

Não nos sendo possivel neste Iogar dar mais extensa ra
zão da legislação portugueza e da organização social da
nação naquella epocha, reservamo-nos a entrar para o
diante em algumas explicações a tal respeito, á medida que
dellas formos necessitando para a melhor apreciação dos
factos que houvermos de narrar. Aqui ponderaremos entre
tanto que nesta nação, de si pequena, o número de famí
lias da antiga fidalguia proveniente de Leão ou Galliza era
muí escaço: e que geralmente os appellidos não eram
.propriedade das familias, e por essa razão os mesmos per-'
tenciam assim ás familias nobres como ás humildes por
aquellas apadrinhados. Além do appellido e do nome era
frequente o uso do sobrenome, que junto ao nome servia
tambem, sem o appellido, para designar o individuo. A
principio ~ram taes sobrenomes patronimicos, isto é, de
rivados dos nomes dos pais, como Fernand'Alvares, que
verdadeiramente queria antigamente dizer Fernando filho
de Alvaro. A este respeito ja no seeulo de que nos ocupa
moS' se praticavam muitos irregularidades; e começou a
introduzir-se o úso, ridiculo para os estranhos, çle longos
aranzeis de appellidos ao modo oriental.

Digamos agora duas palavfas ácerca do estado em que
mST. GER. DO B1IAZ, TOM. \. 6
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~f' se achava a lingua, a litteratura e a instrucção no paiz
-...:- em que se haviam areado os que vieram colonisaro nosso.

A lingua porlugueza campeava já na virilidade. No tem
po da dominação romana quasi toda a peninsula iberica
havia abandonado as lingu3:s anteriormente ahi faladas,
acceilando com mais ou menos corrupção um latim que
depois não·deixou naturatmente de soff~er ainda alguma
degeneração com expressões godas e arabicas. No condado
portugalense, berço da illonarchia de Affonso I, se falaria
quasi a mesma lingua que em todo o reino de Leon, a que
com a Galliza e as ASLurias pertencia, e até com pouca dif
ferença a mesma que no Aragão, cujo dialecto ainda hoje
se parece muito mais com o portuguez que o castelhano.
Pouco a pouco entretanto se foi extremando a linguagem
portuglleza dos dialectos desses outros districtos. Algnns
trovadores pl'ovençaes tinham nas côrtes dos reis D. Alfon
so me D. Diniz estimulado o apparecimento de poelas, 110

numero dos quaes devemos contar este último rei, e um
seu filho natural,' o Conde de Barcellos. A creação da
Universidade portuglleza, devida ao mesmo rei O. Diniz,
as continuas guérra civis, e o augmento das ordens reli
giosas, em tempos en que as estradas eram pessimas e os
povos commerciavam em ponto muito pequeno, deram em
grande parte azo á communicação delles uns com os ou
tros, a qual tendia a uniformar a lingua. O praticarem-se
altos feitos, que incitavam engenhos a escreveI-os; e logo
depois o renascimento da antiga litteratura c1assica grega
e latina na Europa, tudo concorrêra ao polimenlo da n0ssa
lingua, que no periodo que esboçamos tinha por si ja al
guns chronislas, como Fernão Lopes, Azurara, Vasco Fer
nandes de Lucena, Rui de Pina e Resende; alguns poetas,
taes como Gil Vicente e Bernardim Ribeiro;-sem mencio
llar os muitos versos de pouca inspiração do cancioneiro de
Resende; nem as obras sobre a monteria, a gineta e a mo
ral, atlribuidas aos reis D. João I e D. Duarte e ao Infante
D. Pedro. Deixemos lambem as traducções, em cujo número
não quebraremos lanças disputando que não se contem
os romances de cavallaria in"tÍlulados Amadis de Gaula e

N' Palmei rim d'Inglaterra, aLtribuidos, este a Francisco de
no 0J~. Moraes, e aquelle a Vasco de Lobeira. Na phylologia e na

musica adquirira em Portugal celebridade Arias Barboza,
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O amigo do physico Margallo e do célebre escriptor Pedro
Martyr.

EI a lingua portugueza, disse um i:llustre brazíleiro { po
lyglota e encyclopedico, «bella, rica e sonora; menos du
ra e tarda que a allemã e a ingleza; mais energica e variada
ao ouvido que a italiana, mais suave e natural que a cas-
telhana, e superior em tudo á franceza.]) .

Na passagem para o BraziL antes de aqui se aclimatar se
modificou ella, sobretudo na pronunciação, um pouco; ja
pela maneira como nosso differente clima operaria sobre os
orgãos da fala, ja pelo trato de muitos castelhanos tam
bem colonos e pelo do dos habitantes da terra; ja final
mente pela necessidad~ de adoptar nome.s novos para
novas ideas, o que fez passar não só a Portugal, como a
toda a Europa, muitos vocabulos que são exclusivamente
do Brazil; taes como: tapioca, mandioca, cajú, guaiaba,
capim, jacarandá, etc. .

A cultura intellectual de Portugal, isto é, o estado das
lettras e das sciencias' pode dizer-se que andava então a
par do dos mais paizes da Europa. A Universidade era fa
vorecida pelo Soberano, que a doou com seus proprios pa
ços em Coimbra, para onde a transferiu de Lisboa, «vendo
que o trafego da côrte e grande cotnmercio de mercado
res (negociantes) naturaes e forasteirós condiziam mal com
o repouso e quietação das lettras; e que em Coimbra ficava
mais accommodada, tanto pelo sitio, que é quasi no meio
do reino, como pela temperança e fartura da terra.2». As
grandes riquezas que em Portugal então havia, e que facul
tavam os meios de se viajar pelo estrangeiro, a facilidade de
entender o italiano e o castelhano, as dependencias de Roma
e as pendencias com Castella, o frequente que ja era oes
tudo do latim, o t.rato dos estrangeiros instruidos ambiciosos
de adquirir glória nas sciencias ou nas armas, ou cubiçosos
de fortuna, que, embriagado.s pelas estupendas novas dos
descobrimentos, iam a Portugal com intuito de passarem
á India ou á America, - tudo concorria a nivelar' este paiz
com os outros mais adiantados nessa epocha, em todos os
ramos dos conhecimentos humanos.

A industria ágricola retrogradava porém; por isso mes-

1 José Bonifacio, «Poesias avulsas gina 110.
d'Americo EI)'sio,» BOl'deos '182~, pa- ~ FI'. Uem. de Brito.
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S~f mO.Jqqeio.s,habitos.da·guerra não permittiaID o,socego que
, -.-:- e"l!iige a cultura do campo, nem os outros meios que havia

de a'dqJjirir. fOttana, lepm mais facilidade', podiam estimu
lar a. q:ue os braços se dedicassem áquella de preferencia. f

{ . .Enrlretantó!l civ.iHsação arabe' deixára de si traços inde-
lev,eis por toda a.J.JeJ3panba, em differentes ramos qil.e tem
relação Dm aagricultura:.-a meteorologia, a astroQomia,ª,medioina e·a ph,aJ.:macia. Todos estão hoje ooncordes em
confessa~jolmuitQ que. a civilisagão europea deve á iÍlva
s.ão·arabe:maUl;itana;, ou antes á cultura fermentada no
propriQ. solQ hispano, ,oa côrte de Cordova, nos tempos do
emirat0:e'califado da dynastia Ommeyada; desde o fim do
s.eQli.\tlo oitavo até os principios do decimo primeiro;-dessa
ojvihsa.ção que prpdl!ziu os industriosos Ebn-el-Awam,
(js,.a lchimistas .t\.lhacem, os astronomos Alfergan e os, pliy-
icoS: Averroes (Abeu-Roiz). Dos' Arabes são até na nossa

lingua os t,ermos empregados emmuitas applicações indus
triaes: O nome .da!:) alcórcovas ou sanjas qne se abriam para
enxugar as lfJzirias ou margens dos r-ios; o das aceqttias ou
açacatias I com que estabeleciam as regas; o dos azerves com
qlle ;aIj:lparavam' dos ventos frios o azaár dos pomares; o da
alface, qQeJsei:Qea'vam em alfob1"es; o das almanjarras que
moyiam p.apa)pren.sar a azeitona; o dos azulejos com que tão
pr@fQ~élJjIlent'e; adornavam os alizares dos seus pateos; o
da~· p.çotéds o.u: eirados de seus alcáçares, é a final o das
alfqr:robcts,,,alperces, e ,rdma,ns com que ornavam seus alfou
fes. Lémb.ram,.-nos quasi, ao aoaso esses nomes de origem
a,ríibe., qQe vão em grifo, mas não seria difficil, seguindo

Nota OS, ,Iiv.ro.s· ,q.ue se' teerp. publicado ácerca dos vestigios da
no fun. lingua algetnLa em,Hespanha e Portugal, descobrir nelles,

com liPílisJ1!>rovas, outros vestigios da introducção dos me
thQdp~ f01,1~induslrjas', que ainda hoje, no uso vulgar, as
etY~.(Í)lDgiasdas palavras nos comprovam. !nfel'izmente os
Arab.es consideravam em ponto de vista mesquinho' a _in
dlls,tr·ia.a gri<cola', quando a limitaram á cultura só das ter
I:as, de lregadio;'e não .propagaram mais fi plantação das amo- '
reirasle~d~ outras arvores. Se em paizes humidCls pelo so-
l~ ou pelos orvalhos, os.prados são a baze e a riqueza dos
lavradores, nos paizes áridos a cultura das arvores e' das

I Açacáias é ainda o nome das 'hortas regadias em Santarem.
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vinhas é de todo o proveito não só para se melhorar com sff
estas plantas o clima, mas para que ellas possam subsistir,~
indo muito ao sei9 da terra buscar com as raizes a fres-
cura e a nu trição para sua seiva, que não te.em á superfi-
cie, nem podem da árida athmosphera sorver pelas' fo-
lhas. Estas simples considerações deviam ter presentes co-
mo aforismos todos os nossos lavradOres, classe que mais
que nenhuma tende sempre a seguir o ramerrão ás vezes
menos V'antajoso dos avós.

Pelos rabes tinham vindo de Consrontinopla á Hespa
nha, modificados em sua passagem por Damasco, inclu
sivamente lindos modelos de edificios, e certo gosto ori
ginal de construcção, que as plantas exoticas dessa~archi
tectura que podemos chamar pontaguda não poderam de
sinçar de todo. o seculo dezeseis o descobrimento das
Indias Occidentaes e Oriental produziu, não só na politica
como nos espiritos. uma grande energia que se manifestou
principalmente nas artes, e com especialidade na ár
chitectura. Foi .uma nova epocha de grandes construc
ções, como o havia sido anteriormente a do triu~pho do
christiani mo; e como o está sendo, eio nossos dias, li que
inaugura o da facilidade das communicações proporciohadas
pelo uso dos ferreo.s carriz. Hoje restauram-se em muitas
cidades os modelos de construcção da idade média, com.o
então se tendia a restaurar o greco-romano. Esta tenden
cia de restauração produziu em Portugal um estiloorigi
nal, anterior ao plateresco hespanhol imitado depois por
João de Castilho, e á renascença em Italia. São typO& des
se estilo, que chamámos manuelino, o mosteiro ea torre de
Belem, que se levantavam ambos, quasi á foz do' Tejo,
quando o Brazil se descobria. .

Não nos é possivel falar tão vantajosamente da arte da
pintura, bem que alguns nomes de pintores portuguezes

•se conheciam ja por esse tempo. Entretanto em pintura não
havia nem ainda até hoje houve escola que portugueza se
chamass~. '. .

A typographia corria sim parelhas com a de outros paizes
da Europa; e basta ver a ex.ecução da impressão da <?Ii>ra
de Cataldus i Siculus, feita em Lisboa .em 1500, isto é, no

I Vimos deste livro o um exemplar que possue o r. Ferdinand Denis.
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s~t anno que o Brazil se patenteava, para conhecer que não
-.-:-.. se imprimia então em Portugal peor que na Allemanha ou

na Italia. Poucos annos antes, em 14:95, 'haviam dois alle
mães, Valentim de Moravia e icolau de Saxonia, impresso
tambem em Lisboa os quatro· magnificos volumes incuna
bles da Vita Ch1'isti, em portuguez, os quaes São ainda em
nossos dias um verdadeiro modelo de perfeita execução
typographica.

A arte ou antes a sciencia em que Portugal port:>m se
avantajava a todas s nações era a maritima;-sciencia ca
racteristiéa da actividade do engenho de qualquer povo, e
que dá vida a uma armaárbitra dos destinos dos estados,
e até do dos contiqentes, como a historia nos ensina pelos
resultados que na sorte da E.uropa, e talvez da humanidade,
tiveram as batalhas navaes de Salamina, Actium, tepanto,
La Rogue e Trafalgar.

Não seguiremos a trilha dos que tem até agora exagge
raàq os serviços feitos á nautica pelo infante navegador, de
melhoramentos na bussola, nas cartas geographicas e nos
astrolabios, -instrumentos estes que ja no seculo Xl se

Nota construiamcom a maior perfeição, segundo nol-o provam al
no fim. guns'qne temos visto desses tempos. timitar-nos-hemos pois

a lembrar que os Portuguezes mostrara.m ás nações da Eu
ropa o caminho do mar da rndia, e que as armadas todas
pareciam ser em pequeno número, sem muita arte, para
chegar a realisar o pensamento· d'Affonso d'ALbuquerque
de assenhorear t()do o mar indico pela simples occupação
dos tres pontos: Ormuz, Goa e Malaca. Foram as viagens
da India que mais augmentaram a marinha portugueza;
e tanto pedia a necessidade esse augmento que o governo
tomou a resolução de proteger o fabrico, ou a compra a
estranhos, de náos màiores de cento e trinta toneladas, por
q:leio de gratificações { e de privilegios para'a preferencia
de carga e impostos differenciaes.

Moralmente todos os povos da Europa achavam-se então
uns a par dos outros. O seculo decimo-quinto, todo de acti
vidade, de investigação e de inventos, fôra um seculo dos
chamados de transicção, bem que todos os secuLos se p.o
deriam classificar com tal nome. A invenção da imprensa,

1 Reg. da Fazenda, cap. 252.
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an,tes de acabar a primeil'a metade delle, lançou em cir- s~f

culação milhares de <?bras, resultados do cogitar de ho --..-:
mens de várias idades e de várias seitas, que entre os con
temporaneos vinham, segundo suas tendencias, a uns exal-
tar a imaginação, fortalecer em. outros a razão. Vimos Pag 5.

como á imprensa devera Colombo em grande parte suas
lucubrações, e devemos agora ajuntar que a leitura e o
estudo nunca lhe entibiaram a fé. Outro tanto não succe-
dia a grande número dos sabios e eruditos desta epocha.
O espirito de exame se apoderou da maior parte: muitos
logares das Santas Escripturas começaram a ser discut.i-
dos e commentados; o poder dos Summos Pontifices foi pos-
to em dúvida. Á imprensa prestava-se a tudo, não só na
Hollanda e na Allemanha, como na França e na Italia. A
aO'gressão contra o clero, que antes fàra apoiada pelos reis
e senhores, se dirigia agora contra a propria igreja, não ja
unicamente contra seus ministros.

O christianismo que para a Europa occidental, duranle
os cinco seculos da meia idade, fôra o grande director do
desenvolvimento da civilisação humana; a tiara das tres 00

rôas que regera os estados feudaes,-que a seu arbitrio
unira e retalhára nações,-que promovera a emancipação
dos servos,-e que muito suavisára os costumes dos povos,
agora recolhia em paga, por fructo de tantos trabalhos,
uma geral reacção contra sua supremacia, e até contra
parte das crenças que tanto se afanára por pregar. O li
vre exame de tudo quanto respeitava á religião invadiu
a autoridade do catholicismo, e organisou um sem número
de seitas pl'Otestantes, das quaes umas alacam reciproca
mente, em prejuizo da fé de todas, os dogmas que as ou
tras creem.-Tal era a revolução que na Europa se ope
rava nos animos, no principio do seculo decimo-sexto, e
que não era mais que o preludio de aggressões, que se
dirigiram á autoridade dos reis e dos governos, e até, co
mo ja então se viu com os anabaptistas d'Allemanha, do
proprio direito de propriedade, que nos estimula ao. tra
balho, e deu origem a tantas grandes acções.

A aprehensão de que se apoderou o governo portuguez
ácerca da invasão de herezias nesta epocha febril foi Lal
que pediu de Roma, e depois de muita opposição de parte 1~

da Curia chegou a obter no reino, a prete'Xto de comba- 1530.
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s~F ter o judaismo, .a i"nstallação do' Tribqnal da Inquiziçã.o,
--.-:- ja estabelecido em Hespanha muito antériGlrmente.-Triste

foi o recurso, segund.o· a experiencia viú'tÍ ii fi'ostrar; mas
as insLancias feitas para obtel-o descobrem-nos que o gover
no tinha o insLillcto da necessidade'de meios ll~roicos,+

para n:1etter nos eixos a roda aa sociedade que' se; desgar-
rava e desgalgava. I

Quem como nós teve occasião dé estudar em varios au
tos as. fórmas de processo' que mais tarde' se adopta
ram para esse tribunal não pode deixar de falar deite sem
desde logo maldizei-o. Entretanto suas influencias perni
ciosas, que eram quasi todas, só passaram ao 'Brazil de
pois deste bastante cGlonisado e constituido; maxime des
de o 'seculo passado, em que as riquezas começaram. a' se
duzir os cubiçosos fiscaes do chamado Santo 0tflcio,
deste &atus in Stattt, cujos dictames, 5U periores- a to'da a
lei, diminuiam ao rei a magestade, ao governo o poder,.
aos tribunaes a justiça, aos prelados a autoridade ecclesias
tica, e aos povos a liberdade,-nãosó de discutir como até
quasi de pensar. Para o Brazil nUJllca se creou 'lima inqui
zição especial; ficou elle. sempre sujeito á de Lisboa.

Antes de proseguir dando conta do procedimento dos
donatarios, 'para- pôrem por obra a empreza que a corôa
confiára a cada um del1es,--'- a da fundação de seus res
pectivos estados, epocha na qual mais rigorosamente tem
principio a historia da colonisação e civilisação do Brazil
todo, daremos 'uma idéa do paiz em g~ral, e das gentes

.que nelle viviam, e em parte ainda vivem; e do estado em
que as 'tem encontrado a civilisação do christianismo;
dessas gentes desgraçadas que, em vez de habitarem tão

. bello solo, apenas o possuiam, em quanto não se exten;ni
navam umas ás outras em gu6rras que eram miseraveis
a podêr de ferozes. Façamos pois um esforço para remon
tar áquella epocha os corl1iecimentos que subsequente
mente a sciencia fQi colligindo de ta~s gentes. e do paiz; e
consideremos este em seu territorio todo áctual, e não
theoricamente apertàdo por :essa linha recta imaginaria
que nunca ·se traçou, nem se chegariá a traçar, ainda
quando algum poderoso Inc;), ou arbitra rio Gran-Kan
quizesse por' toda a extensão delIa levantar uma muralha
como a que defende o Imperio celestial.
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SECÇÃO Vil.

DESCRIPÇÃO DO BRAZIL, COM SUA EXTE SÃO ACTUf\L.

:f
) (j)

..
OCCUPA O Brazil actualmente ~m extensão 'qaasi meta.L:

de do importante continente peninsular da America 'Meri~

dional; e até certo ponto se assemelha a este último ltodo
e se acha como elle identicamente collocad0: :Estende-se
de de o Atlantico até junto aos pés dos ndes, é quasi
desde as aguas do Prata ás cabeceiras das' vertentes :mais
septentrionaes do mazonas; por tal fórma que á medi
da que se afasta do palo visinho para o norte se vae' álar-'
gando, cada vez mais para um e outro lado, notoriamente
para o occidente.

Por toda a extensão que abraçam esses dois primeiros
rios da terra se erguem serranias que produzem variega
dos valles, por cujos leitos correm outros tantos rios
caudaes. Metade proximamente do territorio mais a no
roeste é retalhado em todos sentidos pelas aguas do
mencionado Amazonas e de seus possantes braços. Essas
aguas vão com tanta furia arrojar-se ao mar quasi de
hai o da equinocial que durante certa distancia da costa
deixam as ondas delle de ser salgadas. .

A' superficie desse rei dos' rios fluctu3m immensas ilhas
cobertas de arvoredo, que fazem recordar fabulàsás Cyola
des. A estas roubam ás vezes as cór;rentes a·tel~ra·e as ar
vores, para engrandecerem outras ilhas, óu para mais
abaixo as restituirem á mesma terra firme donde as· .ha
viam desprendido.

Os grandes tributarias da margem direita do Amazonas
procedem de serras ou chadas que se- elevam proximamen-
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S~8' te n'uma paragem central de todo o territorio, da qual vão
--.--:.... ao mar pelo Rio da Prata outras vertentes, depois de con

tornarem e lindaremem parte o paiz com suas aguas. D'es
sas serras tambem, ou de snas ramificações, baixam directa
mente sobre ti costa oriental rios mais ou menos conside
raveis, que em virtude da pouca distancia que percorrem
manando de tão alto, vão caindo de andar em andar e de
taboleiro em taboleiro, galgando obstaculos, em que se
formam ora saltos e cachoeiras, ora simples itaipavas· ou
rebentações, com grande detrimento da navegação fluvial,
que não poude a principio ser aproveitada alêm de certos
limites em ajuda da civilisação. Aquella paragem central
de clima ameno em todos os mezes do anno, e de facil
communicação nos differentes sentidos, apenas se removam
.alguns obstaculos naturaes, - tão enormes para as fôrças do
homem primitivo, como insignificantissimos para as da me
chanica em nossos dias,-parece como indicada pela natu
reza para vir a ser o ponto mais importante no âmago do
sertão deste con.tinen te, - um emporio do.nosso commercio
interior em seculos futuros, pelo menos. .

Geognosticamente consta a parte oriental deste territo
rio de altas serras, em geral de formações primitivas, on
de predomina o granito e mais rochas congenel'es. A ellas
se arrimam pelo dorso occidental os sandsteins e itacolu
mites. Na parte central, sobre as aguas do S. Francisco e
do Tocantins, abundam as rochas calcareas, que f9rne
cerão algum dia á industria humana marmores de varias
cores. Para as bandas do norte, nos e tensos páramos re
talhados pelas aguas que vão.ao Maranhão e a varios 'dos
afluentes do Amazonas, quasi tudo são formações cretosas
e terrenos de a\luvião. Donde procede o terem por ahi os
rios menos cachoeiras e o serem as montanhas mais prati
caveis; havendo podido ser sobre ellas e os leitos dos rios
mais efficaz e desgastadora a acção das aguas; o que acaso
contribuirá a que para esse lado, e não para o oriental, se
encontre a mais natural communicação dos sertões com o
mar, sobretudo por meio dos ferreos carriz e da navegação
fluvial.

Não ha em toda essa extensaõ, desde a serra do mar até

I ()o Guarani Ylaipá (Ilá-ipá) que significa 3rrecife.-Monloya, Tes., foI. 170.
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os Andes, depositos secundarios; donde conclue a geologia SE~.

que essa chapada favorecida dominava ja as aguas, quan-:!...~
do outros muitos paizes de continentes hoje mais civilisa-
dos começavam a deixar de ser ilhas i.

Quanto á terra de cultura, predominava nella por quasi
toda a extensaõ:do Brazil a côr mais ou menos avermelha
da, em virtude dos oxidos de ferro que em sua composi
ção abundam, como abundam por todo o nosso territorio
as minas deste metal, que geralmente na rocha madre
se apresenta, como na California e na Australia, abraçado
com o ouro.

N'uma extensão tam vasta e com tão differentes eleva
ções sobre o mar como tem o Brazil, claro está que varios
devem ser os climas e varia: a ordem das estações, se estas
com seus nomes inventados para as zonas temperadas os
podem ter correspondentes Da zona torrida; embora haja
aqui, não só climas temperados, como até frigidissimos e
de neves perpetuas.

Pode em geral dizer-se que desde as beiras do Ama
zonas seguindo pela costa até ao sul, nas margens dos
rios de todo o littoral, o clima é quente e hu'mido, e apro
priado ás plantas que demandam maior gráu de calor
com humidade. Matos especissimos, nos Ibgares onde ain-
da não entrou o machado industrioso, sombreiam essa ex
tensão, refrescada periodicamente pela' viração mareira das
manhãs, ou pelo terral que sopra todos os dias depois n~~:~.
de anoitecer, pelas chuvas amiudadas, promovidas pejos
vapores distillados das mesmas arvores, ou pelas nevoas
e nuvens levantadas das aguas pelo raios do sol. Experien-
cias feitas por muitos annos, em mais de um ponto da
nossa costa, dão em resultado que dos dias do anno são
serenos proximamente uma terça parte, a outra nubla-
dos, e a t.erceira chuvosos; sendo destes (que occorrem no
tempo de maior calor) mais de metade accompanhados
de raios. A temperatura média, mui analoga por quasi
toda a costa, regula para as bandas do Rio de Janeiro por
dezesete gráos e meio do thermometro de Réaumur, o que
corresponde proximamente a setenta e dois do de Fahren~

heit. A maior humidade do verão faz que a ardencia dQ

I Observ:l~'ões do dislinclo Dr. Lund.
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~W· sol nunca· se cheg~e tant? a se!ltir. Pa.rece. providencial
~ nesta terr.a que:os,dlas.mals calorosos seJàm Justàmenté o

de 'maior humidade.' , , I I

Como paiz do hemispherio austral, as quadras do anno
andam desencontradas com as da Europa. Os Il1ezes
mais quentes são os de Dezembro,' Jaúeiro e Fevereiro,' os
mais·fr.escos "os de Junho, Julho e Agosto; isto ·com leves
excepções, subentendidas quando se trata de uma exten
são tão grande. Para o norte o inverno começa e termina
mais oedo; e de Abril até Julho chove muito~ OGm a;'e ....
cepçã~ do vemn'Íco de Maio. No principio do verão vem le
ves pirajás ou aguaceiros, chat:I).ados em algumas partes
chuvas de.cajú; por· isso que a melhoria deste fructa "déllas
depende i. ~ ~ . , , , .

Nos páramo's dos sertões e nas campinas do sul é o 'cli
ma temperfi:dissimo; e com menos rigores de frio e calor
que o 'dos paizes cuja bondade de ares é proverbial.

O firmamento ostenta-se no Brazil em toda a sÇIa explen
dorosa magnificencia. O hemispherio austral é, segundo sa
bemos, mais brilhante que o do norte, ao menos:em suas
mais altas latitudes, donde se não pode ver a bella COllS

tellação do Cruzéiro, de todas as do firmamento a qúe
mais attrahe a attenção, aindâ dos menos propensos a ad
mirar a criação nessas myriadas de mundos que confundem
o miseravel habitante deste nosso pequeno planeta.

A vegetação é succesiva: poucas arvores perdem as fo
lhas; algumas deltas carregam de flores quando ainda seus
ramos vergam com o pezo dos fructos da sáfra anterior;
e destes últimos vão uns crescendo, quando ja outros estam
de~ vez ou de todo maduro;;. No littoral tem as plantas bas
tante analogia com as da costa d' Africa fronteira: nos ala
gados do mar pullulam as rhizophoreas que,chamamos
mangues, as qua'es se multiplicam pelos proprios ramos que
dos galhos se debruçam a buscar a terra. São arvores
como que destinadas pelo Criador para marcar aos rios
dos climas entretropicos os seus leitos, quando suas
aguas se vão mesclando com as salgadas do mar. Seguem
muitas e~phorbiaceas, malvaceas e leguminosas. Abun-

-l A'cerca do clima do Brazil pode qual se acham reunidas as opiniões c
consultar-se a obra especial do DI'. Si- observações de muitos homens scien
gaud, publicada em Pal'Íz em 1844-; lia lilicos.
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d~~ porêm mais 9ue tudo, e que em paiz nenhum, as fa<..' ~~~.

mlhéis das palmel~'as e das orchydeas. Mas o que torna-
mais original a vegetação destes paizes é a abündancia
dos cipós que caem verticaes dos ramos das arvores ou as
unem uinas ás outras, como se fossem 'a enxarcia de seus
Lroncos contra os tufões, ou finalmente se enroscam por
etlas,;. e ás vezes com tal fôrça que, as, afogam, ou com tal
avidet que lhes chupam o melhor de seu suéc'O, e as assas-'
sinam, o,dilatado covão do Amazonas é tido pela po'rção da
terrà ma,is riea em prod'u ctos vegetaes sporadicame'nte jun-
tos; e, talvez, sem. a praga dos mosquitos t

i que ali perse
gue'a'b~~Jnanidade, seria dos paizes mais r.icos e mais fe-
lizes dal'terra. Só porêm: <i'aqui a seculos é que as derru-
badas dos mato os extinguirão, e o homem selá 'então' o
unico senhor' dessas margens, que hoje .se' acham mais
pov.oadas de jacarés. e de tartarugas que.de.gente.

E'tanta a. fôrça vegetativa nos disLrictos quentEls entre
tropico que ao derl'Ubar-se e queimar-se quàlquer mato
urgem \ se o deixaes em abandono, dentro em poucos
anuos ahi vereis ja uma nova mata intransitavel; e não
produzida, como era de crer, pelos rebentões das antigas
raizes; mas sim resultante de especies novas, cujos ger
mens ou sementes se não encontram nas extremas da an
terior dernlbada, e se ignora donde vieram. A este novo
mílW se chama no paiz' capoeira, derivando esta significa
ção de sêr an'aloga essa vegetação á dos capões, nome que
sedá aos oasis ou boscagens no meio dos campos nativos.
A e tranha. accepção do vocabulo capão derivou da adul
teração de Ca-puam, que na lingua da terra valia tanto como
dizer ilha'de mato ou mato ilhado. A roça das capoeiras dá
mato carrasquento; depois do que vem catingas, isto é ma
tos brancacentos, que são, apezar do nome, mais bas~os

que a das charnecas communs do sul da Europa de urzes,
tojos e carquejas. A vegetação das arvores e arbustos só
pára de ser exponlanea, quando a terra se tranzita muitq,
ou se Jlultiva com gra'mma ou capim. ' '

Neste clima se produziam e 'produzem todas essas plan-

i «Y á no tener la plaga de mosqui
tos, de que abunda enmllcbos parajes,
se pudiera lIamar, a bOGa lIena, lln
dilatado Paraiso,u Acniía, n. 29, foI.
15 v,

2 «Caitéu chamavam os Indios ao
mato-virgem; e infelizmente não to
mamos delles esta expressão: melhol'
andaram os Castelbanos que dos seus
Indios adoptaram arcabuco,
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~ff tas exoticas á Europa que, por sua utilidade, se fizeram·
--..-:-. conhecidas no commercio, começando pelo páo-brazil, e

as madeiras de construcção e marcenaria, como o jacaran
dá, o vinhatico e o piquiá de madeira amarella, os cedros
e maçarandubas vermelhas, e outras não menos estimadas;
e as plantas de algodão (que os nossos Indios chamavam
maniú); acanafistula, a salsaparrilha, a baunilha, o arucú,
varios pimentos, o cacáo, o tabaco ou petima, e as plantas
alimentícias da mandioca e do aypi.Ahi se dão alguns fruc
tos regalados, taes como o ananaz, rei delles, o cajá, fru ta
€luas vezes, o saputy;' com razão denominado pera dos tro
picos, os bellissimos maracujás e as coradas mangabas; e
infinidade de outros pomos que a horticultura fará me
lhores, e de muitos que a chimica applicada ainda te~ de
aproveitar e de vulgarizar, sobretudo pelos prodU'ctos oleo- .
sos sem conto que dão, em nossos matos. Nestes climas é
que melhor prosperou depois a cultura introduzida, da ca
na, do gengibre i, do anil, da canella e do cravo; e, quan
do mais temperados e humidos, a do arroz, a do caffé da
Arabia, e modernafnente a do chá da Chiôa: é nelles que
as mangas trazidas da India são mais saborozas que as do
Oriente; e que a laranja importada da Europa se tornou
tão .superior a toda a que se conhece; principalmente a que
se dá na Bahia, com a denominação por que é conhecida e
que pouco favor faz ao pudor e d~licadeza dos que a ima
ginaram.-Para as bandas do sol, e para o interior, nos
taboleiros elevados, ja quasi se não produzem taes plan
tas: abundam porêm as myrtaceas de muitos generos, que
dam gostosas fruclas; as agridulces pitangas, os diliciosos
cambucás, as suaves ubaias, os aromaticos araçás e gua
birobas, as saborosas jaboticabas egrumixamas, que quan
do maduras negrejam noS ramos e até nos troncos das ar
vores que dellas se veem carregadas.

Tambem nesses climas temperados se produzem as re
cendentes anonas, os pinheiros aracaurios ou curis (de cu
ja abundancia provem o nome Curí-tiba), e se topam cam
pos-virgens, do mesmo modo que ha matos virgens. Por
elles se encontra muita ipecacuanha, e se cultiva perfei-

1 Vieira pretendeu que este produc- opinião que, com todo discernimen
to era indigeno (C. II, 268 e 590), e que to, não foi seguida por Arruda. 80u
elrei D. Manuel o mandára arrancar, they, II, 671.
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tamente a inha, o trigo e as fructas todas dos paizes da ~~f
Europa cenlraI.

os logares mais altos, apenas crescem os sapés e outras
gramineas, e alguns lichens; e nesta vegetação termina a
escalla thermometrica dos differeptes climas do nosso terri
torio. Apezar de tantas serras, cujos pincaros pal'ecem
desafiar as nuvens, nenhuma ha que se vista de neves per
petuas, e que se DOS figure de longe a estampar sua alvura
contra o fundo azul do firmamento.

Se as plantas do Brazil tem paridade com as do conti
nente d' Africa fronteiro, nlo suceede assim com os ani
lllaes: todos elles são especiaes americanos, sem relação,
em geral, com os da zona torrida- nos outros continentes,
e ceplo na circunstancia de-serem, como ali, mais perfei-
tos do que os das zonas temperadas e frias. .

Os quadrupedes longe estão de poderem ser comparados
em tamanho aos elefantes, hypopotamos e rhinocerentes do
continente visinho. Em vez destes tres pachy'ermes, a
America possuia, como animal mais corpulento, um pa
chyderme tambem, proboscidio como o elefante, mas ape
nas do tamanho de uma zebra: era o tapú-, a que vulg"r
mente em virtude da dureza de seu couro chamam nula;
nome este com que os Europeos denominavam o 1J11r~10,

de que obtinham producto analogo ao que veiu a prestar
o animal americano.

Entre os animaes pequenos notam-se como generos sem
correspondentes no chamado mundo ~elho, e que só os
tem na AusLralia, o tamanduá, os taLús, as preguiças e os
gambás e jaguaticácas. Oprimeil'O é o célebre papa-rOl'mi
gas, do- qual se conta que atacado pelo Ligre o mata com
{1m abraço, em que lhe crava a? unhas no costado; os se
gundos são os conchudos dasypus, A's preguiças chama a
sciencia taTdigradas; e aos gambás didelplws, conhecIdos
pelo entresolho do ventre. Os últimos são os repugnantes
Mephitis (roda, que tem a propriedade de exp~llirem de si,
quando perseguidos, cerLo fedor tão repugnante -que afu
genta os homens e os animaes.

Entre as aves são mais formidaveis os jaburús, chama
dos pelos naturalistas tântalos; e as emas ou abestruzes d'
America. O viveiro ou aviaria (Fauna ornytbologicn lhe
chama a sciencia) brazilico apresetila originalidadp, e passa
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~:If' pelo mais rico da terra em superffcie igual. Crê-se que de _
--- umas seis mil especies de aves que povoam este nosso pla

neta, a America do sul fornece a terça parte; das quaes
não cedem muitas em belleza de plumagem ás mais visto
sas d'Africa e do Oriente. Na melodia do canto destin
guem-se principalmente ds sabiás e gronhatás, que pode
mos consiqerar os melros e os cana rios do Brazil.

Nos mares ha balêas e peixes-bois; e como pescaria de
regalo se recomendam o saboroso beijupirá e as garoupas,
e nos grandes rios os enormes vaslres ou pirarucós; isto
alêm de muitos mais peixes d'agua doce e salgada, com
paraveis aos de outros continentes.

Para ser mais orig.ióál, offerece o paiz varios contras
tes originaes. A par de plantas de muita virtude medicinal,
á frente das quaes citaremos a copaiba, a ipecacuanha, e
o gnaraná, produz tambem venenos atrocissimos. Ao lado
da inotTensiva anta, das amphibias pacas, <.Ias domésticas
cutias, dos corredores veados campeiros e do mato, e mais
caça grossa, se póde apresentar ao caçador um faminto ja
guar, ou uma medonha suçuarana, que poderiamos talvez
chamar a leoa d' America. Ao aponlardes á agil seriema
que avulta no campo ou ao gordo mal'llCO que rastolha no
mato, ou ao astuto jacú, escondido no ramagem da ip(~Il

ha, podereis ver-vos surprehendidos pela picada peçonhen
ta do insidioso reptil, que n'um instante decidir~ do fio .da
vida que havieis recibido do Criador.

Mas animo! que tudo doma a industria humanal Cum
pre á civilisação aproveitar e ainda aperfeiçoar o bom, e
prevenir ou destruir o máu. Tempos houve, em que n'al
gumas das terras, hoje cultivadas ou povoadas de cidades
na Europa, o féroz urso se fazia temer... E o lobo caroi
ceiró surprehen~e e devora todavia a ovelha descuidada
pelo rafeiro do pastor; e a peçohenta víbora, e os lacraus
c as tarantulas, e as nojentas osgas e salamandras, ainda
se ,não' extirparam dos mais bellos jardins das peninsulas
banhadas pelas aguas do Mediterraneo.

Para em tudo o paiz ser de contrastes no estado sei va
gem achava-se elle, com toda a riqueza do seu solo, e a
magnificencia de suas scenas naturaes, e a bondade dos
seus portos, tão prestantes ao commercio, possuido pelas
gentes que passamos a conhecer.



INDIOS DO BRAZIL EM GERAL.

POR toda a extensão que deixamos descripta não havia
povoações fixas e que descobrissem em seus habitantes
visos de civilização permanente; nem ainda nas serras do
sertão, onde se encontrou mais alguma cultura; sengo as
cazas de terra, como as dos Afl'icanos menos civilisados,
e os moradores dellas idolatras. -'(.

Quasi geralmente porém as aldêas se construiam de
modo que apenas duravam uns quaLro annos. No fim del
les, os' esteios es!av.am podres, a palma dos tectos, de 01'

dinario de bussó ou pindoba, ja os não cobria, a caça dos
contornos estava espantada; e, se a tribu ou cabilda era
agricultora, ja as tNras\em grande disLancia pelo arredor
estavam todas roteadas e cançadas. Taes aldéas não eram
em grande númel'O; e muitas cabildas, nem se quer em
povoações provisorias se juntavam; pelo que o paiz vi
nha a esLar mui pouco povoado. Se nos lembramos de
que, em certas' paragens, os primeiros colonos .explorado
res aLravessavam extensões de caminho de quarentá a dn
coenLa leguas, sem encontrar gente, e se' estudámos o que
ainda hoje passa nesses logares onde o .Indio perseguido
de várias partes se acardumou ; e ponderamos Q1l3ótO tem·
crescido, á vista d'olhos, tantas povoações e cidades, ~

medida que ha tres seculos progride a cultura da terra,
com os milhões de braços vindos d'Africa, cremos que não
andam errados os que, como nós, ajuizem que toda a ex
tensão do Brazil está hoje seis ou o~to tantos mais povoada

.15T. GER. DO BRn. TOM. 1. 7
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~~~. do que no tempo em que se começou a colonisação; e que
~ pOl' conseguinte nem chegariam a um milhão os Jndios que

percorriam nessa epocha nosso vasto lerrilorio, hostili
sando·se uns aos o~ltros,-ás vezes cada duas leguas, se
a terra aLlrahia por pingue mais alguma gente, como suc
cedia nos arredores da Ballia 1 e hordas ! do Amazonas e
do rio de S. Francisco; sobreLudo no tempo proprio das
pescarias. Mas neste caso deixavam desertas mui las terras
do interior 3.

Conhecido é o axioma de eslaLisf.ica que em qualquer
paiz a povoação só toma o devido desenvolvimenlo quan
do os habitan~es ábandohan a ' ida· errante ou nomade.
para se entregarem á cuILura ela terra com habitações
fixas ~. Assim, ol'cando como dissemos, apenas cabe
riam dois individnos por cada leglla quadrada no Brazil,
... ?' 11l;a;; .p.~rag;ens pa Ame j.o~~.menos fav~re'aidas pelo
Cnflqm·..·.Q S~UJ ~tlmerVI er" W\Htlsslmo meoor/ü

• As guerr3'$
de. e;l.ttlr~"ip .. ·q.~e man~inham .eulire si,' emID'.>causa ·.me
que a,s Lciq~l(j)o .oobildas se 'debiHtassem cada e~ mais em
n{ÍII!~~ j~I]l;-V~Z; de~Gl1epcel'em, Além de q~lê: ·essas mes
r~laS pequenas cabildas q1,l~, e isLjiaBlI antinlimn-se poP
)aço~ s~ojpijS tjl~fro;uxQs qlJle ten.dillIDJa 1lt:alVoionaa: soca
d~, y~1t1 lUnis. e la :gblerrear.-s€' ,1Ií6~ndé» iniÍ.m:1505. aaerl'i .
rngsJ;Qs, qJJ!~t Ç\l1tes 1.:c.om~atiÇ\m·ljJjilil: ~O$." 1iJ(.'Gome~ada uma
VJ%a .r~a·, el'l1 tlansmlLLida .dédHJtO~ éll BeLos' pois) que
nj:ls ~ 'alm ~t ,eI)ijj que lamo, pr.edQmin3 am os instinbLos
de J'3ü,ganÓ$Í" Úe~bu.nS ,senLif)lentos .ide) abnegação !;(l) po....
d·A.~J~Qr.~l!g/,ém: fa. P1 d@,linter.esS(g .oo'w,IDum:.el má posteri
dade.J !,\0S' ~el1\'ageps:,;))ãol ex;is.~el 01 suplimel desv'~io, .que
chamamos, paJ jo/J.SJl)o,{ que:!liJão é!::tm:LliOIO LaJDego a um'pe
daço Q.e.l-L~rr.a·,fo~~ Uai-rris.mb/;Qqufl me eql}ar'elles Gomo
nomSlp~s tiJlham/baierol seti) I oomo.IUl~I!,e:J!l{Limenh1) alav.adol
ql}e .n9s,)l}lpe!J,e 03, sacríth~llJ' ,d)bem esta" aI a!é-a ex:isten
Ci,3 peIQs.çpnlpat'riotas .. oJJ,'pela'glól ia darpatr.ia "com a só
i é ,()de qu a)jpJi!,q:ter~a,d~ (.8ená. gl'ala-,áJnossa'.rpemória I; ai
a ~ \ ~uij diça á,ru!sl.e m.u;ndo "mmortaljd~ " ....que 'a

, ~ I.;bj·) ') ~9Ú' G " l q III'" G ,'II b lil i, I I . '.

~ llj,. i~\o ll~ jILppeL" I, 'IUlxlqC >~" T\,,~1)JJ{l1 raljle I~ ma,~!, .~
. '6:1b' JePSoaPe'l , P. rie II, c . Hm. Acun3, n. 06, ro 16" ,

-J\o.tig1,le;S,?1:Hlff' iq .qlleliecihxíad I 13 s6ID:nejl/ " llf.l' (.i LI! I .
t:mt~< o~· oblig\l~ a, baç~ , {lPI;~I. con- I 4(ljp[l1b, !!1Qs" oli,t 1~'Jl, c"Q,;f.
s~~311do perpet arlte'ri . ti rl~JO à . 'Bfiqct~ ,'Ris .. dos Esr Un., nr,
g rr' ql;\J . q.~(l\iíHs~ !}l'ata y <2Pi· g.(lflEd Bosto:u,18W I

.1 .]<1
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fé prome.lite pap~ noss~ls almas no outro. Essas gentes ~fr:
vagabundas, qúe guerreando sempre povoavam o terreno~
que hoje é do Brazil, eram segundo parece verdadeiras
emanações de uma só raça ou grande nação; iSlo é, pro
cediam de uma origem commum, e falavam todas dialec-
tos t da mesma lingua, que os primeiros colonos do BraziL
chamaram geml, e era a mais. espalhada das principaes da
America Meridional.

Esta unidade ele raça e de lingua, d~sde Pernambuco
até o Porto dos Patos, e pelo outro lado quasi até as ca
beceiras do Amazonas, e desde S. Vicentie até os mais
apartados sertões, onde nascem varias afluentes do Prata,
explica. a rapidez do progresso das conquistas feitas pelos.
colonos do Brazil, que onde' a língua se lhes apresentou.
outra não conseguiram tão facilmente penetrar.

Salvàndo pois corno excepção o facto de algumas tribus
de nacionalidade differente e que 'no grande ·terreno qlle
nos occupa formavam, permitta-se a expressão, como pe
quenos oasis ilhados esobre si, em que se haviam estabe
lecido caravan nas refugiadas ou transmlgradas 2, eram dia~

lectos da mesma lingua, corno dissemos, os que se falava~

em geval por toda a extensão do Brazil 3; e a identidade
d h, - d d NotaOS nomes geograp ICOS, e, com raras excepçoes, os as no fim.

plantas e animaes, são sufficienles para nos deixarem disso
a mais convincente prova.

E não só falavam dialectos identicos , como em. ge'raLse
denominavam a si qllasi sempre do mesmo modo: Tupi
nambá. Se no Maranhão corno no .Pará, na Bahia como no
Rio" houvesseis p~rguntado a um Indio de que nação
era, responder-vos'-hia log0: Tupinambá. Parece pois que
Tupinambá se chamava o primitivo tronco na'CÍonal, donde
se tinham separadQ todos aquelles ramos, gárfos e esgalhas,
que apezar de se 'produzirem em terras distant.es das em

t 'Com' esta opinião vae de acordo .10 Julllo 152B,.Rev. do Ipsl. XV '!:l.'
quanto dizem ii tal respeito Gandavo, . ~ NQ 1\Iaranlião tal é o tratamento que
Gabriel Soares, o Padre João Daniel, e seda»am,segondo Alilieville: no Ama,
d'Orbigny.-Vej. R~v. (~o Inst. m, 175. 7-on~s havia Ipdios deste nome, não só

i -Neste número se devem contar os no l>a'rá e Tocantins, segundo Befl'ed'o,
Aymorés ou botocndos (Puris de ho- senão na grande ilha abaixo da foz do
je?) os Cairiris, e outl'OS. . l\Iadeir • segundo Acuíia (números 22

3 Andan derramados por esta tier- e 69, f 9 v. e 55). Na l3allia ~sse"era-o
ra ... seíioreao gl'ao parte de la lndia y Gabriel Soares; e no Rio lIe Janeiro
confinao con los que habituo en la sier- Staden" Laet e Thevet..
ra (dos Aodes).-«Ramirez», Carta de
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SEC. que se haviam plantado, não mudavam de nome. A'cerca
VIII. ê d . d biT' mb' t t"~ por m a orIgem o voca u o upma a em-se a e aqUl

tratado pouco. Esta palavra é verdadeiramente composta
de duas: Tup'Í e MM. A última deixava-se de 'acrescentar
desde que cessava aliga ou a amizade, e que a nação se
fraccionava. Se-se declaravam logo inimigos, a alcunha me
nos injuriosa com que se podiam ficar mutuamente desig
nando era a de Tupi-n-aem; isto é, Tupis máos ou per
versos. Se não ficavam em desintelligencia, faziam-se mui
ta cortezia em se appellidarem reciprocamente Tupi-n-ikis;
isto é, Tupis-visinhos, contiguos ou limitrofes. M.há signi
ficava o mesmo que varão ilLustre ou guerreiro; e es~e ti
tulo não concediam, tal era sua vaidade, senão a si mes
mos. Assim ás vezes se limitavam a chamar-se Mbá-élé, dono
de Abáeté, isto é, Guerreiro legitimo. Rara vez denominavam
tambem Tupinambáranas, ou Tupinambás bravos, áquelles
dos seus que se.lhes separavam temporariamente enfureci
dos por alguma rixa.-Osassim separados sobI;'enomeavam
ás vezes Tamoy (donde veiu Tamoyos) ou Avós I áquelles
de -quem faziam brazão de proceder; e para melhor sus
tentarem tal brazão se appellidavam a si Temimin6s ou Ne
tos!. Outras vezes se davam simultaneamente o nome de
gente esiiu;wda; isto é, Guayá ou Guayá-ná·, dande 'veiu
Guaiazes e Guaianazes. Am6ipiras pode significar 4 Parentes
afastados, e Anacés 5 Quasi-parentes.·

Tantas vezes apparecem nos documentos antigos as mes
mas gentes appellidadas por nomes tão differentes que
mais de um escriptof tem sido induzido em anomalias e
despropositas, por não se ter prevenido com. o ir, como
ora fazemos, primeiro elucidar esta questão dos nomes de
nacionalidades á propria lingua, unica fonte pura.

Os senhores da Capitania de S. Vicente chamavam-se a
si uns Guaianás; outros, que não queriam esquecer sua
procedencia do norte ou dos Tamoyos, chamavam-se Temi·
min6s; e outros finalmente se chamariam TupinamMs. Al
guns dos visinhos os tratavam, como se vê de St'aden, por
Tttpininquf,s ou quando contra elles assanhadõ's .~ em guer-

I Dic. brazil., p. 17.
~ 'Dic. br.azil., p. 54.-Thevet, Cosm.,

f. 914 v. escreve Tominous.
• Guaya, gente; ná, estimado, nós

outros.os estimados: ou guay, e aná,

gente. Dos Guaiauazes visinbos ao Ori
noco veiu Guiana. De outros Goayána
ses faz menção Southey (t. I, nota 28).

.1 Tesoro guarani 1'01. 32 v. e 297 v.
a Id. foi. 34 e 115 V.
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ra por Maracayás ou Gatos bravos. Se·a isto ajuntarmos ~~f'

que os cç>lonos chamavam umas vezes aos da terra Cabo-~
elos, e outras Bug1'es, confirmaremos quanto são de pouca
confiança taes denominações recolhidas ligeiramente por
escriptores pouco observadores ou acaso ignorantes. Bu-
gre não quer dizer mais que escravo; Caboclo foi expres-
são que os colonos adoptaram por antithese á de Emboaba
ou Perni-vestido, digamos assim, dado pelos Indios aos
Europeos por trazerem calças. Caboclo quer dizer pelado,
alludindo-se ao uso dos Indios de se arrancarem o cabello
do corpo e da cara.

Seguindo com esta analyse, applicada a muitos ou tros
nomes que até agora se nos inculcavam como distinguindo
nacionalidades, enchendo-se com elles paginas de livros
e obrigando-nos a ganhar tedio a tantos catalogos de taes
vozes barbaras a que não ligavamos nenhuma idéa, nos
chegaremos a convencer de que taes nomes de nações não
são mais do que alcunhas, com que se designavam as ca
viam bildas visinhas umas ás ou,tras', -alcunhas que em geral
ser a denunciar, se se odiavam ou respeitavam, e se se
consideravam ou não com ·certa distincção , em virtude de
algum bom ou máo costume ou qualidade particular.

Assim eram alcunhas de odio os nomes de Maracayás
ou Gatos-bravos; de Nhengaibas ou Más-linguas; de Tibi
1'& ou Infames. Eram de respeito e consideração as de Ta
moyos ou Avós, e de Mbeguás ou Pacificas.

Como alcunhas de distincção, provindas dos usos dos
que as recebiam, podemos considerar as de Ubim-já1'ds ou
Caceteiros; de Poty-uáras f ou Pescadores de camarões;
de Taba-járas ou Aldeões, isto é, que habitavam em aldêas;
de Guat6s ou Navegadores; de Guaita-cá ou Corredores; de
Ca-iap6 ou Salteadores dos matos; de Cary-y6 ou Descen
dentes dos brancos otrdos anciões; de Juru-una ou Boccas
negras, por levarem os labias pintados de preto; de Tre
membés 2 OUO Vagabundos, nome este só dado pelos que
habitavam aldêas ou eram Tabajáms. Camacans pode pro
ceder de Cuam-akan, e significar neste caso Cabeças enro
dilhadas.

I Outros dizem, quanto a nós com quer dizer amo ou senbor; Dicc. Braz.
menos razão, Pety-ual'as, ou «Os que p. H e 71.
usavam do tabaco" (petima). «Tara» ~ Abbevill~, f. 189.
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SEC. '. PUroSIOtl PurÍ8,' como vemos appellidar uma c.ambada
~ do alto Amazonas, e tamhemmns hoje'no liLtoral ao $;\11 da

Bahia, e oliltroslqu:e (em 16/1<5-) havia em Taúbaté, Dã(!).quer
dizer -.Senão Ankri:ipophagos I. O nome de CurúrJUlrá nos de-

. nuncía que a praga da sarna assol-ava os desgraçados que
Q levavam. Chamavam-lhes seus visilIlhos como nés lhes
chamariamos, mui isingelamen;te, ·Sar,nenLos. Outras de":
nomináções há que nem. Oltaremos por nã0 excitáir' sobre
a su-a significação deshonesta -a 'ouriosidade dos menos mo-
rigerados. ( .

E notar~mos de passagem que taes alcunhas não S0 ti
nham lagar entre OS d.esta ra,ça, como. tambem eó~re optras
d'~meI'iea.:Assim o nome de Avmarás ou Saecos provinha
das camizc>las' 2 que vestiam esses Indios; o de Mov;os (Mo
ksos) 3 ou M0lengas era dado pelos mesmos Aimarás aos
visinhos que elles despresavam. Otauás na lingua nort~a

mericana -mais e~palhada, que os Francezes chamavam al
gonquina, não qüer dizer mais que Traficantes; e M(fÚiotttinos
só significa Habitadores.das varzeas. .

Não nos podemos admir,ar de tão frequente uso de alcu
nhas entre gentes que não se'apellidavam segundo a terra
quehabita'Vam; pelas simples razões de que não estavam fi
xamente adherentes a nenhuma,_ e de que tinham demasia
da vaidade para dar a outros, sem ser a si mesmo's, o nome
encomiastieo da nação mãe. Nem DOS devêramos admirar de
tal, nós, que para qualquer partido politico, cool;rario ao a
que 'pertencemos, que se organiza na nação, temos logo de
molde um apodo, mais o m,enos injurioso; sen~o o appel
lido Ele rebeldes o menos offensivo que reciprocame'ute se
dão dois partidos, quàndo chegama tomar as armas. Nes·
te territorio em lagar de dois partidos havia tantos quan·
tos eram os chefes que, por sua parentela, ousadia ·ol:lin·
soleneia, chegavam a julgar-se bastan~e poderosos pal~a pão
prestarem obedienc·ia a oútrem, segregando-se: Assim nos
repl:esenLam os historiadores a Grecia, na primitiva idade,
reduzida a. cardumes de povos traosmigrando em eabildas

'de uns par:a outros pontos, buscando saciaI' os apelites, a

I Tesoro guarani, r. :5-19 v. beza y brazos» etc.-Vargas Machuca,
2 «(Visten unas camisetas ó patacus- foI. 132. ,

mas, como, se dixésemos un costal ves- 3 VocabuJ. aima"tá, pOI' Bertonioj
lido, teniendo por donde saquen la ca- Juli, Parle 2.', p. 224.
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cobiça, e raramente a ambição. Não conheciam as delicias ~Wi'

do amor da'patria, porque, nomades, .patria não tinham; e~
a tão curtos horisontes limitavam sua,s.idéas de na.cion,a.li-
dade que pouco além passavam ellas do alcapce do tiro
de seus arcos. A satisfação de contarmos maior número'de
individuos por compatriotas, de pertencermos a uma fami-
lia mais crescida, e de gloriarmo-nos com as acções iIlus-
tres de maior número de individuos por quem nos imagina-
mos representados, não pode ser apreciada senão pelos po-
vos que ja cI1egaram a certo gráo de civilisação. Onómadis-
ma grassou principalmente na Europa nos tenebr<>sos tem-
pos em que se não-respeitava nenhum direito, .e em que as
linguas e as raias das nações mudavam extraordinaria
mente em mui curtos periodos.

Fique pois entendido que nenhum cr.edito merecem todos
esses catalogos de nomes barbaras e dissonantes', com
que se tem pretendido distinguir os habitantes de um dis
tricto pelas alcunbas, ás vezes duplas e até 'Il1ultiplas,
com que ja estes, ja aquelles visinhos, os appellidavam,
geralmente por injúria ou vituperio; poucas vezes por
honra ou apreço I. Assim cremOS preferivel,' para melhor
nos entendermos hoje .em dia, nomearmos essas parciali
dades pelos paizes que habitavam, quando a ellas tenha
mos que referirmo-nos.

Além das alcunhas um nome geral havia com que cada
gremio designava todos os QutI:OS ,que lhe eram absoluta
mente estranhos, -nome que se pode comparar fia de que
na antiguidade usaram os Gregos e depois os Romanos, e
talvez antes del.les os .outros povos donde lhes veiu a
elles a civilisação, e ao de que ainda boje usam os Chi
nos 9 para designar todas as nações estrangeiras,........ o de
Barbara, ou na lingua geral Tapuy. D'aqui a idéa dos pri
meiros colonos, transmittida pelos escriptol'es e ainda
ultimamente por alguns acreditacla, da existencia de uma

i o antigo escriptor do Brazil, Gan
davo, b'em que acreditasse que cel'
tos nomes de ignavam verdadeirámen
te nações differentes-era de opinião
que aiuda que todos os Gentios da cos
ta se achavam divididos, «todavia na
semelhança, condição, costumes e ritos
gentilicos todos são uns.» A mesma
opinião sustenta Gabriel Soares (I, c,
15,59, etc.), dos escriptores antigos o

que mais se dedicou'á ethnograpbia
braziJica.

9 Dos Caribas diz Gumilla. «Pregun
tados estos de donde salieron sus ma
yores?-No saben dar otra respuesta
que esta: «Ana cariná rote;» esto es:
«Nosotros solamente So'I110S gente.» Y
esta respuesta nace de la soberbia con
que miran ai resto de aquellas nacio
nes como' esc)avos suyos.»



104 NAÇ.tQ 'fAPUYA. BAHBAROS. 'l'UPI. TIOS.

~~~. grande nação TÇJ,puya; quando Tapuyas brancos cbamavam
~ os lndios aos Etlropeos que não eram seus alliados t. Este

"Uso bàrbar'o nos dará direito a trataI-os tambem de Bar
baros, não tanto pór espirito de represalia; mas por variar
o estilo, e muitas vezes para maior clareza, e para evitar
o abuso, antes adoptado entre n6s, de lhes chamarmos
Indios bravos ou bravios. E com mais razão nos julga
mos autorizados a seguir esta pratica, quando della nos
dá exemplo o grande Antonio Vieira i, patrono dos mesmos
Indios. Alêm de quê: ninguem nos negará que temos mais
direito para lh~s chamar Barbaros, do que elles tinham
para mimosearem com esse titulo, aos primeiros christâos
emboadas e aos seus descenden.tes.

Quanto á etymologia ou verdadeiro significado da pa
labra Tupi; tão pouco julg~mos n6s que ella se ligasse a·
paiz algum, e menos ainda, como se tem dito, que provies
se de um grande chefe desse nome, que regía a nação,
quando ena ainda estava compacta. A indole eJestes Indios
~ a de sua'lingua pedem antes que reputemos esse nome
algum collectivo, que os adjectivos mbá, iki, aém e outros
tjles, não fizessem senão modificar; e julgamos mais natu
ral, seguindo O systema que acima ,expozemos, antes de
nos lançarmos em um fatigoso pélago de conjecturas, inter
rogar ao diccionario guarani o que queria dizer Tupi.
Esta palavra significa tio; poder-se-hia talvez tambem usar
por camarada ou companheiro 3. Se nos lembramos que
estes Barbaros ,s6 consideravam o parentesco do lado
paterno, e que depois de pae o mais recommendavel
era não o irmão (como entre n6s que damos tanta impor
tancia á .fraternidade , e como irmãos nos consideramos
ante a igreja); mas sim o de tio paterno, ou de Tupy, não
nos deve admirar que este fosse o termo que adoptassem os
dessa nação para reciprocamente se tratarem; quando sa
bemos que tal tratamento é ainda hoje usado em alguns
paizes;-á imi~ação, segundo se crê, do que practjcava a

I No Dic. bl'az. se encontra (p. 42)
por significado do Francez (em geral,
inimigos daquelles com quem viviam
os nossos), «Tapuy tinga»), isto é, bar
bal'O LI'allco.

~ Vieira, III, 4'10.-Vej. adiaute na
Secç. IX p. 109. •

3 Segundo vemos em Hervas (I, 270)
muitos düs nomes com que a si se de
signam várias nações americauas não
significam outra cousa senão agente.»
Os Lules chamam-se aPeies»; os Pe
ruanos, «Hunas»; os Chiquitos, (Naqui
nODeis», etc.
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anligui~ade: Assim se chamam, como ~ sabido, u~s. aos svErií:
outros tIOS os homens do campo nos paIzes que maIS com-~
mercio tiveram n'outras eras com os Tyrios, como a Bes
panha, Portugal e a provinciainglesa de Cornwall; tão cé-
lebre pelo seu estanho. '
. Outros Tupis se denominavam- Guaranis, expressão esta
que não quer dizer mais do que valentão ou guerreiro.
Desta mesma geração eram os chamados Caribes, Camibes
ou Oalybes { que habitavam a Guyana, muitos dos quaes
haviam chegado, com suas invasões maritimas, até as An~
tilhas '. .

Não sabemos se ás Antilhas haviam elles passado vindos
do sul ou do norte; sabe-se porém que o sul da Florida era
dominado por Caribes 3; e que muitos delles haviam secu-

. los antes transmigrado dali para o sul 4, ao passo que
desde o Amazonas até S. Vicente todas as informações
recolhidas em differentes pontos, os fazem transmigrando
e invadindo de norte a sul. Os da Babia asseveravam ha
verem ahi chegado vindos do sertão e d'alêm do Rio de
S. Francisco 5. Os de' Cabo Frio pretendiam 6 proceder dos
Camibes da parte septentri~naldo Brazil. Os de S. Vicente
tratavam por antepassados os do Rio de Janeiro e imme
diações; o que prova como d'ahi provinham.-Por quasi to
da a costa do Brazil, em fim, se encontravam tradições de
que os Tupis habitantes de qualquer districto se haviam
deste apoderado vindo elies conquistadores das bandas do
norte, depois de arrojar para o sul outros Tupis que. o as
senhoreavam. A transmigração invasora se effectuava co
mo em ondas, vindo successivamente uma nova occupar o
logar da impellida para diante, sem deix.ar apoz SI mais
vestigio do que deixam no ar as ondas sonóras.

E' mui possivel que'o berço desta grande nação, que

I Calybes era na Asia o nome de
uma nação visinha:í Colónia de Tre
pisonda, no Ponto Euxino. V. Xeno
fonte, etc.

, D'Orbigny, «L'homme Américain»
11,268 e se". Enciso em 1519 tratan
(lo das Anti1has diz que os Canibaes da
terra firme iam por mal' em canôas «fa
ceI' la guerra it outras partes y UIlOS :i
otros» GlJmilla acrescenta no .0rillOco
lIIustrado» (cap~ 6.) «La nacion sobre
saliente y dominante eu Oriente es la

nacion Cariba, que se estiende por la
costa oriental hasta la. Cayâna, y aun
boy vive mucba gente de elIos eu la
Trinidad de Barlovento y en las tres
i las de Colorados que est:ín junto á
la Martinica, etc.» «Carna)'bo» sé dizem
em guàrani os que se sustentam mi
seravelmente (Montoya Tesoro f. 92 v.)

;; Hervas, T, 589.
4 Hervas, I, 590.
;; G. Soares P. li, cap. H7.
6 Thel'et,Cosmog. r. !H5.
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t~8" ch~IIiarer:qQS indistinotarmepte. 'l'upi'ou' GuG/f'-!1/ni, á qual '[>er
~ Lenciam oS" f)j1Ut.gu(J;S,' fosse nos densos matos das margens

do' A,maZÇ)uas; e que nas âgu@.s deste ,poderoso rio' e dos
seus imíços a·té ás d@ Orio@00 (que todas se communicam)
depois de ,ser agricultora, se fizesse navegadora; e, oome
çando p0r 0usar nas suas canoás, vencer pouco a pouco
as icorrentes e as· ondas d'agua doce, passasse depois nas
mesmas .eapoas a. afrontar o mar, cbegando ás ilhas mais
afastadas. e a'@S 1)ltimos 'Contins do Brazil. A sua população
em maior ,número que aindà os primeirps viajantes dão
sobretudo ao territorio tão cortado de canaes junto do
Amazonas, d-esde o Jarupá até o Rio Negro, onde Acuõa
faz até menção de uma grande taba 01;1 povoação de uma

legua i que forneceu á sua expedição Qlais de quinhentas
fanegas de farinha de mandioca, deixa algumas aprehen
ções, para crer-se que d'ahi exularam para quasi todo o
continente meridional d'America os seus conqu·istadores,
trazendo eomsigo não só a dita navegação como a industria
da mandioca, a da cultura do milho, e a das semen
teiras de feijão e abobaras jurimús; isto é, uma primitiva
agricultu ra.

Para serem navegadores tiveram em seu favor as mes
mas cheias do. grande rio;· que lhes trazia boiando desde as
cordilheiras do Perú 2, e lhes depunha nas pra.ias que lhes
serviam de estaleiros grandes cedros; de modo que nem
tinham que c0rtal-os, nem que transportaI-os. Assim são
os Tupis os Jazões de nossa mythologia, são os Fenicios

. da nossa historia antiga, são os nossos invasores norman
dos em tempos barbaros. A conquista, que effectuaram de
toda a costa do Brazil, a deveram seguramente, oomo le
vamos dito, á superioridade da sua marinha, ou canoas de
guerra 3 de que não faziam uso talvez os barbaros que an
teriormente aqui residiam;-embora haja quem sustente que
a navegação precedeu ao trato por terra, que os rios fo
ram as primeiras vias de communicação dos povos não civi-

i Acuna, n. 62.
2 G. Soares, P. II, cap. 185. Acuna,

U.58.
3 «Todos los que viveu á Ias orillas

de este gran rio (Ama7.0nas) est:iu po
blados en grandes poblaciolles y como
venecianos y mejicanos: todo su trato

es por agua,), etc. Acuna, n. 58 -«Ao
dan derramados (los guaranís) por es
ta tierra (Ia Plata), y por otras muchas,
como cosarios, :i cansa de ser enem):.
gos de todas estotras naciones» etc.
Ramirez,-Carta em 1528, XV,27, da
Rev. do Inst.
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lisados, erque a eáftoà e.xistiu- antes dar;:.ede 61l.serpentina, ~~?'

e O· navi0 antes do carrõ. rA plloposição pode seu v.enda;- ---.-.:..
deirá para. 'povos ribeirinhos de- aguas mavegave:iB, .mas
por ventura arriscar-se-hiam logo" á ,:ravegação. ao ver
a~uas, os barbar0s oriundos de páraows secos? Os Aimo'-
rés de que ao diante tpataremos ;nos decidirão pela ne-:
gativa. . I t • . ' •

Os invasores'barbaros traziam 'eomsigo 'bastanltes ger
mens de disoordia, que vieram a dar mui sasonad0S lruc
tos venenosos nas suas novas terras. Apenas uns veMia:m,
vinham outros arpa-ncar-Ihes das mãos a palma da lviotó"
ria, e as hostilidades e vicios não' tinham fim. Entre os
ultimos era sobretudo lamentavel a paixão com que se da
vam ao pepcaminoso attentado que o Senhor condemnou em
Sodoma i, vicio infame que além de ser degradante para o
bomem, tanto contribuia a que a população se diminuis
se cada vez mais, em vez de augmentar-se.

Tambem não contribuiam menos a diminuir a popu
lação os crimes de envenenamentos frequentes, ás vezes
de si proprios, pelo uso de comer terra e barro. Divididos
em cabildas insignificantes que umas ás outras se evita
vam, qnando não se guerreavam, apenas podiam acudir
aos interesses dictados pelo instincto da conservação vital;
e, n'uma tão grande extensão de territorio , não apparecia
um só chefe que estabelecesse um centro poderoso, como
bavia no Perú, cuja aristoeracia, livre de cuidar só em
resguardar-se das intemperies e em adquirir diariamente
o necessario alimento, podesse pensar no bem dos seus
semelhantes, apaziguando suas contendas, e civilisando-os
com o exemplo. Assim taes rixas perpetuariam neste
abençoado solo a anarchia selvagem, ou viriam a deixai-o
sem população, se a Providencia Divina não tivesse accu
dido a dispor que o ehristianismo viesse ter mão a tão tris
te e degradante estado!

Para fazermos porém melhoridéa da mudança õccasio
nada no paiz pelo influxo do christianismo e da civilisa
ção, procuraremos dar uma nolicia mais especificada da
situação em que foram encontradas as gentes que habita
vam o Brazil; isto é, uma idéa de seu estado, não pode-

I G. Soares, P. 2, cap. 179. Ainda os em tudo do outro sexo com o nome
Guaiclll'ús tem alguns que se lingem de «cudinbos» Rev. do Inst, XIIl, 558.
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~r&' mos dizer de civWsação, mas oe barbade e de atrazo. De
~ taes povos na i,nfancia lIão ha historia: ha só etbnogra

phia. Ne~ a chronica de seu passado, se houvesse meio de
nos ser transmittida, mereceria nossa attenção mais do que
tratando-se da biographia de qualquer varão, ao depois afa
mado'por seus feitos, os -contos da meninice, e primitiva
ignorancia do ao depois heroe ou sabio. A infanóa da hu
manidade na ordem moral, como a do individuo na ordem
physica, é sempre acompanhadá de pequenhez e de mise
rias.'-E sirva esta prevenção para qua.lquer leitor estran
geiro 'qué por si, ou pela infancia de sua nação, pense de
ensoberbecer~se, ao ler as poúco lisongeiras' paginas que
vão seguir-se.



o CARACTERlSTico em que boje podemos melhor estudar a
tal qual .intelligencia dos povos selvagens. é a sua lingua,
quasi geralmente a mesma nos Indios que tem relação com
esta Historia.

As nossas vogaes e consoantes não eram sufficientes pa
ra representar todas as articulações guaranis. «Por vezes
me aconteceu, diz Vieira, estar com o ouvido applicad<?
á bocca do Barbaro, e ainda do interprete, sem poder
distinguir as syllabas nem perceber as vogaes ou consoan~

les de quese formavam, equivocando-se a mesma lettr'a, éom
duas e lres semelhantes, ou compondo-se (o que é mais éer
to) com mistura de todas ellas; umas tão delgadas e sutí~;

outra.: tão duras e escabrosas; outras tam anter-iorcs e ·es
curas, e mais afogadás na garganta, que pronunciadas na
lingua 1: oqtras tão curtas e subidas; outras lião estendida's
e multiplicadas que não percebem os ouvidos mais que a
confusão.» .

A numeração não passava de cinco 9 segundo Lery, ou
verdadeiramente só de quátro, segundo Hervas, . que diz
que nunca se viu Guarani poder levar a conta acima de
trinta, contentando-se, para seus intentos, d'ahi por diante
de designar as quantidades pelo collec~ivo tuba que significa. .

I Jam língua sibilando, jam naribus
rhonchissando, jam dentibus striden
do, jam jluthul'e sll'epitando», etc.
Dobrizhoner, II, 165.

2 Este slmptoma da numeração
«quinqual» e um dos que melhor. e-

para a civiiisação mexicana e peruana
do resto dos Americanos. No Yucatan
contavall.l de cinco em cinco (nerl'era,
IV, 10, 4). No Orinoco, segundo Gumi
lia (cap. 48), igualmente.
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sr~c. muilo. Como em todas as linguas americanas, escaceavam
_:...... na nossa brazilica as labiaes e eram desconhecidas as ar

ticulações f, 1, e r forte. A linguagem accusava, como se
devia esperar, o estado de'atrazo intellecLual. Assim pitan
ga, ou vermelho, significava não somente uma fructa dessa
côr, como, afixo ás palavras peixe, madeira, passara etc.
servia a designar objectos em que a intelligencia do
Barbaro como que não acertava com outra qualida
de mais que a da côr. Nos proprios nomes dos rios se
descobria sua curteza de idéas. Uns eram designados pe
la aparencia de suas aguas, donde vem. termos tantos
rios vermelhos, negros, preLos, claros ou brancos e ver
des; outros por alguma ossada de homem ou de animal
achada á sua inargem, como Jacaré-canga .
. Afóra a lingua, nenhum caracter essencial nem corporeo

distinguia os Tl)pis, a não deixar dúvida, das raças limiLro
phes. Entretanto pode-se 9izer que eram elles de estátura
ordinaria, reforçados e bem feitos; de specto tristonho;
olhos pequenos, com frequencia negros, encovados e ergui
dos, por via de regra, no angulo exterior, como na raça
mongolica; sobrolhos estreitos e mui arqueados; cabello
liso, seguro e sempre negro, bem como as barbas que ar
rancavam por costume, e todo os cabellos do corpo, pes
tanas e sobrancelhas; dentes a'lvos e persistentes,.e pés pe
quepos. Havia entre elles, e sobretudo entre as mulheres,
tipos de feíções miudas, que os Eurppeos elogiavam como
formosuras., Vimos como Pera Lopes, chegando á Bahia,
achava as mulheres formosas, .como as liellas da rua cominer
ciante de Lisboa; e João Daniel l é da mesma opinião. Po
rêm todôs esses attributos do corpo se achavám, em ge
ral, desfigurados de intento horrivelmente entre os hú-
mens. ,

·Ve côr eram mais ou menos baços, o que talvez proce
dia tambem do cliij1a que habitavám. Dn escriptor 2 do se
culQ 'xvr, b{lstante ob.servador, adverte que na America ós
habltante~ de terras quehtes eram mais claros que os das
temperadas 'e frias; bem que, entre aquelles, fossem mais
escuros os das planicies e páramos que os das terras mon
tuosas. Era.Íll em geral fleugmaticos e de p.aciencia orien-

1 Rev, do Inst., m, 551. 2 -Vargas Machuca, foI. 151.
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tt2 ORNATQS: AIUCARÁ, TAPACUaÁ, ETC. TANGAPEMA.

SfxC. a usar sem a ganhar i
• Somente se ex.ceptuavam as mulheres

-:..:- dos que a~ tinham, maxime se ha\ iam acompanhado os
maridos. A, taes, colares chama vam aiuC(I,rá. Por cad-a vicLima
juntavam é;l0 oolar.um. dente della,- se o podiam obter. Os
ornatos vi~tosos.cpnsistiam em pennas, principalmente ama
r,ellas, grudada& C,om almécega ou icica,'das quaes taQlbem
ás vezes usavam para ornar os braços e as pernãs. As plu
mas, na· cabeça eraO) pO~tas para cima, tendo antes o cui·
dado .de leva utarem o cabello" dando-lhe na raiz com a meJ;l
cionada almécega, para o cpnservarel,ll assim arripiado. Go·
mo os antigosEuropeoseAsi~ticos unlavam a pelle poraceio.

As ~ulh~res tambem se pintavam e usavam de contas no
pescqço e QOS braços; e as donzellas apertavam as pernas,
abaix.0 dos joelhos, corri umas ligas vermelhas de algodão
qlle chamavam' tapacurá. . .

Pode-se dizer que andavam elles e ellas quasi nú~. Al
guns Indios . de climas mais frios, se cobriam, porém com
pelleí\ de.a.nimaes; e outros, para se fazerem ~eQ)iv.eis, usa
vam, ppr carapnço e rpascara, de focinhos de pnças e ou
tros animaes «com dentes le com .tudo) como diz Pero Lo
pes, e como ainda' vemos ~m tribus do alto Amqzonas.

Em occasiões solemnes os c).1efes usa VaU!.' d~ cocares IS -de
pennas amarellas e vermelhas, que lhes cobria;m o C,'3 neo
até ás orelbas, e aos quaes chamavam acanguápe ou guar
nição da cabe~q; nos pés umas axorcas de certos fructos que
jqnctos tiniam, como cascaveis: e da cintu~a, pela banda
posterior, pendia uma tanga de plumas de ema ou end-uape.
Alguns se cobripm tambem de uma especie de mantas ou
trofa:; de pennas;, que denominavam aço?Jaba. ,

A tudo isto ba que ajuntar nos homens as. armas, que
estimavam sôbre todê1s as coisas, como instrumentos que
saGiav~m os dois primeiros estimulas mais foNes para
todo o I3arbaro:-a fome e a vingar-ça. Consistiam as arma's;
primeiro: na langap~rn.a, tangapé ou tacapé \ espada de páo
que, levavam dependurada ao pescoço sobre as CoslÇls. AL
gumas veze,s usavam, maxime para a primeira, investiL1a de
surpreza, em vez da tangapema ou tangapê , do macaná

t 'João Daniel, na R. do InsL: Ill,.547. qne se lé nos dicciollarios l"angapcna
I EsLes COCllrês além-de OrnaLo ser- por algnm t'llgallo de corl.e no T. "CU

viam de abrigaI-os do sol, sobreLudo darús. do Amazollas. Sladen diz Jwffa
quando l'en\avam. I, peme. Vasconce.l1os (II, n. i8), 'escreve

• í Tangap'ena disse Vieira;' palayr:r •Taniapellla. , I.: r.
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(tamaranas do grande Amazonas) que era' úma especie de sl~C.
remo 4. Seguia-se um,grande arco, que chamavain umpa- _:.....
rá, tal que, assente no chão e firmado' no pé es<iu~rao,

ficasse.o meio delle correspondente ao peito"com aS'com·
petentesfrechas (hui) grandes e pequenas, ao lado direito.
Demais: na mão esquerda ia o maracá~, que vinha a'ser
uma cabaça áe cuia, ch'eia de pedrinhas; enfiada em um
caM de páo e coroada de pennas de guarás:;' quando a
moviam ou chocalhavam fazia um "ruido, como'O da ma-
traca das nossas igrejas, q~e até no nome se lhe pa-
rece.

Os arcos, eram feitos de uma especie de páo duro, elas
tjco(e forte, que ainda hoje em virtude de tal uso se cha
ma páo d' arco. Os que serviam para a guerra eram maio
res, bem como as frechas. Delles havia do tamanho de um
homem, quasi direitos, arredondados e facetados do lado
interior, por onde lhes punhám um cordel tecido 4e tucum
ou pita, e seguro nas pontas em' uns chanfros. As '(rechas
eram umas de ttQá, cana brava oú especie de tabocas, I e
outras de upi, com pennas em cima, Jiadas com fio d'al
gódão. As pontas eram de ossos ou de dentes de tubarões
ou de taquaras tostadas e aguçadas, e mui unidas ao corpo
da frecha com fio de tucum almecegado.

Tambem usavam de azagaias e setas agudas'. As pri
meiras se chamam ainda hoje no Amazonas cumlíts, e as
~egundas murucús. Eram muitas vezes hervadas com boro
1'é e uimri, e outros venenos 5 fortissimos. A perfeição com
que obtinham est~s venenos, que de ordinario são sempre
âborlos ou vicios do excesso da civilisação refinada, fez
Humboldt concluir que houvera um dia na America do sul
essa grande civilisação, e que os nossos Indios della haviam
teGebido as receitas, ~lêm de alguns usos, As frechas
grandes furavam urna taboa a duzentos e a trezentos pas-
sos. Algumas ~ cabildas se serviam de varapaos de duas N°ãa

E9ptas ~ de tres palmos de comprido que, arremeçavam DO m.

) .,
1 Soares, II, 168.
2 Cabeza de Vac:l' achou o «maracá»

na Plorida, e o padre Andrés Perez de
Ribas entre tribus do l'tIexico com o
nome de «Ayacaztli».-Vej. SOllthey,
I, nota 46.

1115r. GER. DO fiRAZ. TOM. J.

:; A'cerca destes veja a citada obra
do Sr. Dr. Sigaud, p. 122.

4 Segundo as informações de Soares
os seus «Ubirajáras». além do Rio de
S. Francisco (P. II, cap. 182) eram os
proprios habitantes d'o Amazonas.'

S
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S~i' cóm.{')·virote8~Outrosmanejayampáos OU porretes ..,N04lDô,- .
-....:- zonas faziam uso da zq,mbatana hervada. f •

Serviam-se :gel'almente 0S Indios de escudos pu pávezEfs';
q:ue eram pequen~s e circulares o.u oblongos; <) feitos d~

coura do tapir I;qu anta, ou da pelle do pe'~e-boi i, oq
entretecido,s de taqua~as t,-á falta de melhores. .

Para cortar lenha enipregayam' uns machados de pedra
(de· ordinariD verde) aguçados mui analogos aos que usa;
varo 0.8 Emopeos quando barbaro.s, isto é, aptes de '\4es
sh~gar o uso do bronze e muito depois o do ferro. No Ama
zonas onde era para tudo de tanto recurso a tartar~ga;

faziam desta os- mgchados e mais instrumentos 3 •.Tambem
para os instrumentos,de gume empregavam o·páo-ferro.
_ A divisão do trabalho, segundo os sexos, reduzia-se á
~eguil}te. Os homel :apres~avam.as armas, 'iam' á gU.erra,
assentavam e construiam as tabas o~ povoações e tratavam
da caça,. e da pesca, e de fazer a roça. -
• As qlUlhe~es?e oCGupa.vqm das sementeiras e plantações l
f~bricavam a farinha, e preparavam as bebidas; carrega
vam nas transmigraç5es os fardos e as crianças, faziam os
utensilios cazeiros, e cuidavam d~s aves 4 e animaes cria
dos em casa P3;rfl regalo, os quaes nunca matavam para.
comer.
_. A este estreito circulo, qpe vamos melhor exan:iinar~, se
limitava à vida social dos Barbaros. .

A'guerra offensiva p.recediam sempre calorosas exhort~
ções dos ·chefes' ed9s maiores oradores; e só era defini ti-'
vamente decidida; por umconselbo erp que tomava parte
toda a communidade. ·Neste conselho guarqa'vam a m~lbor

ordem, falava cada um por sua vez, e qU,asi sempré con
cluiam por sairem todos concordes na opinião proposta pôr
~lgum mais influente, isto é, melhor falador. Ao vel-os tão
~loquentes e tão mal governados mal se pode sacar por ar-

(," gumento que. a 10quacidadé sejfl, Jna viriliqade da civilisa-
.n • 9~0, grande elemento :governátivQ.·. .

O fim da guerra era mais fazêr cprisioneiros, para os es
cravisar, ou para tomar vingança, que invadir um paiz

i Acuíia, n. 25, f. 11. pagaios a falar e lhes conLrafaziam as
2 Acuiía, n. 57, f. 17. côr.es arrancando-Ihesa§ pennas e dei-
3 Acuiía, D. 59, f. 18. Lanuo-Ihes sangue de ras, elc. Soares,
~ Eram ellas que ensinavam os pa- lT, cap. 159.
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para prear as povoações: o que sem embargo tambem suc- s&c.
cedia. Se não podiam fazer outro mal deitavam fogo á taba -..:
inimiga e se retiravam I. A's vezes sómente os desejos que
tinha uma cabilda de possuir alguma ou algumas mulhe-
res de seus contrarios, ou de as reivindicar, davam motivos
a uma campaóha.

Emprehendia-se a guerra principalmente na epocha pro
xima á da madureza do milho, dos aipius ou dos cajús:
porque isso permittia celebrar melhor o sacrificio dos pri
sioneiros com os vinhos que dessas substancias se tiravam.

Todos concorriam em commum para os preparativos da
campaha, que consistiam em alguma farinha. A'guerra le
vavam os escravos, que nunca podiam pertencer á nação
que iam guerrear; pois em tal caso por elles houvera co
meçado a vingança. Ü systema de ataque era em geral, da
mesma fórma que na America do Norte, o das surpresas,
e caíam sobre os inimigos com grandes urros e apupadas,
quando o achavam mais descuidado 2. E só no caso de en
concontrarem resistencia, e de a não poderem evitar, se
empenhavam no combate, que era ja a braço e a dente
mais que com armas contundentes. Pela mesma razão de
deverem evitar essas surpresas que se propunham fazer,
ás vezes a distancias enormes, as suas marchas eram em
prehendidas com todas as prevenções;;. O arco e afrecha
quasi que eram empregados só contra os que tratavam de
escapar-se, ou que passavam de longe apercebidos.

A maior glória para o guerreiro era assenhorear-se de
um dos inimigos, trazêl-o comsigo prisioneiro, e gloriar-se
com as honras de seusacrificio, ao qual assistiam .todos.
Os mais bellicosos procuravam porém estar prevenidos, e
de atalaias nos cimos das arvores que avisavam do que
sentiam pelo olfato. Tocavam a rebate com um grande
tambor ~ dependurado entre dois esteios, e logo acodiam
todos. Quando o atacante encontrava estas prevenções, re
tirava-se ordinariamente. Assim o combate durava pouco
I.empo, se um dos dois partidos sem perda dos seus con
seguia aprisionar alguns iqimigos; pois o vencedor se dava
pressa de fugir com a presa para a sacrificar.

1 J. Daniel, Rev. do Inst. III, p.474. 568.
2 Soares, II, 169.-J. Daniel, p. ·i-74. ;; Soares, II, 167.

-Coronel Sel'l'a.-Hev. do IIlSt., XIII, ~ Baena COI'. Paraense, p. ,lO.



'1-l6 TARA OU ALDtA. OCAS. OCiRA. CAHIÇARA. TAPÉRA.

sP,F A abundancia da t.erra, em caça ou pesca, contribuia,
. ---:- mais que nenhum' outro motivo, para que uma cabilda se

decidisse a assentar povoação e a levantar sua taba,-or
dinariamente de grandes casarões ou abarracamentos (ocas)
de páos e algum barro, cobertos em fórma convexa de fo
lha de pindoba. Eram estes de uns cento cincoenta pés de
comprido, quatorze de largura e doze de allura. Junto ao
tecto tinha cada oca ou grande casarão, giráos ou ju
ráos, isto é, alpendradas, onde se guardavam os utensilios
e recolhiam os comestiveis. A's vezes toda a povoação
construia para si um só rancho em que cabiam duzentas
pessoas 1. Dentro não havia repartições feitas de tabiques,
nem de esteiras, nem de nada, e somente esteios para as
redes. No meio da oca ou casarão sem chaminés, accen
diam a fogueira para cosinhar e para os allumiar de noite,
aquecei-os e livrai-os dos morcegos. Eram as ocas dispostas
deixando no centro uma área (ocára), para a qual de cada
rancho havia tres vãos ou portaes baixos, ordinariamente
sem porta ou postigo. A taba quando proxima de inimigos
era cercada de uma tranqueira de palancas, de forma quasi
sempre pentagonal. A's vezes esta cerca que chamavam
cahiçára 2 feita sem fosso Õ era de gissara, palmeira espi
nhósa, ou de taboca; e se tornava quasi sempre inexpug
nave!. A'entrada della espetavam em páos a pique as cavei
ras dos inimigos; e a explanada em redor tinha algumas
vezes fojos estrepados. A's tabas ou aldêas abandonadas
se dava o nome de tapéra, que se applica hoje a um sim
ples sitio ou roça que não tem dono.

Parp a caça do chão, tanto do mato como do campo,
bem como para a do ar, empregavam o arco e afrecha,
ajudando-se sempre de um feio cão pellado, que ali, mais
do que o seu semelhante nos autigos continentes, era o
companheiro infallivel e fiel do homem; pois não só lhe
descobria o sustento, como o advertia da aproximação do
inimigo.

A caça mais estimada eram os porcos do mato, as pa
cas, os tatús e os macucos e jacós. Não conheciam os Tupis
a Ihama, nem a alpaca,-o camello e a cabra deste conti-

{ J. Dalliel, nil Rev. do InsL. III, pa- redo, p. 432 e 455. Jeroo. Machado e
gina 548. Soares escreveram «caiçil».

2 Seguimos a orthographia de Ber- S J. Daniel, Rev, do InsL. 111,549.
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nente. Tam pouco usayam do leite de nenhum animal, SI~C.

como alimento ou como bebida. Para a pesca grossa em--'-':-'
pregavam ás vezes a frecha, mergulhando detraz della
logo que a tinham despedido, ou acompanhando-a de um
fio com uma paleta no fim, que boiava detraz do fisgado.
Alguns iam até a nado arremetter os tubarões, com um
páo agudo que lhes encaixavam pela guela; com o que os
afogavam, e os traziam -a terra, e t.iravam delles os dentes
para as frechas. Porêm o modo como recolhiam mais peixe
era usando nos rios das entroviscadas; isto é, embebedan-
do-o com a planta tinguí, ou com achas de tirnbó ma
chucadas, e lançadas n'agua. Tambem tinham uma es
pecie de redes pequenas chamadas puçás, feitas de fio de
tucum, com as quaes pescavam as tainhás (paratis) , e mais
peixes que com a enchente da maré entravam pelos es
teiros I. Outros apanhavam em giquís, que eram uns co-
vas afunilados, ás vezes com duas sangas, que metLiam nos
caneiros.

Algumas cambas colhiam tambem nos rios que depois
de trasbordarem, voltavam subordinados a seus leitos, sem
que os peixes podessem eximir-se de naufragarem na pi
racema 2.

Para conservar o pescado não usavam de sal: mo
queavam-o, e o reduziam a pó, e desta fôrma o guardavam
por muito tempo, ás vezes misturado na prQpria farinha.

Igualmente sabiam aproveitar de certos mezes do anno
em que o marisco estava mais gordo, para fazerem delle
larga provisão, separando-o da casca que iam amon
toando. Se durante esta pescaria morria algum companhei
f,?, lhe davam sepultura no proprio monte das cascas d'os
tras. Assim pelo menos se podem explicar essas casqueiras

. ou ostreiras 3 descobertas no littoral com ossadas humanas,
e ja cobertas até. de arvores seculares. Taes casqueiras
constituem hoje para quem as possue uma verdadeira ri
queza, pela facilidade com que dellas se extrahe a cal.

Os habitantes das margens do Amazonas usavam para
colheras tartarugas da mesma industria ainda agora empre-

I Soares. P. 2.', cap. 15-i.
~ Vejo ante pago 56.
3 Varn., Hev. do Inst. n, fl. 522.

Carla sobre este assumpto, cm escla
recimento do que se dissera no 1'01. ln

P.2.', das .Transactions. da Sociedade
PilHo ophica de Philadelphia. 1828.
Vejo tambem Varn., Rev. xn, 37':!
e 5i~) e Fr. Gaspar p. 20.
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sJ~C. gada. Esperavam-as quando vinham a desovar, e com nm--=-- espeque as reviravam para o ar, e d'ahi as levavam a na
do nas canoas prezas por um buraco feito na couraça, met
tiam-as em alvercas fechadas,'e as nutriam até matai-as.
Tambem as apanbavam acertand.o-lhes no pescoço com as
frechas expellidas por elevação.

Para apanhar os animaes, sobretudo os tigres, usavam
de armadilhas ou rnondeos, onde ao irem elles a entrar lhes
desandava em cima um grande tronco d/arvore. Os do sul
empregavam para os veados certas armilbas, além da bola,
que constava então só de uma pedra DO extremo de uma
corda.

Trabalhos proprios dQS homens eram ainda o buscar
n:el selvagem, trazer lenha, e até o ir lavar as redes aos
fiOS.

Passando aos trabalhos que estavam a cargo das mulhe
res, direID;os que eUas ~iviam menos ociosas que os homens,
principalmente entre as cabildas agricolas.-Roçada pelos
últimos a terra, áquellas pertencia a plantação do aipim e
da mandioca, a sementeira do milho e do mandubi; e pa
ra que ellas o não extranhassem lhes explicavam tal uso
pela razão de que, sendo ellas prolificas e elles não, era o
sexo fecundo o que devia entender-se melhor com a madre
terra. Da mandioca ou antes maniva, que plantavam em
matombos ou cóvas, fabricavam as mesmas mulheres afa
rinha pelos processos grosseiros que depois adoptaram os
colonos, e que aiQda hoje seguem os negros, ralando-a sô
bre uma prancha ou superficie com espinhos ou dentes de
peixe embutidos, passando-a pelo coador ou urupema, e
expremendo-a com o tipetim. A farinha que devia serv~r

para jornadas, á qual chamavam de guerra, era cosida de
fórma que ficava compacta, em pequenos pães embrulha
dos em folhas, de tal modo que não lhes fazia damno a
agua da chuva ou de um rio em que caísse. Tambem cul
tivavam a mandioca doce ou aipim, que comiam sim
plesmente assado. Do aipim, do milho, e tambem dos ca
jús e ananazes, convenientemente expremidos e fermenta
dos em talhas, tiravam grande parte das bebidas espiri
tuosas. Da mandioca faziam o payuaTú, e dest.illada esta
lhes dava o Cauinmeyú:'lJi:sara ou aguardente de beijú ..

Dos utensilios domesticas cuidavam tambem as mulhe·
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res. Reduziam-se estes a um patig,u6 i ou canastra que SEC.

lhes servia de arca, algumas talhas ou· iguaçabas (para os~
vinhos e para a agua, têstos para cozer a mandioca, pa
nellas de barro, uma cumbuca ou cuyambuca de) guar-
dar farinha, e algumas cuias singelas. Estas serviam de co-
pos para beber, e ás vezes de pratos: As redes (ini QU ma
quira) , as cordas (mussumna) e paSsamanes feitos umas
de algodão e outras-de várias embiras, tamb:em. eram de
:ma competencia. Alguns Indios não conheciam as redes, e
tinham ápenas em seu lagar uma especie de esteiI~as.

E eram as mulheres não só teceloas como as mais ve
lhas oleiras. Misturavam ao barro cinza de certas cortiças,
e depois faziam-o em torcidas, e assim'o iam unindo e
achatando; logo coziam-o' em uma cova a. fogo:.,brando
por cima, e a final o pintavam e'envernisav~m por dentro
com resinas, que por algum tempo equivaliam ao vidrado.
As velhas preparavam tambem os venenos e as farinhas,
operações em que morriam algumas. Os sQffftburás e' ba
laias de limQós e pacamzes t de taquaras e rcipós; 'eram
obras dos homens que os faziam com a pe'rfeição que ain
da hoje nos dos ja cbristã'os admiram os estrangeiros,
quando se exportam do Brazi.l. Para onde quer que o casal
5e ià c'oItlsigo conduzia iodo ó' enxoval. O homem egoista,
a pretexto de que devia ir ligeiro para combater, só levava
o arco e as frechas; tudo o mais a mulher. «A rede ao
bombro, o petiguá ás costas, o cabaço e cuia dependura
dos a um lado, o cão atado a uma corda pela mão, e o
filho pequeno ... n'uma tipoia ás costas 3.» A carga que ia
ás costas, sustentava-se por diante sobre a testa por meio da
pissama, da maneira que usavam tambem os Mexicanos;
e da que ainda hoje usam muitos Indios mansos na roça.

Outro instrumento e até arma indispensavel á maior parte
das cabildas era a canoa (igám). De ordinario era esta feita
de um tronco carcomendo-o on cavando-o por dentro com
ajuda do fogo. Havia-as enormes remadas por trinta e
quarenta homens. Tal era a corpulencia das arvores, e
tanta a feracidade da terra que as cria. Outras vezes era

-I Ou «petiguá»; Vasconcellos, Vida lnst. IX; p 533.
do P. João de Almeida, p. 16. • S Vasconcellos.-Vil1a do Padre João

~ Era o nome dos conhecidos cesti- l1e Almeida, p. 16.
nhos caboclos de v:írias cores. Hev. do
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.~~C, sÓ uma cortiça d~ arvore com pontaletes no meio e aper"
---:-. tada com cipós 'para ficar convexa, e lhes chamavam ubás.

Ao, remo denominavam apecuitá, e á pá do leme yacwmá. J

- Âs canoas, a rapidez de seus movimentos e o modo Jre-
-guIar de remar não poderain deixar de admir.ar os Euro-
'peos, coip. toda a sua civilisa:~ão. Tarnbem pb sua parte
o· que· os In'diosl mais admiravam dos mesmos,.-Euro.peos
-foram as ná6s, que 'em sua lingua'singela chaDllava,ID ca-
nO'a grande (igára-açu).· ','" I )

A.. sorte da mulher era jU')gada tão inferior á do homem
que muitas mães afogavam suas filhas ao nascer '.:Co
.mo 'tambem succedia entre os povos gentios da Europa
'antes'do chrisbianismo, as mulheres não eram quasi mais
que escravas: O amor limitava-se a uma paixão physica, e
nada',havia nelle de sentimento moral. ' ') ,

Tu'do quanto dissemos se applica á generalidade, pois
sabido é 'que àavia e ha aind,a Indios que passam toda a
lsua .lvida em canoas, no alto Paraguay, e que por isso
·são chamados Guatós. No Amazonas havia tambem cardu
.ínes de -outros .que viviam 'll'agua, em casas construidas
sobre esteios; ja porque dos rios se sustentav.am, ja por se
livrarem assim dos mosqui~os, e cobras, e maIS inimigos.

7, Gumilla, cOrin. illust.»- Vargas &facbuea, foI. i59 v.
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IDEAS RELIGIOSAS E ORGANISAÇÃO SOCIAL DOS TUPIS.

ENTREMOS porém um pouco mais profundamente nesta
sociedade. selvagem, e vejamos até onde alcançavam as
ideas religiosas e jurisprudencia dos Tupis; e quae~ eram
seus usos bons e máos.

Podemos dizer que a unica crença forte e radicada
que tinham era a da obrigação de se vingarem dos estra
nhos que offendiam a qualquer de sua alcateia. Este espi
rita de vingança levado ao excesso era a sua verdadeira
fé.- Ao ver um tal extremo de degradação do homem
em sua religião (a custo empregamos este nome para taes
horrores) não haverá philosopho-politico que não reco
nheça que o tolerantismo religioso deve ter limites, por
livres que sejam as instituições de um estado, a menos
que não queiram :ver este insultado pelas estravagancias
de alguns allucinados ou malevolos.

O canibalismo e anthropophagia não eram gula, senão
algumas vezes por aberração do orgulho e do prazer que
sentiam na desaffronta, cujos effeitos faziam extensivos a to
das as gerações. O instincto de se vingarem era tão exces
sivo que se julgavam obrigados a trincar todo o animal
que antes os molestára, ainda que fosse sevandija. E se
não o podiam conseguir ás claras, o obteriam por meio .da
traição e dos venenos. .

Aos captivos de guerra sacrificavam solemnemen te no
meio de um terreiro, e todos deviam provar sua car
ne; para desta fórma vingarem os amigos e os antepas-
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s~c. sados, mortos Ou offendidos pelos do prisioneiro. Nesta
--..:- expiação t tomavam parte homens e mulheres, velhos e

crianças; e até para os ausentes se guardava, moqueado,
algnm pedaço.-E tanto era o pensamento de desaffronta e
expiação que nestes sacrificios dominava que de um ini
migo desenterravam o corpo ao cabo de muitos annos,
para tomarem vingança do cadaver, quebrando-lhe a
caveira, e juntando mais tropheos.

O sacrificador de um captivo juntava por esse feito a si
mais um titulo de glória; como o contendor em duelo po
dera contar mais um vencido. Quando havia muitos prisio
neiros, começava a chacina pelos mais gordos. Os mal
feridos matavam logo. Deviam morrer sem soltar um ai; á
maneira de muitos dos nossos marlyres anciosos de espe~

rimentarem as delicias da vida eterna.
A vingança ainda além dos umbraes da eternidade, se

por um lado nâ'o prova bons dptes de coração, descobre
que estes povos ou a'ntes seus antepassados tÍnham ideas
superiores ás do instincto brutal d~s.gosos puramente positi
vos do presente. Estas ideas se justificavam melhor pelo
respeito escrupuloso que todos guardaram ás sepulturas dos
seus, nem que dos Europeos antigos tivessem recebido as
crenças das penas que soffriam no Averno as almas dos
desgraçados, que não baviam tido quem na terra sepul
tasse seus corpos. O mesmo uso dos banquetes anthropo
phagos talvez tivesse em quem os inventou, origem na
crença de que a viogança uos inimigos passaria além desta
vida, impedindo-se por essa forma que seus corpos tivessem
jamais enterro. . .

Dispunham alguns as sepulturas dentro dos ranchos em
que viviam. A obrigação de abrir a' cova correspondia
ao parente mais chegado. Ao defuntó ou defunta servia de
féretro a propria rede; e sendo principal ia trajado de pen
nas, e com todas as' armas e de comer beber e fumar, e
tinham-lhe fogo acceso por alguns dias. A rede ficava sus
pensa na cova qQe se cobria de páos e ramagem e depois
de terra. Outras vezes em lagar de rede, de que não faziam
uso algumas cabildas, que dormiam sobre folhas no chão
(os dos llheos e Espirito Sa'nto~ mettiam o d~funto de cóca- ,

I Soulhey, 1,213. , .
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ras, em posição analoga á dos fetos no ventre, com todos s~c.

os seus trajos, dentro d'uma talha de Barro. Ainda se en- --.:.-.
contram muitas destas talhas no Brazil com qualquer desa
terro, ao abrirem-se estradas. O nome de camUClIIS que
davam a todas as talhas e potes pintados 7 a que tam,bem
chamavam iguaçabas, applica-se hoje mais especialmen-
te a estas urnas funerarias; mas o termo geral dos Tupis
para o jazigo do cadaver era libi, e o dos cimiterios, onde
os havia, tibicoara.

Na província de Minas tem-se ultimamente descoberto
sepulcros tambem de barro, não em fórma de talhas, mas
sim como caixões, de côr castanha e com pinturas de ara·
bescos e pontinhos, feitos de barro de côres, tudo enver
nisado com resina. De ordinario só tem cinco palmos de
comprido, tres de largo, e tres quartos de palmo de
alto.

Apezar da frequencia das trovoadas nestes climas car
.regados de electricidade, os Indios não se tinham familiari
sado com seus terriveis fenomenos: e receiavam-se do
vão, que consideravam como uma manifestação de ira de
Ibag ou do firmamento. ão passava sua methaphysica 4

mais além deste innato terror; nem cremos que concebiam
a idéa de um ente superior, immaterial e infinito a reger
este infinito Orbe; por mais que nol-o querem fazer crer
alguns escriptores animados de piedade'oll de excessiva
boa fé, que sabem ponderar o que ouvem de ardinario da
boca dos barbaras; quando ás vezes el1es ou seus pais,
poucos annos antes, haviam ouvido isso mesmo, que trans
mittem ja arrevesadamente, dos nossos proprios missiona
rias. Ao raio, que temiam, designavam por tupá, distinguin
do o trovão do relampago, pelos nomes 'de t~lpá-cinunga e
tupá.berába.

Se porém nenhum indicio se descobre entre os Tupis de
deismo não faltam, e muitos de diabolismo ou medo de entes
máos.-Ouviam cpmo agouro o piar da coruja (oiti-bó), e
tinham-lhe, como os antigos Europeos, certo receio·e até
respeito, e nunca a matavam. Olhavam com superstiçã<;>

I «C'est icy qu'iI fault que ie me E isto sem advertir que tambem elle
mocque de celuy, qui a esté si teme- caiu em tal presumpção, e que com
raire, que de se vãter· d'auoir fait vn mais credulidade ou invenção que ob
livre de la religion que liennenl. ces servação faz quasi um tra.tado ácel'ca
sauuages», diz Thevet (Cosm. f. {HO). da «religião» d'esta gente!
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s:c. para as phases da lua, e alguns a festejavam alegres em
-:.- certas .conjuncções f.

Tamberri se considerava de máo agouro que o marido
o.u companheiro da mulher pejada matasse alimaria prenhe.
Assim bem se guardava de caçar o que se julgava marido:
e morreria de fome antes, do que se resolvería a violar os
mysterios da geração. Pelo mesmo motivo respeitavam
então os ovos dos passaras '.-De máo agouro era igual
mente o facto de embicar o Barbaro de certo modo, e em
determinadas occasiões, n'uma anta on n'um ouriço quan
dllaçü,. A mulher pejada não podia fabricar os azeites; tam
bem lhe era prohibido ajudar a acepilhar as canoas;
prohibições contra que naturalmente nunca se lembrariam
de reclamar. .

Como não tinham tradições suas, admittiam com a maior
facilidade tudo quanto se lhes embutia. Dessa pia fé-se
aproveitavam certos pajés ou adevinhos, que muito nos
fazem recordar os jogues:l da India, e os quaes de tempos a
te-~pos iam visitar as povoações, e quando lhes convinha
i ~lmidavam aos desgraçados Barbaras com agouros taes
que Ue pasmo vinham a morrer. Viviam os pajés em bre
nhtfs ou em tujupares longe do povoado, e cada qual ti
nha autoridade n'um grande districto. Quando estes jogues
ou pajés se propunham á visitação era uma festa na taba.
Alimpavam-Ihes as picadas e preparavam-lhes festas. Em
busteavam os taes banzas tratar nos matos com os ca-po
ras, nas noites escuras com os numens .diabolicos chama
dos anhangás & ejeroparys 5, ou nas montanhas com os
fantasmas curipira, ou nos caminhos com os macachera, ou
nas brenhas com os marangiguana; e como revelaçãõ des
tes oraculos diziam á pobre gente o que bem lhes parecia.
-De modo que eUes nem eram sacerdotes nem physicos:
constituiam-se a si em bruxos óu feiticeiros, ana'logos aos
da antiga Europa. Tambem se inculcavam com dominio

t Lery, 19. Soares, U, 161. Thevet,
Sing: r. 81.
, , J. Daniel, na Rev. do Inst. II, 55~,

336 e 478.
a Vejo Lucena, Barros e Couto.
« J. Daniel Rev. do Inst. II, 480; Gu

milla, .Ql'in. ilIustr. cap. 10; Laet (nas
lIotas a Groot ou Grocio sobre.a origem
dos Americanos; Amsterdam H145) pa-

gina 194.
5 Um viajante moderno que havia

tratado os Indios de várias províncias
do littoral assim o confirma em parte
dizendo: ((Quanto á religião duvido
qual adoptem; e só sei que' seguem
uma seita occulta denominada «Juripa
rim». Munir. e Souza, Viag.-Hio de Ja
neiro '185í, p. 28.
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sobre os jacarés,- cobras e outros bichos aggressores do
homem.

Das festas religiosas e sacrificios eram inseparaveis as
danças chamadas paracés I; as quaes deviam ser acompa
nhadas de bebidas fermentadas, e dos sons de muitos ins
trumentos. Estas festas acabavam sempre em indispo
sições do estomago e do juizo, e então havia ferimentos e
mortes. Viam-se até mães que criavam esquecerem con
tra os instinctos naturaes seus filhos, que, ao cabo de
dois ou tres dias sem serem attendidos, encontravam
mortos de sede e de fome.

Antes de infligirem a morte á victima atavam-a pela cin
tura com a corda rnussurana, cujas pontas se liavam ou
sustinham a certa distancia; depois dançavam todos e todas
em redor, de axorcas de cascaveis nos pés, fazendo acom
panhamento com os religiosos maracás. Nesta dança só
não tinham parte as crianças e os velhos que ficavam sen
tados para batucarem o tambor (uapy). Ao som deste iam
todos a fio andando á roda, dando patadas e entoando o
seu monotono Eh! eh! Alêm do tambor e d0 maracá 'ti
nham por instrumentos o mernby feito de algum fémur ou
tíbia, e o tarê de taquara, e o buzio uatapy. No tocar guar
davam o compasso andando juntos e com uma mão sobre
o hombro do companheiro.

O dia para o sacrificio se fixava para logo que os vinhos
eram feitos, que o prisioneiro posto a bom tratamento pa
recia bastante gordo e são. Afim de que nada lhe faltasse
durante o tempo que estava esperando a mórte, e antes
pelo contrario com intento de distrabil-o, até lhe davam
por concubina a moça que elle acertava de escolher, a
qual, quando morria a victima, tinha que derramar por ce
rimonia algumas lagrimas ; mas por honra devia logo de
pois tragar delle-horror! -o primeiro bocado, geralmen
te pudendo.

Chegada a hora do sacrificio, o matador vestido de gala,
isto é, tão horroroso como podia fazer-se com suas pinturas,
se aproximava da victima, ja tosqueada, e brandindo o tan
gapé, tambem mui ornado de pennas e tauxiado de cascas
d'ovos de cÔres embutidas no elemi, descarregava o gol-

I Aprassé, di? Staden, Purassé escrel'cm outros,
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S~C. pe com que lhe escachava a cabeça em meio das algazar
-:- ras, uivos e applausos de toda a comitiva.

O dedo polegar era i!llmediatamente cortado ao cadavel'
como disparadol' das frechas e causador das mortes. O
tronco do corpo se atassalhava, separando:se os braços
e pernas; sendo tudo feito pelas:velhas que moql1eavam os
pedaços ...

Não diremos os mais horrores que praticavam, que não
nos propomos a arripiar as carnes dos leitores, como os
Barbaras praticavam com as de suas victimas. Os ossos se
guardavam para muitos usos; e as caveiras ou se espeta
vam depois á entrada das aldéas, ou faziam deltas cuyam
bucas. Os dentes reservavam-se como reliquias levadas em
colares da grande proeza de trucidar um individuo des
armado, e muita vez innocente, sendo só declarado inimi
go em virtude da geração... Irresistivelmente se nos de
tem a penna como que vendo-nos no rosto a vergonha que
temos ao escrever estas miserias da. humanidade bestial
que sem nenhum pejo as praticava ... Vamos a concluir.

odos os que assistiam á festa, ou ql1e obtinham um
bocado de cadaver se honravam com mais um triunfo;
porém as glorias deste pertenciam principalmente ao ma
tador ou carrasco que dahi colhia novo titulo, em oppo
sição aos nossos usos em que tal officio é infamante. As
mulheres aprisionadas ficavam escravas, e se havia algu
ma excepção seria quando se provasse que eBas haviam
combatido, pois que então, pela regra geral, deviam
mon·er.

Pelo que respeita á jurisprudencia indiana, se assim lhe
podemos chamar, reduzia-se eLla a mui poucos principios.

A geração se regulava pela do pae, em opp'osição com o
que se nota nos povos barbaros da Africa. A mãe só era
considerada, á maneira dos antigos Egypcios, como guarda
ou depositaria do feto, até o dar á luz, e nenhuns deveres
contrahia com ella o filho que amamentava. O pae denomi
nava' ao filho taíra ou «o procedente do seu sangue;» e a
mãe chamava-lhe membira, «o seu parido,» o procedente de
seu seio. Assim as escravas que tomavam os Indios por mu
lheres não· eram somenos ás demais, e aos filhos dellas só
passava a condição do pae.-Filho de pae escravo ficaria
escravo: e se o pae havia sido inimigo, ainda que a mãe
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fosse !ilha de um principal, havia de ser sacril'lcado. As- s~c.

sim~ excepto os capLivos em guerra e seus filhos, e os es- -..:
tranhos que escravisavam por causas accidentaes ou seus
filhos, todos os mais nasciam livres, ou gosavam de liher-
dade individual, -com a sugeição aos mais fortes. A' falta
de clareza porém a tal respeito, devemos attril;lUir' esse
fraccionamento, essa desmembração em esgalhas tão pe
quenos como os que encontraram os Europeos. A's vezes
não havia para a subdivisão ou independencia m a.is caú-
sas do que os ciumes dados por uma mulher i.

A repudiada passava ao poder de outro, quando outro
encontrava que ainda·a quizesse: quando não, desde logo
a declaravam velha para os deveres que como tal lhe ca
heriam na communidade. Por morte do marido pertencia a
mulher de direito, como entre os Judeus, ao irmão do que
fallecera.

Aos prin cipaes ou chefes de cada alcateia ou cabilda de
nominavam mon,tbixabas. A fÔrça e a audacia: o elegia, ou
an tes o tolerava, em quanto algum rival não vinha a dis
putar-lhe a obediencia de parte dos seus. ,Regularmente
primavam os mais bem aparentados; e algum tanto influia
tambem que fosse parente do anterior, o qual de ordinario
ja em vi.da como que apontava por succe sor o indi iduo
em quem depositava mais confiança, destinando-lhe em
presas arriscadas e de prova. Na guerra commandava o
chefe com poder .supremo; porém para ella se decidir, ou
para se decidirem casos mais difficeis, como uina transrrii
gração, a~ dúviaas sobre a morte de algum prisioneiro,
era convocada toda a cabilda, que se reunia no terreiro
da taba, fazendo roda em duas ou tres ordens, segundo
o número dos que assistiam.

Havia entre os da mesma tribu uma verdadeira frater
nidade cpIbmunista. Nenhum comia ou bebia sem que fi
zesse os outro participantes. Assim mal podiam negociar; e
bem que alguns indicias de commercio antigo enconLre
mos no Amazonas ~, foi depoj,s o uso que o generalizou

i «Guerra.,. qlje regulaTmente... dos
ciumes que em cabo uns de outros
teem, por respeito dos quaes dão mui
facil credito a qualquer suspeita e leve
indicio» (Jer, Machado, Guerras do Rio
Parabiba),

. ~ Diogo Nunes, Rev. do Inst. 11,566,
diz sem embargo que até tin.bam os
caminhos muito abertos pela gente.
que tranzitava, o queé confirmado pela
narração de Orelhana que nos trans
mitte Herrera.



i28 ROUBO. HOSPITALIDADE. POLYGA~nA. ~mROlNAS AMAZONAS.

s~c. mais .cóm ás neeesidades .que trouxe o trato da Europa.
-.:- O roubo era. quasi desconhecido; e muiras vezes) tirar. o

que outro sem usar possuía nem se considerava delicto. Os
parentes tinham direitos de retaliação. Na hospitalidade 'e
generosidade não havia limites, até para ·os mesmos inimi
gos, a 'quem só depois de a dar se tomavam as contas de
se o eram effectivamente ou não.

Em cada rancho ou oca viviam varios casaes com os
competentes fogos e redes, em differentes turmas: os mo
rubixabas comiam quasi sempre áparte e recostados; e se
mantinham de tudo quanto os seus traziam da caça ou da
pesca ~: os mais comiam de gamella em commum, pondo
se de cócaras no chão.

Cada homem, segundo sua valia, podia pertencer a uma
ou a mais mulheres: quando tinha várias a primeira, ainda
que ja desdenhada e velha, era sempre considerada supe
rior ás outras. Em geral todas aturavam os maridos, co
mo escràvas: .acompanha a-os nas suas longiquas jorna
das, e ás vezes até nas expedições de guerra. Estes hábi
tos marciaes e a dura condição, em que sem ter a elles res-

_ peito, as guardavam os maridos, talvez désse algumas vezes
occasiões á revolta ou transmigração de muitas juntas, do
que proviria, por ampliação, a noticia de uma nação de
novas Amazonas, no rio que dahi tomou esse nome. Que
o facto existiu de algum modo não se nos offerece dúvida,
não tao'to porque o narrou Orelhana, como porque a noti
cia chegou ás costas do Brazil ~ atravez dos sertões. Por~m

seria isso um facto extraviado de algum bando de mulhe
res que admittindo de novo a compa hia dos homens, por
deverem conhecer que sem elles não podiam perpetuar
com filhas sua nação feminina, tiveram que ceder aos mes
mos homens pela fôrça, no que a elles perlence em todos
os paizes.-O certo é que os exploradores que vieram mais
tarde ja não encontraram essas caprichosas guerreiras, que
constituem na historia da America um mytho semelhante
ao da Asia na antiguidade.

As moças ao entrarem na puberdade eram, entre algu
mas cabildas, suspendidas na cumieira da casa em- um .cesto

~ Gab. Soares, II, p. 160. dos Indios diz que ellas eram visinhas
i Soares, II, 182, esLa Lradição sobre dos "UbirajarasD' que nós imaginamos

tudo quando naturalmente por nOLicias povos do Amazonas.
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ou coço, e abi as mantinham a dieta de mingáo por dias; s~c.

e depois as sangravam com uma sarjadura de alto á baixo. -:-.
Os pretendentes dellas, quando as não tomavam ppr armas, .
como ás vezes tinham por mais facil, dependiam tudo ~o

pae, que se -aproveitava da,circunstancia pa~a o's, ;fazef;t);.!l.
balhar, e para sujeitai-os á sua influe.ncia, contando-p a
sua tr;ib~t. Assim o noivo pass Y.a 'a pel'tencer. á familia ~o

sogro, a quem até devia acompanhar á guerra Oldia ,Qas
nupcias era festejado com bailes e bachanq.es,l l, r ~

k mulher quando pària, i,a-se lavar ao rio com o fi!po,
e o marido ficava deitado na rede por alguns dias puoeessi·
vos sem comer, talvez para que o não perturbasse physica~

mente o seQtimento innato da paternidade.
Ao recemnascido (sendo varão) furávam-lbe o'heiyo iu

ferior, esborracha.vam-lhe o nariz ~ e o punham,na;I;~de

com as armas que deveria manejar, e abit de oóntinpo Jkés
estiravam os braços e as pernas, para osfazer fortes <;! a,geis.
A inãe criava o filho até nova gravidez, Assim .columi)ll
havia tão nruto que mamava. sei& e oito-anno" '. "

O castigo como correctivo caridoso, infligido sem espiti.
to de vingança, e que'lantas vezes d<\ mais peIllls ao qQe,o
inflige que ao que o recebe, era üHeiraru€nte des,conhecido.

'Nas doenças curavam-se em geral antiphlogisticam'enle,
llsavam com muito rigor da dieta de mingáo, e até da coD)
pleta abstinehcia; e sangravam-se com o dente da butia4

ou coni uma lamina de cristal de roca. O sangrar t<lmb~1D.

compelia ás velhas. Para oicatrizar as feridas aqu~daID·

as ao fogo, afim de sairem deHaslos humores;, ~lpepo:isl!lS
faziam fechar com oleo de cupaiba, Como sudorifico' em
pregavam o pôr-se ao fumo, colocando fogo de~i~0 "'das
redes em que dormiam. Se o enfermo se·achaV:ai e.Ql! {le-
figo o abandonavam á sorte. I . '.. ..1' " fj·.

Blasonavam os Barbaros de mui soffredores na doença
ou todo outro trabalho, e até na morte. O chorar, o dar
um ai, U.(ll gemido, passava pela acção de maior cob~rdia

que podiam cometler. Nas canoas remav~m dias e aias,
dormindo apenas duas ou tres horas cada noite, Quando
morria algum" oarpiam-o as mulheres, que em signà1 de lu·
Jo dí'spunham o cabelló de outra forma por algum t.empo'.

.. t' l'

I Abbeville, f. 262.
mST. GIm. DO DRAZ. TOM. 1, 9
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s:?~ O'I:i,Ol:l1~ não~dav-ia IC,horiar f;n'mJO~ l. este reo~rso .natullal
.=-.= pata>ahv101da dói' mostFaval.ooIlaça!() ... . ~.

~ Alêm:d'ó nome da 1nasaen~ que era de algum'animal,
'. píanta etc. ' como, entre IÚ~S a maior parte d?s appellidos,

'Oáa~'i:ndivi'dl!l0 t{>tr1ava um de}§UeIWa, ,logo que, a ella ia;
~ '3 tlantas acções beroicas ássistia, tantos titulos noyos,pa-

fr siítomava; d0squaes lav,ra-v-a DO (!lorpo, com riscos,inde
li:!vei~, a memória em hyer'Üglific08 barbaras, que os ou
tros entendiam. .oestes nomes partioipavam tambem suas
mtilheres'q~e de ordinario haviam igualmente .conttibuido
-ao menos 'Pará..() moqne.m €los prisioneiros. O epüheto de
~'tande''{ass4) and~va quasi sempIle.lrnido a qnalquerJ'llovo
ti~ulo. a que se julgavam com direito por seus ser lÇ'(i)s.
- .Tinham) em geral os Indios ,mui -apurados os sentidos, e
'm'u~ agUdos' os instinctos. Viam a ~rand~ distancia, sen
ti4i-m o Gheito do· .fumo, ou da gente, a ponto de distingni
rem~a 1'aç~ peta ôlfato; com a vistfl descobriam a pista da
~'á~a, }!leIo-cheiro proximidade dQ jacaré, e pelo ouvidb
o tinir' da cobFa oaseavel, quando mala podeIlia sonhar o
Êur. peu. Seguiil,dó uma picada, não lhe faltava o tino, pa-
·a ~eg~essgr por'ella; e qmmdo muito, se auxiliavam do

-meiG int~~mén~ primiti\lo de- ~nebrar ramos d1arvores,
~e dist~n~ia em '~i5t~n'ei~, a que cball?avam ?a-peno f. ya
-Ti.~s Indios que f(l}ram levamos· -<1la B'al1l1a a0 -RIO de JaneIro,
.fQigitám,pata1'o' mat01, le pouoo;a .pouco p€}r terra, la, pezar

. . da heirdá'>i>:.estranbctSlduranie as duzentas leguas de per
~i~, sàáb:er'ain ClíElgát do tl'0'VO á Bania '. Assim' davam
·~lle8 sempre bem @nta da commissão de mensageins ou

. -pa-r-eás. .I .' ,

~ ;·8e eràin porém 1Jam Jé!vol1ecidos nos dotes là(j) G'0rpo e
-nos sebtieIas., outFoll3tltO não sírccedia (Jom. os lio espirit:0.
Eram falsos ~ infieis 3; inconsWDltesr:e inglla\r0S I re lb.ast~.nte

Ii') ') .,' ') I i) 'I • I J ~. , , J ,

1,; ~ 'AItÍeHç\rhéspanhola cha'màvam-' '«São (os'Ve'I'meih~~j'viciÓsll'S'OUin-
I~ "U; ch'3s)j, ' CjlnslM~ .~{l}' ~pq{lil e1<~lf~lsãi> ,da,pa-

~, oare~, P. 2.', c. 166. lavra... mUIto eseaços e mUllO inl?l'a-
•;>,.31 Sc}n gell' e niUi traidora; mdo o lOS; inconstanle's, desl'eaes e 'invejo
(~e, cep es.ce}\ trílil:\ionll. Lu-i~ ~a- SQs... conlaminados de v~cios' .... des
mirez'~JCarla de '10oe Julho 11>28.- mancbados e lndolentesll. Viag. e Obs.

-IMv. t1'0 ló t, ~,2 ~al'gas que tanlo deum Bcazileiro,ll ,pago ~9" "
9s( pn~eci~, di?;; Elj,genle sin honr~ '\~incero e'fi~) á anli7,.~del/w~ :J1iLulp
'(t. 152 'v.)... srl 'género" de 'Virtutl, 'mui 1.'0 'rh.ro o'esta qmilidaae C1e glm
cuando no. tiene 'miedo, y cuando lo le.ll-Mem. sobre o «Campo de Pal
tiene es genle humilde para todo». maslJ" do Sr. Bandeira, na Rev. de lns!.
(foI. 140.) XlV,436.

I
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desconfiados. Além de que desoonheciam a virtude da cOIÍh s~c.
p31Xqo. ão tinham ideas algumas de sã moral; isto é, da -.:-.
que nasce dos sentiIMntos do. pudor e da serrsibilidade, da
moral que respeita o dec6ro e a 'boa fé; e eram dotados àe'
uma quasi estupida brutalidade, e,dificeis de aba~aI'-sel ~{r

seu g-enio flellgmatico, . '.
A vida habitual passavatnmonolotúl e tristemente qf1an

do não a interrompiam os sobresaltos aa guerral aS festas
dos sa~rificios, ou as visitas dos pajés. Assim a e~ress~o

das fysionomias dos Barbaros aos ttinlfl annos, Fa 011 me":'
lancplica ou feroz, Ao levanta'l'em-se, iam ao ua'l1ho, e éS
lavam tão habituados que em jornadas, ao ve'rém agua,
mettiam-se logo por ella, com o que quand'o era má se
poupavam a bebei a, refresC'ândo-se com a' que lhe devra
penetrar pelos poros. Muítas vezes nas expedições' pelo
sertão tiveram os nossos occasiões de lastimar este nso, p-or
acharem turvada pelos Indios da vanguarda a úBic::f plôça
ou alverca, que acaso encontravam. Os-homens JIDn. de:"
pois á caça; as mulheres a cuidavem da coII1ida~ e do mais
que lhes re peitava. Quando algtlma vez se apagava ofogó,
o que procuravam que Dá? 5l1ccedesse! feri'am-o p~ta ftieÇão
aturada de dois páos, pondo um no €hão e batend@l e ro
lando com o outro entre as palmas das mãos.-'O banho
r.epetia.-se á tarde, antes de.se tecolherem; e alguns toma
vam um terceiro duran\e o dia j qoondo voltavam sujos de
lama,' ou fatigados da jornada.' A oaça era comida· sempr,e
moqueada.-Alguns dos que viviam 1>e)a costa-eonheciattl
o uso do sal, efabricavam um nastahte escuro, apl1rando
ao fogo a agua salgada; mago tempêroestimulantemaísge
ral er.à a pimentinha jekitaia, da; qúa'l preparadg para po
der conser' ll,1f se tihham sempre a ouias cheias, e com uma
pinga d'agua estavá feito o molh .. A amizade a matüfes
Lavam por meio 'da tlfferta. dOr Úl'baco. de fumo, o d'O
uso de correrem a mão pela cabew daquelle: a, quem Mti..,
davam. Eram estas Flraticas e)i}.tire e:Hes o que €J osculo en
tre (:)5 aDtigos, 00 er.tre nós ()l ape'rto de mão. NOI combate

J'

qMui varios é ml1dtlveiS'... a sofro em
nada tem conslaucia uem firmeza: são
mnito falsos, inclinados a enganos e
aleil'es.» OJesuita Jerony01o Machado,
Conquista da Pa\'ahiba '1587.

.Segundo aquelles que uos dão as

I

J'lotiola~ 'qué a~ SÚ3S peregrioaç.Õês
lhes tem ensinado, todos os Indios
são propensos a mentir, são inconstan
tes, e por isso facilmente passam a re
beldes.» (Baena, Rev. do Inst. V, 270.)
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s~? quando se dav1\m pOl~ vencidos atiravam fóra as armas, e
~ punham as mãos sÔbre a cabeça. '

. Alêm dos excessos do vinho nas bachanaes usavam do
tabaco de fumo, o q'ue faziam principalmente quando pe
roravam no terreiro ou quando queriam beber mais. O ca
chimbo ou charuto que chamavam cangoeira{ era um grande
canudo de palma cheio de folhas de tabaco. Outros no nor
te em logar de tabàco sorviam o paTicá 2 ou tomavam o
padú 3._0 fu.mar estas plantas, bem como beber o guara
ná no Amazonas, e o matte no Paraguay, devem conside
rar-se como estimulos ou tonicos ou amargos, talvez neces
sariosá natureza humana, nesses climas; bem como a quina
era necessaria aos Peruanos; e a genebra, desde antigos
tempos, e o chá, desde a navegação á China, são talvez ver
dadeiros medicamentos pr,eservativos da saude nos paludo--
s.o.s prados da Hollanda. .

.Taes eram os vindiços alieuigenas que á matroca percor
riam, ha pouco mais de tres seculos, todo o actual territo
rio do Brazil, e que em parte percorrem ainda alguns dis-

·tvictos delle, cobertos de matos virgens, ondê por ora não
poude penetrar a luz da civilisação e do evangelho. Não
constituia'm, nem haviam constituido atéhí uma nação, nem
mesmo pgquenas nações, na accepção em que mais ge
ralmente, em direito universal, se toma hQje esta palavra.
Formavam antes muitas cabildas, pela máior parte, como
dissemos, procedentes de uma raça, que era a que ultima
mente invadira o paiz.

Outro tanto deve ter passado a todos os pai,zes. A mesma
Grecia, que Ulntá estamos acostumados a considerar mo
delo de civilisação, como em verdade o foi mais tarde,
em seus tempos primitvos, segundo se lê no principio da
obra prima de Thucydides " era sugeita a transmigrações
frequentes; e os proprios que paravam em um paiz o
apandonavam logo, jmpellidos por novos occupantes que
succediam cada vez -em maior número ..Como não, havia
commercio, como o"s ha?i~a,ntes não podiaqt, por debeis,
ter trato por mar ou por terra, cada qual cultivava quanto
julgava bastar para seu sustento, sem conhecer a riqueza,

"
I Cangoeira diz Soares. 11, c. i&t
, Baena, Cor. Par. p. 67.
3lbid. Talvez seja a «cóea» ou «jopall

,
das Americas hcspanholas.- Vargas,
foI. 145.

4 Ante p. 10~. . •
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e jamais se faziam grandes plantações; porque, não prote- 'S~C.

gidos por muros ou cercas, se expunham os que as fizessem~
a que lhes viessem outros colher o fructo de seu trabalh.o.
Demais: como todos julgavam encontrar n'outra parage.m o
sustento diario, facil lhes era tomar a resolução de mudar-
se. Os paizes mais ferteis eram os que soffriam de mais
invasões; o que facilmente se comprehende, '~ois que' a
mesma fertilidade attrahia os invasores. Outro tanto succe:'
dia, até onde alcança- a tradição, nas terras do actual
Imperio do Brazil.

A pintura que fizemos dessas gentes, que mais ou menos
errantes disfructavam, serp. os beneficios da paz nem da
cultura do espirito, do fertil e formoso solo do Brazil,
ante que outras mais civilisadasas viessem a substituir, con
qu istando·as e cruzando-se com ellas, e com outras trazidas
d'alêm dos mares pela cobiça, essa pintura, dizemos bem
pouco lisongeira é na verdade. A' vista uo esboço que fi
zemos, sem'nada carregar as cõres, não sabemos como
haja aiuda poetas, e até philosophos, que v€!tam no estado
selvagem a maior felicidade do homem; quando nesse es
tado, sem o auxilio mutuo da sociedade, e sem a terra
se cultivar, ha sempre n'uma ou outra epoca privações e
fomes; e esta última aos mais civ.ilisados converte em ca
nibaes, como nos provam as historias de tantos sitios e
naufragios. ão: o Philosopho de Genebra guiado pelo seu
genio, e pelas suas philantropicas intenções, ideou, não
conheceu o selvagem! Desgraçadamente o estudo profundo
da barbarie humana em todos os .paizes, prov:a que sem
os vinculos das leis e da religião, o triste mortal propen
de tanto á ferocidade que quasi se metarmophosea em
fera.... .

As leis a que o homem quiz voluntariamente sujeitar-se,
depois de mui tristes soffrimentos do mesquinho ge.nero
humano antes de as possuir, n~o tem outro fim sen~o o fa-
zei-o mais livre e mais feliz do que seria sem ellas. 1

O selvagem cercado sempre de perigo.s não sabe o que
seja tranquilidade d' alma: de tudo tem .que preVÉmir..s'e
e receiar-sel fica desconfiado de caracter, e inhabil ~e pen
sal' sequer em concorrer para melhorar a situação da hu'-
manidade. r
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,s~c. . NeCE;ls,'lita,vamos·ajllizf.l t' O mais j-ustam.ente po.ssive19s Bar~
--.:- ba,r>6S,. par.a ~~tQflij.OS ;no caso demelhoI' apreciar ao diante

os fMt~~ ..-Nem nos humilhe essa triste condição dos ha
bitjiJlte~!"idesltlJ. terra." Tiolltras eras: cbm pouca differença
.serja a mesma das/terras da Emopa. hoje tão florescentes,
q/.l~Gp os F<enicjes,. os Gregos, e mais que todos, os Bo
maJjli4lS ·lhes inc~tiraJ1P iSlla civilisaçãQ,,;que com· a lingua
Jey~~&IJJli;á E\l.SÍtan ia,' ,(u~ije I;n.ais té(de auxiliada como àis
iSe~ps, tna indüstria peJa iHúskação arabica, e, nos co;;til
mes pelas doçuras do christianismo, foi trazida a este
abençoado paiz, quando., a imprensa publicava os ,monu
)p.§ntgs da civiL~açãC? grega e fomana, quando a Europa
"~~ ·,qebaÜa p~f ,.inteFj)J1etar m\litQs costumes absurdos e
qn.&!'i ..iílc6veií?r.d€scriptos pot, Bérodoto, Stl~abo, Tacito.e
Ce,sar,:O;~~lH:i@ !'l13..colb,nis;lÇão da America, ness,a 'epoQha,
<leu 30$ :OO/IlmeI~.tadores 'luz, aos lei tores fé. Ohomem apren
de hu~#hánd,o-sea entender melhor o que dos barbaros
Ger~an?s nos 13(tntam os Romanos. o que das saLurnaes da
primILiva IJ;alia nos .revelam os Gr€g~s. Os tempos heroi
ces da Eur!,'1a e 6;l Asia pa3saram-se. naturalmente em,
mei.o de scenflS anal~gas ás que aea~níos de ·descrever,
tãp degradantes. qu~ ,úm chefe da .Igreja, Paulo III, julgou
necessaria urp.atpJlHa para. obrigar os chri$tãos a crer que
os aborigen~s ajIl'erieanos el'ám. COQlO os demais hemens,
,descendepm~ dó 'pae' Adão. I J

) J I )

I N9 esta;do actual -dos conheoimentos, Sél'i~ irrisorio
leJíDbrlJ,r-nos de entl;'ar em investigações seb're a. proceden
cia dos 'povos que v~viam J')este continente, e' eâpçarmo

-I\OS', e.o.mQS escriptoJ'<es' dos sel1ulos passados, em ~o.njectu
r~s ~9hr~, o moao como poderiam haver passado '.aqui es
ses descendentes de Noé.-Ás santas escriptu·ra,s. ~stão
D,lui acima da história mundana, e pós devemo-/Jos conten
.1gf. por ora. C.om o facto geoJogico de que o homem áp~re

ce\l 8.Qhrea terr·a, em todo'S OS-' seus oo,nlinentes estudado$,
antes aess~ dil\lv,jo'ou último oartaélismo que 'élla sof,freu.
~lJ U,rpa ij,H.estão 'p,0tém SlP nos. ap~e~Jltp.; (iJue vam.os abor
:..~âr, taI;n" a:p'idaIlíe~te' qij_an~o. pod.en~os, .pam. v.ã@, estflO'"
deJiID6$ ')jlílMS. ésta,·l:hgre. s~or JlUB ~~. leV;l }Q0.r~.do p.Jlo da

I n.ossa,historia: lEsses taes qu ,quaes visos de ei:viJ'is-ação
que se descobrem no estado social que pintámos, eram Jie:
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suitRQ.tes dO$ esfQrç<)s cQnceV~ll~os pa,aqsoci~ção, iOU foram' !?~~,

em f>ar~~ iqo.c41ados 'pQr iEl,tlulP e ~rno? ',' ", ') -.-:._.
,A tradiçãÜ' reQQlhidll da-J?Qo~ dQ~ ~n€ljQ.s ~D;lI$aI\\9& pj:m

tos' dl,)- llrazü' e. por aQt01'idadej;,' ,li!iffier~n~§; t ~ ,çoI}C,QfQ~

em as ~ e~~f que par~e'~Elssa çivilis,a,cão, e'~Q):)re~udQ .,~
GuLhlfa ~ prepílJ1f1.Qão da JDaqqioca. f~J;il tra7;i~ pqrr~ '~il r

b&<:i,B ~Li~~igeItl\' td~ quem. cpnserry;avam IgIia~a 'memópi~

Cb:amp.v~m-IJ;le ,S'lf<m~; e. PU,~!1~~ 9,"4~igEl,ava ~Q.nxa!lt,e ~~

CqJl;.yba. no~, que eW:islgn.~l de (esp~t~i (qªVjam(~em

no) principio ap;; ',Jj:,urQpe.os. Er,a "ID,~ e.~peQi~ Id~; M.l!ncp
Capao do P,erú; 'Ou ;-ct.~ Qijet7iatcoaL} dos A,ztecat> qQ -Me~ .
xico. A palavrà Caryba comp~ta ao que p~~ece 9a? dl;l,;m
Cary e' mbá, foí talvei a %U~ deu origeQl ájdéa dos Qara~b:es,

de qJ.1~m, se pre~ayam!de des~~mder alguJl& Indior ºo )IlQS~

scr]itt9 f l~. . . 'I' I" L 1 ' . r.
Po'r 'l;H)d,e, qUl}IUJÓ" ~ OOI)1,~ viria afJl1~!q!ll ta ~emi4e~~

henf3fi,oo aGólytho dll gr.ega Cer~!?, quem ex;a ~Ue, ~is qu;~.~

histQri-íl' gãq ,póda mai que ooQjeçtQrar. Os ~e:!iU4,ta-s ,qp.ize:J
ram, pE}ll;l, a'nllto~ia do llQm~ e p.eL~ ~rgumento Lhe.o~{,)gieQ

de quI'} naveQqo Çhpi~~Q mandijqQ'P& apostolas, pr~g~l: fwt
toda 8i ~rr·ll, q\,l~ ess~ lente IQjjlagroso fQsse S; 'I;homé; vi.&'
to sq/Jef-~0 por ~clusQes paFciaep gUf} p,ão p09ia ler· viA'1
d,o ~o BrazH penhum <:\0$ •QulíJtos (apostQlpS',; ;6.ojeJ teEia!)1~if

ficuldade de· I)Q%;lnQ,ica,r. ~IP' &enaeU1aJl~é'i\rgQ.m.eplp 'o ª~
AQ~~rat~ª, " ~i;Mrjl}'. pão jiev;e" J;le~~~!i'! jlrguD1~?l~f)~ ver
maIs,dQ que'})v y';~s,p,~.aS'Jd~rl.lm ICHW v~Ji~~!Arr~hglQ~9)\~

nas marca ~ ,q~e'~a d~/.'!ijl ,is~k )1\ Yfir:l9& Jl~çlH~ç1t!S ~~:lri
torai do Urazilj p·a B~hÍ'í), '(tm Cabo FrÍ,Q,~ 'em S. Vicente,ll}iQ
ppde descobrir eH& es aa pég&'dJl& ,ql,le $e. P1i .~eode fosseJD
deixadas pGlfr~at!to par..~' 'ijll~ ql!~ ,se não eÃIlI.ioilm.,.)~Ji

tr~odQ pois np OOIIlPO d,as ~9Jlj~e:t\lor~s PfQ(-ltQa..8, 4'P§lr('ye!l~Jlra

a rM~.çlQminªdQl1a Qpf3,..T·'Ulpi _~Iia1,ifll ,oQm&jgªlee~:çnH}ioª~
do barbado Suméi. qQa~~o,"~~a~epJ;iQl'eo\l 'd0 Bra~JI, tlll'(fiU
ja v~&itada ·il~.s-~e- ~rritoflO por e~se p~l'~:Q&-@elJl"JD.ythºl<l~
gico? . ', " .,.•

• J

- Se podessemos 'acreditJN' 'que a .'p~gqijas q»ft1 §fl, diz
e~jsLirem il,e~ses rocherl<v'S pert~nciam f.l(HJ;'ly~bQ ipdig®& e
nã,q,á, r~çal e'eraI}l uma paFafnas~q.eJle 'PqfJ'!. apr~elltar
milagre e santifi;cmrra· $unfé;, f~;l'ÇOSO nos fóra ~egojJ11 Ç> ",últi~

t Thevet, Lery e o celebl'e jestrit3 . ~ Secç. VlU, p', W5, '.'
Nobre{l3,. ' I

..
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S~C~ mO' arbitrio, e associar o myth? ao solo brazilico e não á
--.:- raça. Para este lado propendemos porêm mais, lembrando

n'(ffi de qOânto a cultura da-milho l e principalmente a da ma
niva, estava mais radicadá nessas margens do Amazonas,
donde1a tradição nos diz terem vindo os conquistadores
baI'báró's do no~§o-solo, os quaes sem os provimentos que a
agricultura olferece' não' se 'houveram 'Podido aventurar
tanrtó1. Alêm·de'qtlê. nél,o vemôs. em 8umé senão o mesmo
déuS 'Sumi 'e~jo idoro em '1519 (informava-nos o geogra
plio 'Enciso} era ainda adorado pelos barbaros da Jlha de
€uba, isto é pelos Caribes ou' Guaranis, que haviam para
ahi transmigrado t como dissemos.

Nobrega encon~rára no Brazil tradições de dois Sumés,
um dos quaes ensinára o fabrico da mandioca. Thevet
acrescenta que tambem e~sinára a accender o fogo. Não
nos deve.ficar, pelo que' vemos, a minima dúvida de que
exl'~tiu úín mytho dos serviços que rendera, em antigos.
tempos a·certos Barbaros americanos, umhomem barbado,
vindo de ol:lt'ras teITas.:-As pegadas. pois que os Jezuitas
imaginaram poder ver em certos buracos nas pedras em
S'. iVicente, Cabo Frio e Bahia são antes para nós mais uma
prova de quanto facilmente nos engana a razão, quando
estamos prevenidos, como eltes estavam com a vinda do
apostolo S. Thomé, e com a cruz de Meliapor.
. ,A identidade da crença de Samé eDi várias paragens da
America se verifica ainda melhor com respeito ao nome
dos pájés ou jogues. No Orinoco existiam com ess~ mesmo
nome, pouco adulterado em piachés; nas ilhas de Oeste,
entíre 'os Caribes, com.' o de beyés; e no sul 'dos Estados
Unidos com o de pawas; que dando o devido desconto a
que esta drLhographia ·é· a ingleza resulta uma pronuncia
ção mais analoga á de pajés. A existencia dos supersticio
sos maracás~ entre vários desses povos pode tambem con
siderar-se como argumento em favor das nossas conjec-.
turas .
. I Monumentos de raças anteriores, analogos aos do Mexi
co,r Cen'~ro-America e Perú, não tem por ora appa'recido
no Brazil'. A cidade abandonada da Bahia começa a passar
pbf fabiliosa; e as duas grandes pedras ou mós de'} desé-

t Hel'vas, Catalogo de las Lenguas, lo ! Sec.,:. IX, (l. 115.
I, (l. 590.
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seis pes de diametro, e uma sobre outra, que Elias Herck- s~c.

mann f haverá dois seculos contou ter encontrado em Per- -.:
nambuco, se acaso existem, necessitariam mais apurado
exame de algum antiquario intelligente e desprevenido.

Em todo caso como esta questão de origem das antigas
civilisaçães americanas é secundaria para o Brazil, pois
que naturalmente não a recebera elle d'outro continente
em primeira mão, não entraremos aqui em mais conside
rações; guardando para outra conjunctura o expor as for
tes inducções que ba para crer-se que em remotas eras es
taria a America em communicação com outros continentes
da terra, e que essa communicação poderia ter existido por
meio de uma navegação, perdida ou interrompida por se
culos de barbarie, como succedeu com a que o Mediterra
neo tivera outr'ora com as Ilhas Canarias, a qual no fim
da idade média se renovou para a Europa por um quasi
descobrimento, como o d'America.

I Soulhey, II, 652.



CHIlONICA DAS SEIS CAPITANIAS CUIA. COLONISAÇÀO vtNGOm' ,

1

I'!, J :1 r ' I

EStUDADO em geral o Brazil e 'os seus antigos occupantes,
v~jamos agora CCllpO se conduziu cada um dos senho'res
isentos ou donatarios das capitanias. I

De todo? chama prim~iro nossa attenção Martim !ffanso
de Souza,-o, fundador da colonia de S. Vicente, a quem
êlla fora na partilha geral com tanta justiça e tanta politi
ca adjudicada. E chama este donatario primeiro nossa at
tenção, não só' porque sua capitania já prosperava, quan
do ainda esta'vam em embrião os preparativos pâra colo
nisar as outras, como porque havendo ja della começado
a tratar anteriormeote I, alaremos por aqui melhor o fio da
narração qué devemos levar, passando successivame~te a'
cada uma das outras, pela ordem chronologica; segundo

'proximameJ;lte nos coostar que foram sendo colonisadas
pelos esforços dos donatarios ou de seus delegados.,
, Na capüania de Martim Affonso, que do nome da povoa
ção capital se çhamou de S. Vic~nte, prosperam as duas
villas fundadas. Gonçalo/Monteiro rege na marinha. O serta-'
nejo João Ramalho capüanêa no campo, e influe em Pira-'

'tininga. E'natural que desde logo em uma e outra villa se
organizas,se um simulacro de camaras munic~paes, com
seus vereadores:-estes pr9vavelmeote, seriam a principio
de nomeação, e não de eleição;-que não se pode'ria esta
fazer, sem se apurarem os homens-bons que em conformi
dade das ordeD:ações deviam ser os eleitores.

I Sec,.:, LV, p. '53 e seg,
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Martim Affonso não voltou mais SlO B",azit R,ecolhido r? siic.
Lisboa parrtiu para a Asia. La se illustrou mu.ito por seus~
feitoEi como .capitaõ mór do mar, e depois como governa-
oori e regressando a Pórtuga1apenas de, qu.andl} em qu.an-
.do se lembrava de acudir á SUfl capitania ·brazilica.-

Á'oerca da administração de Gonçalo Monteiro, mU~ es
-caçoeS documentos nos foram transmitLidos por se .haverem
e~tmvjado os livros .do tombo Ja villa de S. 'Vicente, e por
não· existir nos -arehivos da metTopole ..coIDnJJ:l:niGi'lção
alguma desse capiLão. Prov~velmente -se limitár~a' elle ti.
cOl'responder~se com Martim Affonso;' mas os papeis' deste
-passariam, com o seu morgado, aos Condes de Vimieiro:; e
naturalmente vieram a perecer nas chamas, co)D toda· a
-escolhida bibliotheca dessa il1ustre casa.
. Entretanto, de algumas indicações que aprov~itamósde
outros documentos, devemos crer que a nascente colonia
maritima logo nos primeiros anDOS foi pou.co afortunada,
e soffreu até uma invasão da p'arte d'o~tros colonos, esta
belecirlos em Iguape. Sabemos esta circunstancia pela
.apostilla de uma dada de sesmaria concedida pac Martim
Alfonso a Ruy Pinto. Dessa apo tilla consta que em i557
não existia em S. Vicente o livro do tombo, em conse
queoeia de o «haverem levado os de Iguape. por oceasião
do ataque á illa.1> E o facto de hostilidades com os de
Iguape se confirma por um Uvro- da camara de S. Paulo I,

onde lemos que a razão porque Pero de Goes e Ruy Pinto
não foram contra os Iodios da Curil.i.ba, que haviam assas
sinado os oitenta exploradores partidos da Cauanéa 2, foi
por aestarem occupados com as guerra.s de Iguape 3.)

Se havemos de dar" credito Q. Cbar1evoix, escriptor que
em olltros assumptps nos não ;mellece muíto, vie'ra ,das
.handas do sul com varios- cast<=:lhanos até Iguape Uf(l RQY
M,Osqu ra, e ahi se estabelecera com. o degradado bacha- No~

reI portugue~, cujo nome nos di.z que era Duarte Per,es. no ,

Por intimação do capitão de S" Vjeente, recolheu este'úl
timo á 'villa; mas havendo -re i ticlo Mósquera e o outros
,a ob~decer á intimaçãb, decidiram o no!>sos obrig~l os

1 De 1t>'8tí-1586, foI. 15 1'. e foI. 14.
2 Secç. IV, p. 50, e Secç. V, p. tí8.
3 A'vista destes dois factos nenbuma

dúvida·tivemos em admittir com pru
dente reserva os factos que nos traus-

. . .. l'. . . r ••
mitle Charlevoix. «Hist. do Paraguay».
Paris I, p, 51 e seguintes; emborà tanl
bem cómbatidos por RI'. GasJ.!al', (l" 86
e seguintes.
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S~IC. pela fôrça. Em tão má hora porém os foram alacar, que
---..:- caíram n'uma emboscada armada pelos contrários, e nem

sequer poderam salvar os barcos ou canoas, dos quaes,
pelo contrário, se aproveitaram Mosquera e os seus para
irem de improviso sobre S. Vicente, pilharem quanto en
contraram, e retirarem-se com os descontentes para o sul até
onde se julgaram seguros de não terem que dar contas de
tanta insolencia; logo que reunindo-se, depois desta surpre
sa, foram em se~ alcance os de S. Vi'cente, commandados
por Pero de Goes e o,mencionado Ruy Pinto.

O feitor e almoxarife régio Antonio do Oliveira i veiu
depois a reunir em si os cargos de capitão e ouvidor do do
natarlO. Em seu tempo soffreu a nobre villa de S. Vicente
o novo sinistro de uma invasão das ondas do mar, que lhe
arruinou pelo menos as casas do concelho e o pelourinho i.

Além destes reveses, passou por outro que acabou com
e11a; e poucos annos depois quasi que ja da primeira co
lonia do Brazil não existia mais que o campo ubi illa
fuit: as roçadas ou derrubadas dos matos (que antes ves
tiam ti solo e o asseguravam) pet'mittiram que as enxorra
das levassem comsigo muita terra que entulhou o ancora
douro visinho, fenomeno este que se passou em muitos ou
tros dos nossos rios e bahias, e barras de11es e dellas, á
medida que as vertentes contiguas se cultivavam.

Esta circunstancia deu ao porto de Santos toda a supe
rioridade: e bem depressa a soube fazer valer um dos co
lonos mais prestantes, que em seu principio teve esta
terra,-Braz Cubas.

Este homem aotivo e emprehendedor, que veiu a ser na
cápitania não só procurador de Martim Affonso, com quem
estivera na Asia e de quem era amigo, como provedor da
fazenda real e alêaide mór, conheceu que, havendo-se en
tulhado, como dissemos, o porto de S. ViCente, esta villa
não poderia deixar de passar pouco a pouco para o outro
lado da ilha onde o ancoradouro era mais fundo, e onde a
principio se haviam construido as tercenas para guarda das
velas e enxarcias das náos de Martim Affonso que ali ha
viam recebido concerto. Nesse lagar chamado Enguagua-

" A nomeação régia de feitor e alll'lO: de Janeiro de 1557, Liv, 24, r. lO.! v,
x:lrife tivera logal' por provisão de 18 ! FI'. Gaspar, lí. 57 e 38.
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çú', que significa pilão grande. ou monjôlo, nome prove- s~f

niente de um destes engenhos primitivos que ali havia,~
adquiriu terras e se estabeleceu; e com tão bom exilo que
ao cabo de alguns annos, ja nesse local se criava uma vil- 1545.
la, com o nome de Santos (Todos os), que desde 'logo te-
ve hospital e casa de misericordia, com os previlegios
dade Lisboa, por alvará regio;-que nunca os reis se exi
miam de mostrar-se propensos a proteger instituições pias.

Pela capitania de S. Vicente se introduziram no Brazil
as plantas da cana doce (da fina ou pequena), que enlão.
se cultivava na Ilha da Madeira; bem que não fallem in
ducções para fazer crer que antes existia indigena uma es
pecie que, com o nome de caninha, ainda hoje se encontra
bravia até em alguns il.heos fronteiros a Peruibe. Foi igual
mente esta capitania a primeira do Brazil que apresentou
moente e corrente um engenho de assucar; havendo para
esse fim o donatario feito sociedade com alguns estrangei
ros entendidos neste ramo da mechaniea agricola. Os Ve
nistes, Erasmos e Adornos foram sem dúvida no BraziL
os verdadeiros mestres e propagadores de lal industria,
que primeiro per.mittiu que o paiz se podesse reger e .pa
gar seus funccionarios, sem sobrecarregar o thesouro da
metropole.

A capitania de S. Vicente contava aos quatorze annos de
fundada seis engenhos, mais de seiscentos colonos. e muita
escravaria africana; e a viLla de Piratininga, dentro de dez
anno's mais, era de tanta importancia que conseguia do do- 1"'58

natario um foral proprio ~. Os moradores se dilatavam, não Abr.. 5.
só pelas duas villas mencionadas, como, para as praias me
ridionaes; pelas aldêas de Itanhaem e Peruibe, onde tam-
bem se lhes concediam sesmarias.-

Se Martim Affonso seguia 'distrahido de seus estados,
para só cuidar de conquistar glória no Oriente, não pen
sava nesta menos seu irmão Pero Lopes; ao qual, segundo
parece, não deveram muita sollicitude suas tres parti
ções.-A carta de doação é do 1.° de Setembro de 1554:
o foral do mez immediato, e ainda tres mezes depois, teve
naquella um codicillo de novas graças. Logo se embarcou

I lwawasupe, diz Staden, cap. 14. 2 Varn. Carta na Rev. do Inst. IT,5'!8.
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I .)
Vicente. I

2 Em 11156 a Estevnm dn Costa cbe
gndo ali '110 anilo nllterior deu terras
11n ilba de Gunibé ou Gunimbé etc. Tu
ques na Rev. do Inst. IX,160.

S~f- par.a a célebre expedição de /funis em que o· Imperador
-...:..... Carlos V foi em pessoa contra Barba-roxa: voltando desta

expedição, tratou subsequentemente de ájustar seu casa
mento com D. Isabel de Gamboa. rica herdeira na Côrte;
e com esta dama se achava ja enlançado em 1.556. Mezes
depois. foi lpandado aos Açores esperar o Gomboy em que
regressava da lndia o' capitão Thomé de Souza, 'q:ue dahi
a muitos annos v.iria governar o Brazil. Logo recebeu ordem
para seguir cru"Zando,' desde aquellas ilhas até ás Berlen
gas; e durante este cruzeiro teve occasião de acometter e
aprezar 'com glória um galeão de França.

COQ). todos ·estes. 'Cuidados pouco poderia providenciar á
cerca do Braiil. Entretanto nas terras do suL, que entesta
vçlIIl'éomas de Martim Affonso, GonçaLo Monteiro, capitão
e vig~rio t deixado por este chefe em S. Vicente, ainda de
pois de saber. como s'e tinham effectuado as doações, se
guiu governando e dando sesmarias. 2 nellas; no que lhe
succedeu, na p~rte respectiva a Paro Lopes, um' Gonçalo
Affonso,. enca"rregado de installar legitimamente a colonia
e de dar as ditas cartas de sesmarias. .

Para primeiro assento da povoação escolheu este procu
rad@r do donatario, talvez por ordens que delle trazia, a
ilha fronteira á ja fundada colonia de S. Vicente; ,isto é a

'grande ilh'a que, como dissemos, então se chamava de
Gu-aimbé. Nesta ilha, da banda 'de fóra, e a umas tres le
guas ao norte de S. Vicente,' bnde se faz uma enseada
fronteira' á llha do Arvoredo, se fundou a primeira povoa
ção com o noiDe de Villa de Santo Amaro" santo que natu
ra.lmente seria escolhido por orago da igreja primitiva. Da
villá capital passou o nome [Tor ampliação a toda' a ilha, e
até á capitania; como succedeu nas demais.

Chegaram pOQcos colonos; distribuir.am-se-lhes algumas
terras de sesmarias; mas infelizmente bem depressa come
çaram a ser insultados pelas assaltadas dos Indias navega,..
dores, que habitavam. papa o norte até as ilhas de S. Sel
bas~ão e Grande, 'e que éstava.ID no .costume de irem, em
cêrtas ~pocas'do ·~nno~· áquellas paragens.

• I
,,1 o titulo cfe Vignrio no c3pjtão Gon

9nlO MÓnteiro deve e)ltender-se na nc
cellção de logar-tenente, e não inferir
se (como imaginou nl.guem) que ern o
ecclesinstico primeiro pnrocbo de S.
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• -II Bana'ji.03.pitania de,Itamaracá: manaóo Pero Lopes por S~f'

seu 'locb.,.'tenen~é) a João Gonçalves, ao dep0is nomeado~
aImoxairífe.e feitoll:regio, o qual i Mntratára a fabrica' ~e 1538.

um engenho de assucar, que não sab'emos se levou a cabo, . ,
O"activq e valente donaLario era demasiado moço. e am- .'

bidoso para ligar maior importancia a outros interesses
além dos da glória. Havia navegado parté da Eúropa.; da
Africil e'ôa America; e não prestára ainda servlQb algum
rio grande tbeatro d.os m'ares da Asia! I então o ~m que' 0S
Portugoezes alcançavam as melbol'es córÔas. Lá1se foi com
li a·armada; e, .quando ja de volta, e)1contFtJ\l 'nas onclas
a sepultmra, perto da ilha de Madagascar, segundo se cfê. ,I 1559.

Faltou .pois Pero Lopes do mundo desgraçaclamente ptr
ra a sua glória e para o bem da sua familia, no momento
em que sua perda era a todos mais sensivel. Depoj~ de ha
ver elle lobrigado' a trilha que O devia conduúr a'o templo
da glória, de(?ois que a esposa cedendo ã::seu;càrunho, h3;~

via nelle, e, só neUe, posto toda a esperànça de gozosa fe
licidade e o de utD bello r~nome para seus' filhos , depóis
que' as esperanças da patria começavam' li desabrochar'em
favor deste joven pundonoroso.,. tudo illusão! Em verdade
nada pode haver de mais triste, de mais cruel do que uma
prematura morte. -....Quão differente se -R0s"<tpresenta o
fiin do ancião illuslre, cuja falta successfva de fôi'ças
pbysicas o tem ido pouco e pouco despren~endó ~o mun
do, onde havendo sempre cuidado de robustecer com o es
tudo, cada dia mais, sua razão, vê na morte 0 seflo da iro,..
mOrtalidade de,'seu nome no púrvw, ganha peios serviços
que tev-e tempo de legar aos seus semelhanlfesl-á aumani-=
dade.
" ,A desventurada wiuva (e bem desventurada que não foi
esta a unica perda que soffreu 2).diper~iLopes ainda a
'chorava vinte e tantos annos depois,' e quasJi: n'ã.0 podia
acreditar que 'seU' marido se Houvesse deste mundo ido de
todo, sem lhe haver dito o último adeus. '
, Esta ,situação da pobre senhora' explica. o abandono- em
.q'ue Linha as pingues terras, ja~ntão de .seu ,tHho maior, co-

i F. Gaspar, p. (W. agl'adece a mercê que Ibe faz a ella 1562.
2 Na Torr.e do Tombo, .Corp. Cbron.· ,viuva atormentada de trahalhos.' Fafa

P.5.' m. 18. d. ~, s~ êncontra uma da morte _d~' seu penro, que d~ix:íra
carta de D, Isabel a Rmnha em que lhe sl}a filha tao J.oven cOll1 duas fiIlJlnl!as .

.-
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S~f mo Otio, chamado Martim Affonso, as quaes 'ella, por ven
~ tura imaginava que acaso um dia haviam de ser beneficia

das pela actividade do legitimo senhor primei-ro. Ainda as-
. i542. sim, e só tres annos depois que seu marido devia ser fal...,.

lecido, a desventurada D.lzabel de Gamboa, «moradora na
r.ua do Outeiro, junto ás Portas de Santa Catharina em Lis
boa,» se resolvia, á fôrça de instancias, a àssignar a nomea
çã@ de capitão e loco-tenente de seu filh'o na capitania, ja
meio abandonada de S. Amaro de Guaibé I, em favor de
Cbristúvam de Aguiar de Altero, a quem succedeu JorE5e
Ferreira, e por fim por deposição que fez deste (que era
ta.mbem loco-tenente de Martim Affonso em S. Vicente) o
cavalleiro fidalgo Antonio Rodrigues de Almeida. Todos
seguiram dando ou confirmando sesmarias para as bandas
da llertioga 2.. ;

Quasi todo o territorio da ourela da costa que ora faz
parte da provincia de Santa Catharina constituia a terceira
partição ou terceiro quinhão de Pero Lopes, abrangendo
proximamente desde Paranaguá até ao porto da Laguna.
Por toda essa fralda de littoraL nenhuma colonisação foi in
tentada.

Depois das duas anteriores capitanias por onde a coloni
sação do Braúl começára, porque antes tivera nisso parte
a corôa, a que chama primeiro nossa attenção é a do ac-'
tivo, severo e virtuoso Duarte Coelho: é Pernambuco. Tinha
-Coelho além de um coração robusto, a necessaria ambi
ção e mediana cobiça, essenciaes para lidar'com vanta
gem no campo de glória e de fortuna, que se lhe apre
sentava; e augmenlar assim os capitaes de uma e outra
que ja na .Asia lhe haviam cabido, por várias terras e navios
que tomara. ou apresára.

Encommendou de fóra alguns artigos que devia trazer
comsigo, e para 05 quaes obteve franquia Õ na alfandega

I Pedro TaqueslRev. !;lo lnst./IX, i56.
2 Mencionaremos as concedidas a um

Jorge'Grego, que deu seu nome á ilba
assim cbamada; a Pascboal Fernandes,
condestavel da Bretioga, a Braz Cubas
~a ilha de Marecaiía.ao norte da de S.
Sebastião), a Dom. Garocbo ea outros.
1>. Taques, Rev. do Inst., IX, 16i.

Õ Alvará de 2 de Outubro de 1554,

Torre do Tombo, P. i.', m. 53, d. H8...
«mercê... dos direitos que bavia de
pagar dos ferros e cousas outras que
mandára trazer de fóra do reino para
provimento de seus navios em que «ora
vae» para o Brasyll: e is to té a quan
tia de quarenta cruzados do que mon
tarem os ditos direitos>.
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ue Lisboa; e logo depois seguiu viagem, com sua mulber, S~f

e muitos parentes seus e della. Tambem enviou ao mes--"":""
mo tempo outros colonos, fazendo-lhes partidos, segundo
seus merecimentos e exigencias.

Vimos como em extensão de territorio, o melhor aqui
nhoado fôra Duarte Coelho. Acrescentaremos que tambem
o fora igualment.e pela maiôr visinhança da Europa em que
estavam suas terrns, e pela bondade do clima; pois qu~

proverbiaes são os ares de Pernambuco como preferiveis da
nossa costa, apezar da equinocial que a poucos gráos do'
lado do norte lhe fica. E ainda em outro sentido fôra alIe
dos mais favorecidos. Nessas terras suas existia já o nucleo
da pequena colouia que Pera Lopes deixár.. confiada a Pau
lo unes" e que provavelmente desde os Francezes não es
tava mais em Igaraçú, mas sim uas margens do Bibcribe;
pois que o nome de Marim ou Mair-y t, que primitivamente
tinha a aldea que depois cedeu a Olinda o .posto, queria
como dizer c(Agua ou Rio dos Francezes)) .(e não «Cidade»
como ha quem assevere), e denuncia-nos que foram os mes
mos Francezes os primeiros que ahi se estabeleceram. Em
tal caso a Duperet ou ao seu vigario De La Motte, e não a
Duarte Coelho, haveria que attribuir a escolha desse local

. para a povoação proxima do porto, que se forma para
dentro do grande recife ou paredão quebra-mar, que vem
correndo para o sul ao rez da costa, e mais ou menos cosi
do com ella, desde o Cabo de S. Roque até ainda além-do
de Santo Agostinho. .

O certo é que' passando. Duarte Coelho a esse porto, O

achou de conveniente ancorado·uro. Se ainda boje o é, dE(
via então seI-o muito mais, antes de haver-se areado com
os arroteamentos das terras, como dissemos haver succe
dido ao de S. Vicente e a outros. A entrada para o porto
é pela estreita barra, que offerece uma abertura ou boquei
rão do mencionado recife, nem que ue intento ioter-·
rompido nessa curta distancia.-Da banda de dentro se
encontram os navios como em um remanso, ou doca· natu
ral; pois que ahi o recife, sô no preamar, em que fica
ao lume d'agua, consente que as ondas o galguem, e vão
fazer balouçar um tanto, p0r mui pouço tempo, os nav·i·)s

.i Vejo ante pago ;>9. natural portugueza. Aos Francezes
~ «Marim» se disse pela adulteração chamavam os Indios «iI1air».

UI T. GER. 00 BIlAl. TOM. I. fO
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que no fundeadouro se acham delle mais chegados.
Ha escriptores que pretendem que deste porto e seu bo

queirão veiu o nome de Pernambuoo, que· mui provavel,
Jl?enté é adulteraçãq d~ Paraná-buco. Duvidamos scguil-os
em absoluto, quando temos 3' certeza de que esse mesmo
nome era dado annos antes á feitoria fundada por Jaques
perto ele Igaraçú, como vimos.· Cremos sim que por Per
Í1aIIl;b'u~oveiu a designar-se todo este districto, e que,.. ao
inverso do. que succedeu em todas as outras capitanias, o
.porto mais frequentado e depois a nova capital tiveram que
capitular por adoptar o nome geoerico.

Fenece no ancoradouro para dentro do boqueirão, uma
esguia peniosóla.mui chã e areenta, a modo de cabedêlo,
que vem do lado do norte, apertada entre as aguas do mar
e as do rio Biberibe. Ao cabo, na distancia de uma le
.gua, o chão se levanta em promontorio com morros cober
tos de vE;getação de mato virgem, que seguem encapellan
do-se para o sertão, apresentando sempre ás aguas do Bi
beribe, pela margem esquerda, um marachão mais ou menos
elevado.-Sobre esse promontorio, que fica alêm do cabe
dêlo, foi que; em virtude da melhoria das aguas, dos ares,
e do torrão para a cultura, Duarte Coelho assentou de fun
dar a sua villa ou colonia capital, em vez de a deixar á
borda do rio.

Em quanto pois se aproveitava dos tujupares da aldeota
primitiva para o primeiro estabelecimento dos colonos, tra
çou no alto do promontorio o assento da nova povoação so
bre uma paragem 'pictoresca, donde se desc6ÍJria o mar a
moner no horisonte e neste osol a ergóer-se todas as manhãs.

E abi levantou ê:l villa de Olinda, apezar: de que maiS
commodo fôra que o porto em que fundeavam os navios
lhe não ficasse na distancia de uma legua proximamen
te, e sim' mais perto. Por ventura Çoelbo esqueceu-se de
que effectivamente ia fundar uma colonia maritima, e que
nma tal colónia é sempre uma verdadeira terracena, com
mais ou menos desenvolvimento, fronteira ao porto dos
navios', e tão proximo delle qmmto possivel. Tambem
deixou de attender a que assentava a povoação junto de um
sitio onde as margens do Biberibe se estagnam em cer
tos mezes do anno. O tempo veiu a corrigir estas desatten
ções, mas'a mui alto preço, pojs a villa que se fundava
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cO~ tlião Jj)On:s J!.4iSpi.4ios, n~o .chegou a cecl.~~ de suas ,prero- s~f
gall -as S,<;)b:fe ar que .por ~l mesma s~ fOi desenvolvendo -
jun~o do 'porto do men~ioJlad0 Recife (~n(!)m,e este que pas.-
sou á povoação:) seT;lão á custa de muitQ5 traba1h~s e.at.é de
Umaé@ljl(ll'ra0Á ii, GOmOiVef(~.n1QS. E' para lastimar, segundQ
alguns Pernambucanos, qjje o donalario 'não ti~esse tido
desde logo coobe.cimeoto. o p..e>r#).de Tamandaré; 'pois
creem q'ue J)leHe .oouvera fieado-m..elh0r ·situada: sua capital.

Era -.ainda o verão i ~ a intensidade d@ cator da 'tÓfrida ~~~~,
pã0 fu~ia diminui!: no donatario e seus S.0JÚOS o .ardor ,oom
que todos .se esmera'vam, primei<l1(j) q,ue rtudOleIDJ lêvantar
por a-dua;; uma especie de castello quadr~do! á .maneirA
das torres de menagem dDs sol.ares da idade média; p..e>lS
suooedla, que nes~ paiz 'fenasciam .uas insütuições q,\:1Ja ,:dr(;)
na Europa morriam; porque havendo ja preenchido ,SJl~

altc} missã0 na 'vilisação de lant@s paizes. começav.am.apre
judiemr ~ 10n ';d- ·de nacioJJa'l Para :aÕ'llLdarem no' tnahallu)
.da. re ons-trucção essa t011re. n~ da primeira oapeIl..iJaba
que a dayoç-0 dos novos habitantes reclaDW!va, e .em ou
11'08 edijici~s trÇltàu 0 ciolDatario' de 3!Hrabir os IJldií-@s~ re
.com,:pen.aa<il&-os eom ferrinhos e ea~eav-eis, e rpromettend.o.
lb\3. oçlwrrQS eOJltra e,1,lS inimigos.

Q$},lildios traba~.ha~am Ipois de mistura com ,0S eol(!):frl\ls~

e os nomes dos chefes delles Itàbira, 'Hagibe r e ,principal !

illléJl~ ~ de U~râ .uby, que t.radozido .se disae Al'ooJverde,
.§O(;l. ~m~orav.eis ..nos annaes 'pernaIDhu.€alilos'ltelos s@rl-

iças q.ue prestaram, não s6 nesta QQcasiã@, C0---W.O ao de
pojs CQnt.ril ~eus proprios companheiros, '.quand.o r-ollIgar.
dos com as cabildas ,~o maooJ(o,u d<í> Ca-6ttJ., líI.<i>);Jle qke, e
.chegt>u (;l. applJ.car álQS hàbitootes e ao -ter. ih@;fÍ'O ,t1esoo dis
tri W),J~ dirigid.o JPor Momili>-oJ1é e o1;1Mos .chefes. e-segl1m@s
-d€ 1}l 't9 FJfaJloozes <e de ofminos:@s PmilugtUez.es, iV/eram
-de :et\}.~~·ae ,&$ .seOOlS d€ ;lbütp..aba ;;. .J

-r'::Duar~tp á lelifIi:lOlo@i;a ,do a@me O1ib(l;l .• ;QS IUig0SIId.e
as indagar, e de as achar em todas as palavras acreditam

i Em Março (,le 15~ e$creyia Coelbo
-que \Javia. tl'~Z!l annos .que estava com
,elle em P~rnlWlbJlqo o feitor Vasco
..Fernandes, o que vae de accordo oom
o que diz o alvará gue lrallscrevemos
lia pago H.i, nota D, e com a data do
foral que concedeu á villa de Olinda

.
.que é de 9 ·de l\Iarço de 1;J55. '

2 «lta» quer dizer pedra, ·metal ou
materia dura: «Gp, machado, .ou ins
trumento cortante: aBira» ou aUirà»,
arco.

a Abbeville cap. 12, foI. 76, 189 V.
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SEC. co'tn :\seriedade que 'proveju da;"si.mpleq exclamaçã41'!iQ'
~ lindallproferida ipel('))~donatarib,i~dinirançlo a 'sua obr'ai, e

venq,o>q\le eUa era f boa; .exelamação que para ser logicos
deverame>s crer. .que 'clesdé logo 'se estampára miraculosa
mentE: na. p'ovoa~ãoi á, maneira do O do caroço mas'ta-
maras, segundo a :Cr~nça dot'Vulgo .
;;joI\idiculo como nos }i>arepe este conto, temos por muito
maÍs natural que a'quelle' nome fQsse o' de alguma quinta

(J~1 oul·càsal:.ouJ Burgo' ~por ventúra de (etym<9logia wisigo
tl1i-ca)rpbI'.qualqilBI'.titulo 'caro'aQ)ldonatario ria sua ~atri:a 1,
'e,que elh~j no Bllãzil qli'Ízesse1tperpeturgr;' como sem lanta
felicidade quiz,ltambem com la 'maior empenho, pratioar
;ácerca;idlo,de ,«Nóva.Lusitánia»'Fara.toda a capitania;'que'
la~g,uelp \ ,dep:ois : ainda :com:,'me~0s felioidade, indicou
pffi'a~dd3'tazil t9d~. Ir- J 'G I I;, ;J ( j • , I , , ' ,:

:,,';J?a,ra b'O.:;I ordem 'da j usbiça mandou ,o" donataTi0 @J1gahi-
.zar um.lliiVf.o dO'I ~Q)~bo. das terras qoe r,davâ.;; e outro de
matriou.ta d0B 'que"s~ propunham a gOSáT dos foros de mo
radores da. sua· 0'apitania. Diúaes aSsEmtos fez que tomasEje
-conhecimento \)i fertor e alm'Oxari'fe regio, Vasco Fernan
dés, elolesc[)ivão deste; por'isso qúe' seus attestàdos c@,nsu
lares deviam valer no Reüioj' a' fim de regularem oslpJli'Vi:"
leg,ios e f.ranqui'as que' tteriam:,nas alfan'degas os pr0ductos
exportá:dps)pa~a;a€àpit<inia.' l.:Jhe!JI( 1':- I ',( j )

Promoveu' taIllilbem por todú)s 'os mO,d0s'este chefe activo
os casamell't(j)s dos primeiros colonos com as Ilndias dá. t~r.

-ra; e o I1l'JHl'Sm<9 Cl:mtinuou a fazer. com (outros que,'suéCes-
-sivamentéie por. sua conta mandáva 'vir, ·.não só de Pá-
tugal, Cú).JilllO das CanalJ'iaSl e da' Galliza I' ,f I" ,~ I

.. ' Á'cO'lõnia prosper-a.-vêI, cOlno"dizém,ra'olhos vistos': a in-,
;dustria"se desenvolvia; e a i l1en'da do estàdo' orescia, a par
da' do 'donatacio ,e'l da d0S" 'par'ticulmes" As occupações 'de
cada qual começavam aé!XJ~reIÍJ.aJl.se definiitivamenté.-Uns
~ctlltivavam 'O'aJgbdãó, CfUtIl0S a,caffa,.muitos os mantimen-,
II niil. J" J'J ~() I', f' 'l ' ,·1 .. U 'If ", t h f) ,'w'):\nh i ~,.

I Comprova-nos esta cónjectura o
modo como Duarte Coelho datava or
dinariameltle suas cartas.--«Destâ Olin

Ida de PellnaÍnbucolJ, ou desta (,Olinda
"da N'o:va' LlIsitanialJ. Perto ae'Lisboa
existem" freguezias com os n'omes-de
.Linda-a-Pastora, Linda (ou Olinda) a
Velha,,!, etc.

2 Francisco de Brito Freire, «Nova

LusilanialJ, etc. 1675.
5 Deus por sua misericordia e meus

'g.rilll'des trabalhos'; gastos e de'speías,
e deHamaJ1le11l0 de sangue quiz gue
estê ganhado e melhor principiallo e
'regido e governado e com justiga ad
minislrado que todalas·outras. Dúarte
Coelho, C. a D. João m. .
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tos: estes.. eraUl oleiros ou)pedl!eiros, aqueUes f:erreiros'ou s4jc,
carpinteiros. Tanta pp.:lI e prósperidade devjam fazer attrabir~
a Pernambuco muitos colonop bons das o.utras capitanias.,
e sobre tud.o da.ide Porto-Seguro, -que nãorse atemor~sa::"

varo da reputação de rigoroso com os delinquentes.que em
todas ('as Qlilfa I oapitanias adquiril!a'~Duatte eoelho,' da
qual reputaçãO't~nh,a.noticia p soberano.,.a. qu@-m.davam de
tudo C0"nta, n~o só 'O proprio dóna'tario~;·como,-alguns dos
colonos. Em nossa collecção guardamQs o E~agmento~wigi ..
nal da carta QU requ~Jimento tleum, que,iix,ando-se-Ihe"não
só do donatarip,ql.Je o havia conde;maado em ~incoentaCQÚ·

zados e em tres annos de dégredo, como do' almoxarife:e
feitor da' capitaniJi. . ':i

Çr~m0.s;que o leitor não verá sem interesse olseguinte
começo de tal'rep'resentação,-até onde coineça.o -que está
mal tr'atado e falto de palavras: J ;r , ,f'

. - - «Paio Correia, escudeiro, deitado nestas' terras do BrasyJ,
pede 'justiça ao Senhor Deus e a V. A. de Duarte Coe
lho, senhor ysemto desta nova Lusytania, segJ.mdo elle
pruvicamente diz: em como sou ca ado, e vim aestas par
tes a ver a terra se me cóntentava ou não, e tornak'me logo
a poer cobrq"em'minha molheI' e filhos e fazenda; e tanto
que qua fui, jamais me quiz dar lagar a.me-poder ir', ha"j
vendo neste tempo seis anno que á minha custa o ajudo
a sustental\a terra de muita guerra de yndyos e de FraiJ.
cezes, (com in,uita fome e sede e frio diminuindo minha
honra e fazenda. E agora por querer ir tirar uui meu pa
rente que vae em quatro anno que está em poder de yn
dyos na co ta dos Pitygares caplivo, o qual-linhamos ja por
morto, e por me mandar ,dizer por carta sua que fosse por
elle, que era muito serviço de V. A.; em que desmancharia
mos uma feitoria de Franéezes;. e que assim tinha duas mi
nas d'ouro. desco~ertas,. e que o levava -razelo saber a
V. A .• e 'por me eu dispoer a fazer este <serviç.o á minha
custa me perdeu Duarte 80elho.» . i

Vendo tudo em 'boa marcha. Dúarte Coelho não du
vidou empreheneler 'uma viagem á Európa, para entabo
lar. C00t1'act08 com alguns ricos mercador'es sobre a coos
trucção de obras para o fabrico do assucar, mediante con
cessões que lhes fazia; e em pOUGOS annos ja tinha em sua
capitania varias engenhos. Foi naturalmente nesta ida á
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SEC. côrte que O ousad"o dorratario aMrbu em propostas papa.
XI. reaiisar o. descobTimento do ,Rio de'.'S. Franciscói QIque

não teve effeito p0f serem eXc(J"ê'S§ivâ's suas exige'l1gias, sen
tio o resultado defini tiver .m:gis ein favor delle que. da me.!.
tropole.

Dentro de alguns anI1Qs jg CMlho mandava ao sl1Jbefand
amostras dos seus meUio es asgtÚ:áreS' e lhe pal't1e'ip3>~a)
como fôra na capitania deci<1lid@' eflí juizo que os sanhotes
de engenhos pag.ariam Q dizimo em assuCár"ja feito; 'lue
elies não queriam, em virtude da «ne@t:a cobiça do mun"'"
do ser tanta que turba o juizo dos homefiS, p'ara não o rn-.
cederem no que €i razão e justiça 1. •

Igualmente bem seguia a colonia de Igntaçú, chá
mada tamlJem dàs Mm'cos 0U de S. Cosme erDaólião~ que
ficava na fl'onteira septenttiooaI da C'ápitanià; ca'nda que
alguma vez os Barbaros lhe apertara'1h o sitio a tal p n
t@ que acaso ella sucumbiria se não chegassé ti Per
nambu~o um na·vio Glija tripoláção foi oonvidada a ir 'em

15-i8. seu socorro.
Da dita tripolação fazia parte Uín certo Hàns Stiden,

que do faGto nos transmittiu noticia; e que caindo na capi
tania de S. Vicenté prisioneiro dos gentios, passou entre
elies trabaUlOs e perigos que se @coupou a descrever ao re
gressar á patria. Como volveremos a tratar e Sladen, li~

mitemo-nas a dizer que segundo elle os defensores -de Iga
raçú montavam a cento e sessenta homens. inclusos qua
renta Indios amigos.

Contemporanea á fundação da cabeça de calonia de
Duarte Coelho foi a de que tratou Vasao Fernandes Cou
tinho.

Este donatario apenas agraciado, vendeu sua quinta de
Alemquer á real fazenda, contrahiu alguns .emprestimos,
cedeu ao Estado a tença que disfructava, a tllOCOJ de um
navio e varias géneros 2, angariou muitos colon(i)s, euu

trando neste número varias nobres I e lEsse aqeus ao Tejo,
com ideas de o fazer pela última vez; e a darmos cnedita
aos que ao depois se declararam seus inimigos, levav r

.' .

I U. Coelbo em carla de 20 de Oe- autos e sentenca a elrei.
!-embro lTe '11>48, em que remeLtia os ~ Torre do TOl1lbo, P. 1:,55,29.,





CAl'ITANIA DO ESPIRITa SANTO. SESllIARIAS. VILLA DA VICTORIA.

oomsigo o pensamento de vir a fazer-se algum potenta,do
independente { .

Seguindo o rumo para o Brazil, foi demandar a .altura
de sua Qapitania, e avistando a serra do Mestre-Alvaro,
que os mari~imos descobrem de lon~e. em forma-'arred<}[i
dada, err\proou para o sul, a buscar o porto ja antes co~

nhecido dos navegadores de nossos mares. Apenas fundea·
do dep~mbarcou com toda a sua gente. no pontal da terra
firme do lado do sul; e ahi-priQcipiou o assento 'da pb,voaQão;
para a qual invocou a graça do Espirito Santo, dando-lhe
este nome; bem que o Barbara da terra começasse a danó,
minaI-a MlIoab, como designando o sitio habItado pelos
emboabas. .

Passou á distrihuição das sesmarias; entre estas deu a
primeira ilha junto á barra a D. Jorge de Menezes, e a
ouLra immediata a Valentim Nunes. Por algum tempo
.de um e outro guardaram essas ilhas os nomes.-r0 gen
tio quiz a priBcipio hostilizar; porém foi vencido, apasi
guou-se, e começou a concorrer para os trabalhos da co
lonia. Introduziu-se a cultura da cana e construiu-se um en
genho. lI)as a maioria dos colonos lavravam suas terras
para mantimentos. .

Apezar desta aparente prosperidade, a colonia continha
de tal modo em si os elementos de dissolução que estes
ganhavam terreno á medida que parecia augmentãr aqueI
la prosperidade. A invocação do Espirita Santo esta 'a "só
nos labias, procedera do habito, não nascera do coração.

Duarte de Lemos, um dos principaes colonos, que obrá
ra na Asia feitos importantes, se desaveiu com o donàtario,
<l quem acompanhára e de quem recebêra de sesm~ria a
ilha chamada, Çlutes de Santo Antonio, porém de Duarte
de Lemos apenas o teve por sesmeirQ. .

Foi papa esta ilha que se passo1l dep6lis a vjlla" com a
invocação da Senhora da Victoria; situação triste, não só
por ser ilhada, o que bem significa sepa1'ação, como pelo

t An. do Rio de Jan. I, p. 540.-«E tempos lhe não sosederão l1em Deos
cl'ea V. A. que ja quando pa~tyo... pa- quisgue elle tall desservyço lhe fisese,
ra este Bl'asill da primeira vez veio com ho nao fes. não porque não fase boa
este yreposyto e será boa testimunha sua vonlade.»-Carl. de Duarte de Le
fernao vyllas e elle a mi mo comeleo e mos de i.i de .Iulho de '1550. (Cópia na
eu lhe dixe que uunqua Deos quysese ColI. do A )
que fose tredo a V. A. c porque os

1M

SEC.
XI.
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slt aspecto melancoli:co causad6 pelas altas se~(as e lmon-
~ tes que a rodeamo "', 1

D. ;Jorge:deMeneies,-.o,dasproe~a:snasMblucas e do des
cobl'ih:ient0' daNdva-Guiné, e' o'Seu companheiro D. Simão
deICa'stel-Bran'€o, ambos fidalgos condemna'dos antes a d~

gr.edo,l 'seguiaml cpndu'Zl:I1do.:se menos regradaqlMte;. ·e' o
donatario,'.cqm0 se;'oão·!f,i:Vé'SSEvcom 'elles ja'.bastante·que
fazer, p.T0€UJ.1aya 'estender 0'di're'ito de homisio 'qúe' tinha a
sua:capit{lnia, acout~\lildo 'nelléÍ os'que,nas outras commet-

I
tiám.crimes {j;; E' nElcessariá confes:;ar'qlle Vasco Fernan
-des ;bão era paseido para o mando. Como simples colono
houvera sido um 'companheiro- agradavel e obediente: -era
um pessimo chefe. N~ Asia havia g~nho celebridade por
umreit@ mai's proprio de.·saUimbanc ou de arlequim quer\ de guerreir~;-.(i) de in~es.tir e:n Malaca 'co~ um elefante

J
que 'com a tromba esgrllma uma espada. Era de caracter
dO'cil e jeGoso, mas de p@uca ,consciencia·, menos dignida
de, ,e nenhuma 's~verida!ie pàr.a com os 'delinquentes e
criminosos . . J 1 .

'Sem fé não era' capaz de buscar na religião o verdadei
ro apoio da sooiedade: sem pureza de costumes" não po
dia ser modelo de uns, nem terror de outros. Aeabou por
dedicar-secain excesso a be1;>idas espirituosas, e atéseacos
tumou com os Iudios a fumar, ou a beber fumo; como en~

tão se chamava a esse habito vicioso, que náquelle tempo
serviu de oom'pendiar até onde tinha levado sua devas-
sidão.l .' r, .

.A desordem a que chegou, esta Mpi.tania e a falta de
respeito ãó donatario elgovernador foram causa de qne
os gentios se anima3sem a assaltai-a: por vezes, e fizes
sem exulár d'abi os melhores' co10flos. De modo que a

\

capitania do Espirita Santo,' com tão boas ter~as, com um
pO"rto ~xcellente, com rios navegaveis para o sertão, ficou
até os nossos tempos sem desenvolver-se,' e reduzida a
uma,populaçã

9

0 que não medra, e a um solo' cujas matas
virgens estão quasi todas sem romper-se.

Quasi simultaneamente com a pintoresca Olinda e a
, , I II

J f

I Em f5;)O dera na villa de S. Cruz a cerlos criminosos fugidos da cadêa
de Porlo Seguro abrigo em seu navio dos IIheos.
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mal aventural:1a terra do Espirito Santo se 'cb-l<misa,vaePor- s~f
ta Seguro. I' .' ,,' , '_ '1

'.ISeu nobre dorratario,! hornerp. pr.udente, . esforçadtl,J' e'
mui entendido nas cous'as elo mar, gozava,rde tal creditó)
na populosa rprovíncia dó Minhp ,I_ sobretudo nas imrne~

diações de soa villa natal de Viflona, que apenas fez·.cons.
tal' que daria terrás .aos; que o!lquiz;ess!3ffi J aaorrlpanhar, se
encontrou com tantos qu'e não polide a:oceitar; a todos,_ e
prefenu, depoís dos parentes~pobees, ,os úle'qu'(2 tinha'múi
seguras info'rmações. Tendo" vendido' as propriedadeslqué
possuía em Vianna, am se embarcou' levando' cofusigo mil,
]her e filhos; e emproando direito ao Brazil; foiJ demandaI;
o mesmo Porto Seguro, onde a armada do afortunado Ca- N0l;.
bral entrára sete lustros antes. . .. ,". I no m.

Segundo a tradição, o proprio mçmle onde Cabral. dei
xara plantado o signal da reàempção foi ó que Pera dQ
Campo escoll1eu para assentar a primeira villa qne fundou
em seus 'estados. Além desse precedente, que' devia influÍL'
muito na alma pia do donataiio, era o local dos mais de
fensaveis na proximidade do porto; e nos temros' anti
gos os bons guerreiros nunca se esqueoiam dã' inaximà
mui abida de que a paz não é mais do que'a sombra da
gUE?rra; i to é qne o melhor modo de mante\-a é o de ter
sempr.e presente ° fantasma daqll~l1a. Assentou póis a po
voação na chapada de um monte situado entre dóis rios
caudaes; e tão extensa era a' dita chapada que. podara em
si admittil' para o futuro uma grànde cidade',!. l

Os gentios d<il paiz pareciam então .ainda mansos e trata·
veis, como se apresentáram aos primeiros descobridores'
mas l~o conbec~G1a'era ja' sua volubilidade que longe de se
fia'rl n'ellBs: 'o donatario se preven~u; e em pouco tempo
conheceu qne com razão o tinha feito; por (luanto não tar
daram elles em darem algumas assaltaG1ás á nova 'colonia;
mas' vencidos e' levados d~pois com 'alguma politica, a
capitania seguiu em 'paz-, bem que mode~tamente; por isso
que a ella tinham accudido mui oucos capitae . Â cultu
ra e fab'fico do' assucar,' só ahi ,começou mais tarde e mui
vagarosamente, de·m:odo que: a,úlda 'em' 1550 G0ffi difficul·
dade podia a capitania dar carga annual para um navio, não

• t I Cnrdim, p. 25.
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SEC.
XI.

sendonnuito ajudada do páb~razil t que nena se Gortáva.
Os colonos cultivavam apenas em suas roças o l!{ue'res

tric.tamente necessitavam para alimento; e como homens
do' mar 'que eram na Europa pela maior parte, ao ina
iam búscar a industria a que mais se dedicaram:,-a da
pesca. E não só levavam pescado ás capitanias visinhas,
C0mo' devidamente'}Jreparado até ao Reino. Gs pesoaç~ol'es

encontravam s.eínpTe entre 'os Indios, pouco amigos de cul
tiv.ar a térra, gente para suas campanhas. Esta vidGt habi
tuou' os .Porto-segurenses a certa independencia e despren
dimen.to de ~i, e ao espirita emprehendedor'com que de
pois, sob a direcção de um. sobrinha- do donatario, Jorge
Dias,:Se lançaram daqui, primeiro que de parte nenhuma
do Brazil, até o âmago do sertão em busca de minas, .co.mo
veremos.

Durante a vida do primeiro donatario a colonia segu"iu
feliz. Havia nelta ,bons costumes, fazia-se justiça a todos
e'ram os'habitantes tementes a Deus, e observadores da re·
ligião, sem a qual hão ha sociedade passiveI. Pera do Cam
po foi menos activo e emprehendedor que Duarte Coelho.
Tinha deste todo o zêlo religioso, mas faltava·lhe igual
parte de ambição e de cobiça, que são os outros dois es
tilÍllllos da Humanidade no emprehender oBras grandes.
Pernambuoo é hoje uma provincia bastante rica e povoada:
Ponto Seguro ficou sempre pobre, e nem se quer constitue
uma provincia, apezar de ter para isso territo:rio.

Pera do Campo não devia ja existir, pelo menos. em
Porto-Seguro, em "1550, quando ahi fói mandado por ca
pil.áo Duarte de Lemos.

Por mode do primeiro donatario, herdou a capitania seu
filho Fernão" do Campo, e deste passou elia á it:man,
D. Leonor do Campo, villva de Gregorio da Pesqueil'a.
Pouco tempo depois. a comprou a esta senhora 0 seú sesmei
1'0 o duque de Aveiro, autorisando-o a isso elrei, com a
clausula de que por sua morte passaria a doação a 'seu
filho segundo, para queJ11 assim constituia um morgado.
A venda se fez por um padrão de jpro de doze mil e qui
nhentos reis, e mais dois moias de trigQ por 'ann0 'em vjda

I Duarte de Lemos, Carta de f4 Ju- outro repairo pera pa~arem fretes de
lho de Hi50, "OS armadores desta ca- seus navyos, por aiuda haver pouqo
pitania é moradores della, não tinhão asuquere, sé não ho brasill.
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dà cessionaria i, que recebe~além di8~ sei:ceIft<;' mU reis s~f'
Qu-em poderá crel·o, a nao nol-o dIzer. tão' segútamente --=

a hisloria, que por tão mesquinho pr .ço se ha~'iam'd te
vendido mais de seis rnilleguas qUl:\dradas da térráf -Hoje
não diren'los mil leguas, nem cem, Dem orna, porêrri' Certo
número limitado' de brayas tem tal valor, em'qualq:uer( das'
povoações mais im portante'} que"se contalI1 íléssa, tãO gran-
de extensão de terras.' , • • ( (1 r

1\."'capitania segu'iu em decadencia; e' I1HfÍt6S llovoadore&
della se passaram parar Pernambuco, qoe pros~éra'Va. ;..

Como provedor succedeu a Filippe de Guilleó,.. de ql1<*n
adiante nos occuparemos; 'o escudeiro JOão Gonçalves
FTade ~.

Contraste notavelá capitania anterioF apresentava a sua.
vistnha do lado do norte, doada a .Jorge de Figl'leiredo.
Aqui não faltavam colonos com sufficientes I capitaes, e
as terras eram magnificas. O que faltava era govern . Se o
houvesse, desde logo ter-se-hia a capitania desenvolvido,
e preparado para resistir ás invasões dos Aíinorés que a
destruiam. A està falta, na origem, devemos talvez attri
buir a que tão pouca consideração alcançasse, .desde ha
tres seculos, este districto que apenas agora se vae um
tanto alevantando. O donalario, em vez de resignar o car
go que tinha de escrivão da Fazenda na 'côrte, aproveitou~

se por ventura das relações,que alie lhe poderia proporcio
nar, para angariar os colonos' da primeira expedição que
mandou ii este seu mor.gado, e os grue 'peloite'mpo adian-
té foi conseguindo att,rah'ir. . . I;' .

Figueiredo escolheu paI:a delegado, C0m o titulo de loco
tenente e ouvidor, a um castelban0 por nome Franaisco
Romero, que era tido por homeUl bravo, e que lhe pareoia
completamen~e cil'cumspeoto. Ebloat'cou- e este oóm os
colonos, e, dirigindo-se á Babüi,' proseguiu para o sul, .
em busca de 11m local para começar a 'povoar e sas' terras
que faziam parh das da ua ad:rpinistraça6:' JQl-gou achar
esse local no cimo do morro de S. Paulo, ha itha' de Till,ba
ré, e decidiu fundar ahi a povoação que lhe fôra incumbi·

I . I

I Hist. Cen. PJ'OV., t. VI. iMO; Lil'. 6.°, foI. 95.
2 Nomead(\ em '15 de Novembro de
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St::> da~",t(à.ha;-~ oom im.uito: tnabálho é gcandlt \Ilc0mmódo ·yda
~ gente q'Qecl;ev.ava ,',coÜlaWádQ 'a 'lançal1 sbbre'o m0uro os fun

damebt08 .@lil':tima v;~llal filu:i regular, quando informado de.
q~emais; p.a'I:3 b sul,';'e ,por. conseguinte em paragem 'mais
ceJ.iltral d~ e:3p;itania,"se ,encontrava: o P0W)' dos Ilheosl, em
tudj} s,l!LpllJJ;iqr i~qu.e.lle; ..abandonou sua 'p'rime.ixà'.tientativa,.
e f~' de6nilivaF.Q.ente fUl~dar. mo dito portqlai pov.-oação.a qM.e
deu? nome deS. J.orge; n~o'ta?-top~r invocar ~om0'p'a.,.
dJ.:oetr.~ e~te :guerpel.ro· da Corte calestlal, como por: adl1lar
a seu. pf0pr~Q patr0110..hullíaoo, que como Yimo~ se ~llia-

~av. JOi'ge. j ! i ( . i " . .'
o·Porto dos.llheos era ,assim nomeado em virtude de

quatro pequenas ilhas que lhe ficam de fóra, das quaes
uma guarnecida de arvoredo, e as outras escalvadas. Ro
mero assentou'a no.vã povoação sobue, Ílma roeha lavada
das aguas., é á ~argem esquerda de um rio navegav.el que
desembG>ca no porto. Todo ,o paiz visinho. era abundanti~

simQ .de mananciaes{ sendo .as chuvas mui frequentes; . e
o tér(enQ montuoso e cobelito de vegetação v:ig'orosá, pro
meHia a este d,istri.et'o, quandó bem' cultivado, toda a sorte
de riqueza e de ·p.ro.speridade. Passou-se á distribuição das
terras. El'ltre'os,'nomes dos que foram contemplados como
ses.meiros{ eneon..tJ amos o de Fernand'Alvares, da Casa da
India \'0 ql;láHendo por seu.procurad.or a um Antonio Vaz 2,

chegou a alcançar lucros importantes. .
,Não deixo:u de se construir logo com a mesma invoca

ção de S: Jorge, uma capellinha em que se podessem ce
lebrar.os ,officios divin,os; porêm tudo o mais respectibvo á
administração e justiça se descuidou. Romero, ,chefe eXcel
lente para commandar tropas em guerra', e para repellir as
primeiras accommettidas dos Indios, era completamente ig
norante nos assumptos <to. governo politico; crel\do que o
seu arbitrlO podia em tudo !'\M. ppril' a legislação do Reino
que. desco'Uhecia, avexavá 'os colonos,.os quaes, começan
do por- sllspeitap,de sua probidade;;, chegaram C0nt.ra elle
a conspirar por tal m0do que o agarraram e o remetteram
de presente ao donatario. ).J

, I l I. jl 'lf

.\ Carla de Duarte de Lemos, '14 Ju- Pernambuco.
lho 1550. ;; CarCa áe Pera l:l01'ges,'7 de Fel'e-

~ Seria o que deu seu nome á ilha reiro Hi50. ,I,
lambem. chamada de S. Anlonio em
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Este porêm movido de suas razões, commetteu a indis~ s~f'

crição dê o restabelecer, e introduziu com isso na capitania--'-:-'
o pomo da discordia, e concorreu a que ella, quando es-
tava sendo de todas a que mais rendia, succumbisse ver
gonhosamente ás piáras invasoras dos cruentos Aimorés,
por falta de união e obediencia.

O primeiro donatario era já fallecido em 26 de Setembro
de 1551 i.

i ef(lIodo se declara na nomeação ra alcaid" mór desta capitania; Cbanc.
feila nessa dala, em Almeirim, a Sebas- de D. João III, Liv. 68.
lião Marlins, morador DOS IIbeos, pa-



uI

DAS CAPITANIAS CUJA PRIMITIVA COLONISAÇÀO SE lIIALLOGROU.

DEIXANDO de parte o donatario Antonio Cardoso de
Barros, visto não termos noticia alguma de que fizesse elle
o minimo esforço para beneficiar o seu pequeno estado,
que naturalmente perdeu incorrendo a sabendas em com
misso, vamo-nos occupar dos outros tres donalarios das
terras da costa septentrional. A partição destas não en
trára a principio nos intentos do Soberano; pois que na
carla a Martim Affonso, que em outro lugar fica transcripta,
apenas se consigna a extensão desde Pernambuco para o
sul. Naturalmente só se tratou do resto do littoral até o
Amazonas ao regr'-bsar á côrte Diogo Leite _que, segundo
vimos, fôra a explorar por esse lado em 1531.--Provavel
mente eram insufficientes os exames por ahi feitos antes,
ácerca dos quae3 unicamente sabemos que devera nelles
haver tido parte o piloto João de Lisboa.

Como Fernand'Alvares e João de Barros se não atreves
sem a deixar a côrte, onde, segundo dissemos, exerciam
cargos importantes, se associaram ao capitão do mar e
tambem donatario, Ayres da Cunha, para que com uma fro
ta armada á custa desta associação trina, fosse tomar posse
das terras dos tres, e dar principio a seu aproveitamento.
-Por sua parte Barros mandava para o representar dois
filhos, e Fernand'Alvares um delegado de confiança.

Aviou-se em Lisboa a frota que veiu a constar de
nada menos do que de dez navios, conduzindo novecentos
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homens, dos quaes roais de cem I de cavallo. Tanto ruido s~8.'
faziam os preparativos, que o embaixador hespanhol Sar-~
miento chegou a acreditar que a expedição era mandada 1535

pelo governo contra os recentes estabelecimentos eastc- Jul., 11.
lhanos no rio da Prata; duvidando até da palavra do mo
na~cha portuguez -o piedoso João 1)1, que lhe assegurára
o contrario.

Sarmiento na carta á sua côrte, pondera como os navios
(nenhum dos qaaes havia ainda regressado) anteriormen
te partidos para o Brazil, por conta de outros donata
rios, não haviam levado, como estes, preparativos para a
guerra; mas simplesmente genle para povoar, e o necessa
rio á vida habitual e pacifica. E além disso participava co
mo se dizia que os desta expedição, ao desembarcarem,
se embrenhariam pela terra dentro até dar com o PerÚ.

E le último boato devia, cremos nós, ter todo fundamen
lo. Ja era sabido que as costas da America do Sul contor-

.neavam um grande continente, e nada mais natural do
que colligir que partindo-se do Brazil sempre para o occi
dente se chegari.a aos dominios do Inca do Cuzco, cuja ri.
gueza patenteada de todo pela atroz audacia de Pizarro,
poucos annos anLes, devia naturalinente excitar a cobiça
de muita gente. Para nós é sobretudo grande argumento
para crer no boato o terem levado cavallaria, arma esta
que valeu mais a Piza1'1'0 para vencer que toda a sua auda
cia, como ja n'outros tempos tinha valido aos Arabes para
o exilo feliz das suas conquistas.

Antes da partida dos navios alcançaram os tres socios a' 1535

doação especial 9 do ouro e prata que na terra deEcobris- Jun.,S.

sem, no que tiveram mais favor que todos os demais dona
tarios. Mas de nada serve o favor quando se é infeliz; pois
não só se não descobriram minas, apezar de não faltarem
ellas no Turiuassú, como nem segueI' a colonisação e cul-
tura da)erra foi por' diante, como vamos a ver.

A frota sarpou de Lisboa, e havendo passado á vista das '01'.

1 Gaivão diz cenlo e lrinla; Barros
(que se não houve erro de impressão
é a mais compelenle auloridade) cen
lo e treze, e uma informação mandada
das Canarias ao Govêrno 'lJespanbol
120. Eslas informações, oulra vindas
das Antilhas, e as do proprio embaixa-

dor IJespanhol em Lisboa, restringem
o número das pessoas a menos de me
tade do total que nos dá Barros. Uos
dizem lrezento , outros quatrocenlos.

9 Chancellaria de D. João ru, Li\'. 21,
foI. 75 e 74.
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N.AUFRAGIO DE AYHES DA CUi'lIIA NO M.\llANIJAO.

~tC. Canarias, emproou ao Brazil a· aporlar em Pernambuco,
~ onde Duarte Goelbo lhe ministrou alguns linguas ou inter

pretes, com os quae5 seguiu para o noroeste em busca do
Maranhão.

Ainda este porto não teria a reputação .:Jue, por tan
tos malaventurados successos posteriores, veiu a .adqui
rir entre os praticas da costa brazilica, em virtude dos
alfafes e corÔas de areia que existem á sua entrada. O cer
to é que, ou por Jescuido dos pilotos, ou porque não ha
cuidado sufficiente onde o perigo é tão grande, a maior
parte dos navios se encontraram entre os banc'os; e desde
que tocou o pri meiro, tocaram sllccessivamenLe ouLros,
quando pens~vam que com o viral' de bordo e amarar-se
fugiam ao perigo, que de tal modo os cercava por todos os
lados que não fóra impossivel, baixando a maré, virem a
enpalhar sobre a propria esteira, que, horas antE\s, haviam
deixado após si .

. Pouparemos ao leitor a dor que lhe causal'ia a relação e
pintura, alias inutil, deste naurragio ou naufragios em que
perdeu a vida, entre outros, o donatario chefe da expedi
ção, Ayres da Cunha. Mas o viajan~e que entrar nesta bar
ra,- ao contempLar os Soeus faroe::- erigidos pela civilisação,
não deixará de recordar-se das primeiras vicLimas sacrifi
cadas em virtude da falta delles e das mais conhecenças
da' entrada, e de como pelos revezes de uns foram apren
dendo os outros, até triunfar a mesma civilisação.

Uma fusté,t desta esquadra, ajudada talvez das correotes,
foi aportar proximo ao Cabo, de S. Roque, onde se dizia
o Rio Pequeno, e ahi softreram os que' nella iam toda a
sorte de hostilidades de parte dos Indios t. Outra fusta re
mava no oceano, ja sem mantimentos, nerh. uma gota de
agua, quando a encontrou um navio hespanbol que tomou
a seu bordo a gente, e a levou á Ilha de S: Domingos 2.

Alguns que a fortuna salvou desLe grande paufragio de
sembarcaram á entrada çio Maranhão, n'uma pequena ilha
que ahi se esgarça da terra firme, e a qual denominaram
da Trindade: não sabemos se invocando o mysterio da nos-

1. Soares (I, cap. 10) não explica se ali
foram ter desde logo, ou depois de
destroçados; esta versão parece natu
ral quando diz (cap, '13) que outros na
vios se perderam pela extensão dos

baixos que vão da Parabiba até o Ma
ranhão.

2 Carla da dila i1ba, de '12 de Feve
reiro de 1536. (Bib. da Acad. dl Hisl.
em Madrid.)
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sa fé, ou se commemorarldo, como parece mais provavel, ~f'

a tão mallograda associação dos tres donatarios. Começa-~
ram por fundar ahi uma povoação com o nome de aza-
reth. Ignoramos ao justo o locar da ilha em que ella se as
sentou, e de que nenhuns vestigios ha; e é esta a primeira
vez, e por ventura será em nossa historia a última, em que'
mais devéras sentimos que Barros nos não deixasse a tal
respeito algum capitulo, que seria por certo tão vivamente
escripto, como foi viva a lembrança que perpetuament~

conservou desta para elle tão desgraçada empreza.
A principio não falLavam na colonia maranhense os man

timentos; não só porque alguns poucos escaparam do nau
fragio, como porque outros traziam os Indios a trôco de
anzoes e ferramentas. Apenas porêm haviam os Barbaros
satisfeito suas limitadas precisões, e os colonos começa
vam a ver-se privados dos generos de resgate, tudo prin
cipiou a ir de mal a peor. Não tendo pensado em semear
terra que os viesse a sustentar, reduzidos a uma peque
na extensão ilhada em que nenhuns alimentos podiam ha
ver, sem meios alguns de communicar-se para Pernambu
co, que ainda assim não lhes ficava tão perto, começaram
não sem risco, a irem pelos rios acima, expostos aos ca
prichos dos Barbaros, a buscar palmitos e mais mantimen
tos. A final vendo que nenhum soccorro recebiam, deses
perados de os poderem aguardar, resolveram aparelhar tres
caravelões e nelles se metteram a seguir pelos mares quasi
á ventura. Eram ainda quarenta e cinco os cqlonos, alguns
casados. Com elles se embarcaram duzentos e tantos In
dias.
. Foram' estes caravelões buscar as Antilhas: e dois 1558.

delles chegaram a Porto Rico e o terceiro a S Domingos.
Os desta última ilha não só lançaram mão dos Indios, como
de todos os bens dos infelizes, que por ordem da metropole
foram mandados reler por colonos. João do Barros só á
custa de muitos trabalhos e despesas poude rehaver seus
doís filhos. E feliz com elles na pobreza, .fazia d'ahi em
diante protestos de não fundar mais vãs esperanças em vir a
ser rico, e assim resignou inteiramente toda a idéa de ser
senhor donatario no Brazil. «O principio 9a milicia desta
terra (diz este escriptor cheío de a tractivos) ainda que seja
o último dos nossos trabalhos, na memória eu o tenho bem

m5T. GElI. DO DlIAZ. TOM. J. 1·1
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SEC', vivo, por quão morto nos leixou o grande custo desta ar-
~ mada sem frqcto algum ..» GaIvão acrescenta uma circuns

tancia ,que o ehronist~ da Asia teve a virtude de calar, e
vem a ser que ell~, como de Clcondição larga, pagou. por
J\.yresde Cunha e outros que lá falleceram, com piedade d~

mulher e filhos que lhes ficaram. »

Por desdita para o ~osso Maranhão, esta perda não seria
a unica reservada aos navegantes e colonos europeos, an
tes de ohegarem de todo a convencer-se de que essa parLe
do littoral não se podia affrontar sem pl'acticos mui conhe
cedores della.

Pouco depois chegava ao conhecimenLo do governo por
Nota tuguez a nOLicia da tão arriscada como feliz viagem desde

no fim. O Perú até á foz do Amazonas, feita pelo capitão Orellana.
El'?ta viagem patenteava de todo, para nos servirmos da ex
pressão daepoca, que o Brazil era a continuação do Perú.

'1 54-·t Em quanto pois em Hespanha se preparava Orellana,
ou se entretinha com dúvidas em juntar gente para a sua
expedição malafortunada, como governador e capitão ge
neral e adiantado das terras do Amazonas, a que se pro
punha dénominar Nova Andalusia, e como tenente de suas
fortalezas, com franquias por dez annos de todos os lu
cros \ se apre~entava em Portugal Diego Nuii~s de Que
sada, com 'projectos para uma expedição iden tica, a fim
de varar pelo sertão do Amazonas aos lindE!s dós Andes.
Este Diego Nunes estivera muitos annos no Perú e trouxe
ra de Ia grandes cabedaes 2. Associou-se pois <lO capitão
portuguez João deSande, e parece que chegaram a orde
nar quatro navios com ajuda do governo õ. PeJos aponta
mentos que Nunes nos deixou oI.ve-se que elle tinha cabal
conhecimento do alto Amazonas, e da terra. do MachifaTo,
de que tambem nos dão razão Orellana e Orsua.

Nenhumas noticias nos ficaram d'esta expedição, que
por ventura ainda devia mallograr-se, como as ouLras.

Tãp pouco temos até agora podido enconLrar um docu
mento historico que nos dê informações sufficientes e exac
tas ácerca de um primeiro colono europeu, outro Ramalho

1 Tudo por cedulas de Valladolill, õ Ç,arLa de Sevilla de 3 d'Qulubro
de 27 Fevereiro ·154-i. de 1<>4.i.

2 Carla do domillicano FI'. Pablõ lIe 01 Rev. do }'Ish II, p. 364.
Tonez, l!e Sevilla, 20 Novembro ·15H.
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OU Caramurú, -que, segundo a tradição no Maranhão ficou ~EC.

entre os Indios, e veiu a organisaruma grande tribu, mais~
tarde conhecida pelo appellido de Perós, nome com que
ao depois, por quasi toda a costa, os Barbaros designavam
os Portuguezes. Assim não podemos aventurar se fóra este
mesmo ou oulro o castelhano do Rio Grande do NorLe que
segundo um antigo escriptor, se fez boLocudo, e depois de
effectuar uma visiLa á França em um navio desta'llação,
voltou para o sertão, e ahi se assalvajou outra vez.

Pareceu esquecido até agora o fidalgo donatario de
Campos, o nobre amigo de Martim Affonso e pra senhor
quasi fendal seu limítrofe, não pela escacez das suas trinta
leguas (que não são ellas tão insignificantes quando ha
principes soberanos que regem estados muito menores);
mas sim porque effectivamente sua doação só se reali7.0u
posteriormente ás outras I. Sabemos como tinha ficado por
o rdem de Martim Affonso em S. Vicente, e naturalmenle
nãó lhe havia sido passivei fazer anles valer seus direitos,
apresentando para isso o alvará de lembrança que da mer
cê lhe fóra pas ado anteriormente.

Depois de atLrahir a si seu irmão Luiz de Goes, e alguns
outros parentes e mais colonos, foi tomar posse de suas
terras, e assentar nellas alguns ranchos e tujupares, a que
deu o nome' de Villa da Rainha. Tratou então de fixar
com Vasco Fernandes a demaroação, que não estava bem
deslindada nos respectivos tilufos. O rio Itapemerim 2 foi
por mutua convenção escolhido para ficar servindo de bar
reira ás pretenções futuras de seus descenden~es. Cremos
que ja estaria estábelecido na capitania, ou que iria a par
tir para ella, no meado de 1556, em que se effectuava em
um Antonio Teixeira 3. a nomeação de feitor e almoxarife
reglo na mesma.

O activo Pera de Goes vendo-se de posse das fe
cundissimas lizirias do Parahiba, cuidou desde logo de
introduzir de S. Vicente alguma planta de cana, e come
çou a cultivai-a, ainda antes de ter pensado no modo co-

'I Liv. ~.H, r. fi5 e Liv. 22, f. '14,'1 da
Cllancellaria de O. João TU.
• 2 ••. «que tem na bocca á entrada al
gumas ilhetas de pedras, e de baixa
mar descobre outra» ... acrescenta, co-

mo explicação a conul'mação régia de
12 de Março de ·IM3. (Liv. 6 da Chan
cellaria de D. João TIl, r. 5'1 v.)

3 Liv. 21, r. 139 da Chancellaria de
8, João III,
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S:,f' mo conseguiria os meios para fazer um engenho. Conven-
-..-:.... cido de que nada podia emprehender faltando-lhe os

capitaes, resolveu passar ao Reino, e assim o execu
tou I, deixando em seu lagar por chefe a um Jorge Mar
tins.

Em Portugal conseguiu associar-se com alguns tratado
res, aos quaes concedia mais vantagens em todo sentido·,
entrando no número a melhor qualidade da terra, que as
que se proporcionavam em S. Vicente. Conseguiu princi
palmente entender-se com um mercador de ferragens, que
lhe devia fornecer os generos e artigos de resgate, para
pagar as roças que fizesse o gentio, e mandar-lhe novos
operarias e colonos.

Ufano do bom exito desta ida ao Reino, entrava de no
vo o nosso donatario pela barra d9 seu rio da Parahiba
do. Sul, quando logo soube quanto havia sido desastrosa a
curta ausencia que de sua propriedade fizera o que para
vel-a tem cem olhos, como diz a fabula antiga.

Tudosedesbaratára: os colonos tinham pela maior parte
desertado, e á frente delles o administrador. Pera de Goes
soffreu grande desgosto; mas de grandes animas e affeito
aos trabalhos, não se descoraçoou: angariou de novo o
gentio; e emprehendeu outras plantações. Foi em pessoa
ao Espirita Santo, e trouxe dahi um oflicial de engenhos.
com o qual começou a correr suas terras, e alêm de duas
engenhocas de cavallbs, qu~ fez perto da costa, se delibe
rou a construir, na distancia de dez leguas pelo rio acima.,
onde havia bastante ferida de agua, um grande engenho;
e dahi a ponco escrevia a seu socio que esperava, dentro de
um anno mandar-lh d..uas mil arrobas de assucar. Insta
va entretanto por mais trabalhadores e pedia sessenta es
cravos de Guiné.

Porêm novos trabalhos o esperavam. O insulto e traição
feitos por um pirata da costa ao chefe do gentio do distric
to, entregue pelo mesmo pirata aos seus maiores inimigos,
valeu de toque de rebate: e os engenhos e povoações fo
ram assaltados, os canaviaes incendiados, e tudo destrui
do. Pel'o de Goes ainda juntou sua gente; e offereceu re
sistencia; mas teve de ceder com a perda de vin.Le e cinco

I Cal'ta de Duarte Coelho de 27 de Abril de HH2. (Cópia l1a ColI. do A.)
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mortos, e com o ficar elle ferido e com um olho de menos. ~if·

Quiz fazer pazes; mas os Indios Ih'as que15rararri com mil~
traições. E como diariamente perdia gente, e padecia mais
fome, e ninguem o socorria, foi constrangido a deixar a
terra, -que de todo ficou despovoada de colonos.

Passando-se á visinha capitania do Espirita Santo, e
desta recolhendo a Portugal, deixou em poder dos Barbaras
alguns edificios ja feitos de [3edra e cal; facto que nos po
de ministrar clara idéa de como por ventura succederia em
outras paragens da America, v. gr. no valle de Mississipí,
onde se encontraram mausoleos que eram, não obra dos
Alarves que senhoreavam a terra no seculo XVI, mas sim
de outras gentes semi-civilisadas, e quem sahe se idas al
gum dia da mesma Europa, e d'abi expulsadas ou exter
minadas por esses invasores, cujo número infinito era
sufficiente para triunfar, ainda de gentes mais fortes e
mais civilisadas.

A penna com que escrevemos resiste a tratar do do
natario da Bahia, naturalmente commovida pela dor que
nos punge o coração, ao considerar seu triste" fim.

Não ha dúvida que é assumpto de que não nos podemos
occllpar sem que se nos repasse a alma de magoa, que
desejacamas poupar de repetir, se, pela importancia do as
sumpto, não foramos a isso obrigados pela severa tarefa que
nos impozemos, desde que ousámos levantar o pensamento
a sermos historiadores da patria.

Todavia não é só o sinistro verificado com o primeiro
donatario da Bahia que nos levou a deixál-o para o último
logar. E'que elle, ja velho e sem energia, não conseguiu
preparar-se e partir ao que parece senão depois de todos
os seus collegas. Nem que a sua boa estrella o retivesse,
criando·lhe dificuldades, para poupar.lhe os padecimentos
e horrenda morte que veiu a experimentar.

Não consta bem ao certo quando com seus colonos pas
sou Francisco Pereira a estabelecer-se na Babia de Todos
os Santos, extremo meridional da sua capitania, e me·
lhor porto della. Natural é que ·~ão fosse antes de 1557;
pois além de sabermos que não chegára Pereira a residir
oito annos no Brazil, nesse anno ainda foralI} encontrados
na Bahia somente nove colonos Europeos pelo hespanhol
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i~C, João de Mori; os quaes não podiam formar de modo algum
-..-:-. o primeiro estabelecimento do donatário. No número dos

nove se cOPJprehendia naturalmente Diogo Alvares, os dois
deixados degradados por Martim Affonso, e por ventura
tres que ficaram da náo de Pera Lopes, quando regres
sava ao Reino.

Estes pTimeiros colonos meios afeitos ja aos habitas dos
Barbaras, enlaçados com suas famílias, e sem prestigio al
gum perante el1es, foram a peor praga que podia cair'
sôbre a recente colonia que Francisco Pereira ia fundar.
A mesma· facilidade de trato que, por intermedio desses
christãoi' gentilisados, tinham os novos colonos para se
derramarem pela terra, não s6 os pervertia, como os expu
nha a serem innocentemente sacrificados ás mãos dos gen
tiQs, quando se arredavam um pouco mais. A par destes
males resultava outro maior. A colonia se dissolvia; os
acostumados a obedecer perdiam o habito da disciplina; e
o chefe começava a não ter fôrça para fazer-se temer e res
peitar.

Effectuára o donatario seu desembarque e primeiro es
tabelecimento logo da barra para dentro, á mão direita,
na linda paragem que ainda hoje se chama da Victória, pela
primeira que ahi alcançaram os colonos, quando de sur
preza os atacaram os Barbaras, e a piedade lhes suggeriu
uma capelliriha á Rainha dos Ceos, invocando-a n'um Jeito
que julgaram milagroso. Só depois deste primeiro ataque é
que Francisco Pereira começou a conhecer o erl'O de haver
deixado espalhar tanto a sua gente, e de haver até para
isso êoncorrido, chegando a dar sesmarias no Reconcavo,
que devia guardar para mais tarde. Assim' consta-nos que
das terras do esteiro de Pirajá passou elle titulo ao colono
João Velloso, que ja no seu tempo, começou a fazer ali
um engenho.

Pereira vendo-se com o inimigo tam perto, quiz ainda
locar a reunir, e li muitos obrigou a que o fizessem. Ou
tros despresaram suas intimações, e á furia dos Indios vie
ram depois dispersos a succumbir, e a pagar caro sua deso
hediencia. Os que obedeceram, não vendo como rudes
que só nessa obediencia podiam encontrar salvação, grita.
varo contra q arbítrio, e introduziam na colania ja des
moralisada a insubordinação; e com a maior covardia ohe-
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gavam a açular os ~arbapos a aggredirem;-á maneira dos siW'
miseraveis anões politicos de todas as nações, que desejam~
ás vezes 'a vict6ria dos inimigos da patria, pensando que
com ella tomam vingança do partido a elles ·contrario que
tem o poder. O donatario além de velho, estava achacoso,
e apezar da grande escola practica que tivera na Asia,
mostrava-se aO'ora molle e fallo de energia; e não sendo
severo para com os máos, tornava taes os que"dantes eram
bons. Perplexo para castigar, e irresoluto para tomar uma
grande decisão, qual seria a de uma arrancada a ferro e fo-
go atravez das fileiras dos inimigos; deixando-se pelo con
trario envolver por estes, bem que defendendo o terreno
palmo a palmo, teve que retirar-se sobre o pontal da bar-
ra chamada de Santo Antonio, e naquelles tempos, do Pa
(kão,-por um que ali haviam inaugurado os primeiros ex
ploradores da costa. O apuro chegou a tal ponto que faltos
de agua tinham de mandar caravelões por ella á visinha
capitania dos llheos; e em vez de voltarem com agua a
matar a sede aos que pela sua escacez tauto soffriam na
trincheira da barra, alguns passavam de todo a outras ca
pitania.

este comenos fundeou no P01'tO uma caravela, que se
dizia chegar de Portugal com um alvará regio para a pri
são do velho chefe. Era portador do alvará um clerigo de
missa, que chamavam o Bezerra, e que d'ali fugira mezes'
antes, com outros descontentes. Apresentando-se com o
alvará perante as autoridades inferiores da colonia, com

-quem estava naturalmente mancommunados, o resulta
do foi a prisão do donatario apezar de suas immunidades.
De de logo, cada um ficou livre de seguir para onde me
lhor lhe pareceu. A resolução geral que tomaram foi a de
passarem todos a acoutar-se I na proxima capitania dos
llheos.

O tal alvará era falso, e a acção practicada chega a ser
infame, pelo escaroeo feito a um velho contrariado; e mais
se aggrava com a circumstancia de ser executada pelo mi
nistro de uma religião toda de paz e de amor.

O donatario, assim desamparado, retirou-se para Porto
Seguro, onde esteve mais de um anno; até que, instado

I Carta de Pero Borges de 7 de Fe- de 20 Dezembro 1546. (Cópias na Coll.
vereiro de 1550. Dita de Duarte Coelho do A.)
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~f- por Pero de Campo e convidado de novo pelo gentio da
~ Bahia, e seus socios, os cl1ristãos gentilisados (que haviam

contribu"ido a expulsaI-o, e que era em sua busca manda
ram a Diogo Alvares), voltava lá outra vez a estabelecer-se,
quando o navio em que ia naufragou na costa fronteira á da
antiga povoação; onde. depois de escapar do mar, não
conseguiu escapar-se das fauces dos Barbaros anthropopha
gos da Ilha de Itaparica, que o prenderam e devoraram,
com quasi todos os que com ellc iam. Primeiros martyres
da civilisação da terra bahianal-A grande obra que em
prehendestes, e por qúe vos sacrificastes, veiu a realisar
se. A terra que regastes de vosso sangue é uma das mais
populosas e mais productivas do Imperio de Santa Cruz;
e os seus habitantes ·mais piedosos ainda se lembram de
vós em suas oraçãos ao Senhor dos justos, que distribue a
quem os mereceu galardões sempiternos!

Depois das doze capitanias. do continente, justo é que
tratemos ~ambem da ilha adjacente, que,' em virtude do no
me do seu proprietario, passou a chamar-se de Fernão (ou
Fernando) de Noronha, em vez de Ilha de S. João, como
primitivamente.

A doação fôra feita no reinado anterior, e confirmada
por D. João III em 1522, afim de que o donatario na ilha
lançasse gado e a rompesse e aproveitasse, segundo lhe
aprouvesse, obrigando-se ao tributo do quarto e dizimos.

O primeiro donatario e seus successores apenas se li
mitaram ao goso de se chamarem donos da ilha, pois que
nada por ella fizeram, contentando-se de tirar della em
seu favor a confirmação em cada novo reinado t. Não
consta que mandassem colonos, nem invertessem nella ca
bedaes; por quanto, anDOS depois, ainda estava deserta ~:

e d'ahi a um seculo, a encontraram tambem despovoada
alguns viajantes.

{ A ilha seguiu ainda por muilo tem
po na familia do dOllatario, a cnjos her
deiros foi coufirmada pelos alvaras de
20 de Maio de 1559 e 8 de Janeiro de
1695. Talvez só passou de todo a corôa
quando della fizeram enLl'ega os Rol
lalldezes, que foram os que mais cui
daram de seu aproveiLamenLo. Em
1602 havia ali talvez por conLa do do
naLa\'io apenas um feitor com Lreze e~-

cravos d'ambos os sexos. (QuiulelIa.
II, 159.)

2 Não podia ser oulra a ilha «de seis
leguas de comprido em que havia só
passaros em tauta quanLidade que se
ma Lavam a mão». a que segundo di1
Scbmidel(cap. 4.) aporLaram, aos dois
mezesde viagem. os navios da armada
de D. Pedro de 1I1endoza.
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VIDA DOS PRIMEIROS COLONOS E SUAS RELAÇÕES COM OS Il\'DIOS.

COMO nenhum dos don tarios tivesse' os meios necessa
rios para beneficiar nem a centesima parle da terra que
podiam tomar para si, o maior empenho de todos fôra o
de angariar moradores que levassem capitaes, e que
se propozessem a receber terras de sesmarias e a cul
tivaI-as, Os artigos de exportação que primeiro mais se
cultivaram foram o arroz e o assucar: valia a arroba deste
do melhor, a quatrocentos 'réis, preço equivalente a oito
alqueires de arroz em casca.

Vendo-se em pequeno numero e tão desamparados, os
christãos em cada uma das capitanias começaram por a
fazer-se a muitos usos dos Barbaras, nos objetos domesti
cas e de primeira necessidade. Destes adoptaram o uso do
tabaco de fumo I,. e com tanto amor que se tornou geral
e passou á Europa, e ja no seculo seguinte constituia
um dos ramos da industria e producção do Brazil. Quiz a
Igreja oppor-se a este uso declarando-o rito gentilico; e
prelado houve que chegou a prohibil-o com pena de ex
communhão, dando alguma vez aos que fumavam na Igreja
de penitencia o trazerem as cangoeiras ou grandes cigar
ros ao pescoço; mas tudo foi debalde.

Dos mesmos Barbaros adoptaram os colonos o uso do
milho e da mandioca, e todos os meios de cultivar e pre
parar estas duas subsisLeneias alimenticias.

l otabaco ja era na Asia conhecido, e dc lá nos veiu o vocabulo «cllal'ul.O».
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~~. Delles adoptaram tambem o uso frequente da farinha da
-.-:.... raiz de mandioca, e o das folhas da planta que dá esta raiz,

isto é da maniçoba, { como hortaliças; e para o mesmo fim
emp'regavam as folhas do tayá on tayobas. Tambem co
Ibiam os olhos tenros das aboboreiras jurimús (ou gerimús
como escreve o nosso Moraes), cujo guisado cbamaram
cambuquira\ i. Alêm disso cultivavam os cal'ás e inhames,
e sobretudo o excelLente aipim ou mandioca doce, que se
comia pondo-a simplesmente ao borralho, e sem mais pre
parativos.

As pacobas ou bana~as da terra foram tambem um dos
primeiros alimentos que mais se generalizou, em quanto da
ilha africana de S. Thomé não se transplantaram as que
por isso ainda hoje tem este nome. Alguns pés desta
planta ao abrigo do choupana ou tujupar 3 de um colono,
lhe asseguravam a subsistencia E'~m o trabalho; pois que,
como diz um contemporaneo, pai ece que a bananeira, que
alguns Cl'eem ser a figueira do Paraiso terreal, foi a planta
dada ao bomem para excepção do preceito de dever elle
ganhar o sustento com o suor de seu rosto. O vocabulo ba
nana é africano: musa lhe chamavam os Arabes: pacoba
os nossos Iudios. .

Na primitiva construcção das casas, em vez de prega
dura se adoptou o timbópeba, para segurar as ripas, con
forme usavam os Indios em suas construcções. Tambem
se adoptaram as proprias formas de suas cantaras ou va
sos de barro para trazerem agua do rio ou das fontes; e
em outros artigos domesticas foi a adopcção dos usos tão
excessiva que até com elles vieram seus proprios vocabu
los de lingua tupi, os quaes para sempre no Brazil accusa
rão sua procedencia, como dissemos 4 ácerca dos Arabesna
Hespa.nba. Não faremos aqui resenha desses nomes, quando
tantos delles se acham insensivelmente indicados ou em
pregados em outros lagares desta obra.

Dos Tupis adoptaram os nossos quasi tudo quanto res-

I «Oba» significa folha.
~ AduJleração de «Coan Kyra», gre

lo ou olbo de qualquer planta; Diee.
braz. p. 74.

3 Nesta 'palavra preferimos sempre
seguir a orthographia do P. Vieira ad
mitLiua per Moracs. O Diee. Ikaz. es-

creve «tejupaba»; Cardim, p. 90, «tei
jupaba»; Soares, «tajupar»; Callado,
Valor. Lueid., ·160, «tugi par» e Abbe
ville rraiupawe. Varn. Com. a Soa-
res.241. .

4 Seeç. VI, pago Si.
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peitava ao barquejar, bem como á pesca e até á caça. ~~~.

A atrevidã jangada de Pernambuco, semelhavel aos~
pangaios da Africa oriental e da India, que ainda hoje aco
mette no sos mares, com pasmo do viajante europeu, que
mal concebe como haja quem arrisque a vida sobre uns
toros ligeirissimosmal unidos, quevão quasidebaixod'agua
navegando dias e dias longe da vista da terra, -as ligeiras
ubás de cortiças que se deslizam sobre as aguas do Ama
zonas,-as soberbas canoas feitas de um só tronco ca-
vado que ás vezes se arroslam pelo alto mar, de umas para
outras de nossas provincias, e que remadas a vinte pás
por banda poderiam porfiar em velocidade com a galeota
imperial, para uão dizermos com um vapor dos nossos
dias,-bem como as balsas de molhos de timbó ou peripe-
1'1.. .. bO que vem a ser tudo senão remanescentes da in
dustria selvagem? A humilde canoinba, pouco maior do
que uma arteza caseira, e tal como ainda hoje a vemos nos
sacos ou conchas em que remanseam as nossas pintorescas
bahias ou caudalosos rios, movida brandamente pela ya
cumá do indolente pescador, sentado á popa e apupando
de quando em quando com o rouco busio uatapy, ou ou-
tra bu ina com que imagina attrahir o peixe, da mesma
forma que o pastor dos Ipes atrabe seu rebanbo, tão
pouco foi imporlação europea.

O uso que ainda se faz dessa busina, o emprego do for
tissimo fio do tucum, adoptado de preferencia para as li
nhas de pesca, e para a rede puça { ou jareré, o uso de
tingllijar os rios, e o dos giquis nos caneiros,-tuáo foi
adoptado d98 que estavam por esla terra.

E o que dizemos. da navegação !3 da pesca, com mais
razão applicai'iamos á caça, se os colonos não viessem mu
nidos dos instrumentos de invenção de recente data,-as
armas de fogo; e ainda assim muito teve que aprender do
Barbara o colono caçador, não só para ser mateiTo, isto é,
para saber andar ·no mato, como para conhecer muitas in
dustrias especiaes da mesma caça, tanto de manteria, co
mo de volateriaj e para moqueal-a.

Assim forçoso nos é conhecer que a nova industria se
deixou absorver .judiciosamente· pela dos Indiosem tudo

I Poçá cSP'cvc MOl'acs. V. este A. no vocabulo Hodofollc.
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Siifr' quanto ella tinha de aproveitavel. A frequencia da rede
--...-:. symbolisa ainda hoje o triunfo dos usos que pareceram

de todo razoaveis. .
Um dos elementos que mais aqui concorreu para a fu

são das nacionalidades tupi e portugueza foi a mulher.
Os primeiros colonos que vieram ao Brazil, e que se fami
liarisaram e alliaram com a cabilda visinha do porto
em que ficaram, juntavam-se logo, mesmo sem ser em lei
da graça, com alguma India, que ségundo vimos os pro
prios escriptores não deixavam de achar bellas. Por outro
lado ellas tinham, e tem ainda hoje as meio domesticadas,
muita disposição para se unirem aos Europeos, não só
como querem alguns por motivos physiologicos que nos
não pertence individuar, como por se libertarem assim do
mais duro captiveiro, que lhes davam os Barbaros seus
maridos. ~'s vezes deslizavam-se mesmo os colonos pelos
abusos da polygamia, como fez João Ramalho em Pirati
ninga, e os resultados, apezar de serem irreligiosos os
meios, não podiam deixar de ser em favor da fusão das
duas nacionaLidad.es. -Os nascidos das raças cruzadas di
ziam-se em fraze tupi curibocas, porêm o uso fez preferir
o nome de mamelucos, se que dava em algumas terras da
Peninsula aos filhos de chrisLão e moura. Contra as allianças
destas gentias com os christãos nunca houve prevenções,
como havia contra as das mouras e judias: naquellas o
proprio acto do matrimonio religioso era um triunfo: quem
não tinha outras' crenças não deixaria de seguir as do es
poso. Todos os documentos dos tempos antigos e moder
nos nos descobrem aqui, como nas colonias dos Castelhanos
as tendencias dos coLonos a este cruzamento successivo de
raça, que fel que a americana não se exterminasse em
parte alguma, mas anLes se crusasse e refundisse I. O no
me curiboca appLica-se hoje no Pará aos descendentes
mestiços das raças afFicana e americana: cafusos aos da
raça africana e parda. Canicarús ehamam os Barbaras
áquelLes dos seus que transigem com a civilisação, come
çando por aldear-se .

. 1 Ni nl computar la aminoracion de refundido en las demns cnstns... Los
la raça india se ha tampoco ido a in- espanoles y los negros careciendo en
vesti~ar la parte que de ella se ha con- Amel'ica de lIlujeres de su especie
vertido em sangre criolia ó mestiza, ó respectiva en proporcion exigencias
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Passavam-se nesses· tempos primitivos, nas colonias 1~&'

brazileiras nascentes, scenas analogas ás que haverão tido-~

logar em todos os paizes mais alrazados, que começam a
ceder o passo á nacionalidade que nelle se introduz com
a superioridade e encantos da civilisação sobre a barbarie.
Os selvagens prestavam-se gostosos a trabalhar nas roças
ou derrubadas, nas sementeiras e plantações e na cons
trucção das casas, a troco de uma vara de linho, ou de um
anzol ou de um pedaço de ferro ou enfeite de vidro, que
reputavam de granJe valor, só porque mediam. este pe-
la impossibilidade que teriam de produzir taes artigos,
que lhes eram de tanta utilidade. Assim, o que delles se
não alcançaria por punhados de ouro ~ ou de prata, se
obtinha por um pedaço desse metal que mais utilidade nos
presta, e só desconsideramos pela abundancia com que se
apresenta sobre a terra, ou por algum ornato de vidro; e
quem sabe se, ao realisarem elles esses primeiros contrac-
tos e escambos com os Europeos, se persuadiam ficar de
muito melhor parlido e haver logrado aquelles que effecti
vamente os logravam.

Os habitos religiosos presidiam na vida dos habitantes,
especialmente nas colonias que mais prosperavam; como
S. Vicente, Porto Seguro e Pernambuco.-Os colonos,
como quando estavam a horda, se reuniam em terra to
das as noites para rezar o terço; e inlroduziam a sauda
ção do «Louvado seja Nosso Senhor Christoll que ainda
hoje se usa proferir ao rende os quartos em alguns dos
nossos navios, e que veiu a ser a que geralmente dizem
nas differentes provincias os Africanos captivos.

Durante o anno as festas do kalendario romano se
guiam-se com o maior escrupulo., ainda naquelles usos em
que a differença dos climas e çlos produclos do solo pedi
riam menos rigorosa observancia. Esla porém parecia aos
colonos que os conchegava aos seus parentes no além
mar. O dia de anno-bom, era festejado com o banquete

fisicas uecesariamente habian de re
currir :i las mugeres deI pais». (Vadil
lo, Apuntes, etc., 5 ed., p. 52 e 55).

1 E'digno de citar-se o facto pas ado
em 1556 a uma frota <la Nova Hespa
Ilha, cujos In<lios, da prata que se sal
vou em terra, só roubaram o canbamaço

dos sacos, de modo que veiu a encon
trar-se, d'ahi a cinco mezcs, I]a praia
todo· o metal. Deste 'facto nos conser
vou memória FI'. Thomaz de Mercado,
lia sua oh.·a, impressa em Salamanca
em 1569, com o litulo:-Tratos y con
tratos de merca<leres, etc. roJ. '18 v.



t 7 .{. FESTAS PUBLICAS E DAS FMIILlAS. ESCUAVOS lNDIOS.

1~R' que lhes permittia sua pobreza; no entrudo arremedavam...
~ se perante os gentios as loucas saturnaes de outros gen

tios antigos. Nem aquelles podiam entender donde vinham
a seus hospedes, de um dia para outro, e sem beberem vi
nhos, tanta embriaguez; - nem porque se offendiam os
amigos mais intimos, lançando-se agua, ovos e farinhas;
que então não eram taes acomettimentos feitos como hoje
com limõesinhos de cera com aguas de cheiro. Vinham as
endoepças e suas consoadas de confeilos, e as igrejas jun
cadas de plantas balsamicas. Seguia a festa do Maio, e a do
Espirito Santo, com a doçaina e a competente gaita de fol
Ies e o imperador de um só dia. As fogueiras e os fogue
tes de S. Antonio, S. João e S. Pedro e do padroeiro ou
padroeira do lagar eram de indispensavel condição; e o
gosto se foi exaggerando ao ponto em que o vemos em nos
sos dias, que talvez não haverá no mundo paiz em que se
queime em polvora mais dinheiro que no Brazil. O culto da
Virgem não deixava de ser ·cêlebrado com a maior devo
ção. Finalmente vinha cerrar o anno o Natal com seus pre
sepios, seus autos sacros representados, sua missa do gal
lo, e seu bacorinho morto.

Nas cerimonias religiosas consisLia a principal parte da
vida domestica desde o berço.-O baptisado do recemnas
cido fazia-se com a passiveI pompa; o dia da primeira com
munhão era de grande festa na familia, como precursor do
matrimonio 1 sacramento este ao qual os pais procuravam
encaminhar seus filhos apeU8s entravam na puberdade.

Não se envergonhavam os christãos de roçar mato ou
de cavar com a encháda ao lado dos Indios, seus amigos,
ou de algum escravo ql:le destes adquiriam. No captivar o
gentio da propria capitania foram os donatarios mui par
cos, e só consideravam legitimamente seus os que haviam
sido aprisionados na guerra. E devemos confessar que esta
practica, fundada no chamado direito dos vencedores, ti
nha tendencias civilisadoras, e em alguns pontos chegou a
produzir o influxo benefico de poupar muitas vidas, fazen
do que os mesmos vencedores guardassem para resgatar
com os noss.os os p.risioneiros que segundo seus habitos
deviam matar. ./

Quanto a nós, tem-se clamado demasiado injustamen
, te contra as tendencias dos primeiros colonos de levarem

/'_ r

:u - f;...../4. Â,.-., / ~}d>o/.") I ( /;........
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a ferro e fogo os Barbaras da terra, agrilhoando-os, ma- ~c.

t~ndo-os ou escravisando-os. Não sejamos tão injustos com~
os nossos. antepassados, nem tão pouco generosos c'om os
que da mudez dos sepulcros não se podem defender. Para
provar a humanal fraqueza, os nossos instinctos de vingan-
ça, não necessitamos -ir contender com os ossos de nossos
maiores, para os quaes só nos cumpre pedir paz e com
paixão, quando alé alguns (os dos devorados pelos Barba-
ros) nem sepulturas tiveram. Houve sim, como adiante ve
remos, quem abusasse, quem sem caridade pretendesse
conculcar as leis divinas e hlimanas, e introduzir com pi
ratarias e crueldades, a anarchia e a dissolução nas pri
meiras povoações que o christianismo fundava no Brazil.
Mas laes monstros da sociedade eram a excepção, e mui-
tos delles tiveram o merecido castigo.

Por via de regra, para com os [ndios, os donatarios
conduziram-se ao principio do melhor modo que lhes
era possivel. A'frente de um limitadissimo número de co
lonos, contando enLre elles alguns escravos de Guiné, ou
criminosos, senão inimigos figadaes, por castigos que se
tinham visto obrigados a aplicar-lhes ainda durante a via
gem, passando em revisla ao pôr o pé em terra o maior nú
mero de gentios que se reuniam de todos os conlornos, pa
ra admirar áquellas canoas colossaes (igara-açú) que os ha
viam transporlado, e para tratar de obter alguns cascaveis e
oulras frioleiras de resgate; e vendo diante de si guerreiros
tão fortes e tão destros, que nunca deixavam' o arco e a
frecha, que acertavam com esta a grande distancia no pas
saro que voava, e no peixe que rapidamanle fendia as
aguas, os donalarios não podiam, excepto em caso de de
meneia, deixar de conhecer que a melhor e mais segura
politica era a de aLLrahir a si pelos meios da persuasão
laes elementos de fôrça.

Neste intento começaram em gera 1 a obsequiar e pre
sentear os Indios, seguindo a practica que aos primeiros
exploradores era recommendada pelo pro'prio Soberano.
Passavam depois aos contractos; e da falta da execução
destes, entre os particulares, procediam motivos de desin
LelligEmcia. O Barbaro OI:gulhoso e independente, desco
nhecendo os direitos da razão e a supremacia da conscien
cia, nem sequer admiU.ia a admoestaç'llo que alguma vez,
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~IT' de parte de um ou outro colono e do proprio donatario, pro-
~-' vinha de verdadeira caridade evangelica. Demais tàes Bar

baras dissimulados sempre, e tendo como tem todos I para
si que é ardil de ataque e de desaffronta o que, á nossa
rasoavel maneira de ver, é traição e aleivosia, aprovei
tavam da primeira occasião paracommelter um assassina
to, crime que nosso direito pune com a pena de Talião_

Por- outro lado os mesmos Barbaras reputavam como a
maior prova de covardia de um homem o não saber ser
altivo.e insultante contra os que o iam matar. Entre elles,
como ja vimos, o prisioneiro seguro de que tinha de mor
reI', era obrigado a fazêl-o a sangue frio, indo para o sa
crificio de frente levantada, como para o combate. Autes
de succumbir lhe cumpria, com ameaças, vingar-se dos
que o matavam: devia dizer-lhes como os seus companhei
ros o haviam algum dia de vingar, matando-os a elles to
dos, e como a eLle proprio não o p~ivavam da vida, senão
quando ja lhes tinha feito todo o mal que podia_

Podemos pois imaginar que pouco favoravel juizo fa
ziam dos christãos seus inimigos, vendo-os tam covardes
no acto para o qual elles reservavam a ostentação do seu
maior valor. Os christãos aprisionados ás vezes ao aca
barem de chegar da Europa, ignorando os usos barbaras
e-a sorte que os esperava, quando levados ao sacrificio,
alheios inteiramente a taes scenas hórridas, não podiam
deixar de atemorisar-se; e desconhecendo a nenhuma pie
dade destes homens ferozes, e o facto de que o sacrificio
do prisioneiro de geração contrária era para elles de reli
giosa vingança, bra4avam misericordia aos ceos e a elles,
que despresavam nessa occasião as lagrimas como'se fos·

-I ••• «com notoria aleivosia appare- Iiaridade as suas visitas atp- ver se en
cem como amigos... se reconhecem contram occasião para o seu atroz pro
descuido que os assegure de sua pre- ceder..... Sem que tanta cobardia e
meditada atrocidade, sem perigo de atrocidade os envergonhe, antes della
alguns dos seus. infalivelmente ac- fazem garLo tratando de estlllticie o
commellem ... E de tanlas atrocidades modo de fazer a guerra dos Portugue
se gloriam como de um heroismo, fi- zes e Hespanhoes,-dando e recebendo
cando com mais nome, e mais respei- golpes, . ainda a mesma morte de
tado em toda a nação aquelle que com- frente a frente ... que isto só nescios
metleu mais crimes. Se pelo contrál'io fazem, quando na guerra o modo
acham a cautr'lIa precisa, e que os de- delles ... e o mais seguro e prudente;
sanil11a da sua perfidia, com a maior porque fazem estragos sem receberem
di5simula~.ão tudo occullam; e sabem dtlml]os, espreitando uma e muitas
mostrar a mais tillgida e sillcera lIrha- vezes occasião OppoJ'tllna .• (Almeida
nidade, repetindo com a maior fami- Serra, Hev. do lust. XIlI, 569 e 570).
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sem só derramadas por pusillaminidade. O resultado era ~~lf

julgarem-se cada vez mais valentes e mais fortes que os -..-:-.
Europeos. .

Da menor rixa se originava uma desordem; nesta cada
um pugnava pelo seu companheiro, e pelo direito que jul.
gava ter por si. A guerra estava declarada. Os Indios reti
ravam-se e preparavam-se para, na forma de seu costume,
dar a vingativa assaltada de surpreza. Os christãos ou se
fortificavam, ou, depois que conheceram que os gentios to
mavam por covardia quaesquer esforços para com elles se
reconciliarem e que os aleivosos tinham a maior repug':"
nancia de entrar em combate franco corpo a corpo, saiam
a aggredil-os; e os prisioneiros de guerra traziam-os para
captivos. E cumpre confessar que não havia nesta pena
retaliação; quando os mesmos gentios, apenas se declara
vam inimigos dos nossos, os matavam e devoravam -E
principio, ~m quanto se não fez frequente o uso dos saios
ou gibões d'armas de seda acolchoados de algodão (intro
dusidos das Antilhas, menos pesados que as cotas de ma
lha, e sufficientes para embotar as frechas), tinham elles
pelo número grande superioridade. I

Foi a experiencia \ e não o arbítrio nema tyrania, quem
ensinou o verdadeiro modo de levar os Barbaros, impon
do-lhes á fórça a neces,aria tutella, para acceitarem o
christianismo, e adoptarem habitos civilisados, começan.....
do pelos de alguma resignação e caridade.

Conheceu-s,e que ou havia que segnir Lal systema, ou que
abandonar a terra, para evitai-o. Taes são nossas· convic
ções. Sabemos quanto cumpre na Historia não desculpar
os erros, e quanto os exemplos que nos levam a aborrecer
o vioio são quasi de tanta instrucção como os que nos fa
zem enamorar das. acções virtuosas; mas temos que o ha
bito de esquadrinqar o lado desfavoravel dos factos, papa
depois contar como verdade o que se maliciou, é repre
hensivel tendencia do animo, que em vez de artificio in
culca existencia de peçonha.

Está porém reservada aos nossos vindouros a tarefa de
condemnarou deju'stificaro proceder dos antepassados, se
gundo por fim venham a conduzir-se com Oq Indios que

i «E'bem que estejam (os Indios) moI' e fÔl'ça dos branco~ que eje pala
obrigauos continuamente mais de te- vras.»-(Baena, Hev. do Inst. V. 270.)

HIST. GEl!. DO BRAZ. TOM. I. '12

"
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i~lf ainda teffi@S. A experiência ,de cada dia I nos está provando
--.-:.. qne «sem o 'emprego da fOllça .. " ~ão é possivel repelür a

. aggressão dos mais feroses \ reprimir suas correrias; e mes
mo evitar as represalias a que ellas dão lagar 3.»

Com a jurisprudencia que se havia adoptado ácerca dQ
genliio barbaro da terra, aliás inteiramente em harmonia
com a que ainda hoje aconselham os publicistas mais libe
raes, houvera aquella seguidó cultivando-se ~em a .depen
dencia tão immediata dosbraçosdos negros africanos, que
as providencias. philantropicas, ao depois adoptadas em
favor das raças americanas, tornaram indispensaveis.

Ja nesses tempos havia o illustre escriptor Pedro Mar
tyr, n'uma carta 4 que escrevia ao arcebi~po de Calabria,
consignado estas memoraveis palavras: «Acerca da liber
dade dos Indios ainda não se sabe o que mais convem...
. 'ma longa experiencia ensina que a sujeição é necessaria
aos que, quando privados de senhores "e de tutores, vol
tam a seus antigos 'usos e idolatrias.»
- As providencias de mal entendia philantropia, decreta
das depois pela piedade dos reis, e sustentadas pela politica
dos Jesuítas, foram a causá de que os Indios começassem
pouco a .pouco ·a serem'unicamente chamados á civilísação
pelos demorados meios da catechese, e que ainda restem
tantos nos sertões, devorando-se nns aos outros, vexando o
paiz e degradando a humanidade.-Era uma verdadeira
monomania do pseudo-philantropico Las Casas a de deixar
aos Americanos todos no mesmo estado em que eslavam;

-pois que a verdadeira philanlr.opia ou o amor da humanidade

I Em 1765 esc~e\'ia um respeitavel po!.» Nicleroy, 1855. p. 121.
prelado, o bispo do Pará FI'. João de 2 Palavras do ministro do Imperio, o
S. Jose (Rev. do InsL, IX, ,559): «Por senhor viscónde de Monl' Alegre, uo
esta indulgelJcia que experimentam os seu relatorio á Assemblea gerallegis
Indios se fazem insolentes; nem ha se- laliv:!, em 1852.
mana na cidade de Belem em que dei- ~ «Só com o medo se alcan-ça alguma
xem de ha.ver facadas, pancadas e al- C01,lsa delles» diz o missionario FI'.
gumas vezes mortes. Temos por cimo Apolonio de Tqdi; An.,do Rio de Jan.
que esta ca&ta de gentios não se enca- VI, '185. •
minha sem a força," etc. O celebre 4 Carla 806.- Vejo HumboldL Ex.
presidente dos Estados Unidos Jerfer- Crit., li, 285.-0 pensamenlo de Mar
son citava a certo viajante aos Estados tyr é o que depois parafraseou o jeslli
Unidos a opinião de Corrêa da Serra ta Vieira comparando graciosamenle o
que o suave systema de escravjdão nosso gentio ás estaluas de murta dos
adoptado pelos Portuguezes em rela-. jardins, as quaes, se bem que mui fa
ção aos Illdios do Brazil fora o mais ceis de reduzir-se a convenIente fôrma,
proprio para desenvolver os germens vecejam cOllli[luamente propenden
-da riqúeza territorial e para augmen- do ao seu eSlado natural de arvores.
tar'a população.- «Bosquejo hist. e (Vieira, Serm., 1Il, 405).
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não era q~em.o Ipovia, qu~n~o elle. por' aut~o lado :ppéga':l ~~:
a convemenCla da esera~lda(j) afrIcana, e em '1á1 t leIIll+~
brava para haver mais escravôs que não pagassem direitos
os Africanos que se la.vassem á.Ameriea! Nem que (iJfSeU
proposito fosse transportar á mesma America toda a Etio-
pia. Em nossos dias Las Casas, o Ehilantropo proverbiái
Las Casas, devialser perséguido como negveirio, oór -ao
menos como cumpliee em defender o trafico africano: r;

Pelo que respeita aos Jesuitas, ocimpre dizer -que os p:ri
meiros, e principalmente os <:lojs Cl quem o Brazü reconlier
oe dever maiores serviços, 'Nobrega e Anchjeta, não'eralÍl
elles sectario; das ideàsi de Las Casas.' O ptimeiro- escrevia
mui terminantemente a Thomé de Souza '1: ((Em mentes
o gentio não for senhoreado por guerra e sujeito, como fa

.zem os castelhanos nas terras que conquistam, -e no Para
guay fizeram com mui pouca gente senhoreando o maior
gentio que ha na terra ... D «E se o deixam em sua liber
dade e vontade, como é gente brutal, não se faz nada com
elles, como por experiencia vimos todo esss tempo que
com elles tratamos com muito trabalho, sem delle tirarmos
mais fruito que poucas almas innocentes que aos céos man
damos. D

De igual opinião era tambem Ruy Pereira, outro jesuita
que aplaudia haver certo governador 2 deixado de seguir
pseudo-pbilantr:.opias com os Indios: «Ajudou grande
mente a esta conversão, diz, caír o Sr. governador na con
ta, e assentar que sem temor não se podia fazer fructo.»

Anchieta 5 escrevia pouco depois que se havia projec
tado fazer a guerra aos Indios contrarias «para que po
dessem viv~r com alguma paz e socego, e juntamente co
meçassem a abrir algum caminho para se poder prégar o
evangelho, assim aos inimigos como a estes Indios; sobre
os quaes ja temos sabido que por temor se hão de converter
mats que por amor. D •

Se o uso e as leis tivessem continuado a permit.tir que
a cohiça dos colonos bem encaminhada arrebanhasse os
selvagens do Brazil, sugeilando-os primeiro ao menos por
sete annos, como a servidão israelita, não se teria ido aquei
la exercitar, além dos mares; buscando rios porões dos

I '1559. An. do R. de Jan. VI, 8.
i Men de Sá.-Sel. '1560.

5 1561. An. do R. de J.an., VI, 57.
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Silli· navios, e entre os ferros do mais atroz captiveiro, colonos
~ de nações igualmente barbaras e mais supersticiosas, es

sencialmente intolerantes, inimigas de toda a liberdade,
e que como que ostentam a raia da separação com que se
extremam dos Indios e dos seus civilisadores. Sem identi
dade de lingua, de usos e de religião entre si, s6 a cêr e
o infortunio vinha a unir estes infelizes, commu.nicando-se
na língua do colono, estrangeira a todos, e por isso sempre
por elles cada vez mais estropeada, em detrimento até da
educação da mocidade, que havendo começado por apren
der a falar erradamente, tinha depois mais trabalho para
se desavezar de muitas locuções viciosas.



SECÇÃO XIV.

ESCRAVIDÃO D'AFRICANOS. DESMORALISAÇÃO NAS CAPITANiAS TODAS.

O PRINCIPIO da escravidão foi antigamente admittido por
todos os povos, ainda o reconhecem algumas nações' da
Europa, e até o tolera oEvangelho. Aintroducçãoporém da
escravatura dos Mricanos foi em Portugal uma especie de
continuação á da dos Mouriscos vencidos nas guerras de re
ligião, em represalia ao que elles faziam. A necessidade de
braços nas colonias portuguezas das ilhas da Madeira e de
Cabo-Verde, e aabundancia que delles havia na costa de
Guiné, tâo proxima, senhoriada por Portugal, tinha iudu
zido a muitos proprietarios a mandar por elles; porém co
mo foi estabelecido { que nenhuns de taes escravos podes
sem ir de umas colonias para as outras, sem darem primei
ro entradii no porto da capital, afim de pagarem ciza,
converteu-se Lisboa em um grande mercado .de escravos
africanos, do qual não deixariam de aproveitar-se com al
gumas peças (como então se dizia e se disse por muito tempo ~

depois) os donatarios que tanto necessitavam de braços, e
que não sabiam se poderiam contar ou não com o gentio
de suas capitanias. Os eScravos eram considerados como
na legislação romana coisa venal, e as Ordenações Manue
linas tratam delles em uma secção cujo titulo 3 por si só
nos revela a consideração em que os haviam: diz assim;
«Como se podem engeit~r os escravos e bêstas por os acha
rem doentes ou mancos.» As Ordenações Filippinas, que

I Vejo Reg. da Fazenda.
! Vieira, Sermões, VI, 59i.

3 Liv. 4, til. 16.
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i~~' ainda hoje regem desgraçadamente entre nós, alteraram-o
~ deste modo i: «Quando os que compram escravos; ou bês

tas os poderão engeitar por doenças, ou manqueiras.»
Em nosso entender, os escravos africanos foram levados

ao Brazil desde sua primitiva colonisação; e naturalmente
muitos vieram com seus senhores a bordo dos primeiros
navios que aqui aportaram, comprehendendo os da arma
da de Cabral. Porêm a verdadeira introducção dos escra
vos de Guiné, e depois de quasi toda a Africa, isto é, do
trafico em ponto maior, proveiu, em primeiro logar como
fica dito, de se haver promulgado como iIlegal a escravatura
india, com raras e'xcepções, das quaes se os poderosos
abusavam ~ outros se arreceavam, só para não virem a achar
se no caso de ter que pleitear o seu direito. Em segundo
Iogar proveiu de se haver ja nas Antilhas conhecido por
exgertenoia que os African<Ds eram mais fórtes e resistiam
niais-ao'tcabatho aturada do sol do .qué os Indios_ Os enge
nhos de 'SslJp~r necessitavam; é verdade~ arduo trabalho;
mas' talyez teria havido modo' de nãó dar apezar disso
tanta latitude á introducção dos Africanos, ou de se haver
aber.to mão á cultura da cana.

I,Parece que lllllguem se lembrou de fazer no Brazil, on
de a nabur~za é tão feotlmla que permitte conseguir talvez
resultados· igôaes aos de ou tros paizes coril metade do tra
balho, que ninguem se lembrou, mjzemos, de que bastava·
que os eoloDos ou os 'indios trabalhassem nas lavouras no
verão desdecas cinco até ás oito ou nove da manhã, e des
de ?S quatro ou cinco até ás seis e meia da tarde, descan
çando assim, ou empregando-se em casa, durante as sete
horas mais-'calorosas do dia.

Q' direito da <iliza dos escrávos foi na metropole arre':
matado por contracto; e a um pedido de Duarte Coelho
para introduzir livres 'certo número deUes (não sabemos se

. Indios, se Africanos)'fespondeu-Ihe o rei que não Ib'a podia
àar, em quanto o prazo-dó tal contracto não expirasse'. j

I Gemo a colonisaçãID africana, disti.nGta principalmente
pela sua 0ôr, 'Velu para o diante a let.'lJãb grande entrada
no Brazü qt;le se- pócle consideraT hoje como utTI dos tres
elementosl delsÍla população, julgamos do nosso dever oon-

., Li\'. 4, tit. '17. d'Albuquerque.
9 Veja-se o testamento de Jel'on)'l\lo
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sagrar algumas linhas neste logar a 'tratar da origem desta ~~.

gente, a cujo vigoroso braço deve o B~azil principalmente~
os trabalhos do fabrico do assucar, e modernamente os da
cultura do caffé; mas fazemos votos para que chegue um
dia em que as côres de tal-modo se combinem que venham
a desaparecer tOLalmente no nosso povo os caracteristicos
da origem africana., e por conseguinte a accusação da pro
cedencia de uma geração, cujos troncos no Brazil vieram
conduzidos em ferros do continente fronteiro, e soffreram
os gl'Ílhões da escravidão, embora talvez com mais suavi-
dade do que em nenhum outro paiz da America, começan-
do pelos Estados Unidos do orte, onde o anathema acom
panha não s6 a condição e a côr, como a todas as suas gra
dações;,sendo nestl;~ ponto, como em outros muitos, a nossa
monarchia mais tolerante e livre que essa arrogànte republi-:
ca, que tanto blasona de suas instituições libetrimas, e cujo
aristocratico cidadão não admitte a seu lado nas reuniões
politjcas, nem nas civis e sociaes, o pardo mais claro, por.
maiores que sejam seus talentos e virtudes.

Não é nosso intento entrar aqui em explicações anat0
micas sobre a apparencia physica dos pov.os d'Afric3; nem
nos intere sa flgora indagar como a pelle parece' negra, co
mo o 'cabeLlo se apresenta em f6rma de carapinha (o' que
aliás não é symptoma infallivel das raças negras), nem qual
seja a theoria dos angulos faciaes, tudo o quê deve ainda
ser submettido a novas observações para dar resultados
seguros e simples, capa·zes de serem aproveitados'em UID&
historia civil. f

Tão pouco temos por essencial darmos t um extenso
catalogo das clifferentes nações de raça negra, ·que os no
vos coLonos preferiram nesta ou naquella epoca, e pata
esta ou aquella provincia. Pode-se dizer que a importação
ç10s colonos negros para o Brazil, feita pefos traficantes,
teve lagar de todas as .nações, não s6 do littoral d'Africa que
decorre desde o Cabo-Verde para o sul, e ainda alêm.. do
Cabo da Boa Esperança, nos territorios e costas deMoç.aI1l
bique; como tambem não menos de outras dos sertões qu.e
com ellasestavam em guerra, e ás quaes faziam muitos pri
sioneiros, sem os matarem. Nessas nações a liberdade indi·

. I

t Seguindo a Prichal'll, que acredita demasiado a Oldendorp.
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.sEC. vidual não estàva assegurada; pelo que os mais fortes ven-
~ diam os fracos, os pais os filhos, e os vencedores, com

muita maior razão, os inimigos vencidós. Assim ainda pas
sando tae~gente5aoBrazil, com as cop,dições da escravidão
romana; isto é, de serem coisa venal ou bem movei, me
lhoravam ellas de sorte; bem que o acto de os esoravisar era
inj usto, principalmente por não ser emprehendido por idéa
alguma philantropica, e pelo contrario dar em resultado
um insulto á humanidade, pelo ataque feito a um tempo ao
individuo, á familia e ao estado donde eram arrancados.

A fecundidade dessas raças em seus paizes era tal que
permitliria até poyoar o orbe todo de negreria, se de todo
o orbe partissem navios por colonos dellas.
. Estes povos pertencentes em geral á região que os geo
graphos antigos chamavam Nigricia, distinguiam-se sobre
tudo pela'facilidade com que supporlavam o trabalho no lit
toraI do Brazil, facilidade proveni,ente da sua fôrça physica,
da semelhança dos.cliI:nas, e não menos de seu genio ale
gre, talvez o maior dom com que a Providencia os dotou
para supportar a sorte que os esperava; pois que com seu
canto monotono, mas sempre afinado e melodioso, disfar-
çam as maiores penas. •

Dos menCionados povos negros, alguns havia com ideas
religiosas de islamismo, e até ja de christ.ianismo, em vir
tude da visinhança dos estabelecimentos e feitorias dos
Europeos; mas pela maior parte eram gentios ou idolatras:
em geral andavam nós; lavavam-se a miudo; e, muitos del
les em pequenos golpeavam a cara por distinctivo de
nação.-Alguns adoravam idolos, outros animaes; acredi
tavam estes em quigilas e feitiços, aquelles faziam sacrifi
cios e offertas aos que tinham bastante charlatanismo para
se inculcarem por seus sacerdotes.

Da Afrioa não recebemos só colonos africanos captivos.
Ao trato de nossos navios em alguns de seus PO!tos deve
mos acaso o monjôlo, i pilão que usava talvez a nação mon
jóia. Ao mesmo trato. devemos tambem a introducção
de algumas píantas, como dos quingombós, quiabos e

i Mé hoje não nos tem sido pos~ivel de seu monjolo veiu o nome que pri
averiguar bem o facto de se é africana mitivamente teve o local que serviu
ou asiatica esta machina, inteiramen- de assento a essa cidade, de Enguá
te primitiva. Se é asiaLica seria intro- guaçil-ou Pilão grande.
duzida em Santos por Braz Cubas, pois
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maxixes, do feijão preto, do capim ~e Angola, dos guan- ~~.

dós e da malagueta, bem como de algumas comidas e qui- --.-:.
tutes conhecidos com nomes africanos, sobretudo na Ba-
hia. A bebida do aloá pode ser introducção'da Asia, mas
alguns a teem por africana. São tambem d'Africa as pala-
vras quitanda, quenga, senzala, côco, macaco, papagaio,
e outras muitas admittidas até na Europa.

Se os colonos escravos africanos concorriam a augmen
tal' a riqueza pública com o seu trabalho, por outro lado
pervertiam os costumes, por seus habitas menos decorosos,
seu pouco pudor, e sua tenaz audacia. A escravidão, co
mo ella foi admittida entre nós, alheia á ternura da familia,
endurece o coração dos escravos, os quaes não que.rem
ganhar inclinações que de um a outro momento lhes sejam
contrariadas, nem podem interessar-se tanto pela prospe
ridade de seu proprio senhor; visto que d'ella nada lhes
cabe em sorte, desde o dia em que passam a outro
dono.

Apezar disso é certo que o melhor amigo que tem o
bom escravo é geralmente o seu amo e senhor. Não só
por um lado a opinião e a religião o obrigam a não
ser despotico e cruel, como o aconselha a isso o indi
vidual interesse;-o instinctivo amor da propriedade. De
modo que se pode afoutamente assegurar que a não en
contrardono,-anão passara ser noBrazil escravo o colo
no negro boçal que chegava d'Africa, sem protector algum
natural, sem uma enchada' sequer de seu com que revol
vesse a terra, sem ninguem interessado a entendel-o nas
queixas de seus soffrimentos, devia perecer á mingua: O
mesmo succederia ainda hoje a muitos delles se momenta
neamente os libertassemos, antes de os ir preparando para
com o tempo fazer a sens descendentes o bem que seja
compativel, em relação ao Estado e á familia.

Deixemos porém estas digressões que se referem a males
bastante radicaes e perniciosos ao paiz, quaes são os de
ter todavia por muito tempo que lutar contra o cancro
d'uma escravidão estrangeira, e contra a insubordinação
arrilada d.e alguns distr'ictos ainda no eSlado selvagem, e
passemos a ap ciar outros vicias e miserias que tendo co
mo tiveram melhor cura e remedia, eraUl os que na in-



f86 I!ERIGOS 1!lIMlNENTES DO BHAZIL. DESMOBALlSAÇAO.

~~~. fa:ncia ~e' "t?.da~ a.s no.ssas capitanias, pareciam ameaçai-as
~ dB'pengds mais Imml'llenOOs. ' I. ' •.

Provinham estes .perigos:
4IODa ext aordinaria desmoralisação a que t~nháni che..

gado'principalrnente as aolontas do Espirito Santo, Ilheos,
Itamíl;rapá e Jlahia (antes de perder-se); dlJ,aS ,das quaes
quasi que se haviam conver~ido em' valhacouto de -contra-
ha ndistas;' .

2.0 Da insubordinação e irreligiosidade que ia lavrando
em todas as outras, em consequencia dos degradados que
chov~am da mãe patria;

5.o Das' expedições francésas, cada vez mais ameaça
doras.

O,primeiro destes males,'a desmoralisação de algumas
colonias) chegou a ser tal qne nellas se armavam navios de
contrabandistas, -ou para melhor dizer de piratas, que iam
a corso pela costa. Estavam os mares do Brazil ainda peor
do que nesse tempo os de Tunes e d'Argel. Seis caravelõe&
preparados n'uma das capitanias do Sul foram á Parahiba
do Norte tratar por sua conta com os Indios e fazer brazil,
para vender não sabemos onde. O capitão de Itamaracá
asylava naquella ilba os que fugiam de Olinda, para esca
par ao merecido castigo a que por seus del.ictos os cbndem
nava o severo Duarte Coelho, que apezar da repugnancia
quê ·tinha de desmoralisar perante os Indios o prestigio
dos seus patricios pervertidos, teve algum~ vez de mandar
ehforcar alguns por incorrigiveis. Um certo Henrique Luiz
e outros da capitania do EspiritO' Santo foram' a Campos;
e sob pretextos de resgate apanharam a bordo um chefe
indio, e o f0ram.entregar (naturalmente a troco de algu
ma vantagem) 'a seu maiol' inimigo. Todo o gentio de
Campos se vingou da aleivosia, assaltandq a colonia dePero
de Goes, queimando-Lhe os canaviaes, e hostilisando-o a taL
ponto que se viu obrigado a evacuar, como fica dito na
sedção precedente. , :

Atguns navios trãziam de Portuga1 colonos contra sua
vO.ntade; e succedeu que estes se levantavam, deixando
n'algum. PO:r:t0 menos frequentado o capitão, e mais gente
que·s.e 'nãd assóciava a eltes', 'e seguiam. o rumo que lhes.
parecia. Um dos taes navios foi á Bahia ", 'lder roupas, e
d'ahi se passou aos Ilheos, e quem sabe se depois á 1'ur-
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quia, onde a pirateria contra os christãos seria por ventura, ~~.

virtude, como era heroicidade nos tempos dos primeiros~
povos da Grecia, que se deram á navegação. Desta praga
de piratas provieram por muito tempo as queixas é riva
lidades de umas capitanias para as outras, á custa das
quaes viviam os inimigos.

Assim, a inteLligencia que alguns donatarios queriam dar
ao h0misio e couto, fazendo-o extensivo aos crimes comet
tidos nas capitanias, apresentava por absurdo que um cri
minoso poderia só no Bí'azil perpetrar doze crimes, e ter
onze homisios successivos. Já em 154,6 se queixára a tal
respeito o velho Duarte Coelho, pedindo ao rei que orde
nasse aos outros donatarios e seus capitães que satisfizes
sem ás precatarias para entregarem os criminosos; porêm
nada tinha éonseguido.-Dahi adias e rixas entre os ca
pitães e as capitanias, que infelizmente medraram, e al
guns duravam ainda ha pouco, com grande prejuizo da
causa popular.

Os degradados que as penas da legislação c o mal en
tendido zêlo do governo pelo Brazil agora começa.vam a
mandar em maior número, concorriam a augmentara tris
te situação das capitanias. Verdade é que a Pernambuco
é que cabiam mais geralmente em partilha as taes remes
sas, por ser conhecido o rigor cõm que os sabia levar seu.
velho dona ta rio, que a final se viu obrigado a representarr
contra esse abuso em uma carta dirigida ao rei i: «Certi
fico á V. A., e lh'o juro pela hora da morte, que nenhum
fructo nem bem fazem na terra, mas muito mal. Creia V. A.
que são peores cá na terra que peste; pelo que peço a V. A.
que pelo amor de Deus tal peçonha me cá não mande.»
Alguns de Laes degradados conseguiam fugir para as ou.:..
tras capitanias, sobretudo para aquellas onde não estasam
os tlonatarios em pessôa.-Nellas se insinuavam. com os
capitães ou administradores, que, tendo em tudo a mesma
alçada e autoridade que os donatarios , em certas causas
màis que a da Casa do civel da corte, ou ás protegiam di
rectamente, ou pela protecção que davam aos seus amigos,
com cargos ficticiás de tabelliães, inquiridores, e outros,
concorriam a 'dispensar a estes dos mais trabalhosos e im-

I Carta de Duarte CoellJo de 20 de Dezembro de HH6.
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~~f portantes na:quelles tempos, ~omo eram OS do concelho; de
~ modo que estes vinham ás vezes a ser desempenhados por

degradados por culpas d'infamia e desorelhados. Ja se vê que
impossivel fôra advogar a opi fiião de que para a colonisação
do Brazil não concorreram alguns degradados. Em Portugal
os habitantes pervertidos moralmente Com tantas fortunas,
bem ou mal adquiridas na Africa, e principalmente na
India, ja não eram os mesmos do seculo anterior. O espirito
de cavallaria tinha perecido, e com elle o desinteresse, a
boa fé, e a ambição de glória nasoida da elevação do espi
rito. O desejo de conquista naseia só da cobiça. Os cri
mes não tinham fim, e os legisladores, conhecendo que
eram insufficientes todos os esforços e rigores do -Livro
quinto das ordenações para fazer barreira ao vicio que
estava menos no homem que na sociedade, viam-se obri
gados a commutar em degredos muitas condemnações á
morte. ' I

Assim pensamos que com narrar os factos como se
passaram em nada degraduamos a actualidade, tanto mais
quando é bem sabido como nas aristocraticas capitanias de
Pernambuco, S. Vicente, e ao depois na da Bahia, donde
procederam os povoadóres do Rio de Janeiro, Maranhão
e Minas, as familias principaes, fazendo timbre da sua ori
gem, se extremaram sempre evitando alLianças com indi
viduos cujos precedentes não conbeciam. Isto sem levar
em cónta que os povos não começam em geral aristocrati
camente, e que a origem dos nobres patricios de Roma
provinha dos estupros commettidos nas Sabinas peios ban
didos que as roubaram. Se 110 seu tempo { Barros ponde
rava a origem humilde da nobreza das ilhas adjacentes a
Portugal (Madeira e Açôres), ja enlaçada com os descenden
tes dos companheiros de Affonso Henriques, com igual ra
zão podéra hoje notar a: mescla genealogica, não só da ra
ça portu-gueza com a asiatica, como da dos descendentes
dos compa~beiros de Pelayo, com as dos caciques da Ame
rica, ou com a do tecelão 2 da opulenta pÇl.tria dos Dorias'
e rival de Veneza.

Voltando porém ao nosso assumpto, de que nos desviá
mos, cumpre saber qne a desmoralisação e irreligiosidade

I GarI'O<, II, 5 ","[I. Genova.
~ o p~le de Colo'mlJo era tecelão de



DESMORALISAÇAO E IDRELIGIOSIDADE. NÁOS FRANCEZAS. t89

em várias das capitanias nascentes chegou a tal ponto que ~~.

se commettiam assassinatos, entrando no número dos cri--~
minosos alguns ecclesiasticos. Muitos destes, não só deixa-
vam de cumprir os preceitos da Igreja, como, ás escancras,
faltavam á sociedade, vivendo escandalosamente na poly
gamia. Colono houve em Pernambuco que se lançou á vi-
da gentilica, da qual apenas saiu .quando se lhe orrereceu
mais tarde occasião de ir ver seus pais em Portugal. Al-
guns Indias depois de ja christianisados e domesticados, e
de haverem até feito viagens á Europa, voltavam por qual-
quer capricho á vida selvagem I. Em poucas palavras: a
religião e a moral, primeiras columnas da humana felici-
dade, eslavam abaladas, ou antes tombadas; a honradez
que deve presidir nos negocias publicos como nos parJ.icu-
lares cedia o passo ao cynico egoismo; e já qnasi começava
a justiça equitativa, e por conseguinte a boa fé e a con
fiança, a fugir desta terra.

Mas outro perigo crescente punha em maior risco a rui
na e a perda do Brazil. Eram as náos francezas; as quaes
não passando anteriormente do Cabo de Santo Agosti
nho, ou quando muito da Bahia, desde que estas terras
tiveram donalarios, se avezaram ao Cabo Frio e Rio de Ja
neiro, ilha Grande e Ubatuba, de modo que ja por estes
portos não ousavam mostrar vela os navios portuguezes.
A Bretanha e a Normandia consideravam as terras do Bra
zil tão suas como o proprio Portugal. Até á França leva-
vam Indios, e em vez de torneio chegaram a representar ~~,
em Ruão um combate e festim de nossos selvagens ~. i e 2.

A longiqua colonia de S. Vicente, que até então tinha
crescido com a paz em prosperidade, esteve, em conse
quencia do trato dos navios francezes, em termos de ver
cortadas as suas relações com a mãe~patcia.

Foi dessa capitania de S..Vicente, que tão célebre de
via um dia fazer-se nos annaes brazilienses. que partiu o bra
do mais energico, pelo qual a Càrte se inteirou bem ao
vivo do perigo em que estava todo o BraziL. Levantou esse
brado Luiz de Goes, irmão do donalario de Campos, e ao
depois jesuíta, a quem a Europa deveu a primeira planta

I Veja o folheto publicado em 151>1 , Veja o interessante folheto publi-
pelos jesuitas, intitulado «Cópia de cado em 1850 pelo Sr. F. Denis. «Une
unas cartas, etc.», f. 8 e 10. féte brésilienne, elc.»
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~~$' de tabaco que recebeu d'America. Goes em uma carta da
-~-.-' lada de Santos, depois de um preambulo de submissão e
M~~2. humildade, levanta assim a voz: «Se com tempo e brevi

dade V~ A. não soccorre estas capitanias e costa do Brazil, .. ,
ainda que nós percamos as vidas e fazendas, V. A. per
derá a terra.» Como se não estivesse bem seguro do apre
ço que.a côrte daria á perda do Brazil, por muito embria
gada com o Orien~e, a,crescenta: «e que n'isto perca' pouco
aventura a perder muito ... queira Deus não se vão (os
Francezes) a dobrar o Cabo da Boa Esperança. D E receo,
so aiuda de que não fosse bastante o ter falado assim ao
interesse, tenta tambem demover a piedade: cSoccorra
V. A., e com braço forte, que tudo se ha mister, e se não
o mover a terra e os inconvenientes acima ditos, haja V. A.
piedade dEi muitas almas ·christaus.» Finalmente depois de
ponderar que no Brazi~ tinha gasto mais do 'que possuia,
e o melhor tempo de sua vida, conclue: «O que me fica
para gastar é a minha vida e a de minha mulher e de
meus filhos, das quaes a Deus e a V. A. farei sacrificio, e,
em mentes nos durar, sempre rogaremos a Deus pela vida
e.Estado de V. A.»

A eloquentes instancias de Goes, ja precedidas dos avi
sos prudentes de Coelho, e das noticias do desastroso càso
do donatario da Bahia, levaram o Governo a adoptar a fi
nal meios mais heroicos para fazer articular de novo o cor-

15.i7. Jlo que se desmembrava. No principio do anno anterior,
com a chegada da noticia da perda da capitania da Bahia.
o Governo ou verdadeiramente entãõ Fernand'Alvares de
Andrade, que tomára a si os negocios do Brazil, chegára

, a .mandar armar um navio de colonos, no qual deviam ir
com socorros Henrique Mendes de Vasconcellos e Jorge
Pimentel. Depois.ltouve plano de criar uma oompanhia de
armadores em grande, talvez semelhante ás de commercio
que mais para o diante se estabeleceram; porêm a final,
graças á presença na côrte, de Pel'o de Goes, e á sua illus
tração e genio altivo, se assentou, em fim do mencionado
anno ,de 1.548, no melhor partido, qual o de criar no Bra
zil um centro de poder, para accudir onde houvesse mais
necessidade. Foi lambem resolvido que se retirassem aos
dona1Jarios,algumas das perrogativas de que não tinham sa
bido usar convenientemente, como a alçada que no civel
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e crime possuiam sobre os colonos; devendo, ?es~e então ~$..
éntrar em suas terras corregedores e outras Justlças, e~
podendo elles ser suspensos das suas jurisdições.

Os donatarios não deixaram de aggravar; mas apenas
foi attendido Duarte Coelho, em quanto vLveu. E na ver
dade o não exceptuai-o fôra quebrarem-se-lhe doações e
promessas, quando sua boa administração e serviços me
reciam antes novas recompensas e estimuloso

Aos outros donatarios só bens, e nenhuns ma1es iam fa
zer as novas medidas.-Dos primitivos tres ja os levára
Deus, todos por naufragio; outros.haviam insensivelmente
desistido de suas doações; dois (M.artim Affonso e Figuei
redo) se limitavam a assignar alguma que outra providen
cia, que lhes pediam seus loco-tenentes-ouvidores. Resta-

'vam pois, alêm de Duarte Coelho, tres: destes, um (Pero
do Campo) morreu logo, outro (pero de Goes) ja nada ti
nha de seu,_ e o,terceiro (VJ3.SCO -Fernandes) s6 vivia para
entregar-se á d~vassidão;



SECÇÃO XV.

ESTABELECIMENTO DE mi GOVERNO CENTRAL NA BAHIA.

RESOLVIDO O governo da metropole a delegar parte da
sua autoridade em todo o Estado do Brazil n'um governa
dor geral que podesse cohibir os abusos e desmandes dos
capitães móres donatarios ou de seus loco-tenentes-ouvido
res, que accudisse ás capitanias apartadas em caso de
guerras dos inimigos ou de quaesquer arbitrios das autDri
des, que fiscalisasse em fim os direitos da corôa, concili
dando ao mesmo tempo os dos capitães e os dos colonos,
determinou fixar a séde de tal governo geral na 'Bahia, por
ser o porto mais central, com'respeito a todas as capitanias.
Assim o declara expressamente a carta régia de 7 de Ja
neiro de 1549: «Vendo em quanto cumpre ao serviço de
Deus e II\.eu conservar e enobrecer as capitanias e povoa
ções que tenho nas minhas terras do Brazil, ordenei ora
de mandar fazer uma fortaleza e uma povoação grande e
forte na Bahia de Todos os Santos, por ser para isso o
mais conveniente lagar que ha nas terras do Brazil, para
d'ahi se dar favor e ajuda ás outras povoações. e se mi
nistrar justiça, e prover nas cousas que cumprem a meu
serviço, e aos negocias da minha fazenda, e ao bem das
partes.»

Deste modo a centralisação administrativa, propriamen
te dita, era acompanhada da dos negocias da Justiça e da
dos da Fazenda, sujeitos aos cargos-de ouvidor geral e de
provedor mór, que pela mesma occasíão se instituiram.
Igualmente .foi nomeado para ~efender o littoral um capi-
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tão mór da costa como havia na India. :Mais ao diante, pa- ~~.

ra mandar as armas na capital, se criou tambem o cargo~
de alcaide m6r della.

Para governador geral foi escolhido Thomé de Souza,
fillio natural d'uma das primeiras casas do reino, distincto
por seus grandes dotes governativos, e pelo val.or e pru
dencia que provára em muitas occasiões difficeis na Afri
ca e na Asia. Quatorze annos antes ja este capitão mere
cia grande conceito ao Conde da Castanheira, quando (es
crevendo a Martim Affonso) dizia delle que partia para a
India que {( cada vez lhe ia achando mais qualidades boas,
tendo sobre todas a de ser sisudo.» -Para a colonia que
ia fundar possuía ainda a de saber fazer-se querer:-a de
ser superior sem deixar de ser companheiro. .

Para o cargo de ouvidor geral, com alçada e autoridade
de passar provisões em nome d'elrei, foi nomeado o desem
bargador Pel'o Borges, que servira de corregedor no Al
garve, e que tinha reputação de homem justo, 'se bem que
no Brazil veiu a adquirir a de excesivamentesevero e pou
co caridoso. No regimento que recebeu foi-lhe concedi~o

conhecer nas causas crimes por acção nova; e teve alçada
até morte natural, exclusive, nos esoravos gentios e piões
christãos livres; aos quaes, quando competisse pená de
morte, poderia esta applicar-se sem appelIação, concor
dando nella o governador geral, e não concordando
teria de remetter os autos ao corregedor da côrte com o
prezo. as pessoas de mór qualidade teria o ouvidor al
çada até cinco t annos de degredo. Taes disposições, de
mais rigor do que as contidas nas doações, não deixaram
de apresentar alguns inconvenientes, que ao diante se cor
regiram modificando-as. o civel foi dada ao ouvidor al
çada até sessenta mil reis; isto é, até o dobro da que ti
nha o tribunal da côrte.

Estes poderes eram independentes do governador, que
não foi autorisado a amnistiar nem a cast.igar; e o tempo
veiu tambem a provar que melhor houvera sido que a ma
gistratura judicial não tivesse delle tanta independencia.

O cargo de provedor mór da Fazenda alcançou Antonio
Cardoso de Barros, cujo nome nos não é estranho, pois

\ Seis, diz uma carla da camara da Dabia de Dezembro de 1556.
U1ST. GER. DO ORAZ. TOM. I. i 3 .
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~va. fai elle O donatario mangrado de uma das doze capitanias
-.-:... da costa. Levava Antonio Cardoso mui recommendado em

seu regimento o provilldenciar convenienLemente em ca
da uma das capitanias ácerca das casas d'alfandega e dos
contos (da thesouraria), e fazer pôr em ordem a escriptu
ração dellas, organizando em livros separados os lança
mentos das differentes rendas e direitos;-em fim, cum
pria-lhe prover e zelar tudo o que respeitasse á fazenda
pública.

Para este fim o seu regimento foi acompabado de ou
tro i dado aos provedores e officiaes das capitanias, os
quaes até então faziam o que bem lhes parecia: e sem lei
que os sujeiLase, não podiam zelar muito os interesses da
corôa, quando em alguns pontos, como Itamaracá e S. Vi
cente, eram elles ao mesmo tempo os delegados dos do
natarios. A este regimento deveram todas as capitanias os
livros das prpvedorias que, bem compulsados, serão a
melhor fonte das historias parciaes de cada uma das provin
cias, que ainda os conservem, eomo os conserva a de S. Pau
lo; os quaes apezar de folheados por Taques e Fr. Gaspar,
ainda Rodem offerecer á curiosidade pública e á chronica
da provincia muitas noticias importantes. Com a organisa
ção das provedorias, não somente ganhou o Estado estabe
lecendo sua boa arrecadação, como ganharam muitos par
ticulares em terem em taes livros um tombo de suas ses
manas.

Os provedores são por esse regimento encarregados em
cada capitania da cobrança do dizimo, e declarados juizes
das respectivas alfandegas, ácerca do melhor serviço das
quaes se dedicam muitos artigos delle. A's ordens dos
provedores se deixam os escrivães, que ás vezes o eram
igualmente das alfandegas, e tambem os recebedores e al
moxarifes e seus escrivães. Para a cobrança dos direitos do
dizimo da caLda do assucar e outros se obriga aos almo
xarifes a ter um livro com os nomes dos lavradores 2. ];)is
põe-se ácerca dos testamentos, e da fazenda dos defuntos

i Datado de Almeirim Ms 17 de De
zembro de 1548. Neste re~iInento
cdnstanre de 1)6 artigos, se fazJa men
ção de Thomé de Souza e de Antonio
Cardoso, cujos decretos de nomeação
se lavraram depois. Nota no fim.

2 Se taes livros ainda se encontra&
sem n'alguma das nossas cidades, so
bretudo na da Rabla, ou em Porto Se
guro e nos I1heos, que noticias não nos
poderiam elles orrerecer! Nota no fim.



SEU REGIMENTO. PEnó DE GOES, CAPl'rÃo MÓR DA COSTA. MlLICIA, t9~

e ~us~ntes qu~ devia ser enviá,da a Lisboa, por I um ,d~s s~~.
primeiros navlOS, ao thesourelro dos defuntos de GUIne.~
Concede-se aos provedores o juIgarem, sem appellação nem
aggravo, sobre as anteriores datas de sesmarias; havendo
somente a tal respeito appellação ao provedor mór em va- Nota

lores maiores de dez mil reis. Prohibe-se aos colonos in- no rLm

ternare~-se pela terra, e communicarem por esta via de
uma capitania ás outras, afim naturalmente de favore
cer-se a navegação. Providencea-se áceroa do commercio de
cabotagem, estimulando sobretudo por meio de alivio dos
tributos e de premios os barcos de remos de mais de quinze
bancos. Igualmente se procura promover ja no Brazil, pa-
ra que se aproveitem suas boas madeiras, a construc-
~ão de navios de cento e trinta toneis para cima. Decla-
ra-se finalmente independente a administracção da fazen-
da da mais justiça da terra.

Para o cargo de capitão mór da cost&, foi escolhido o
mallogrado donalario de Campos, Pel'o de Goes, que á sua
custa tão bem conhecia as terras e os mares do Brazil; pe
lo que não trazia elle outro regimento mais do que o go
vernar-se pelo que lhe desse Thomé de Souza.

, Para a segurança da terra ordenára elrei que cada do
natario tivesse em sua capitania, com a polvora necessa
ria, pelo menos dois'falcões, seis berços, seis meios-berços,
vinte arcabuzes ou espingardas, vinte béstas, outras vinte
lanças ou chuços, quarenta espadas e outros tantos gibões
u'armas, d'algodão, dos que se usavam.

Aos senhores de engenhos efazendas obrigava a quatro
terços de espingardas, vinte espadas, dez lanças ou chu
ços, vinte dos ditos gibões; e a todos os outros moradores
ao menos a alguma arma; devendo os que a não tivessem
tratar de bavel-a dentro de um anno. Ao provedor mór
competia o fazer este exame, e o comminaras penas em ca
so de falta. Tal foi o começo da milícia regular de segun
da linha no Brazil.

O tempo veiu logo a confirmar o acerto de tantas medi
das, e ainda mais a escolha do varão avisado que foi in
cumbido de lhes dar cumprimento ;-que muitas vezes as
medidas mais pensadas e acertadas se mallogram ao ser
sua execução confiada a um individuo que não se achava
na altura de quem as concebeu. .
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~c. Porêm a capitania da Bahia pertencia de direito ao filho
-~ do donatario . Este ficára pobrissimo e sem meio algum pa

ra proseguir na malfadada empreza de seu pae, aindá ,
quando para isso tivesse mais fortaleza de coração que
elle. Contratou pois com a corôa de ceder-lhe a capitania
a troco de um padrão de quatro centos mil reis de juro

n~o~':n. por anno, pagos pela redizima da capitania, e viJ;lculados
para si e seus herdeiros.

Apromptada a nova expedição colonisadora da Bahia e
regeneradora do Brazil, partiu ella de Lisboa no primeiro
de Fevereiro, e aportou no seu destino a 29 do seguinte

1I1~~~~2g.mez 1. Acompanhavam nella a Thomé de Souza, além dos
chefes mencionados e outras pessoas notaveis, que deviam
exercer cargos importantes, o padre Manuel de obrega
com outros religiosos da Companhia de Jesus, designados
para fundarem o primeiro collegio naBahia, muitos casaes
que vinham ali estabelecer-se, seiscentos homens d'arma~,

e quatrocentos degradados.
Quanto aos Jesuitas, sabido é como estavam elles em

Portugal recebendo todo o favor do governo, e como
ja antes haviam passado alguns á Asia, contando-se no
número o mestre Francisco Xavier, hoje canonisado pela
Igreja.

Deixemos porêm fundear successivamente todos os na
vios nessa espaçosa Bahia, e dediquemos nossa attenção
a percorrel-a em todos os seus reconcavos, não só até on
de os olhos podem alcançar, do ancoradouro para o inte
rior, como pelo reconheeimento que vamos a emprehen
der. de toda ella, para melhor fazermos idéa do local onde
ora nos achamos.

Chamaram os primitivos descobridores Bahia de Todos
os Santos a um lagamar que se fórma na costa do Brazil
em aHura de treze gráos escaços, com a en trada voltada
ao sul. E' um JDar povoado de muitas ilhas, e circumdado
na extensão de umas vinte leguas de caprichosos reman
sos e portos, onde despejam suas aguas infinidade de re·
~atos, que correm atravez de terras cobertas de viçosa

.veget.ação, deixando o solo, fertilisado e· cortado para
um e outro lado por frequ~n:tes igarapés ou esteiros. A

f PriIneira carta de Nobl'ega escrip- E\'ora).
ta na Bahia. (eDIl. na Bib. Pub. de
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maior das ilhas, e que se pode quasi considerar conti- '~i'

nuação da terra firme (sendo apenas desta separada por~
um canal coberto de pequenos ilhéos, que formam como a
ossada da continuação de uma a outra) tapa e abriga de
tal modo do lado de fóra o dito lagamar que em sua ex
tensão de seis leguas se reduz o contorno dessa ilha a costa
bravia do mar.

A' mão esquerda de quem entra na Bahia vem a,fluir as
aouas do rio Paraguassú, que corre do sertão, e que an
tes de fazer barra parl3ce que se esmerou em dilatar-se,
formando os pitorescos lagos' ou seios interiores cha
mados de Paraguassú e de Uguape, que os viajantes cele
bram como mais arrebaladores que QS da Suissa. Da parte
opposta e no fundo da Bahia se formam outros reconca
vos, sendo de não menor extensão o chamado de Matoim;
seguindo-se para a banda da entrada ou tI'O de muito maior
fundo e capacidade para náos de primeiro porte, de~o

minado esteiro de Pirajá. Logo detraz deste eslão as ver
tentes de um ribeiro chamado então Cramuruji I, !:l hoje
Vermelho, que indo com as suas aguas lançar-se na
costa do mar, e por con eguinte fóra da barra, deixa co
mo ilhada toda a extensão de terreno geralmente mon
tuoso áquem delle, desde o Pirajá até á costa. Um dos
pontos dessa extensão mais proximo ao mar tinha, com
preferencia a qualquer outro .. de ser escolhido para o pri
meiro assento da cidade, quando reunisse a circunstancia
de não' ficar longe do melhor ancoradouro dos na
vios .

. Apenas fundeada a armada, acudiram de terra muitos
colonos antes nella estabelecidos, e que, apezar do triste
sucoeso do donatal'io Coutinho, haviam tido manha para
conservar-se em meio dos sentias. Eram mais de quaren
ta \ e entrava neste número Diogo Alvares, ahi residente
havia perto de quarenta annos, e de quem ja em outro 10
gar fizemos menção, e devemos mais adiante tratar de no-

i Seria por ali o tujupar ou sitio do
Caramurú? Caramurú-gy significa «O
machado do CaramUl'ú.•

~ Primeira carta de Nobrega na Coi!.
de Evora. Outro colono de importan
cia, que ja ahi encontrou TIJOmé de
Souza com. filhos, foi Paulo Dias, por

quem, em i de Agosto de 1~8, escre
veu o DI'. Pel'o Borges uma carta de
recommendarão a elrei, relatando os
sérviços delle.-Era naturalmente o
marido de uma das liIhas do Cara
mlll'Í1.
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~"c. vo,' visto que, com'o nome de CammuT'Ú, chegou a adqui
-..=:-. rir celebridade na nossa historia .

. Os da armada foram logo aposentar-se junto da arruina
da capellinha da Victória, que concertaram, para nella
começarem a celebrar suas prácticas religiosas. Porêm
'.Chame de Souza, de acordo com Pera de Goes e com ou
tros .principaes, reconheceu que o assento da povoação de
Coú'tinho, demasiado junto da barra, ao mar do ancora
-douro, ~ falto d'agua, não era o mais a proposito para
cidade que ia fundar. Tratou-se pois da escolha de um
lii>cal cO'm 'menos inconvenientes. .
- Estudada minuciosamente a topographia do terreno vi
siI1ho, apresentaram-se pareceres para que a nova cidade
se assentasse· sobre a peninsula de Itapagipe que se forma
desde o ancoradouro até o esleiro de Pirajá; isto é nas
immediações do sitio hoje chamado do Bomfim, para onde

n~o~~. expontaneamente ora se vão agrupando os moradores. Pon
deravam os de tal parecer, que nessa peninsula, começando
a edificação desde o pontal, por ser o terreno plano, as
ruas se traçariam melhor, as casas ficariam seguras e a
abrigo 'de desmoronamentos, que pareciam iIIlminentes nas
immediações do ancoradouro, e a fortificação se executaria
com mais facilidade, por isso que a defensa da banda da
terra se limitava á de um pequeno isthmo. Acrescia que,
quan\llo ao ancora~ouro, mais seguros se achariam para
aquélla banda as navios dos ventos do quadrante do sul,
visto que não seria difficil remover ou acau telar os inconve
nientes de uma pequena restinga que por ali se estendia.
Desse ancoradouro os navios descubritiam ao longe a barra,
entre a·ponta do Padrão e a ilha de Itaparica, e poderiam
ptevinir-se a tempo contra os inimigos que se apresentas
sem a entrai-a.

Apezar porêm de tão judiciosos pareceres, prevaleceu o
-de subordinar-se o assento da cidade ao pouso atéli habi
tual dos navios, ajudando muito para isso a cirounstanoia.
de uma fonte na praia, e junto ao lagar mais conveniente
para o caes, da qual os mesmos navios faziam aguada.
Vinha esta paragem a ficar situada a meia distancia entre
a reputada melhor e a povoação primitiva.

O tempo veiu a mostrar que ainda não era a mais con
veniente; e se algum dia se chega ella a abandonar pela
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da mencionada peninsula de ltapagipe, como é passivei,. ~r
se dará um novo exemplo da muita circunspgcção que~
devem ter aquelles a quem cabe a gloria de fundar uma
cidade ou qúalquer outra povoação, em paragem que há que
occupar ou que civilisar.

,Ba que advirtir que do lado do norte da Bahia desde
a barra, ou antes desde o local visinho a esta junto á '
primitiva povoação, para dentro, o solo se eleva sobre a
praia, apresentando uma serie de encostas pendoradas,
cuja lerra vermelha, então vestida ainda de. mato vir
gem e em algumas, partes já de eapoeiras originadas pelas
roças dos colonos do primeiro donatario., se desmorona com
facilidade. A chapada de uma de sas encostas mais visi
nhas ao. ancoradouro foi o sjtio pelo qual Thomé de
Souza por fim se decidiu; talvez porque, devendo a nova
cidade ser ao mesmo tempo praça forte, julgou convenien
te a esta uma paragem tanto a cavalleiro.sobre os contor
nos, com agua potavel perto, corrente' por um lad.o e nas
cente por outro; circunstancia que tamLem se pão dava em
Itapagipe, e que era importante a quem não podia começar
por construir um aqueduoto. ,

Sobre la encosta se abriu obliquamente um caminho
desde o desembarcadouro até o alto. E ahi roçado o matto,
Thomé de Souza, c'ümo prudente ,capi(ão que era, se foi
aproveitando delle para construir uma forte tranqueira,
com a qual desde logo ficassem os coltmos ao abrigo das
inconstancias do gen~io.-Terraplenado um lanlo o lo
cal, traçou 'élS ruas e praças, fez a distribuição de diffe
rentes solares. marcando os da igreja, dos paços do conce
lho, da ca a do governo, e da dos contos. Para a primeira
vivenda dos <;olooos construiram-se pl'ovisoriamenta, com
ajuda de muitos Indi0s, alguns oomo Lujupares cobertos de
palma. Depois tratou Thomé de Souza de dar mais solidez
á cerca, subslituindora por uma forte muralha de taipa com
duas torres' para o lado do mar e quatro' pela banda da
terra, de que ja não restam em nossos dias vestigios' al
guns manifestos.

A este arrayal, ainda apenas em principio, deu opri
mei~o Governador Geral do Brazil o religioso 'nome de
«Cidade do Salvador; J e. assim se lhe chama em todos os
GocurU'ltlltos c(!)ntemporaneos"e não cidade de ? Salv.adof,
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s:~. ,éoÍl~o'aIguDepois 'tir~g 1I';j1il): 'e c mo lhoje' Ill'tl itos escr -
--"":"-veb1.-Jl"'mé~ll'lo telil'p(i)i de'tfJ á (uttwa cidade poc armas

em clllnpol:azu~ uma1flosubibha, JteqdC) no'bic um ramo'de
óliveira, C(i).1tr.l 3rdi\lisaJ ~(8iplilla /fifi, .Â,'ca1Jw ,'éve7isa esl.m-r-:E
em verdade a' cidade do Salvad@1'.-: era Jeffectti.vamepte o
sym~016 da pa~ COID Iqué'o Sebhbr aqudia ao'BraziVAo 10
garejo pl'itniti o g'lIDritiHá lbarra se ficou por. muito tempo
chamando P'illa 'VeNta, sendo. que'c m [~o poqcosl àDnos
p~ecedera'1 a gm1?nascença á ;da s~a orgúJhosa' Vi8itDbq .•Est~
dentro.de,arguO' rnIezes' jaJ contav.a cem Jcazas .r.egl1\ares.
todas 'DO a1'to';'l'lois que as da praia tã e-xpostas, 3fll8zar, da
muralha, a seu set.er.radas por algum desmorona mf".n to , ja
se'coDsll'uiram'.mlrito'dep.dis; em vir~ude da's exigencias do
c0mmercio,hI'1;1e s'e1joooopa Imais do' !>resente, que cio
fUtUIO~ , ,:.,f, r, 1.,1)"1' ":', I I' '

Por tres 'caBittilosl'do S~UI eg'mento vinha o Governa
d0r Geral' aut risad@)!paraJ conbeden, nesta J capitani "em
nome)d'elr~i sesm~I'iàs, com a 'm smas .o~au6ula8 que- as
davam os dODalal'ids más (i)1ubuásl ,:!letias ~e levava 'Petho'7
rlicame,nte um omb,(i),lque Dão,existe: Terrns1no esteiro de
Pil'ê1já sabemos porém que foram dadas aoSímâol da Gama
de Andrade', olqualI:tendd Níndd,por,...cotnmandante do ga":
leão S. João J3ap'bistá~ préferiu lali ficar.. A exteDSa ,üh'a.. de
Itaparica foi p'0r '114omé de SOllfa,I'OU ponseu suc' essdr,
éloadl'l a IX "Vv0!aDteoJde ,Tavova, mã' do ;CoDde ,da'Cast5l
nheira, então ministro da Oorôa ;í, mas I Dém a lag aciada,
neJ1l seus herdeir vieÍ'é~m della a àprove1t.ar-se~ ape-4ar Gla

N~~~O. outorga pelo SoberabO':de um foral,e de muitosl con:nrnia
ções regias; por;.s ha.vel' sempr~ ((i)pp>Ostorao 'acto Ide PQSS~

a CanÍlal'a da cída-d, aHegando'um 'clau~ul d'Üf,chlJO' re@t.!.
mentQ de que o Gov>e nador só 1dacia.a cadá( pessoa lie' ses
maria: a terra qUE},p,odesse benelic'i.aJ; -011 igando se á.ir neJ
]a vive." :pelo men s Lres annos,r o que 10M se iueÇllisál'a coO?
a méncionada D. 'iViiolante'l, tinem ~pm, ews Ilhe tJiei,r,0s,'-À

-cultura progrediu .de modo .ql1e lDesse) aDno já a Ifmgue~

sia dác}erra recebeu seteDta e seis mil reis de dizilDO Ma
nuel Leitão se chamava o primeiro parocho ou' ~iigario. '

A' 'falta de gadQ "<qj1l~ ,depiles a sé fez $fll1líl', como l~ma

das necessidades maislUrgentes das l:oças e lavQul as, >llCU
diu Thomé de Souza'mandando desde logo que uma,cara
vela, a Galga por nome, fosse exclusi amente destinada a
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'1' bUêCé.I1-,OS ás ~lbas de Ca1b0-Vérde, leyando para.2 per. ~vG.

mltlJto~ cargas lJiB madehl'a', a· qua'l qbLinbéli,nesse anchipelag'o~
múiJavo'ravel preço. B.raços par.a o trabã·lho nã,o escaceá-
-vamo O Indios .oornarcâns se acardumavam em torno da
eivili ação ,I para 'c1i frutar: della os J:ieqelicios com ° SUOIi
d'ID seu 1'0 Lo, conforme o divino preceitoj' e a' troco de mâ
di'ados, ,LisoupaB~rao-zoes, espe"lhoslou ayellorios ajudavam
ás roças e plantações. Porém não reconheciam aUloridade
nem élireito algum, e a vida .patriarchal não pode subsislir
sem a obedjencia mais ou menos cega da c.ommunidade.
Os roubrui,e aml f:rel!lU~nleS, QS castigos repnLados mui
.ioj,uriosos ataques.'.lSe pl)I'ém a ami ade dur1l>va, 6e ~ra lsin...
cera a alliança oU) áLglliDla cabilda,r.este·só.facto excitava
o,ciume de 0utra "iainha, dali.düas,ou tl!es Leguas, que"ld~

c1arandD-se em hostilidade contra os amigos. de Seus l'ivaes~

o .assaltava quando descuidados. Deste mod0 foram vjc~

timas du'dannlbalismo quatro ,desgra,çados eolonos que se
atreveram a embrenhar-se um lanto pe1.o interior.-,Soube-o
T'homé de. Souza: e encarr gou da desaffronta a Pel'o de
Goe ,o qual, conseguindo p,'ender dois priocipaes dos cul-
pad0 , os rnandbu fusiLar á bocca de um canhãb t, como
'fll'imeiro ensaio do system3 de tefl'@r, que os 'proprllDs .Pa-
dres da CompanHia, começando poli ~obrega. julgaram'de
blila ~'lqde ena o mais conreuienle ! para a .sujeição dGS
adultos; eguindo-se depois, e só,depojs. os esfor~os para
a cOinversão p~cifica pelos meio .da caridadé evangelica~

e pelos mlaisi de que, djspôe
l

a Iil,ossa (l:eLigi.ão, cujo chefe
·morr:euI,p>o I n0s;salvar, e.OlJj?s: prinolpi'Os Sã0 axiomas de
moral em qualquer paiz. Na verdade, mais que nenuuma
DuLra é eUa «merec.edol'a de cou,vertEma si as almas pelo
resplapclortda doutrina, peJa nobreza. do sacrifício, pela
'plolicia ,dOi OOHlil, peja pureza d<ils costumes, ,pela jusliQ3. e
ju tilic.aQão dos 'preéei,toS:, pela Íllag~stade. dro premio, p se
g\.lodóse expressa um dOs.pl:imeiros escriptores 3 da nossa
lingua. Para a CQnyer ão dos colprnios, Oll crjaoças gen
tias"os meios qUl3JJlelhor se es~reafao'J foram 'pl incipalmen-
te a mu ica, O canto e o aparato deslumbrador das cerimo-
llja~, que os enfejtiç~va., Fei~oli acolyLos, 0S ,pl'imej,ros piás

I ( ) .

t r.al'ta de Goes dr. 18 d,' .lulho Hiiil. ;; Lucena, II, c. 12.
;.I Vejo ante pago 1í7 c 179. I •
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S:~. mansos, todos os mais caboclinhos lhes tinham inveja, do--=- que se aproveitaram os jesuitas entrando' com elles pelas
aldeas em procissões, de cruz alçada, entoando a ladainha,
cantando rezas e arrebanhando muitos; c.om o qúe se hon
ravam á vezes os pais. A musica atrahiu assim á civilisa
ção do meio dos bosques muitos, que se esLavam criando
para homens~feras; e Nobrega foi quasi um segundo Orfeo
em 'nosso paiz.

O P. João de Azpilcueta Navarro, aproveitando-se do tra
to de tantos piás, começou com assiduidade a esludar a
lingua, a reduzil-a a grammatica, e por fim a prégar nella:
e para que os sermões produzissem mais effeito, e não pa
-recessem menos inspirados e persuasivos que as' endemo
ninhadas praticas dos pagés, tratou até de imitar os usos
destes, fazend0 biocos e visagens, dando de quando em
<'fuando gritos mais agudos, batendo com o pé no chão, etc.
Com isto nãolfazia mais do que, muito antes del1e, haviam
feito na Europa os apostolas do christianismo, que capitu
laram muitas vezes com o paganismo, admittindo varias
praticas barbaras.-Ao mesmo tempo o P. Nobrega préga
va aos colonos, e dirigia a escola, á qual concorri~m não
s6 os filhps destes, como varias meninos or-fãos vindos de
Lisboa! e até alguns piás da terra. O collegio jesuitico se
eSlJabeleceu n'um dos 'lagares mais bellos da cidade, so
branceiro á bahia, com vistas não s6 para ella até mui
longe, onde ja aparecem pardo-azuladas algumas das ilhas
que a povoam, como, tambem pal'~ o mar a grande distancia.

, Favorecendo os Pa~res foi que Diogo Alvares prestou seT
viços pelos quaes merece que neste lagar lhe dediquemos
algumas linhas. Morador.na Sabia desde o anno 1510 t,
ahi resistira a .todas as inconstancias dos gentios; porque
tendo·se C1'iaçlo entre elles desde moçu, tal~ez fôra ja outro
gentio em tudo, menos na cÔr da pelle ~ -no poucõ que
ainda se lembraria da sua lingua. Tinha mqitos 11Ihos, e
estava assim aparp.Jltado: por a-finidáde, ao- m.odo da terra,
com muitos da cabilda a que se agre-gár-a. A lradição, em
harmonia com alguns documentos, faz~nos crer que, em per·
la c'ónjunctura, vendo-se em grande apêrto e ameaçadç> do
gentio, usou de um ardil que o salvo'U, e foi causa de re- I

I \"arn.•0 Caramurú perante a Ifis- titulo Hist do Rio ue Janeiro, na Hcv,
toria. ; Dissert3(.:ão premiada pelo Jus- X, 129. ",
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ceber dos Iudios a alcunha de GaramUlrít por que ficou ~~.

sendo con~ecido. Vejamos qual foi este ardil, e dlú'xemos -..-:...
de parte a questão secundaria de averiguar .se teve 10-
gar por oc{)asião do primeiro desembarque do calono e
quando elle ainda seria muito moço, ou e depois, como
imaginamos nós, quando foi arrojado cémI p donataTio
Coutinho na costa da i'lha 'de ltapaTica. Diz a f.radiçãoque
achando- e Diogo Alvares ua praia, armado de uma espin-
garda e vendo-se cercado de muitos gentios,' ju1gou que
os ameaçava a elles disparando um tiro, e que tão bom
effeito surtiu, que o julgaram munido de um poder s09re
humano, e estiveram logo por ludO' quanto quiz. O nome
Cammurú é o de certa enguia eletrica; isto é «;> Ide um
peixe comprido e fino como uma espingarda, tque pelas
suas virtudes de fazer estremecer, e pelo attributo de'
damnar e ferir, poderia ser applicado ao tremendo instru
mento (oriundo lambem agora do mar) .e por' uma leve e
insensivel ampliação ao seu portador. Delle Caramurú se
valeram muito os primeiros missionarias e o mesmo Tho-
mê de Souza para angariar a si <Os Barbaras visinhos, com
ajuda do temor que se lhes chegou a inspirar.' .

Os Jesuitas encontraram na Babia um dos principaes da
terra que se dizia christão, e outro que em dois dias apren
deu o alphabeto, e que se.propoz a seguil-os em tudo~ A
ambos deram toda-a protecçãe, o que erviu de' esti
mulo a alguns mais se converterem. O padre Leonar
do Nunes' e o irmão Diogo Jacome foram mandBdos ·a'O)3
Ilbeos e' a Porto Seguro, donde voltaram depois oe ahi co
lherem alguns fructos espirituaes entre os colonos e seus
escravos.

Oe volta, e em quanto não iam como foram logo para São
Vicente, assistiram com os ou~ros a uma pomposa féstivi
dade que se fez para celebrar o dia de Corpus. As ruas es
tavam enramadas; havia danças e <invenções; jogava a ar
tilheria da cerca, e muitas trombetas acompanhavam 000
1'0 de vozes que regia o dilo padre Leonardo. Com tudo
isto se deslumbravam osIndios, e a lal ponto que ao depois
pedí~m aos Jésúitas que lhes cantÇlssem, como faziam na
procissão.

Maiores embaraços encontravam porêm estes eccle
siasticos para accudir\com remedia á relaxação de costu-
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~~. mes que começava a grassar entre Os colonos, sobretudo
--:-. no que respeitava ao sacramento do matrimonio, pelo exem

plo dos gentios e de alguns Europeos gentilisados. A fal
ta de mulheres com quem os novos colonos podessem ca
sar-se, provocados a isso pelo governador e pelos padres,
promoviam~ nelles tendencias de requestarem as mu
lheres da terra. Viu-se um colono ir pedir ao governador
por mulher umà esçrava sua, propondo-se a forraI-a; ou
tros 'brigavam por ver quem havia de ficar com a criada
ou ama de uma familia que viera na armada. A' vista
do que o padre Nobrega { não fazia senão instar para que
da cÔrte mandassem orfãs, ainda que fossem erradas, pois
qu~ toda9 casariam; vistosera terra muito grossa e larga!.
E outrosim instavam tanto Nobrega como o governador pela
vinda de um bispo, para consagrar oleos e chrismar, ou
pelo menos de um vigario geral, para castigar e emen
dar muitos abusos dos sacerdotes que seguiam em todas as
capitanias vivendo escandalosamente amancebados. Os
seculares, dizia Nobrega 3 com toda a razão, tomam o
exemplo dos sacerdotes, e os gentios o de todos. Da propria
capitania de Pernambuco apezar dos esforços do dona ta
rio, que ora por velho pouco mandava, diz elle que ali vi
viam mui seguramente nos peccados de todo o genero, e
tinham o peccado por lei e costume, o que entre os eccle
siasticos se fazia' uiLo mais escandaloso. «O sertão, acres
centava, está cheio de filhos de christãos, grandes e pe
qllenos, machos e femeas, com viverem e se criarem nos
costumes do gentio. Ha grandes adias e bandos; as cou
sas da igreja mui mal regidas e as da justiça pelo con
seguinte. l)

Tudo mostrava a necessidade de acudir com prompto
remedia á religião, poderosissimo agente de civilisação e
de moral..... I

Entretanto os mencionados factos confirmam o que ja
em outro lagar dissemos: que a gente de origem europea
posta em contacto com a da terra não a exterminou, ab-

t Carta de 9 de Agosto de 1549.
t Isto succedia ao principio. Pouco

depois era necessario dar officio aos
que 9uizessem com ella casal'; e Men
de Sa o propunha em '1563, o que se
hão executára. Vejo a Carta de FI'. An-

dré Torneil'O de 20 de Fevr.o de 1064.
Torl'e do Toml)o, P. i:, ~l. 106,0,122.

3 Carta de 9 de Agosto de -1549.
4 Nobre"a, C. de 14 de Setembro de

15tH.-lla Rev. do Inst., II. (Torre do
Tombo, P. 1:, m. 86, n. 125).
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sorveu-a:-amalgamou-se com ella. Tal é a verdadeira ra- sif
zão porqne de nossas provincias desapareceu quasi abso---'-:'"
tulamente o typo indio.

Nobrega apenas recebeu para o seu collegio mais pa
dres, como tinha pedido, tratou de espalhar por todo o '
Brazil os seus combatentes; e com isso favorecendo a uni- . ".
dade proverbial da Compahia, concorreu muito para favo
recer tambem a do Brazil, estabelecendo mais frequencia
de noticias e relações de umas villas para as outras,
e concorrendo, com as pacificadoras palavras do Evange-
lho, para estabelecer mais irmandade entre os habitantes
~as differentes capitanias, e para destruir o feio habito,
resullante de falta de educação dos habitantes, de se esta-
rem umas ás outras injuriando com doestas, ainda quan-
do mais polidos que os de piratas, ladrões e quejandos. O
padre avarro foi mandado para Porto Seguro onde esta-
vam os melhores interpretes da lingua tupi:-talvez ain-
da, em avançada idade, algum dos deixados por Cabral,
e depois pela segunda armada exploradora. Logo o se
guiram os irmãos Francisco Pires e Vicente Rodrigues.
Este último ja ali tinha construido uma ermida, pela
qual começava o povo a ter devoção, fazendo roma-
rias; sobretudo desde que correu a voz de que uma fonte
visinha era milagrosa para os enfermos. Affonso Braz e
Simão Gonçalves foram mandados para o Espirita Santo; o
padre Manuel de Paiva tinha ido aos lIheos, donde teve de-
pois que voltar, para tomar conta do collegio da çidade em
quanto obrega ia visitar as capitanias do sul.

Esta visita teve logar por ordem de Thomé de Souza,
que desejoso de ser informado de tudo, mandou que fos
sem igualmente para essas bandas o ouvidor geral e o
provedor mór, em uma esquadrilha de duas caravelas e
um bergantim, ás ordens de Pera de Goes, a qual sarpan
do da Bahia, meiado o anno de 1549, entrou successiva
mente nos Ilbeos, em Porto Seguro, S. Vicente; e depois á
volta no Espirito Santo e outra vez nos Ilheos. .

Na primeira dessas capitanias foram presos alguns co
lonos que se haviam refugiado por crimes de piràter-ia
ou pelo ultrage feito ao donatario da Bahia. Infelizmen
te vários delles poderam depois escapar-se para Porto
Seguro, onde lhes deu homizio, como dissemos, o dona-
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~~C? tario..do Espirito 'Santo, que ahi se achava snrto no porlo
---:.. de Santa Cruz. Nas outras capitanias se occupou mui. zelo

samente o ouvidor geral de por em ordem as coisas dq
jus~iça, mandando que nenhum degradado servisse nos offi
ci@s, e prç>venélo que os cargos do concelho ficassem re
duzidos a um juiz ordinario e dois vereadores, servindo
um de .provedor e outro de thesoureiro; não, só pela fálta
que havia de gente, como porque, dizia Borges, que por
propria e.xperiencia sabia como as demandas eram em tanto
~a!or número, quant9s mais juizes e escrivães havia. MeL
teu llambem na ordem alguns tabelliães, que nem estavam
encartados, nem juramentados, nem tinham livros de que
relias; e 'as tomavam em bocados de papel, levando ás
partes o que bem queriam. Degradou de umas para as ou
tras capitanias alguns colonos que viviam abarl'egados,
deixando de o fazer para a costa d'Africa, como dispunHam
as' erdenações, porque em sua opinião, para a colonisação
desta terra, ir avante, era ne'cessal'io em muitos casos
deixar de seguir estas? que ha~iam sido feitas ClJ;lão hav€n
do respeito aos moradores do Brazil.»

~ q prov'edor mór tambem por sua parte tratou de deixar
em ordem todas as provedorias, nomeando para ellas pes
soas mais de sua confiança, e entendendor-se com os 'do
natarios ou .seus loco-tenentes sobre as melhoras necessi
tadas nas· alfandega's, almoxarifados e collectorias.

,Quando'Q ouvidor geral e o provedor mór haviam des
pachado de S. Vicente, Pero de Goes voltou para o norte.
Entrando nO.IJlio de Janeiro, encontrou fazendo brazil cl.0is
francezes, que logo prendeu e dep@is mandou á Babia.
Um era 'gl'ande lingua e bem aferrolhado foi mettido em
um bergantim, .para servir de interprete no commercio da
costa. O outro era habil ferreiro, e ficou na cidade do Sal
vador fazendo béstas e espingardas. Thomé de Souza dizia
mui tranquillamente delles ao rei que os não mandára en·
forbar, porqu~ tinha necesidade de gente que não cobrasse
do Thesouro. .
- ·Do Rio do Janeiro passou Goes ao Cabo FIÍo onde en
cónbrou uma náo franceza. Combateu com ella ,I durante
dois dias e meio, mas nã'o conseguiu apresál-a, não só, pe-,

j C. de Coes de 29 de Abril de {fJ5'!. miu-se por eng~no 1554.
Rév. do Inst., V,4-i5. Leu-se e impri-
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lo máo estado em que leva:va sua esquadrilha, como por se s~~.

haver apartado uma das caravelas, cujo capitão Chris-~
tovam Cabral foi por isso deposto e preso no Espirita Santo;
onde Goes teve que demorar-se alguns dias, soccorrendo o
ouvidor geral, «por a terra estar quasi perdida com dis
cordias e desvarios, por nom eslar Vasco Fernandes n'ella
e ser ido I) 1. Seguindo pelos Ilheos, onde o ouvidor ge-
ral se deixou ficar, para continuar na sua correição, veiu
Goes a entrar na Bahia em Outubro. Delle informava o go
vernador, que cumpria em tudo seus deveres de boa von-
tade, que da terra, em que gaslára mais do que tinha, co
nhecia as industrias melhor que ninguem, e que só por
bem do serviço público se havia dedicado'na cidade do
Salvador á constl'úcção de umas das suas melhores casas.

i «Não ei se lá, se onde» ;lcréscenta' Duarte 'de Lemes, em carla que escre
Goes. alllldilldo aos boatos úe que de- via ao Uei em '14 de Julbo de 15ii(J.
serlára para França, como pensava .



SECÇÃO XVI.

CRIAÇÃO DE UM BISPADO. CONCLUE O GOVERNO DE THOMÉ DE SOUZA.

EM QUANTOporêm toda esta 'actividade se desenvolvia no
Brazil, a côrte não estava ociosa, e continuava por sua
parte a ajudar a que se levasse a cabo a obra da regeneração
do novo Estado, que com a vinda de Thomé ue Souza havia
cobrado os alentos de vida de que ia carecendo. Mandou
lhe de reforço o navio Santo Antonio, do qual foi capitão

1550. ManueIJaques!; eno dia último de Julho dirigia D. João 1II
ao Papa a precatoria para a criação do bispado da Bahia,
recommendando ao mesmo tempo muito este negocio ao seu
embaixador Balthazar de Faria, e encarregando-lhé de ob
t"'r o breve de nomeação de primeiro prelado da nova <;é,
em favor de Pel'o Fernandes Sardinha, theologo conheCido
no Reino, e que depois de haver feito seus estudos em Pa
riz, fôra vigario geral de GÔa .

.A cidade do Salvador, fundada apenas anno e meio
antes, foi erecta em bispado, ficando-lhe annexas todas as
terras do Brazil, separadas para isso da mitra do Funchal,
a cuja diocese até então pertenciam. O bispo eleito foi
confirmado, e depois de sagrado passou a exercer seu
honroso cargo, e ja em Outubro ~ de 1551 se achava na
Bahia. A bulIa da criação do bispado só mais tarde foi
promulgada 3.

Nesse mesmo anno de 1551, concedeu Julio III a bul-

! ColI. de Cartas do Conde da Casta-O 3 No 1.0 de Março de 1555 com este
nbeira, 1\1. 1'01. 229. comêço: - "Super specula militantis

'J. P. Ribeiro, Diss. Chron., III, 192. Ecclesi:e,.-Vej. BulI. Pon.
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la que adjudicou perpetuamente aos reis de Portugal o i~Y'

grã-mestrado da ordem militar de Christo 1 pelo que passou~
á corôa o padroado do Brazil, que antes apenas a ella se
considerava' pertencer, em quanto a si reunisse o mestrado
da mencionada ordem, á qual eram sujeitas as igrejas das
Conquistas por uma bulia de Leão X 2. Daqui proveiu que
os reis seguiram cobrando os dizimas, e pagando as con
gruas ecclesiasticas; porque por uma bulia anterior (de Ca-
Jixto UI) pertencia ao prior mór ou grão-mestre da ordem
de Cbristo o direito espiritual ou padroado para a fun
dação de igrejas e a presentação dos heneficios e dos
bispos.

O nosso primeiro prelado sem deixar de conhecer os
abusos ecclesiasticbs que iam pela sua diocese, sobretudo
no que respeitava ao desejo do ganho (mal de que até pa-
decia o que fazia as vezes de viga rio â sua chegada), não
entrou nas reformas com demasiada severidade, por lhe
parecer «que nos principios (assim o diz em carta ao rei) J~~~~2.
muitas mais cousas se hão de dissimular que castigar, maior
meote em terra tão nova. D Concorde com os Jesuítas
sobre os effeítos prodigiosos da musica no coração huma-
no, pediu qne lhe mandassem orgãos para a nova sé. Ao
mesmo tempo participava haverem chegado de S. Vicente
algumas noticias de descoberta de ouro, as quaes, no seu
entender, muito conviria mandar assoalhar pela Em'opa,
para que a cobiça delle estimula~se a vinda de muitos colo-
nos. Quanto aos Indios sabemos que entregára sua submis-
são ao governador, o qual não se descuidava de seguir
ácerca delles o systema de os amedrentar, com que tão
bem se dera. Dois dos chefes mai poderosos dos arredores
da Dahia, o Tubarão (Iperú) e Miranga, antes unidos, se
desavieram e malquistaram por este tempo, com o que
mais seguros ficaram os colonos.

As informações que deram ao governador Thomé de
Souza os chefes das repartições da Justiça, da Fazenda,

, e da Marinha, puzeram-o em circunstancias de administrar
desde logo com mais confiança, tendo junto a si pessoas
de ·tanto voto com qu~m aconselhar-se. Entretanto não
deixavam as proprias relações desses conselheiros de lhe

j Torre do Tombo, G. 7, 1, 6.
mST. GER. 00 BIIAZ. rOll. I.

2 Bulia de 7 de Janeiro de 11>14..
1-1
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~~~. criar desejos de por si mesmo avaliar e conhecer tudo, até
~ porque havendo ja associado o seu nome a este paiz, e

desejando que a sua obra não ficasse perdida, contava se
guil-a com os olhos ainda depois de recolher á patria, e
estar nas circunstancias de apreciar de la os factos, e de
informar o governo ácerca delles. Alêm disso as noticias
que haviam chegado á côrte da costumada frequencia dos
navios francezes, sobretudo no porto do Rio d'e Janeiro,
haviam produzido uma ordem expressa para o fortificar, e
convinha-lhe indagar se nas capitanias do sul adquiria
genle e meios para fazeI-o, pois ali da Babia nada. podia
então dispensar. .

Determinado assim a correr as capitanias s6 o poude ve
rificar no fim do anno de 1552. E com uma náo e duas
caravelas, sob o mando de Pero de Goes, e em compa
panhia do padre Nobrega \ qtle pela segunda vez pa~sava

ao sul, abalou o primeiro governador, do porto da cidade
que deixava fundada.

Nos Ilheos destituiu ao capitão que estava, e nomeou em
seu logar a João Gonçalves Drummond, (didalgo de cola
d'armas, D procedente da Ilha da Madeira. Aqui, e nas ou
tras terras para o sul, foi provendo á·segurança das povoa
ções e cl.os engenhos, mandando levantar muros ou tran
queiras e deixando alguma artilheria á responsabilidade dos
almoxarifes. Fez igualmente levantar pelourinhos nas vil
las, e construir cadêas e casas de audiencia, onde as não
Javia, e até n'alguns pontos providenciou ácerca do endi
reitamento das ruas, quando isso se podia conseguir sem
opprimir muito os povos. .

Ao entrar- de passagem no porto do Rio de Janeiro, Tho
mé de Souza parece não ter expressões com que encarecer
sua importancia. Ouçamos o que escreve ao rei. «Mando
o dibuxo delle (Rio de Jaueiro) a V. A., mas tudo é gra
ça o que delle se póde dizer, senão que pinte quem qui
zer como deseje um rio,-isso tem este de Janeiro. Pa
rece-me quê V. A. deve mandar fazer ali uma povoação
honrada e boa; porque ja nesta costa não ha rio em que
entrem Francezes senão neste. E tiram delle muita pimenta;
e fui sabedor que um· anno tiraram cincoenta pipas; e tira-

I Carl. deste P. a Thomé de Soltza em 151>9,
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rão quanta quizerem; porque os matos a dão da qualidade ~~f'

desta de cá, de que V. A. devB ter informação. E escusar-~
se-hia, com esta povoação, armada nesta costa. E não
ponha V. A. isto em traspasso ... E se eu não fiz fortaleza
este anno no dito rio, como V. A. me escrevia, foi por-
que o não pude fazer, por ter pouca gente, e não me pa-
recer siso derramar-me por tantas parte~. E ácerca deste
caso e de outra bahia que se cha-ma .\ngra dos Reis dará
a V. A. larga informação Pera de Goes.»

a capitania de Martim Affonso i 'ápprovou o governador
a fundação da villa de Santos, onde se achava ja a alfande
ga, defronte do melhor porto da ilha: e sem deixar de re
conhecer que esta com só tres leguas de extensão era pe
quena para duas villas, não se atreveu a abolir a de S. Vi
cente, por se!' a primeira fundada no Brazil, e ter muito
boas casas de pedra, e uma honrada igreja, e um collegio
da Companhia de Jesus, pouco antes estabelecido.

Tambem preveniu as. duas povoações das assaltadas que
em suas canoas continuamente davam os gentios visinhos
pela barra da Bertioga, fundando uma villa, e fazendo for
taleza \ da qual mandou a planta a elrei.

Em quanto nesta capitania parava Thomé de Souza, vie
ram informal-o de que uma armada de D. Fernando de Se
nabria, que ia para o Rio da Prata, naufragára perto da Ilha
de Santa Catharina, e de como para aquellas bandas esta
vam umas sessenta p~ssoas, das quaes metade mulheres,
ao desamparo. Fez busca!' a todos; e vendo que entra
vam no número dos que haviam salvado só as vidas a viu
va e fithas de Senahria, e mais nove ou dez nobres, repar
tiu com elles e ellas quanto á custa de seu trabalho havia
junto, diz elle, durante trinta e cinco annos. Parte da gen
te que se salvou foi d'aLi por terra até á cidade da Assump
ção,noParaguay, que, segundo afirmavam, devia estar qua
si naquella altura, e na distancia de menos de cem leguas.
Sabemos que a communicação desde as proximidades da
ilha de Santa Catharina, J'a havia sido levada a effeito pela

15-iO.expedição de Cabeza de Vaca, que do Porto de S. Fran-

i Dêvia estaI' ali em 8 de Fevel'eiro,
em que lambem se acha"a P. de Goes,
sefundo FI'. Gaspar, p. 42 e 45..

A' vista disto pal'ece inventada a
provisão de ~n de Junho de 1551, que

cita FI'. Gaspar (p. 225 e 226), todo em
penhado em fazer crer que a divisão
dos dois donatarios irmãos tivera 10-"
gar pela Barra da Bertioga, e não pela
de S. Vicente, como succedeu.
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i~?' cisco havia subido ás cabeceiras de Iguaçú, e chegado por
~ este até o Piquery I; e tambem temos hoje a certeza do

facto da viagem que fez o Allemão Ulrico Schmidel, do Pa
raná até ás terras de João Ramalho, na capitania de S. Vi
cente 2. Esta communicação para o Paraguay, por via de
S. Vicente, tinha-se feito tão frequente q\le no anno de
1552 a alfandega deste porto havia rendido cem cruzados
mais de coisas que ali traziam os Castelhanos a vender.
Thomé de Souza tomou providencias para vedar esta com
municação, ~ exclama dirigindo-se ao rei: «Parece por
constellação não se poderem os Portuguezes em nenhuma
parte desapegar dos Castelhanos. D Acrescenta que embora
o julgassem máo espherico e peor cosmographo, elle «não
sabia d'isso nada senão desejar que o mundo todo fosse
de seu rei.». Foi talvez esta informação que levou a côrte
de Portugal a prevenir em CastelLa ao seu representante

'1555, João Rodrigues Corrêa que reclamasse contra os Castelha
Dez. nos da Assumpção, que en travam nas terras do Brazil com

morte de muita gente a.; ao passo que, pouco depois, es
crevia a côrte de Castella á de Lisboa 4 representaudo con
tra «os máos .tratamentos é oppressões que o governador
e outros justiças da costa do Brazil faziam a seus subditos
que iam e vinham do Rio da Prata. D

Por esta accasião. criou Thomé de Souza a villa da Con
ceição de Itanbaem, á qual mandou reunir toda a gente
derramada por aquellas praias mpridionaes da capi
tania.

Subindo serra acima, fez tambemjuntar á Borda do Cam
po todos os povoadores por ali dispersos, erigindo a villa
de Santo André, no logar em que estava uma ermida de
igual invocação. Cercou-a e nomeou capitão della a João
Ramalho, de quem já nos occupámos, e que n'aquelles
sitios vivia desde mais de trinta annos antes, e que tinha
filhos e netos sem conto. Um dos fins desta povoação era
o de impedir que por ali se fizesse frequente o commercio
para o Paraguay; seguindo-se assim no Brazil a respeito
de Castella a mesma politica reservada que usava a metro
pole. Dadas estas e outras providencias, regressou Thomé

I Rerrera, VII, c. 2, p. 8. e 515.
2 Southey, I, 550~(2" Edic.) 4 Val!adolid, 24 de Novembro de
~ Da CoI!. de S. Vicente, III, foI. 49 Hi55. (1, 97, 21.)
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de Souza á cidade do Salvador que fundára, e quejáestava
anciosa de o ter de volta.

Apenas chegado, despachou para Portugal a Pera de
Goes, encarregando-lhe de informar minuctosamente á côr
te de tudo quanto passava, e de sollicitar a realisação das
providencias que elle governador por escripto propunha.
Estas se reduziam a pedir: 1.° O refôrço de dez individuas
habeis e honestos em quem podesse confiar, para os fazer
capitães das terras e officiaes da Fazenda; 2.° Que se re
solvesse que todos os donatarios viessem morar nas suas ca
pitanias, a não terem motivo muito justo que os impedisse;
5.° Que se enviasse para a cidade do Salvador um capitão
especial ou alcaide mór, que podesse pela mesma eidade
responder durante a ausencia do Governador geral, em
suas visitas ás outras capitanias; i.oQuese lhe mandassem
recursos para povoar o Rio de Janeiro onde, em seu en
t-ender, conviria ter outro ouvidor; 5.° Que se ordenasse
que nas villas de Santos e S. Vicente se construissem cas
tellos, por isso que por muito derramadas as povoações,
não era passiveI mural-as.

Igualmente propunha Thomé de Souza a suppressão dos
cargos de provedor mór e de capitão mór do mar. Tudo
quanto correspondia áfJuelle podia quanto a e1le, ficar unido
ao ouvídor geral, não só por maior economia, como por
que teria mais autoridade, conservando, para regula
ridade do serviço, ás suas ordens um escrivão da Fazen
da e outro da Justiça.

Quasi todas estas propostas vieram a acceitar-se; umas
logo, outras pelo tempo adiante; ou pelo influxo que ficaria
tendo Thomé de Souza nos negocias do Brazil, ain"da de
pois de regressar á Europa, ou por-lue a experiencia com
provava sua necessidade.

Porêm outro assumpto chamava agora as attenções" do
Governador geral. Os rumores da existencia de miuas de
ouro, cuja descoberta tanto lhe estava recommendada, cres
ciam todos os dias.

Ás novas vindas de S. Vicente, e de que á côrte dera
conta o bispo, se tinham seguido outras !Uandadasde Per
nambuco pelo provedor mór; mas eram sobretudo as re
cem-chegadas de Porto Seguro, oqde estava por capitão
Duarte de Lemos, que mais visas tinham de verdadeiras.

SEC.
XVI"
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i~~' Uma partida de gentios ali arribada do sertão dava fé de
~ que, para as bandas do grande rio de S. Francisco~ se

encontravam serras com esse metal amarello, cujos peda
ços ia~ ter aos rios; e ao mesmo tempo apresentavam
mostras de várias pedras finas', entrando neste número al
gumas verdes como esmeraldas.

Thomé de Souza que, apezar depractico e maduro para
se deixar levar por exaggerações, bavia no anno' anterior
mandado uma galé para o norte, a ver, se entrando pelos
rios dentro, «na direcção donde ficava o Perú, D se encon
travam alguns indicias de minas. Dessa galé cujo, mando
dera a Miguel Henriques, e de que fôra por comitre Pedro
Rebolla., piloto da costa, não tivera mais noticia. Pelo que
escrevia agora á côrte que não falaria outra vez em ouro
em quanto não o mandasse devéras, e que, nas diligencias
por elle, andaria «com muito tento, e pouca perda de gen
te e fazenda, D esperando antes que Deus o ordenasse, co
mo e quando quizesse; pois que, empreguemos ainda
suas expressões embora familiares, «por muito .madrugar
não é que havia de amanhecer mais cedo.) Rntretanto che
gava desta vez a persuadir-se de que taes noticias, acom
pahadas de tantos signaes, bem que exaggerados pela ima
ginação do povo, deviam ter fundamento, sobre~udo desde
que houve a convicção de que a ((terra do BraZLl e a do Perú
eram a mesma i. ll O tempo veiu a confirmar que tinham
todo o fundamento as novas acreditadas pelo acautelado ca
pitão; mas Deus não havia querido ordenar que ellas se
confirmassem, antes de estar mais assegurado o Brazil. As
expedições que se emprehenderam não tiveram exilo. E
felizmente que o não tiveram, pois que a descoberta de
minas no sêrtão, quando ainda existia tão pouca gente na
costa., houvera deixado a esta deserta, e della se haveriam
talvez apoderado os Francezes.

A primeira pessoa indicada pelo capitão de Porto Se
guro, Duarte de Lemos, e que devia ir com vinte ho
mens, foi o piloto Jorge Dias ~ sobrinho de Pera do Campo;

i .Estas ideas de Thomé de Souza
eram as mesmas de Duarte de Lemos,
por elle nomeado capitão de Porto Se
guro, donde em carta de 14- de Julho
de 1550 dizia: «Como está na comquysta
de V. A. todo e a mór parte que vay do

Perú, e que está nesta altura de deza
sete gl'áos que be aonde esta capitania
está.»)

2 Carta de Duarte de Lemos acima
citada,



i Nota 69, pago -i59. "J

~ Nola 70, pag, 400. Vejo ante p. '202.
;; idfisl, de las Indias» de S. Roman.
.i .... «a lerra onde est:i ho oro; por-

que por nenhuma lena d'eslas parles
podem mylhol' yr a elle que por esla

PlHMEInA EXPLOllAÇÃO. NOS SERTÕES DE lIIINASA :l1HOMÉ DE SOUZ~." 2t5'

porém depois Thomé de Souza' chegou a qqerér para chefer SJt?·
da expedição, p()r se'dfferecer para ella eom muito e:nthu-,~
siasmo, um hespanhol chamado Filippe .GuiUen:, homeml
d~ bastante capacidade ,e engenho, entendido em mine
ralo~ia'e em UOIDaP,8S alturas: Mas Guillen, ja .tinha ses-
senta e tres annos: adoeceu dos olhos, 'e nada realisou.
Pelo1qu , muilpro'V.a'Ve'lm~nte lfoi en.eallfegado della o dito
Jorge.Dias, que 'partiu ~om doze .homens; aosquaes acom- 1555.

panht>u'o pat\l'e Návafro~ da Compa:nn-ia:tle iesus., que nos
dei OU ':da viagarn ;~lU~cinba narração,. em uma carta im
pressa ~ 'em 1555. O' ",entureiros,. çiephis de andarem tres
mezes por entre martos:e terrasJDÇ\imiElas/tclítravessando mui-
tos rios, sU'b'irnm 'á,S~ra:do Mail, da qual. haixàram ,até o
rio de S. Franciscb. N'um conOuente deste chamado f Mo-
nayl, cQnstrniraln ba"6as Das quaes' descet:am; algumas ,le
guas1pelo .d.1J0 g'Fan<le rio. ConhecendO'lpdcêui a imp.ruden~

cia que'havia ;eIIipeguir~ 'pelo muit'0 gentiG inimigo que en,...,
contravam, res~lvepam-!se' a retroceder,: e.cheg-aram,a Porto
Seguro, quaildo ja'l.lbomé de ~ouza. havia p rtido para o
reihO. 0 padre Navarro falleceu'pou(w'depois do cançaço
destes trabalhos ~. Tal foi Fi pdmeira tentativa de maior
consideração com que os nossos colonos devassaram os
ser.tões dó Brazil •. pel'a parte em que ainda hoje a naLureza
está indioàndo cotpo la de mais faeil communieação deste
lado da costa p'ara o./Seu âmago.; circunstancia est.a· a qU(\}
então se reunia ade ·ser o geriliio o mais pacifico do. liLto:
raI·. Sebastião FernandésTourinho tambem andou por.esse
tempo-ou pouco depois·pehr-sertão. I . "

O primeiro governadop do Brazil regressou a Portugal
depois de entregar o bastão ao seu 5uccessor.D. DU!lrte da '1555,

. , Jul.
Costa, filho de um' embai1r.ador. de Portugaljmito á Carlos V:
Desde t554 lembpa,vQ. Thomé de Sou,7Ja que .em, Jao'eir0 do -ii

annQ1seguinte se acabavam os tres annos po.r ~que vier.a, e
pedia ser'reodído, pata se reunir á sua :v~lha ,esposa, e a
urna filha moça que deixára em Portugal, se ainda vives
sem; no que não fiava, quando lhe havia acontecido escre-

• • I

.1 I i
de pOlllO seguro·por. bo,~enllo 'della
EÍslnr mul.de pas e muilo nossos ;mti
gos mormenle dispoies que V. A, man
dou a sua armaria a esta lerra.» C. de
Duarle de Lemes de 14 de Julho de
'1550.
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~EV~: . 'Ver ,dolBr~z11 a p.essoas que. ja\estavám no: outro mun'do .
.:-.- A côrte não annuIU lógo ao seu 'pe.dldo, e <:> reLeve ;por anno

e meio lmais do'que lhe 'prometLer.á. I I" ,

Thamé <de· Souza cumprira a sua missão. O Brazil ficava
eonstituido: a' autoridade ~ a lei haiViaml,(eüo sentir, suas
fórças beneficas: e a moral'publica ganhára. muito. Reco
lhendo á'patma foi pelo rei recompensado com' uma com
menda da ordem 'de'G:hriSt'Ü, e exerceu .depois o cargo. de
védor da casa real. ,Na,côrte, teve pelo tempo âdieute mui
tas occasiões de rlílr conselhos em favpr do, Brázil.; pois
tanlo o ficou amandq' QU/3- estimava d.elle lodas as noticias.,
para o que conservou sempre correspondencia co,rn. o pa
dre Nobrega. Uma' das providencias que Jogo. se. l~e aLtri
buiram, e que por. tanto considel'aroos ainda como do seU
governo;' e 'aqui a contempll.lmos, foi a d~ nova, expeqição
(mallograda' inf'8li~méllte) no· nOJ1te dó),B~a.zil. Seu chefe
1urz de Mello~ CC!)n1 Lr~zeIilos homens, de pé é dincoenta dE}
cav.allo, deixou Lisboa em d5M i. ,Segun!lo o ,eJDaaixador
bespª-nh01 é~ Pontugal,.:a'expediçãodoi tefiLada' em .virtude
das noticias de mióas que dera (HililQ Thomé .de Souza 2:_
noticias obtidas. naturalmente.pelos da lI).encionada galé de
Miguel Henriques." ! \

.P rêm ainda não tinham de começ!J,r a colonisar-se as
teI:ras do Pará e Maranhão. JA aFma\ia que (seg\lndo o diLo
embaixadoD,: não concorde com, Soares) -se compupha de
oito I (i)U no~e ca,ravelas e alguns ,t~ergantins, :p~t'dell-se,
como a de Ayresdà Cunha, 'nos baixos do Maranhão; e.ape
nas conseguiram escapar-se Luiz 4e Mello, eOUlri3lguns dos
'companheiros, que foràm, como' os seus predelJessores de
.natlfragio, .ter ás Aliltilhas. (' ( I r '

, ' Voltando Mello a Portugal, passou á ladia, onde obrou
i:;~7. feitos distinctos 3., e regréssando..á.Europa coI)} :grossos ca

bedaes, projectava tornar ,a.estabelecer-se no Brazil. quan
n;75. Ido n0 mar desappareceu., ;OOffi, a .náu S. Fnancis,co.

i Gabl\ Soares diz-nos'que est:LCons-' :I~. Do capitâo Lun d_e Mello informa
lava de trcs n:íos e duas caravelas. Burtado que era irmão de D, Juana de

! Omcio do dito embaixador hespa- Loronha, dama que fôl'a da Imperatriz,
nhoI D. JJllisc Burtado de Mendoza es- e casada com D, Juan l\Ianl'ique.
cripto em Lisboa a 26 de FevereÍl'o de . 3 Couto. VII, 5, 2, e IX, .:., 27.

"
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TRISTE GOVERNO DE D. DUARTE DA C:OSTA.

OS DIAS amenos que passára O Bra~il, eprincipalmente a
cidade do Salvador, durante á administração de Thomé de
Souza, se einbruscaram pouco depois da s~a pa-rLida; e o
governo de D. 'Duarte díl Costa é de citar-se para exemplo
do mal que pode causar a um povo inteiro a desunião en
tre um chefe de administração e o da dioéese \ e de quan
to a desaven~a é facil de fomentar-se, quando homens tão
elevados, em VeZ de perdoarem reciprocamente com cari
dade alguma leve falta ou indiscrição. se tomam da ira e
se deixam levar pelas mesquinhas intrigas de aduladores,
ainda mais mesquinhos que ellas.

:Antes de con~inuarmos a tratar do novo governador con
vem dizer que éom elle viera pa1'a a Companhia de Jesus
um poderoso refôrço; não só pelo que 'respeitava ào pessoa~,

(em que se comprehendia o ex-reito!: do collegio de-Coim
bra Luis de Grã, e o irmão José de Anchieta, 'ao depois tão
célebre1que passou a ser tido por thaumaturgo) como pela
noticia que chegára de que se instituia no' Brazíl uma
provincia áparte, para fundar a qual vinham poderes ao
P. Nobtega. Estetelosoje'suüa,.que alé'então não se havia
descuidado de cumprir os seus deveres, pareceu cobrar 0.0
vo ardo'r ao ver-se provincial. Do' 'collegio de S. Vicente,

t ~Não deixarei dll relátar o açoute ldilmno fizeram n~ terra que as guerras
de Nosso Senhor que deu a esta Hahia que se fez com o gentio porque.... se
Jlas guerras que permiLliu que hou- engendpou a morte a muitos e perde
vesse entre o bispo e o governador ram a honra e fazenda e a Lel'ra perdeu
D. puarte, o qual, eu não tenho por a muitos povoadores».-Nobrega, C. a
mais somenos castigo, e que, mais Thomé de Souza 1li59. I
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i~IY' passou com alguns dos novos socios a Pirati'ninga, levanuo
~ o projecto de fundar ahi para a Compan1lia uma casa, ou o

principio de um novo collegio. No meio desses carupos
amenos de um clima que mais que ao da Europa é compa
ravel ao da pictoresca ilha do'Allantico que algt\em poeti
camente chamou «Flor Oceaoa,» ali, onde nunca são ex
c~ssivos nem o frio lIem o calor; e onde o ananaz sazona
á sombra da pereira, e os sarmentos dos vidonhos se en
tresacham nos, caramancheis com as hastes trepadoras dos
maracujazeiros;-ali onde ao lado do cacho d'uvas reren
de muitas vezes dependurado o aromatico maracujá, deram
todos traça á edificação da nova casa, não na viLla antiga
de Piratioinga, á margem do ribeiro assim chamado, mas
no alto de um morro sobranceiro e ilhado pelos valles de
dois pequenos ribeiros, que com os nomes de Tamandoá
et4,hy e de Anhangába-hy, isto é, de cA;gua do TQlJlandoá
bandeira~ e,de, cAgua jd;l diabJul'i'4,.I. ,,,:~o afl/lir ilo tio que
entãQ se den'ominava'" pPr. ad-Q~tebção qes~a. ultima. pala
vra', ((A'tii~bay r» e é'o grande tributario p,o Paraná q\le
hoj,ê ,den'QlIliq3m9s Rio Tj~é, o que va:le o IQesmo que Rio
qO' ·'Iié-Verqadeiro. J:>ilra prago ç\Ç\ noya casa foi iuvoc;'l~Q ~

o intrepido,apos,tolp das gen~$ S .Paulq, dizendo-se ,\.prk
Ja~55:.: melra Qlissa no pI'Qp~io qiil em ;ql,1e a fgçeja celebrava ,a., -~.

~l:Ia ,G~nvers.íío DeI1o,is os ,J~suitas ~oDseg~ifé~m que 08 W"-
radores da villa baixa, passflssem para perto ~o seu ÇoHe
gio de;,~., Paulo; e que a anLigA ~I prirn,i,~iva, villa J..liratinin
ga vies~ t9ga.a. ~IJa,psferjrr.&f p,~r~, o al~o, ..e a cbm;nar-se <;le
$. P-au~G, ,J)orpe ,qlle""e~ IV~z de $" VicenJ.e vem, a fazer-~.e

ex~~n!,!tVO a;.toçla ;8,eJimmn /a. . I_ • .1 ' I

Entre os mqrubixabas oU'principa~'S dos,camp<\>s visinhos
nos cOQ'serva a, h.ist}?ria 'os nomes tle qois a que muito de
ver!lm'j9s 1l0SSS:!s COlpI\osi-Tebtirjçá e Cauby 9;_0 pçirn~iro

çl0S ,qu.aes .~om9,\l no ~aijti?IDÇ> o' ElQme ~e Martim Afff.)D~~,

~i Q segy o.çl'q PJ cl,e Joao, ~p~~~nl1roeDte esLe ,em obsequ,lO
do,reiJ(>ij,o,W'Id;0Ic!pnMllrip~q.uell(:} 1,.1' ;)(,,' :\:. ,

J I}ejx:.eql9s. 'pO~~1:q j~ Oít d~ S.: P.aulô, e yplt~mp8, a ,D/.
Duarte e ao seu governo, contra o qual tudo se conspirava.

E' poss~vel,qu'e D. D,uarte:chegasse ao.,Brazjl ani(Ilado de

I Como no Colle,gio em Goa: nenhum
ontro santo pO'déra melhol' do que o
gentiO cal1verlido ser patrono tia ·con
versão de outros' gentios..

I ,

- 9 :«Teb iriçá» poderia significar «Içá
( formiga) doS' Velhacos» e' tf(!;á-ob)'ll
«l\laLo Verde•. V~j. -adiante p:lg. 240,
256, e 465. I'," ", ~ I .. \ , ',.
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muito bons desejos; mas do seu governo não opodemos nós ~~&'

deduzir. Trouxera comsigo um filho, D. Alvaro da Costa, ----:.
moço que havia servido em Mrica! e que, pela idade 'Ou
pelo caracter, não reunia os dotes que devem suavisar as
maneiras de todos os jovens, principalmente dos que se de
dicam á vida publica, quando são m'ais vivos e talentosos.
O bispo que, segundo ja sabemos, era de parecer que se
não devia ser na terra demasiado rigoroso, viu-se obrigado a
admoestar o dito moço ou a fazer n'uma pratica allusão a
certo facto escandaloso pelo mesmo éomettido. Protestou
D. Alvaro lomar vingança; e valendo-se da predilecção
natural da paternidade, e da sabida condição de cegu.eira,
em tudo quanto respeita ao réo, do juiz que é ao mesmo tem-
po pae, conseo-uiu alborotar a cidade'; fazendo que o go

'vernador ho lilizasse todos os que e mostravam partida-
rios do bispo, que era homem ja de sessenta annos, e que,
só fizera advertencias ao governador ou ao eu filho,
porque as im julgava cumprir com os deveres da caridade
evangelica; não só em respeito a elles, como principal
mente ao povo que arbiLrariamente tyranllisavam. A des
ordem foi crescendo, graças a certos sujeitos que sempre
apparecem em taes occasiões, contando tudo quanto ouvem
e inventando até o que não ouvem.

As peores consequencias das desordens eram aggra-
vos continuados de D. Alvaro, e vexações injustas do
governa(ior, que fez com que o bispo fosse chamado á côr-
te. Dá pena ler as cartas que ainda hoje se guardam na
Torre do Tombo, todas asselladas com o cunho do partido
a que pertencia o que as diclava e assignava. A camal'a da
cidade presidida pelo successor de Pel'o de Goes na capi- Nola

tania mór da costa (Francisco' de Porto-Carreiro), o licen- no ~m.

ciado Jorge Fernandes, e algumas outras pessoas princi-
·paes, eram contra o governador, e por conseguinte em
favor do bispo. Igualmente os seguia Antonio Cardoso;
JIlas a este o daremos s,e guizerem por suspeito, como quei-
xoso do governador, por lhe haver feito suspender seus
ordenados de provedor mór, apenas terminára o praso de
um anno, em que no dito cargo ha\'ia sido reconduzido; e
por mais algumas accusqções que' nos dispensaremos de
mencionar, por não termos dellas provas para mancharmos
a memória de um dos doze primeiros donatarios, e do pri-
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~~S' meiro provedor mór deste Estado, que tão tristemente
~ veiu a findar seus dias. As funcções de seu cargo passaram

a ser ex.ercidas pelo ouvidor Pel'o de BQrges, conforme
propozera Thomé de Souza, e seguiu com elle o successor
do dito Borges, até que a experiencia provou alguns in
convenientes, na reunião dos dois cargos. Segundo tambem
propozera Thomé de Souza, havia sido approvada a separa
ção do cargo de capitão da cidade do de governador do
Estado, e em tal conjunctura, fôra nomeado alcaide mór
da mesma cidade Diogo Muniz Barreto t, tronco da familia
brazileira deste appellido. Tambem não deixaremos para
depois o dar conta da instituição de um protomedicato, ou
antes da nomeação pela corôa de um physico para a nova
colonia. Foi, o dito licenciado Jorge Fernandes o pri
meiro que exerceu o cargo, cujo ordenado annual não pas
sava de sessenta mil reis i-somma que não deixava de
guardar proporção com a de duzentos mil reis a que mon
tava a congrua do bispo, ou a dos quatroeentos mil que
disfructava o governador geral. Lamentando os tristes
acontecimentos que tiveram lagar durante a administra
ção de D. Duarte, apressemo-nos a dizer que alguns
não se devem tanto attribuir a ella, como á sua má for
tuna. Os Francezes appareciam no Brazil em maior fôrça
que nunca, e chegaram a estabelecer-se no Rio de Janeiro.
Os gentios do Espirito Santo e de Pernambuco cobravam
alento, e vinham assolando e ameaçando as povoações.
Os Indios da costa desde Cabo Frio até S. Vicente, atre
viam-se a ir em suas canôas de voga arrancada prender as
caravelas que velejavam para S. Vicente á vista de terra.
E, por fim, para que as calamidades se fizessem tambem
sensivei~ na' capital, esteve est~ ameaçada pelo gentio,
que lhe bateu ás proprias porlas; e depois chegou a enlu
tar-se com a noticia de que o seu primeiro prelado, acom
panhado de alguns ecclesiasticos e de muitos principaes
da terra, e familia's que iam para Portugal na náo
Nossa Senhora d'Ajuda t, haviam naufragado, não longe,

t Nomeado por carta de 2 maio de
105M. Chanc. de O. João III, Liv. 59,
foI. 15 v.

~ ~~is a lista que· mandava acamara
da 13ahia na representação contra o go
vcrnador de 18 de Dezembro de -1556;

o bispo, com o deão e dois conegos,
Antonio Cardoso de Barros, Lazaro
Ferreira. Francisco Mendes da Costa,
Sebastião Ferreira (que ia por procu
rador da cidade) marido de Clemencia
Doria, a sogra de Rodrigo de Freitas,
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sendo logo devorados pelo gentio. ccAli acabaram, diz ~~R'

Nobrega, clerigos e leigos, casados e soiteiros, mulheres e --:...
meninos. Ainda escrevendo isto se me renova a dor que
tive quando vi que não havia casa em que não houvesse
prantos e muitas viuvas e orfãos.» Lamentemos sua tristis-
sima morte, e console-nos ao menos, além da idéa de que
Deus os terá em sua presença no námero dos martyres, a
justa esperança de que dia virá em que algum digno suc
cessor do primeiro prelado do Brazil se illustre, dedicando
á memória deste e dos seus companheiros no martyrio,
um monumento de piedade;-uma capellinha gothica nessa
paragem em que morreram tantas victimas dos arbitrios de
um governador, e do cannibalismo das gentes que o chris
tianismo veiu a converter e a reduzir ao gremio da civilisa-
ção. Já é tempo de abandonarmos nossa apathia pelo pas
sado; e o melhor modo de fazermos que o povo não seja
indifferente é o de lhe despertar e avivar, .por meio de
monumentos d'arte, os factos mais notaveis. Os monu
mentos são as pégadas da civilisação em qualquer ter
rilorio: são as verdadeiras barreiras que devem extre-
mar os nossos tempos historicos desses outros de barbari
dade, de cujas rixas cannibaes se não.levantavam, e ainda
bem, nem sequer provisorios trofeos.

O naufragio teve logar nos baixos chamados de D. Ro
drigo, quasi á foz do Rio Coruripe; e a matança dos nau
fragos um pouco mais ao norte, em um local na margem
esquerda do Rio de S. Miguel, que ainda hoje é indicado
pela crença popular; a qual acrescenta a observação de que
o sangue do primeiro bispo do Brazil tornou esteril todo o
territorio I.

Durante a sede vacante, que durou alguns apnos, ficou
ao vigario geral do bispado, o Dr. Francisco Fernandes, o
cu!dado deste rebanho; e, a nos regularmos pela c<,>nta
que delle deu o segundo bispo, importantes serviços pres
tou espil'itualmente ao Brazil, cujas differentes capitanias
visitou.

Antes do fatalissimo naufragio, tinham tido logar os
mais facLos que apontámos, e de que nos iremos succe
sivamente occupando, senão pela ordem em que succede-

a mulher i1e nra7. Fernandes, seu pae com as orlãs.»
Antonio Pinheiro e a «velha que veiu I Hev: do (oslo, II, p. f1íl.
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i~~: deram, ao ~enos pela que melhor péV'eça aCGommodar á
~ nossa relaçao.

Oataque do gentio contra a cidade veiu nem que de mol
de para que o joven D. Alvaro tivesse occasião de remir
em parte para com ella as faltas que commettêra. E' por
isso que nos daremos pressa a tratar delle primeiro, dese
jpsos de aliviai-o um tanto da tremenda repprovação moral
em que o deixamos.

1551>, Deram os gentios rebate, contra o seu costume, ao meio
Maio, 26. dia, começando por inv6stir o engenho de Pirajá; donde'~

passaram'a fortificar-se no Porto Grande, entre esse engenho
e a oidade; porém, ao mesmo tempo que executavam uns
esta investida, com que aprisionaram muitos christãos, iam
outros assaltar em I,lapoam as manadas e os vaqueiros de
.Garcia d'Avila, joven criado com Thomé de Souza, e que
chegando' com éste governador á' Bahia sem fortuna era
agora um dos primeiros proprietarios do disl.r:icto.

Parece que este ataque havia sido dirigido com toda a
premeditação pelos Barbaros; por isso mesmo que o exe
cutavam quando o governador, chamado a Pernambuco
pêlo perigo em que se via essa capitania tinha poucos
dias antes deixado a Bahia, onde em virtude do temporal
se vira obrigado a arribar e a ter alguma demora, o que
lhe permit.tiu dar as necessarias providencias.

Foi, COmo dissemos, seu filho D. Alvaro o encarregado
de castigar o insulto que se eslava fazendo á cidade. O
joven capitão, naquella mesma noite, á frente de setenta I

homens de pé e seis de cavallo, acommetteu a tranqueira
queja haviam feito os gentios, e depois de alguma resis
tenoia a entrou, apezar das cavas estrepadas com que es
tava defendida, Qchefe dos Barbaros foi feito prisioneiro,
e a derrota veiu a ser maior; porque quando aquelles
iam a retirar-se, se acharam sem as canôas, que haviam
sido tomadas umas, e outras queimadas por Christovam d'O
liveira, capitão da náo Esperança, fundeada na Bahia; e
o qual com os bateis artilhados, fôra tornear o inimigo pe
lo lado do esteiro que se espreguiça além de Itapagipe
pela terra dentro.

1I!aio,29. Logo o governador mand91!l D. Alvaro ,a Itapoam com
cento e sessenta homens; porém os gentios dessa banda ja
inteirados do que succedera aos outros, faziam I?é atraz,.,

• ' j".
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cedendo humildemente, e entregando o gado que haviam ~f,:

tomado, e os prisioneiros que retinham.
Os do lado do Pirajá voltaram no dia immediato em nó- Maio 30

mero muito maior,-de mais de mil, e circumvalaram de '
tres cercas o dito engenho, em que estava seu dono o pro
vedor mór que fôra. De novo lá acudiu, com quanta
gente poude juntar o mesmo D. Alvaro, e foi dar em cinco
aldêas, em uma das quaes se fizeram os inimigos firmes.
Passou D. Alvaro a desalojaI-os de uma grande cerca, a
que se haviam recolhido, e na qual apresentaram tal re
sistencia que Christovam d'Oliveira, que commandava a
dianteira, teve o braço atravessado de uma frecha; o escri
vão dos contos Pera Fernandes recebeu outra na testa;
sendo igualmente feridos de frechadas, d'entre os princi
paes, Manuel Jaques, capitão .de um navip e que fora soc
correr Pernambuco, Fernão Va~ e Ayres QHinteil'o. D. 'Ai
varo foi mais afortunado; pois todas as feridas recebeu no
cavallo que montava. Os vencidos retiraram-se para a ban-
da do Rio Vermelho. Mas constando na cidade que se
começavam a reunir em quatro ou cinco taba"s, guarne
cendo-as de cahiçáras, la foi ainda D. Alvaro; porém á
sua aproximação fugiram todos espavoridos, e seus traba
lhos foram desfeitos e as aldéas incendiadas.

Estes acontecimentos, talvez crueldades, longe de incita
rem os gentios a tomarem vingança, produziam o effeito
contrario •. Os mesmos qué conhecidamente haviam esta
do em taes conjurações, e ás vezes ja no campo, apenas
ellas se mallogravam, prostravam-se ante o vencedor, de
um modo para nós aleivoso e ignobil; porém astucioso para
elles, que desconheciam o pundonor, e as nossas leis de
honra 'I. "

Apenas correu a noticia do desbarato causado por Dom
Alvaro, vinham ou mandavam de todas partes os principaes
dar preito ao governador, assegurando-lhe que sempre
haviam sido seus amigos, e fazendo entrega da gente que

• E da guerra bem dada ou mal dada
soube (No so Senlior) Lirar esse bem
que os lndios ficassem sujeitos e me
drosos e dispostos para agora receber
o Evangelho e a doutrina de ChrÍsLo
(Nobrega, Carta a Thomé de Souia
1559).

2 Los indigellds americanos em ge
rai, diz Vargas Machuca, f<;ll. 152 v.
«Es gente sin honra, los mas princi
pales mienten en cuanto dizen e pro
meLen. San muy amigos. que el espa
fiaI les guarde la palabra, no sabien
doIa ellos guardar.•
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i~?r em suas aldêas detinham captiva. Neste número se incluiu
~ por esta occasião o Tubarão (Iperú), um dos mais temidos

principaes daquelles contornos, e qne era visinho dos le
vantados, e por ventura com elles mancommunado.

Apezar de tanta submissão, o governador tratou l@go de
organizar seis companhias ou antes esquadras; e deu o man
do deLlas a alguns dos mais notaveis da terra, que eram
de sua parcialidade. Ao mesmo tempo requereu, pela
armada que fazia regressar ao reino, por não ter meios para
pagai-a, que se lhe mandassem com que manter de solda
da uns oitenta homens d'armas, on ao menos os do peque
no número ja organisado, quando saissem a pelejar .-Eis a
origem de um primeiro contigente de exercito no Brazil.

As mencionadas vict6rias não faziam o governador uem
seu filho mais populares. Queixou-se o povo de que elles
deciJiam a" guerra sem tomar accordo com os que em taes
negocios deviam ser mais interessados, e pediam por isso
ao rei que o novo governador que fosse nomeado trouxes
se a mulher, mas não filho homem solteiro, se o tivesse; pois
agora paee tilho abusavam de tal modo que s6 cuidavam de
seus lucros, assim no conceder as licenças para o resgate
com o gentio, e em occupar nisso os bergantins do Estad.o
que deviam estar correudo a costa, como no dar officios
de escrivão da camara, juiz e escrivão dos orfãos, inquiri
dor e escrivão d'almotaceria, alcaide do campo e carcerei
ro; e em destribuir as terras a forasteiros que as tornavam
a vender. aos colonos, concedendo-as até do rocio da cida
de, o qual chegou a reduzir-'se a quarenta braças. Alêm
disso queixava-se de commeUer o governador o arbitrio de
não deixar sair para o Reino os que, não sendo seus apa
n"iguados, podessem ir representar contra elle, chegando
a prendeI-os, quando julgava que ás escondidas o queriam
fazer.

O povo estava vexado, e s6 tinha em seu favor o recur·
so da ordenação de dar por suspeito o proprio ouvidor,
mui ligado ao governador.-Mas este recurso custava-lhe
caro, pois que, para evitai-o, havia o ouvidor proposto e
conseguido que por cada suspeição se deviam depositar
dez cruzados, somma que muitos pobres não tinham.

Na capitania do Espirito Santo, onde mais que nas ou
tras se havia admiltido o uso da idade média de se vender
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(') gentio a si ou ~e ~~ furtar a.si mesmo" como dizia Nobre- ~~~:
ga, tant.o dessa pratICa abusarIam os colonos j que sendo~
os vendidos volu eis e em grande númer-o, se levanta'ram
destr.uiram muitas f~zendas e mataram os pr.incipaes; a sa-
ber: D. Jorge. de 1enezes, D. Simão de Castello 'Branco;
Bernardo Pimenta e Manuel Ramalho. Depois continuQu'a
mesma. capitania apouquentada dos Barbaras visinhos,
ameaçada dos Francezes, e per fim, sempr~ em contendas
e guerras civis taes que deixou de medrar., Se a colonisa-
çã:d tem caminhado de outro modo, se é levada a caho
com mais gente, e emprehendida pela corôa (como maior
capitalista) á maneira da Bab'i'ae daRio, talv.ez seria hoje a
provincia do Espirito Santo uma das mais ricas do Brazil,
e a cidade da Victoria um dos seus emporios. Neste caso
houveram l,quem sabe? os habitantes desta provincia sido
os descobridores das Minas, a parte de cujo territorio se
acha geographicamente ligada. I '. (I

Em Pernambuco depois da morte do donatario Duarte P<-M.
Co~lbo t ficou sdua mulher D. Brites d'AI~uquerquepor gO-.J"3 ...... .2 _
vernadora e a ministradora da capitania. Q joven segundo
60natario Duarte Coelho d' lbuquerque e seu irmão Jor
ge,d'Aibuquerque Coelho, ja nas<údo no Brazil, 'estavam
então edu"Cando·se em Portugal.

O gentio que tanto havia experimentado a t~mpera do
velho capitão, ao saber que elle dei ára de existir,juntou
se em grande número e veiu assolando e incendiando
quanto topava. Assaltou Igaraçú 'e destr.uiu inteiramente
um engenho ja ali ,acabado. Outro engenho (de Santiago)
feito por Diogo Fernaudes e seus'socios, 1)aLllraes de Vian
na do Minho, 'com mui boas' terras; e~cellentes aguas,
madeiras e lenbas, e em que se fabricavam por: anno dez
mil arrobas. de assucar, f6i abandona.do por falta de gente
e armas com que se defendesse. Em vista do quê, D. rites
confiou a seu irmão Jeronymo d'Albuquerque o governo da
capitania. Este capitão apenas se desenganou de que era
necessario conter -a insoiencia. do gentio; reuniu quantos
dos seus poude ; deu nelle devéras,. e em 28 de Agosto
de 1545 ja o julgava submettido, atemorisado, e ((callado»
segundo se expressa na carta que então escrevia ao .rei.

. ,

1 Em '15M, e segundo .laboalão (Preambulo p. 87), a 7 de Agosto.
m5T. GER. no BRAr.. TO)(. I. i;j
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s~*~ Est-e1 bravOl,abefe teve ainda para o diante i occasião de
~ prestar,muitos erviços á terra que adoptára por patria, e

á ql)allegoll, com sufticiente fortuna, vinte e quatro fi
lhos, entre; legitimos e naturaes. Foi d'uma: .filha sua nf.\tll
ral 2 Gatherina d'Albuquerque, casada com o Florentino
Ritipr>e' 'Cavaloanti, que procedeu a grande familia-Ca
yalcariti d'Albuquerque,-hoje tão aparentada no Brazil.

Se pela banda do norte os Barbaros não levavam a me
lhor, outro tanto não succedia para o sul, a conlar do Es
pirito Santo. Todos os morubixabas ou chefes d'elles, des
de o Cabo Frio até a Bertioga, estavam unidos e prestavam
abediencia a outro chefe maior ou morubixabaçú, que
çhamavam Cunbambebe S, IQ qual se gabava da proeia de
hav€f trinca.do:carnes de uns dez mil dos seus inimígos,
pata cuja:mo[lte concorrera" Se bem que a presença dos Eu
rQp~os tão superiores aoslnclios, nós meios de ataque e de
fensa, lhes poderia instinctiv.ameçte haver aconselhado esta
harm0nia'@\:l' arlHança contra o ínimigo commum, somos an
tes proRensos a crer que eUa não procedia tanto da abne
~~ção dos ~hefes subalternos, oomo do ascendente que sobre
'glles exer6i31 o grande Cunhambebe, que, não só elles co
mo os proprlQs colonos, tinham razão para temer. Cunham
bebe foi, dos chefes' que dominavam com a sua mari
nha, de oaoôas toâQS 0S reaoncavos e angras desde a dos
Reis a~ ás ela ilha de S. Sebastião, Q que mais fortuna c.on
seguiu em suas tentativas, não só de arremettidas por mar ás

- oolonias de Si Vicente e de Santos pela barra de Bertioga,
e' a- esta mesma baq'a depois que teve fortaleza; como nos
a-taqúes ,e abordagens que 0usava dar ás galés e caravelas
que por ali passavam sem ar~ilheria, e até ás artilhadas e
moi rbem guarnecidas, I que fundeav.am e se descuidayam
durante a noite. As primeiras victórias lhe tinham aug
men~ado a audacia, e seu nome se repetia, na colonia de
S'. Vicente e nas galés de toda a costa, com tanto terror
como P0UCO antes, nas aguas 'e costas do Mediterraneo, se
proferira ti do célebre Hariadam Barba-Roxa. Cunhambe
be ja não temia a artilheria, e de tal modo oom ella se fa-

I ,. ",',. t;
~ i Se~und9 ~:l\>oatáo falJece)l llln 2 Jaboatão, p. 89 do Preâmbulo.

iõ94, e seguramente depois dll15 de ;; Quoniambebe diz StadeD. Este 110-
i{ovembro de 1~, em que assignou me pode traduzir-se: ttO voar da mu
o testamento; do qual se collige par- Iher» "Cunhá-bebe».
te de.sua vida.e de,sua descen(\encií!.

.1
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miliarisou que. se contava que lia\lendorse apode~Jldo Ide i~?r.
dois ,falCões, os levava comsigo carregados, e s0bJle os p o~~

prios hombros lhes dava fogo em retirada, se era necessa-
rio, aglÍen\ando elle o veclÍo. , .

'O escriptor francez Theveb qui70-noa deixar deste,;te...,
mive] chefe tão exacta pintura ijue a.té o ,retrato ;pf.?8sui
mas, com a perfeiçã6 proverbial de tódos os dos persQn~

géns do tempo que 'incluiu na sua ,cosmQgrapbia. Era
Cunhambebe bastante alio, membl'udo, e de horrend ca
tadura: levava furado e com um J)otoque no IsenLido vei'
tical o lahio inferior: nas orelhas arrecadas não despropor
oionadas, e ao pescoço um' coUar de busios' em v'alta Idór
bre, do qual pendia, na dianteira, um grande caramujó.
Era de feições grandes e grosseiras; as. rugas da frente e
das faces descobriam quantas vezes em vida conbecell8 o
perigo a que se ,arrojara. A expl'essão de seu ostó p.Qde
mos dizer que I'espirava urna melancolia fero.z.. j / f)

Todas. os chefes dos cóulornos prestavam, c,omo_ dizía
mo , cega obediencia a este Baliliaro temivel, que era o
primeiro a sacrificar-se na occa ião do perigo, e ..que;iJ;ó
placavelsempre para os inimigos e orguJhoso dos proprios
f~ito -de um modo insupporlavel, não, deixava de ~re.sta.J1."

se a cerlos armisticios com os navios portugue.zes, 'q e,
devidamente prevenidos, vinham fazer resgates ou propor
concilia~õe , como suocedeu com os Jesuitas, cuja: roupa'
ta aoataràm sempre elle e seus successores....1 "I

I Podemos ter uma perfeita idéa do qu~ era .o "gQyerno e
o diclatorado de Cunharnbebe pela peregri,nação que ahi
fez como captivo Hans Staden, o qual, conseguindo e.scaj
par-se, voltou a He.sse sua patria, e em' Mantiurg publil-
cou em alle'mão a narração de quant0 soffrêra e observá.- 1;>57.

ra,)o merece que lhe dediquemos ~lgumas linh~s.

Era Sladen que 'pela segunda veh viajava pa.ra estas. pa
ragens (havendo esfado da primeiraNiagém em PerlQambuoo
dontlefóra, comovimÇls, desocoliro a IgaraQú) um,dos nau- Pa .•50.

fragos- da mallograda expedição do hespanhol SlNfabrja ;Em
S. Vicenle se apos'entou em casa de seu palr'iáo He!i0,dóuo
Eoban, filho do poelaiallernão i desfe ap.pellido, 'a'feilol: do
engenho do ~enovez Jose Adorno. Mandado por!Thàmé.de

(r: I ~ I J .) ; CJ

l d,.· J I Helio' Eoban que nascéú ' /:J111 \:4H8 e tálléceu 'eril 1t>.!W I,hi lon
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i~t Souza para servir de D0mbal1d~~rona fortaleza da Bertioga,
...-.....:. umi dia que' se .descuidou pelo mato, foi assalleado pela

gente de Cunhambebe. Despiram-o, levaram-o por mar a
Ubatuba, então simples aldêa.d'Indios; onde depois de lhe
raparem as sabrancelhas e cortarem-lhe as barbas, lhe fi
zéi'am la Cerimonia do poracé. Abj ficou por escravo do
chefe Iperúaçú ou Tubalão-grande; e passou a ser apre
sentado fi. Cunhambebe, que se desvanecia ao ouvir da
pl'op~ia ,boca do -prisioneiro quanto seu nome era conhe
eidó e temido na terra de Morpion ou de S. Vicente. -

S'eria- demasiado longo e alheio· a nosso fim acompa
nharmos -o prisioneiro em todas as suas peregrinações
<:>brigadasl, Baste-nos saber que não o mataram pelas con
tinuas protestas que elle fazia -de não ter que ver com os
Portugue9Jes, a'os quaes mais de uma vez foi pelos Indios
obrigªdo-a -,fa~er fogo com sua espingarda. A obra de Sta
den nos informa de' um incendio lançado pelas canôas da
BElt'ti0ga á .aldêa india'Mambucaba,~de uma victól'ia ganha
pelos/de' Cunhambebe, em uma expedição que fez com
(;finta, canôas; ,guarne~ida cada uma de mais de vinte
combat€Jntes; e nos dá a final uma idéa da frequencia com
que visi,tavam os navios Francezes estas paragens,-prin-
cipalmente o Rio de bneiro, -'
'I 'fali frequencia dos navios francezes não era desconheci
da )1a ci-€lade dOI Salvador, onde por outro lado se sabia
que as n~os dessa nação ousavam até chegar d'ali doze le
guas; a 'Tatuapara;-não falando em tres junto ao Porto
&Js Francezes,' duas das quaes avislál'a o donatario do Es
pirit0 Santo vindo de Pernambúco. Um Gaspar Gomes, dos
lllíeos~ saido de S. Vicente~ f~ra detido dois mezes e meio

<. notRio cle Janeiro por;uma: náo franceza, cujo comman
dante o não deixou seguir em quan'to não acabou de cal"
regar obra de ses~enta moiós de pimenta e algum brazil.
O meSm(1)'IGomes daya raião de que a1i tinham, ficado lin-

•• <; guas' e feitores 'preparando mais' carga; e de que em Cabo
Frio carregava outrª náo. Estas noticias confirmava o ou
vidór geral: que chegára de,nova correiçãÇ); e Luiz Alva
res, rtiorador em S,,;v,lcente, 'que' dizia haver encontrado
umàl náo de trezentos homens, da' qual se escapára fugin
do; e finalmente Braz Cubas, vindo de Santos, dava
noticia _de uma fortaleza I que se construía em Cabo-

, -
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Frio I. Pouco tempo depois chegava também a noticia de ~~
q'ue ficavam muitos da mesma nação,estabelecidos .ém-...
uma ilha á boca da enseada do Rio de laneiro,! com a. ~~r
cunstancia de não serem calholicos, como até então; porêm
sim hereges da seita de Calvino. Era ja' a noticia da· em
presa de Nicolao Dllrand de Villegagnon. . J • :

Este ousado maritimo da l?rovença. tinha-se antes 'feito
célebre principalmente. pelo modo com, que, apezar dos
cruzeiros inglezes, havia atrevidamente transportado para
França a Rainlia Maria de Escocia, que estava em Dunber-
ton ~, parLo de seu reino. Espirito emprehendedor eamigo n~o~::u.

da celehridade, teve occasião de saber o que era o ,Bra-
zil, e cómo tanta riqueza e tanta terra e tantos portos es.,
tavam desattendidos. Ideou pois uma colonisação em ponto
grande nestas paragens, escolhendo desde logo para oas-:
sento della a portentosa Babia de Janeiro, chamada..por
alguns do paizlterone ou Nicteroy e por outros Guálnabal'á. 3

•

Para levar ávante seu plano, ideou Vilregagnon angariar
em favor delle ao almirante de França Gaspar de Colligny,
representando-lhe como se podia no Brazil criar um asylo
para os emigrados protestantes, do qua} a totlo tempo.h3.ri
veria facilidade de hostilizar os Bespanhoes, afim de fazeJ·
os divergir para eslas bandas seus recursos bellicos. O pro.
jecto agradou a Colligny, e, approvado por Henrique a,
foram a Villegagnon cedidos dois navios, com os quaes
partiu do Havre; e ao cabo de úma pessima viagem,' no
principio da qual se vira forçado a arribar a Dieppe, alcari- 1555,

Nov.
cou o desejado porto. . . 1

Reservando para quando.nos o€cÍlpármosadiante da fun
dação da nossa cidade capital a descripção da magnifica
bahia chamada Rio de Janeiro, saibamos por agora" .qile
isso nos basta, que perto. do meio da barra desta bahia exis
te um ilheo quasi razo com o mar, e a modo de uma gran
de lage, que na verdade parece que a poz naquelle sitio
a mão de Deus, para sel:vir pomo fortaleza á defensa de to-

t Esta noticia é"llonlit'mada pelo que
1I0S uiz Thevet, f. 909.-0s Francezes
começaram por estabelecer-se em Ca
bo-Frio.

~ Tbuanus, cilado por Soulbey, J,280.
;; Se é que da parte de quem pri

meiro escreveu esta palavra (que assim
foi impressa em 1557, em França nas

,
datas 'de umas cartas) Dão houve al
gum equivoco em vez de «Guá-ná-pa
r:\» ou «Pará-ná-guá;» nome. este em
que tão commummeDte os Iudios de
sjgnavam os lagos ou os la gamares
no Brazil, e que quer como dizer «Sa
co do mar.»



230 FORTALEZAS 'FR&~CEZAS NA'LAGE E NO lLHEO IMMEDIATO.

i~~ do Of·p0~~. Foi abi ~1JIe,'primeiró rl,esemb~rc'ou n'a~i?i(iJso
--- 61bYP0011ta' a e'nturelro, e tentou. constrUir 11ma :baieflad,e

madeir'a. Vendo porém que o ilheo ou bage se alàgava
com 'ffS ma'rés'encbentes, e' que não tinha recnrsos bas....
tantes'para domar ~ntão a furia d s 'ondas e construir
fortaleza COm muralhas llésse Lagarl' passou 'a if6rtífa<wr,: e
n'outr.o 'iLheo mai(l)r um ponco. mais dentro á mão esquerda,
8'0 l<I\llah~ntão denomina\?am de Serigipe '. ID'aJ;li '~eil1 JO
ter'-8e chttmado a este iiheo maior e á fortaleza de' Ville
gagJwn; o~ que, adulterado pela nossa gente, se ficou dizen~

~.~. do, maisaportuguezadamente, Villagalhão i. O fundador
havia-lhe dado o nome de Colliguy, em honra de seu pro:'"
tector, e reserv'ára o de Yilla-Henrique (Henryville) para
o est.abelecimento sobre a praia visinha na terra firme
onde prinçipiaria a cidade se elle persiste. O cosmographQ
André Thevet pretendeu que o paiz se ficasse chamando
Fran'pa.:.Anta1·tú~a, e assim o designou ja no proprio titulo
do' livro das coisas singulares' ~o Brazil que publicou
em 1558 'I.. ' '

Apenas estabelecido, despachou Villegagnon para a Eu
ropa um navio, e ponderava a Collignyo exito da expedi'
ção, e asboas disposições que encontrava na gente da terrBl,
parlJ a qual pedia mi sionarios da seita de que se queria
fázer patrono, anles ainda de nella se alistar do ,cÇJração.

J.Se nessa colonia tem desde o principio reinado uo.ião l e
se os colonos ja segurosI dos Barbaros pas,am. paT o Icon"

.1,. linente, á cMgada dos' reforços esperados, e fázem"algu'"
• (V(,

mas plantações, e adquirem por meio destps o amor á terra
EfUé dá a propriedade deUa, quabdo amanhada com o pro
prio SUOT, talvez ni'Dguebl b<!>uvesse' podido mais desald~

jall.os; e o Rio de Janeiro e seus 'contornos, pelo menos,
pertenceriam hoje como a Guiana á Frauça, ou formariam

i Oonsta dos aponlamen[09 das 'il'l
formll,Çõe,l; que Men de Sá obteve d()s
linguas em 1558, é que remelleu á
côrte, os quaes desgalTados do docu
.JfrentU'OI'i~jnal,que se guarda na 11'01',.
'FerElo T.onibo, vieram casualmente a
nosso podei',' mui, s\lmiélos dé lettl'u·.
«SerigiIJe'» composlfJrdel ~(Serl» <laDall)~

guejo deSte nome, (Sy-peJ), (cabo de
máclJado·ou iustrumeotO)corl:mte) np
plicado ao caranguejo t[ueJ' di? "OS
seus ferrões. ,

~ !\ião falta qnem preh'oda resÍ1scit~r
par:! a fortaleza (, antigQ llonle ,e ortho
gráphia. Quanto a nós não ha para isso
mais razão do que para chamar- e em
Perllambuéo forte de «Bvu'ylle» ao que
todos cbamamos hoje do «BI'l1m»). 'i

~ «Les Singularitéz ,de dn Flance
Antal'tique».-O original destalollrll
/?,uarlIa-se \ln Bibliotll.eC:I Pública' d Pa
riz segundo fO'l conhecei' o SrAi1!rdi
lIallel lJellis. ' " I II
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acaso uma nação independente de colonisação fí'anceza, ~g'
ou, Deus sabeI quasi africana, como o Haiti, se é verda":----:'"
deira a idéa' que alguns tem de que os Fratlceze8l,( com eX'-
cesso amigos da sua França, não são um povo eolol'iÍaadori
Mas melhor o tinhà disposto a Providencia em fa"9"or dá
futura unidade da actua-\ nação prazileira t 'que fala tadà"41
mesma língua, e p,'ofessa, Deus louvado, a mesma te1igtão'

A ilha não continha manancial algum, e custav8'aosAnd.
radores o trabalho de.irem todos os dias por aglla. Os ;v:ivtJ·
res começaram a escacear, e os colonos se viratll neeessí
tados, para não morrerem á fome, de S\1stentarem-se da
mandioc1'\ e outro mantimento do paiz, a que não (€S'lia aII1

'habituados. A colonia vivia descontente. Neste comeilOs
quiz Villegagnon obrigar a um ormando, grande lingua
dós Indios f a casar-se com uma gentia com qUOOl'l~st:lV"
em relações, segundo o uso adquirido no paiz ónde havia
tanto tempo residira. Tanto bastou para que esse horriatll
se declarasse cabeça de motim contra o ohefe. Esre; ae ~ 'I';

brindo uma conspiração de uns vinte e seis individuos, man- ,. t

dou enforcare estrangular o cabecilha, põz dois em fenos;
um dos quaes se afogou no mar. Aos mais pel'do'ou,--:..na
turalmente depois de lhes ex.igir juramento de ndelidade.

Entretanto chegava á colonia um refôrço de perto de tre- .
zentos homens, em tres riavios aI'Iílãdos'por conta, da J CO'" ,< "J o
rôa. Commandava-os Bois le Comte, sobrinho de V11l~

gagnon; e vinham junctamente dois theologos Calvinistas,
sendo um delles Jean de Lery, Genebrino, a cuja penna'He
vemos um importante livro áceroa desta expedição com mui-
tas noticias sobre a ethnographia dos Indios, livro que, só
mais ds vinte annos depois se imprimiu 4. O refórço longe
de trazer á colonia franceza paz e concordia, como julgava
Villegagnon na carta qu~escrevia a Calvino, veiu all~men-

lar o número dos queixosos contra aquelle chefe, e desco-
briu que elle, por seu caracter despotico e bulhento, daria
pouco que fazer aos legitimos dominadores da costa do
Brazil.

Porêm nem em S. Vicente, nem na Bahia, se conheciam
estas desordens, que lavravam na cGlonia, ainda apenas
nascida; e naturalmente só se teria noticia do partido que

I La Rochellc, 15iS; Boucn, itlem; e c P3l'is, ,1586,
depois Génove, 1580; La Rochelle, 1585;
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i~g: ~ntre[lO~ genti0s ganhava Villegagnon. tão 'e~ extremo
--Justo e liberaL oom elles (aos.quaes mandava ensmar dodo

o genero de ofticiQS e d'armas»), quão rígido com'os seus:!
qué fázia enforcar sem processos i. D. Duarte da Costa
conhecendo em todo caso que cumpriaf desalojaI-os pedia
tefôrço a Portugal, onde pela morte de D. Joã0 III, fôra
acclamado rei seu neto D. Sebastião, e durante a, menori
dade, regente. do reino a.Ra·inha D. Catherina sualavó. Ao
mesmo tempo as representaç6es do povo cOntra el1e e seu
filho, e contra o ouvidor geli'al, pelos vexames que lhe fa~

ziam, não cessavam. Em 1556 pedia a camara da Bahia,
a altos brados, uem ·nome de todo o povo que, pelas cha
gas de Chrislo,» mandasse a metropole com brevidade go
vernJ:ldor e ouvidor geral, retirando os que estavam, pois
par:a penitencia de peceados ja bastava tanto tempo. Es
sas repetidas represehLaçôes nem por isso faziam que
mais depressa se apromptasse a partir' o inJividuo desig-

1556. nado tempo antes para desempenhar o primeiro daquelles
Jul., 23. cargos. O mencionado segundo governador, menos escru

puloso que Thomé de Souza soube reservar para si e seus
successores uma sesmaria das terras entre os rios Para
guassú e Jaguaripe t.

-1557, Nos ultimos mezes do governo de D. Duarte falleceu na
Out., 5. povoação do Pereira, juntoá Bahia, o celebre Diogo Alva

res Caramurú 3 •

. t Carla de Men .de Sá, Plzarro, I, 1559.-Cbanc. de D. João m, Liv. ã9,
p.U.. • foI. 195.

t. Pór provisão dé 23 de Junho de 3 Accloti, Mém. da Ba.lJia, m,'205!.
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MEN t DE SÁ COM OS FRANCEZES E OS INDIOS. VISITA O SUIr':

, ,

A SITUAÇÃO critica em que se via o Brazil pedia um go
vernador activo, entendido, e sobretudo honesto. Todos
estes dotes reunia o dezembargador Men de Sá, irmão do
conhecido poeta Francisco de Sá de Miranda, e que no
cargo de éhefe da administração geral do Brazil sustent.ou
os creditos de que ja gosava ~. '

Deste terpeiro governador geral, antes magistrado, se po
de dizer que ,seguia a pracLica que recommendavá os de
sua profissão: «letLras legaes, oommedimento, segredo,
verdade, vida chã e sem corrupção de costumes; não.visk
tar; não receber presentes; não professar estreiteza de ami'"
sades; não vestir, nem gastar sumptuosamente; brandura e
humanidade em seu trat0. D

Chegantlo á cidade do Salvador, logo Men de Sá «conie
.çou a mostrar sua prudencia, zêlo e .virtude: Cort(:)U as
»longas demandas que havia, conoertando as partes, e' as
"que de novo nasciam atalhou da mesma maneira) flcan-'
»do as audiencias- vazias, e os procuradores e escrivãessem
»ganho; que era uma grande immundice que comia esta
»terra,'e fazia gastar mal (:) tempo, e engendrava.odios e

i. . 4 I(

- I Escrevemos «Men. e não ~Mem., tisse S. A. que este desembargador fi
porque d'aquellll maneil'a s.e assisn~va I ~e/lse obras na igl'eja oe Nogueira,-que
elle, como se vê do fac simile. pelle renunci,ãra seu irmão; antes della

~ «E 'pois serve'V. A. tão neil1:. 'etc. priclI'. A cal'ta de administração da é:a
diz o bispo Conde de Coimbra, em pella esta no Liv. TI, da Chanc. de D.
carta que escreveu a elrei em 17 de Ju- João m, f. 104 v. A de Desembargador
nho de 15i7, na qual pede não consen- da casa da Supplicação, no Liv. 51, f.97.



254, SOCCORRO AO ESPllUTO SANTO. MORTE DE FERNA0 DE SÁ.

i~fli »paixões. Tirou quanto poude o jogo que era ou~ra traça,
-...-:... l) fazendo a todos entender em seus trabalhos com fructo {. »

Estes beneficias eram tanto mais de reconhecer-se,
quando o governador nisso se occupava em meio de outros
cuidados e da pungente magoa que lhe devia causar a per
da de um filho sacrificado aos Barbaras. Ao tomar posse do
governo, viu-se obrigúdo a attender com soccorros aos cla
mores dos habitantes da capitania do Espirita Santo, que, a
braços com os seus Indios levantados, teriam de todo aban
donado a terra, se lhes não acode tão depressa o novo gover
nador, com um refQrço ás ordens de seu filho Fernão de Sá.

Este joven chefe expirou morto de uma frechada, apenas
havia cumprido sua missão, e lhe succedeu no mando um
certo Diogo de Moura. Pela gente do Espirito Santo poude
Men de Sá informar-se, mais por menor, de q1lanto se passava
com os 'Francezes do Rio de Jaueiro e envrar á côrte uns
apontamentos do que colhêra, aos quaes acreSC(h1ta'Va.
«1Iodo o' seu fund.amento é, fazerem-se fortes; têem'· muita
gente e bem armada; as suas roças não são senão de'pi
menta. Prazerá a Nosso Senhor qué se lhes desfarão todos
estes pensamentos.» <: )

Para tal fim pro(Joz Men de Sá que se tornasse a Vasco
Bernandes a capitania que este donatario velho, aleijado
e sem meios, .nem esperanças de a poder restaurar~ 'se
p'râmptificava a ceder á Corôa, e lembrava, para proteger. as
capitanias.do sul, que no Espirita Santo se fundasse outta
oidaderealcomoaqllellado Salvador, lembrança que depois
modificou preferindo, como Thomé de Souza, o Rio a~ Ja
Beir@, apenas viu sua portentosa bahia. Alêm desta lem
àrança, fazia á côrte várias outras, algumas das quaes a
Rainha-regente veiu a approvar, corno se pode coHigir da
seguinte carta régia que lhe dirigiu: !

«Men de Sá, amigo: Eu a Rainha etc.-Por D:'Du::frte da
Costa Tecebi vossas cartas, pelas qllaes me daveis Gonta da
maneira em. que me ficaveis servindo' nessas terras: e de.....
pois recebi as vossas cartas do primeiro d~ Junho e dez de
Setembro; e por ellas s9ube como a capitania de Vasco Fel'
nandes Coutinho ficava muito pacifica, e o seu· gentio tão
castigado, mortos tantos, e tão principaes, que parecia'que

.
y P;d.lV1'as do I', Nou1'Oga cm carLa c?cril'La a ThOllltJ (!e SOl1za em 1.550.•
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não ,levantariam tãô cedo cabeça: e recebi niuito conl~Iita· ;~~i;
menta oom estas bQas novas; posto que das dé Fel'não de --=
Sá, vosso filho, acabar nesta guel'rame desap1'ouvemulifJ6
Mas sendo lanto em seu lagar e em cousa de tamá'tIHo n:lé'U
serviço, nâóba abi que faZer-se senão dar-se a Nossó Sé-'-
nhor por tudo muitos louvores, como vejo que fazeis, ' que
vos agradeço muito. E quanto á determinação em ,quê fioa-
vei de irdes á capitania do Espirita Santo, eu tenbQ pll
certo que quando vos parecesse meu serviço terieis cuid:ldo
d'e o fazer, e de prover em tudo conforme a confiança'qne
de vós tenbo. Em quanto ao que toca aos Francezes, e .á
informações que delles e do que fazem me enviais, folg11"~

de me avisardes de tudo tão particularmente. E porque'por
outra cal'ta vos escrevo o que ácerca disso beI por mau
serviço, não tenho nesta que vos dizer; somente ql1etenbo
por ceita que as im mesmo me daes con ta, procedereis con
forme a importancia em cada uma dellas; e de maneira quê
me baja em tudo por muito servido de vós, e assim'vos '€m::
commendo muito que o façaes, e que t~nhàes destas cou-
sas o cuidado que de vós espero. ..

DOS poderes que pedis vos mando; confor-me aos dê' qUê
usava Tbomé de Sousa, por provi ões de fóra para <> qde
cumpre a bem da justiça; e assim podereis conhecer l1l@s
aggra\'os que o ouvidor faz ás partes, posto que 'caiba em
sua alç da; e assim das mais cousas que apOl:Haes nã'o foi
passivei irem-vos nestes navios; mas parece-me bem o qúe
diz~' , e eu terei lembrança de se vos enviarem, nos prt
melros.

j Por diversas vias soube' do muito favor que davei-s a'OS
padres da Companhia de Jesus, pata o que cumpre iro se. •
viço de Nosso Senhor; e recebi disso o contentamento que
é razão 'e requer o intento que se teve no descobrühent5
dessas terras; que é ser osso Senhor nenas lão servido é
seu nome tão conhecido e louvado comó por tantas l'az'Õe _
o deve ser. E porque o meio disto se conseguir eo do~ di
los padres, que são tão virtuosos oomo sabeis, e que com
toda.s as suasfÔrças,tanto procuram servil' a osso Sebhbr,
vos encommendo muito que tenhaes particular cuidado! BO
mo sei que tendes', de os favorecer é ajúdar no que vós e
quererem e virdes sernecessario. Em quanto ácada que vi
que vos parecia que dewia de escrever á camara clo Salva-
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::I?I~ dOI' ~ara que aj~dassee fav~recesse os ditos padres na .con
~ versao.dos gentIOS, vos envlO com esta agradecer-vos e Jun

tamente ,dares-lh'a, e trabalhardes para que assim o fa
çam, dizendo-lhes o grande c.ontentamento qne disso rece
berei~ e quanto me desaprazeria d'o contrario. E pois'que co
mo digo, pela pressa com que estes na'vios partem, não
houve Iogar de escrever algumas cousas que quizera, por
esta mesma razão não vae esta tão larga'como tambem qqize
ra; mas falo-hei nos primeiros navios. E entretanto vos·en
commendo muito que, do que toca a meu serviço nessa's
terras, tenhaes aquelle cuidado que eu confio de vós, e de
sempre me escreverdes como .fazeis, o que vos parecer,)1

A carta régia para' a camara da cidade do Salvador,
mencionada na antecedente, 'era concebida nos seguintl!ls
termos: . ,

4'0/; '/N« Vereadores e· procuradores da cidade do Salvador. Eu
. - a, Rainha etc. Ainda. que seja tanto de vossa obrigação fa

. / . h'''''vorecerdes e ajudardes aós padres da Companhia de Jesus,
c • 7 que nessaslterras estão e andam na obra dá conversão dos

gentios dellas, assim pelas obras em que se empregam, .co
mo por suas muitas virtudes, e pela consolação que essa
cidaéle CQm tal companhia deve receber, todavia sendo essas
parte.s tão remotas, pelo que por esse respeito pode haver
nos moradores delias algum descuido, pareceu-me dever...
vos escrever sobre isso, e encommendar, como encommendo
muito, que queiraes haver por muito encommendàdó aos
ditos padres, e os favoreçaes' em tudo que para a conversão
dos gentios e mais obras espirituaes for necessario.; e que
aos gentios que se fizerem christãos trateis bem; e não os

.avexeis; nem lhes tomeis suas terras; porque além disto as
sim ser razão e justiça, receberei muito contentamento em
o assim fazerdes, pelo exemplo que 06 outros gentios rece
berão. Agradecer-vos-hei muito terdes destas coisas' muita
lembrança, e em efectuardes como cónfio; porque do con
trario podér:a ~eixar de me desaprazer muito).

Emquanto não reoe.bia reforços que se lhe prometteram
então, para e~p.ulsaros Francezes doRiô de Janeiro, seguiu
Men de Sá oecupando-seí na Bahià em animar o adianta
mento das obras da se,·e o acabamento de um engenho,
começado antes.por conta de Estado. Porém ao que mais
que tudo se dedicou como assumpto .que tambem lhe esta-
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va recommendado foi a cuidar do gentio: Começou' por ~~fu
fazei-o reunir em grandes pegulhaes, ás ordens de um mei-~
rinho ou principal d'elles mesmos, aggregando-Ihe;; paro-
chos ~a Companhia de Jesus; quer dizer, começou por or
ganizar de cada quatro ou cinco tabas ou aldêas indias
uma s6 missão; instituação esta que depois cobrou tanlo
desenvolvimento em outros districlos, em favor da mesma
Companhia. Então sé fundou a missão de S. Paulo sobre
o rio Vermelho, proximo da cidade; a do Espirito Santo,
no rio de Joanne, e outras. A todos os lndios visinhos da
Bahia, probibiu Men de Sá com graves penas a anthropopha-
gia t. Um principal da ilha de Curorupeba desp.resou est~

prohibição, e proseguiu em suas bachanaes. Soube-o o go
vernador, e logo o mandou prender por uma partida que
confiou a Vasco Rodrigues de Caldas. Foi ao principal tão
proficua esla prisão de quasi um anno que veiu a ser um
dos melhores amigos dos colonos. Cada nova experiencia
vinha confirmar com qúanta verdade escrevera ao rei a
camara da Bahia: «Se V. A. quizer tomar informações por
pessoas que bem conheçam a qualidade do gentio desta ter-
ra, achará que por mal e não por bem se hão de sujeitar e
trazer á fé; porque tudo o que por amor lhe fazem attri
buem é com medo e se danam com isso.»

Estavam ja, pelo terror, os gentios á roda da Bahia su
jeitos, excepto os do Paraguass'ó, que caiam de improviso
sobre as canoas dos nossos sempre que podiam. Umá oc
oasiã'o apoderaram-se de alguns escravos africanos, e inti
mados para os restituirem, o recusaram fazer. Para obrigal
os mandou o governador contra el1es, com alguma gente,
o mencionado Caldas. Este ousádo caudilho saíu a acom
mettel-os, e sem perda de nenhum christão, ge tal arte deu
nos barbaros que, como di~ um contemporaneo jesuita \
«quebrou o enc.antamento dessa gente), que era lal que
ás suas terras ninguem atélí ousava aproximar-se. O re:
sultado immediato foi a submissão de alguns principaes,
e a entrega pontual de quanto haviam tomado, não só os
castigados, como os visinhos.

Duas entradas mais, com igual exito, que por esse lado
fez o mesmo Caldas, acabaram de submetter de todo o gen-

I Nobregn, Cnrtn n Thomé de SOtlzn 2 Nobregn em '!1>59.
em 1559.
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~~~~ ti0l.de8s~1 destdcto, que era.o primeiro a ~plora~ nossa
--=- a,IDlS(\de, arenas se peJ'suadJa de que onao tem13mos.

Taes resulta'dos acabaram de convencer a Men de Sá,
comQ' tin,ha chegado tambem pela pl'Opria experiencia a
eQQy.~ncef a Tholné de Souza, de que o bem áqllelles mi
~~r,é!Neis canibaes devia ser feito á fórça, e apezar deUes I,
<ã"e ppr não conhecerem a caridade evangelica nem a pie
~Qsa philaDtropia, não julgav.am passiveI que outros, ho
m,eDS se votassem exclusi,;amenle ao seu hem, como nos
<diz a' llistQria dd chl'istianismo que. com a maior abnega
ção, se t~rn votado lantos martyres, muitos dos quaes glo
rificaQlPs em nosso kalendario. Facil era de ver que o In
dia, ctiança pelo entendimento, só podia ser bem conduzi
90 pela ·oivilisa<:ão. lendo sobre elles os chefes a mesma
ª~lorid"ade ê supremílcia carinhosa que sobre os filhos e
PllpiLos, cçmeede a nossa legislação aos pais e tutores. ,
l;i,~olDeqav.a Meu de Sá a dedicar-se a formar um plano
~C~fPl;l do .melhor meio de civilisar neste sentido os Barba
:r;os·, quando ali chegou 'lloticia de como outi'os Barbaras ti
nham: em grande aperto a capitania dos Ilheos, e de que
sel;lS ÀabiLantes, até então em paz, ao ver os inimigos co
meº~vam, possuídos de Qm inexplicavel panico, a fugir, e a
abandonar os engenhos, ficando restringidos á povoação,
onde pOf unico sustento estavam reduzidos ás laranjas que

oHl.iarp de alguDs quintaes.
-'JJ;>artíu o gQver~adol' em pessoa a soccorrel-os e tanto a
tell\PO que, .sé tardára um pouco, se houveram rendido to
'49s . ja .ql,lasi sem espiritos viLaes.

I Men de Sá desembarcou com a sua gente á meia noite;
eaproveitçlOdo-se da esouridade, que parecía maior a quem
não conh,ecia a terra, seguiu para o sul, em busca dos ini
migos que lhe não fizeram frente. e, deixando-o pelo con
trado pa~sar, começ:)ram a hostiliza l-o pela retaguarda. En
lãQ o bravn,Va:sco Rodrigues de Caldas, de cujos serviços
ter;nos feito menção, resolveu replicar-lhes com uma mano
bra; igual, ~, embuscando-se, C8íu sobre elles quando pas
savam. Como porêm eram grpndes nadadores, e o mar es
1;lya perto, lançaram~se todq~ a nado; O que'yendo os nos
sos, s.eguiram-os com os llildios amigós; e' sobre as 'aguas

1 o P. Nobrega '1559.
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do WJlr.; al,grande ~i tancia { da praia, se tr.avou uma pe- ~~Éi
leja a pa.do, cOlIlo.não sabemos de outra tal; ,mas não TIQ&_-':

adm\re:-que para se hostilisarem serão 08 homens capalT
zes. de vir a combater nos ares. A victória se decidiu em
favor dos nossos nadadores. .

Ontros feitos teve ainda que louvar e premiar o gover
nador pesta pequena campanha ao mesmo Caldas, cujo
esfQrçQ reanimava os outros, de modQ que, se elle hou
vera antes esLado nos Ilheos, não consentira a vergonha
que passaram os seus habitantes de. se encurralarem, em
núlIler0 de mais de mil, a ver o inimigo em frente, ma
tando-lhe seus gados, e destruindo-lhes todas as fazendas
seI;l1 ousar dar-lhe o merecido castigo; caindo sobre elle
a terro e fogo. .

Atemorisado o gentio pediu pazes, e :Men de Sá, conce
depdo-Ihas, julgou poder voltar á sua capilal; e assim o
Poz em execu~~o. .

1559,Pouco depois chegava á Bahia, commandada pelo capi- .Nov.

tão mór BarLholomeu de Vasconcellos da Cunha, a armada
destinada a ir contra os Francezes, devendo receber de
Meo de Sá as ordens convenientes sobre o modo de os
aggredir, indo alacal-os, ou obrigando-os pelo bloqueo. Ao
mesmo tempo entrava na Bahia o novo bispo D. Pedro
Leitão.l'ratou logo Men de S~, ajudado da influencia deste
prelado e dos jesuítas, de reunir todos os genlios alliados
e bOlllens de guerra que se julgou poderem dispensar-se
na cidade do Salvador; e para a· capitania de S. Vicente
escreveu Sá que com as fôrças de que podessem dispor"
pois que tanto lhes ia a seus interesses, se achassem á bàr-
ra do Rio de Janeiro no dia que aprazou, e em que elle com
a fôrça da Bahia contava ali chegar. Para ·solJicilar e!?le re
fôrço de S. Vicente ~e offereceu o Padre Nobrega, que es-
Lava na cidade do Salvador, por bav~r ahi regressado de-
pois da partida e naufragio do primeiro b.ispo, , .

Assim prevenido, l?artiu Men de Sá.pilra o sul. Compu
nba-se a sua armada de duas náos e oito embaroações me
nores, que chegadas á barra do Rio de Janeiro, neUa espe
raram que se lhes reunisse um bergantim e muiLas canoas
ale guerra vind~s d~ capitania de S. Vicente \ para entra-

I De uma grande legua, di7. o P. No- 2 Carla da Camara de S. Paulo de Pl-
hrega a quem devemos esla narração. l'alinil1ga de 20 de Maio de 1561.
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i~~'relI} na' enseada. Aos da: for aH~zà 'que, C6mo vimos,· esta
..-.-:... va construida na i'tha, que ainda hoje se chama corrupta

meQte d.e Vdlagalhão 1, intimou o governador ·por esoriplo
que [Se .rendessem, ao. que elles (cresl?onderam soberba
mente.» A ilha tinha de natureza aos estremos ddis peque
nos -morras, e em cada um delles haviam os defensores
construido grandes rancharias; e sobre o meio, em cima do
roclledo qu'e,se elevava uns cincoenta ou s~ssenta p'é's\ fi
Gava a casa abalmlrlada do governador. As vivendas cons-

.~ truidas erám de ~adei.ra e cobertas de palha / ao modo dos
l\1;~~~.ls.se.hllagens..ResolvIdo o lataqlíe, começaram os nossos a de

SemDarGarna ;i:lba, e a assestar nella artilheria, oom;a qual
e a das' náos"combateram a fortaleza por ç}iois d.ias e duas
noites até que os Francezes, sem agua nem polvora, capitula':"
ram 3 em número de setell'ta,e quatro, ealgu'lls escraV0S; aos
quaes depois se uniFam 'mais de quarepl.a, dos de um navio
aprezado, e de outros que andavam em terra. O número
dós. gentios 'que eSlavam em favor dos Francezes orçava o
gbvernador em mais -de mil; «tUGO gente escolhida, e tão
bons.·es~ingardeiros como os Francezes. II Vi1~egagllon não
se achava então na ilha, havendo partido para França oiLo
ou n0ve mezes aptes. Nunca mais voltou ao Br'aeil,' e aI1nos
depois d :eIlcontramos reclamando indemnisaçães, á em
baixada ,portugÍleza'em Pariz, as quaes naturalmMte foram
satisfeitas '\ . .... .
(J Na capitania de S. Vicente ordenou Men de Sá que ,se
effectuasse de todo a Il).udan~ da villa de Piratininga Ü para
jl'ln~o da'casa deS: Paulo coilStruida pelos J'eS'u1itas no alto'.
Foi levado a isso pelas inshlU~..ções dós 'padres que-Ihe 'fite
ram ver co~~ ficaIliam assim mais ao abrigá dos assaltos dos

) ... t • I.}

i Assim lhe cbamou ja Diniz na sua a~lloridadeé dada por suspeita peJos
noiavel"mas boje pouco lida ode (a 45) proprios contemporaneos. Tambem
a Men de Sá:' r' cae em dizér, que·a esquadra de Men
"E que, ob Villagllilhão, que te valeram de Sa ~e compunba de ,,26 navires· de
Os altos mur6s que vaido'sá alçaste, de guerre et quelques vaisseaux à
!j! de merlóe soberbos coroaste?»' ramé». foI. 908 v.

"JMarcLes"càrbot, "Hist. de la Françe ~ Da drta do embaixador João Pe-
Anwrti(IUel>, p. 207, citadorJelo senhor reira Dantas ,(R Arch.; P. 1.",,,M. '1<16,
Fe.rdin~l1d p,eois, no "B,résil))l de «L'U- Doe..45,' de iO de Janeiro de ,1565)
niversl>, p. .f4:' • ' CÓl1st que está era a opinião do elTÍ-

;; lI:{en de ~á, em offiçio,de S. Vicen- baixador; e até a da sua Côrte; e. que
te •. ~e 19 de Jun~oJ diz que "negociá- :~quel~ julgava c~egap:l a, ocça i~o de
Ta'!> com a ;,;uaTlllçao. l'bevet (60smog. " o allender dpara o'ca\lar.ll '
f. 908 v.) dlz(\uese entregara esta "par ü Carla da Villa de Piratininga de
e~)lJposition»; e acrescenta, que só ha- 20 de lIIaio de 1561.
vIa no forte dez Prancezes: mas sua
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Barbaras do que á beira do rio. Tambem rei)ol~eg segullrr ~~8í

do o practicado na l3ahia fazer aos lndias contrarias guerr.a~
abel'ta. Para esta se preparou uma expedição, que embar::
cando-se no Tieté, seguiu até um porto, donde, levando os
expediciOriarios as canoas por terra, chegaram ao rio dos
iuimigos. qEsperamos em Nosso Senhor (ajunlaAnchieta ao
dar a noticia), pois este é o remedia com que esta or{{l/)C(,
geração se quer t .. , não tenhamos inveja aos da Bahiai.)
Abi providenciou tambem o governador a ida ao serlão, em
busca de ouro, do provedol' Braz Cubas, com um Luiz
Martirns, mineiro vindo do Reino. Os desta jornada que, se
fóram gente enlendida encontrariam ouro no proprio mor-
ro onde estava a casa de S.. Paulo, andaram, segundo. o
Jito Gubas \ umas trezentas leguas sem fruclo; mas, ao
voltarem dessa cançada·digressão, o acharam «mui perlo);
naturalmente para as bandas de Jaraguá.-Em 1562 se
mandavam as amostras delle, bem como de umas pedras.
verdes que pareciam esmeraldas. Estas eram provavelmente
as cunhecidas turmalinas, que tanto deram depois que fazer.

Men de .Sá~ regressando á Bahia, aportou no Espirito
Santo. O velho donatario Vasco Fernandes Coutinho, que
no anno seguinte (1561) falleceu exhausto de soffrer e de
não saber governar, fizera ahi, em mãos do ouvidor, re
nuncia á corôa da sua capitania; e os colonos que estavam
ja decididos a evacuaI-a, vieram ao governador, acompanha
dos das mulheres e dos filhinhos, e lhe pediram encarecida
menle que fizes e com que elrei a tomasse. De tudo se la
vrouauto, antes de Men de Sá proseguir viagem; oque effec·
tuou, havendo nomeado capitão mór do Espirita Santo o
bravo Belchior d'Azeredo 3 que tão heroicos serviços prestou
depois, e qlie agora fôra ao governador proposto pelos da
terra. Men deSú desde que vira os portos do Rio de Janeiro
e do Espir.ilo Santo, e fizera. a comparação, não se lembrou
mais da ü.le·a de fundar uma cidade real nesta ultima capi
tania, e pelo contrario insistiu de continuo pela excellericia
do primeiro. porto, onde voltou, para adquirir lànta gloria.

Por outro lado entretinha Meu de Sá a actividade com
enviar muitos praticos da terra a explorai-a pelos lagares
em que havia suspeitas de minas, e dorlde se contavam

1 vef ante Secç. XIII, p. 179. de -11>62, na Cal\. do A.
2 Carta de Cubas a eh'ei, ele 25 d' Abl'il ;; An. do !lia de Janeiro I, 521..

H1 T. GER, DO 8RAZ. TOM. J. 1ô
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i~Si maravilhas. Antonio Ribeiro, e a gente toda que levava,
-.--:. foram tragados pelos Barbaras em uma traiçoeira cilada.

Vasco Rodrigues de Caldas começoú então a mostrar para
quanto era nestas emprezas.

Porém DOVOS perigos vinham reclamar os cuidados do
governador em outra capitania:-na de Porto Seguro,
ameaçada de perder-se inteiramente, succumbindo á anar
chia e ás assoladoras invasões de uns novos inimigos que,
com o nome de Aimorés t, ali se apresentaram chegados do
sertão; e os quaes havidos pelos outros Barbares por mais
que barbaras, falavam uma lingua inteiramente desconhe
cida, e tinham usos estranhos a todo o mais gentio do Bra
zil. Não construiam tabas nem tlljupares; não conheciam a

- rede, e dormiam no chão sobre folhas; não agricultavam;
andavam e.m pequenos magotes; não sabiam nadar, mas
corriam muito, não havendo outro meio de se lhes esca
par mais do que o de entrar n'agua, se a havia perto; ar
rancavam a fala com muita fôrça desde a garganta; e (o
que era mais para temer) eram anthropophagos, não por
vingança e satisfação de adias inveterados, mas por gula.
Tudo induz a acreditar que eram da mesma nação repre
sentada pelos chamados agora Purís, que tambem, comó
este nome i o expressa, são gulosos de rarne humana, e
preferem, como se conta dos tubarões d'Africa, á carne dos
-brancos a dos negros, a quem designam por «macacos do
chão)). E' horroroso escrevei-o; e asseguramos que o ani
mo quasi se nos soçobra ante semelhantes factos; mas o
amor á verdade e o desejo de nos justificarmos do porque
não admiramos a salvageria, e attribuimos o estado social
e parte do que chamam0s humanidade e caridade ao bene;
fieio das leis e ainda mais da religião, nos obriga a não oc
cultar os argumentos que nos movem. Nem se diga que nis
so attentamos contra o Criador, que segundo a nossa mes
ma crença o homem depois da mancha da e do vicio do pec
cada de nossos primeiros pais, não pode purificar-se senão
pela agua do baptismo, e a graça da revelação. Onde es
tavam e como.vieram do sertão estes alarves tapuyas que

'I Este nome da nacionalidade foi na- tas. Os antigos escreviau: Gaimurés, e
turalmente dado pelos Tupis. Aimoré :is vezes sem accento Gaimures.
na costa do Brazil é um peixe como o 2 l>urls é o mesmo que Purtis, e quel'
enxarroco, e de ovas mu~to peçonhen- dizer (Vej. p. '102) antropophago.
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.primeiro chegou á costa junto do rio das Caravelas?: eis o ~~&'

enigma que só por conjecturas pode explicar-se. A es-~
tranhesa da lingua, e sobretudo o ser muito gnttnral,. nos
deve fazer crer que elles eram garfo extraviado de algu-
mas das raças meritlionaes patagonicas ou araucanas. Â ig
nomncia da natação, e do fa1:)rico e uso das canôas~ e a
prenda de grandes corredores t nol-os apresentam oomo
criados em páramos sem arvores nem rios, e por conse~

guinte como Pampas meridionaes. Estas conjecturas se ve
rificariam ao fazerem-se mais minuciosos estudos ((linguis
ticos» nos sertões da Patagonia, se acaso se encontrass~al-
gum dialecto parecido com o aclual destes Botocudos.

Contra taes bandorías de Barbaras mandou o go ernàdor
soccorros a Porto-Seguro com o ouvidor geral Braz F-rago
so, cuja presença 1 muito valeu a pÔr tambem em ordem
entre os moradores os negocios da justiça.

Entretanto seguia na cidade do Salvador Men de Sá
favorecendo as missões jesuíticas. Ia se tinha seu nú
mero elevado a dez, na distancia de doze e mais leguas,
para os differentes lados da Bahia até Camamú. Missão
havia que contava cinco mil neophytos. Baplizav~m-se es
tes a s milhares: ás vezes assistia a isso o bispo D. Pedro
Leitão, que por suas proprias mãos administrava tambem
este sacramento, e o do matrimonio em lei da graça, aos
que para este se preparavam.

Ia Men de Sá anteriormente" havia feilo menção de tre~

zentos e quare[).ta e sete baptizados na aldêa do Espirito San-o
to (Abrantes), em um s.ó dia; bem como de escolas emqu~
havia até trezentos e sessenta piasinhos, sabendo. leI' e as .
crever; o que aprendiam com facilidade, pois de ioteni
geneia natural não era falta esta gente.

Entendemos que estas missões estavam temporalmente
sujeitas a jesuítas, porêJll na apparencía a uma especie
de alcaide ou meirinho dos proprios Indios, que em tudo
cumpriam as ordens dos padres, que allegavam a pouca des
péza que se fazia em vestir taes chefes. Segundo os jesui
tas, até lisonjeava os Indios o tereijl tronco e pelourinho,

:1 "Un dia est:ín en un lugar y otro
dia en otro.... anclan contra todas las
otrns ~elleraci(lnes como salteadores
de camIllOS,l) etc.. Carta de Guillen.

2 Em -l7 de Janeiro de 156.1 ainda

e1le se não achava de "olta de Porto
Seguro. Carla de Guillen ele 12 de
Março de 1561.

" Em carta escripta do Rio de Janeiro
aos 50 de MuI' .0 de 1560. I~ .)
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~:[ ~omo as viUas ~os colc:HlOs_ bem que apenas aquelle servia
~ contra os pequenos que nao estudavam.

Os âesl!litas, tinham nos collegios aulas da lingua tupi, ás
ql1aes mui graciosamente lá entre si chamavam de grego 1.

E? para sentir que este bello exemplo não se tenha segui
do; sendo para a catechese então, como hoje para a litte
ratura brazileira, a antiga lingua da terra de muito mais

, imp.ortancia do que o estudo do grego ou de outras linguas
sabias 2.

- Pacificos s seguiam os Iudios nos contornos da cidade, e
ern poucos annos se via prosperando e çrescendo em popu
lação a colonia de' Thomé de Souza. Sohretudo esmerava
seMen de Sá em attrahir para ella commerciantes abasta
dos; e navios:mercantes; pois em seu entender «os armado
res eram o nervo do Brazil.l> Os habitantes não deixavam
de pugnar por suas liberdades, e a camara requeria re
clucção na sornma sobre que o ouvidor geral tinha alçada,
e, propunha que esta passasse a 'um tribunal presidido pelo
g9vernadOl:, e de que fizesse parte a mesma camara. O
intrepido Vasco Rodrigues de Caldas foi incumbido de
levar os pedidos á metropole, os quaes não foram attendi
dos, talvez p'or se áchar então o governo meditando ácerca
do Brazil outras decisões, como vamos ver.
;, As instancias de Men de Sá e dos hahitantes do Brazil
resolveram a final a côrte a mandar nova armada para
Golonisal' o Rio de' Janeiro; sendo primeiro reforçada pelos
recursos que no Brazil mesmo se podessem juntar. E para
que tudo se levasse á execução com o maior accordo pas
siveI, confiára o cargo de capitão mór a Eslacio de Sá, so
brinho do proprio governador. Chegada que foi á Bahia a

i56.-f., d darma a, espachou-.a immediatamente Men de Sá para o sulFev.
com tddo o auxilio que ponde dispensar-lhe, e determinou
que fosse nella o ouvidor Braz Fragoso, que aca' va de re-

.,~ 'Carta íIo P:-Ruy' Pereira em Se
temlJro de 1560 in fine.

~ Varn. Mem. sobreo estudo e ensino
das línguas indigenas.-Rev. do Jnst.,
III, p. 566. Idem Comm. 34 e iii'! á obl'a
de Soares, na Rev. do Iust, XIV, 57.f<
e 591. .

S «Está a terra tão pacifica que não
spmeute 0,5 brancos vão muitas leguas
por ella dentro seguros, mas um Indio

d'aqui, indo por entre os contrarias,
tornou sem lhe fazerem mal. Elle diz
que diziam: este é amigo dos brancos,
se Ihe fizermos mal, matar-nas-hão.»
E acrescenta as palavras lranscriptas
no nosso texlo (p. 179). «Ajudou gran
demente a esta conversão cairo senhor
governador. na conta, e assentar que
sem temor não se podia fazer fructo .•
(Carl. dojesuita Ruy Pereira, em H.i60).
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gressar de· Porto SegurQ afim Ide agencianrcom: oSlca~I·. ~m:

tães do Espirito Santo 'e 'S.' Vicenl~ qne-J aOIÍtriIh1üissem ~-
quanto lhes fosse possivel para·a empresa. ,f ,~, , '(

Estacio de Sá chegándo á altura do Rio de Ján:eir(!), 'en.,
trou na enseada para ver se· leDl,tava fortuna 'sem' mai's, '
soccorros. Logo se apoderou'{ de lima náo fr,anceza, cuja
tripolação se' passára pará terra. PorêDL vendo 'que os 'gen~

tios 'disparavam frecha's eontra os bateis quando se· apro
ximavam das praias, e que devia pi-eparar-se para .gMn
des hostilidades, resolveu ir primeiL'O a S. Vicente buscar
maior número de combatentes, incluindo ja algumas cabÍ!l~

das de gentios das bandas de Ubatuba, novamynte ,aUrahi
dos por Anchieta. Ao fazer-se devela, encontrou. osveníbos
tão ponteiros que teve que arribar aoRio de lanéiro;'albr
tunadamente para um bergantim que ali ancorára';fl~hIiloite

anterior, trazendo a seu bordo o padre Nobrega, que julgava
encontraria fundeado dentro O mesmo Estacio de Sá, e que
houvera acaso sido capturado sem essa arribada. Logo se
guiram todos para o porto de Sanlos, a buscar reforços.

Pela segunda vez a capitania de S. Vicente se pres
tou talvez mais do que lhe permittiam suas forças para o
bem de todos, -para o ,Brazil não ser dilacerado. Todas as
canoas em estado de se armarem em guerra, todo o man
timento que se poude juntar para dois ou tres mezes de
sustento aos ,trezentos homeJ1s da expedição 2, retendo só

, o indispensavel para não murrerem de fome os que fica- y:~';' F
vam guardando a terra, toda a gente, emfim, que po-
dia combater, casaçio5 e solteiros, anciãos e adolescen-
tes, muitos escravos de Guiné, e até os Indios em quem
depositavam maior confiança,-tudo esta capitania, sem
excepção da nova colonia de Piratininga, tão exposta ás
aggressões do gentio do sertão, - tudo sacrificou a boa gen-
te para o bem da nova patria commum. Qual fenix que
succumbe por dar vida á sua prole, assim a colonia mais
antiga do Brazil se exhaure agora de forças, e não cUra
mesquinhamente se isso prejudicará un tanto seu futuro
desenvolvimento, e concorre quanto pode a dar existen-
cia a um emporio mais poderoso.

E aqui :nos cumpre notar que os esforços simuJtaneos

I Anchiela, carla de 9 de 1ulho de ~ AnchieLa, carta de 9 de Julho-de
1565, 1565,
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~~8i. que o~_fa.ziam, não só es~a .co~o oU,tras capit.a~~as con
~ tra o InImigo commum,-lUullIgo ate pela rehglao, eram

nOVOS elementos que iam esLreitar, pelos laços do coração,
a fatura união brazileira, que @s Hollandezes contribnil'am
depois a fazer apertar. muito; e a DleuS pra'za qne para to
do o sempre, afim de que €rsta nação possa continuar a
ser, a primeira deste grande continente antarlico, e algum
dia se ahegue a contar entre as mais consideradas no uni
verso, o que sem moita união nunca poderá succeder.
. A capitania do Espirito Santo, arrastada como se acha...
va não dei 01:1 de concorrer tambem muito para ver a seu
lado uma povoação irmã. - 'Bastava-lhe o ter dispen
sado a presença do seu provedor e capitão, o valoroso
Belchior de Azevedo, .para que não devesse aqui ficar sem
um tribo to da nossa gratidão.

. ,
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FtJNDAÇAO DA CIDADE DE S. SEBASTIAO NQ RIO DE JANEIRO.
J

R~FORÇADA a e»pedição colonisádor~ do Rio de Janeiro,
depois que ja velejavam os barcos menores e vogavam oito
conoas, das quaes ia por commandante o allemão Heliodoro
Eoban t levou ferro a não capitânia, e era o vento tão
galerno e de feição que no mesmo dia chegou ella a ilha
de S. Sebastião, onde só vinte e quatro horas depois vie
ram ter os barcos pequenos e as canoas. D'ahi por diante
devi'am proseguir com mais cuidado, pois ja se achavam
em terras onde o gentio era contrario. A principio seguiram
todos unidos; porém logo desarvorou a capitânia, e aban
donaóqo os que comboiava', foi arribar á Ilha-Grande.. Os
barcos pequenos e as'canoas seguiram seu rumo ao longo
da costa, e foram esperaI-a á entrada do Rio de Janeiro.
Cançados de aguardar, e faltós já de mantimentos e de
agua, estavam a ponto de verem-se os nossos abandonados
dos Indios ~mig0s, que se propunham a entrar na enseada
ou a irem-se para SMas terras, quando chegou a capitânia,'
e logo depois o refôrço de mantimentos que trarllia das vil-::
las do norte um João de- Andrade, a tempo mandado de 1565.

S. Vicente pelo capitão mór. Assim todos juntos, entr.aram Fmc:

pela barra da enseada que iam avassallar. Era em fins de
Fevereiro i. '

E agora que o thea{ró de nossas emoções se transfere a
esta paragem, convem que o'leitor a· tenha presentei para
o que nos esforçar.emos por lhe transmitLir uma leve idéa

I Vejo Ante paI;, 227. 2 Carla de Ancltiela de 9 de Julho de 1565.
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~~f das scenas em cuja descripção quasi imaginamos que todas
~ as palavras se nos desbotam.

E' o porto que por um notavel engano corographico, se
ficou chamando !lio de Janeiro, e que melhor diriamos
Bahia de Janeiro, um verdadeiro seio do mar, que, sem
exaggeração, podia conter em si todos os navios, que hoje
em dia cruzam os oceanos, ou fundeam em seus ancora
douros.-E' mais que uma enseada ou simples lagamar:
é um grande golfo ou antes um pequeno mar mediterra
neo, que por um exiguo estreito de oitocentas e cincoenta
braças i de largura se communica com o Atlantico; é um
prodigio da natureza, tal que aos mesmos que o estão ad
mirando lhes está parecendo fabuloso.

Não ha viajante antigo ou/moderno que nãlrde extasie
ante uma tal maravilha do Criador. Os que tem corrido os
emporiosdo Oriente; visto as scenas do Bosforo, admirado
os contra~Les da deliciosa bahia de Napoles, em presença
das cimas mais ou menos fum "antes do seu Vezuvio, to
dos são nnanimes em reconhecer que esses considerados
portentos da hydrographia, ficam a perder de vista, quan
do sé comparam ao qqe ora temos presente. Semelha-se
antes em ponto maior a um dos lagos do Salzkammergut,
ou ainda dá Suissa ou da Lombardia, com aguas salgadas
em vez de doces, e com verdura variegada em vft1- de neT
\"e, nos mais altos serros que se descobrem ao longe.

As serranias azuladas pela distancia, em que os pincaros
alcantilados e nus. parecem encarapitar-se a desafiar as
nuvens, abaJlteirando contra ellas dos furacões o porto por
esse lado, fazem contraste com os outeiros de terra aver
melhada, em cujos cimas coroadas de pâlmeiras ondeam
estas os ramos COpl a 'Viração, da tarde. Os morros graniti
cos, a logares descarnados; de fôrma mais ou menos re
gularmente conica, que atalaiam toda a babia, con~raslam

igualmente com as varzeas e epcoslas vestidas de vigorosa
vegetação perenne, cuja bella monotonia elles estão nem
que collocados ali para quebrar. Entre esses morros, dois
acham-se como de sentinella , para registrar a entrada da
barra. Chamam-se em virt!lde das suas fórmas o Pão d'As
Stlca'r e o Pico. M~is para o s~l lev'anta-se a Gávia, que pa-

\. COl'ograpbia BI'azilica pelo P. Manuel AFes do cazai, II, H.
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reco ter no alto um taboleiro como as dos mastros dos s:~.

navios. Outro morro parece postado nem que para offerecer~
sobre si um ponto quasi 'no firmamento, donde o ho-
mem fosse absorto admirar o conjuncto de tantos prodi-
gios. Por estar como vergado, a fim de permitl.ir mais fa-
cil subida, lhe chamaram o Corcovado, denominação esta
que, alÔm da falla de caridade da parte de quem a deu,
envolve uma especie de ingratidão dos que ora a seguimos.
E máu grado nosso lh'a applicamos Lambem neste momen-
to, em que no seu cimo ,concebemos estas pou.cas li-
nbas, tendo a nossos pés a cidade, e em torno deUa suas
vistosas chacras, e alcançando a vista ao longe o borisonLe
onde o farei hão do Cabo-Frio parece confundir-se com os
plainas do Atlanlico.

Do mais alto das serras que se ele\'am para o interior,
manam por entre morros e outeiros urna porção de riachos
e ribeiros, muitos dos quaes, depois de precipitar-se de
caxoeira em caxoeira, vâo despejar suas aguas em sacos o
remansos ou pequenas enseadas, que como para receber
aquellas se encolhem deste grande seio, vindo a consentir
que entre cada duas de taes enseadas se avance e boje ca
prichosamente uma esvella peninsula, cujos airosos co
queiros se espelham nos dois mares, que de cada lado
mandam ondas salgadas a chapinhar-lhe asfaldas. O maior
de taes ribeiros, isto é, o que traz sua origem ue mnis
longe, e cae máis no fundo do golfo (ao qual roubaria o
nome que tem se effectivamente elIe fosse rio) chama-se
de ~Jacacú. .

A configuração geral de um mappa deste porto do glo
bo é, em ponto diminuto, a mesma que presenta o Bra~jl

todo; e não faltarão fatalistas que em tal [órma vejam al
guma mystifioação. Infi~idade de ilhas e ilhotesde todos os
tamanhos, desde entre estes o simples caúnho ou escolllo
á flor d'.agua. até no número daquellas a que se e palma
chegando'á conli1l' tres IcglJas de comprimento, equc con
tem engenhos e chacras, convertem esla babia em um pe
queno archipélago, cuja ilha maior bem como a sua iID
'mediata em taqlanho, chamada Paquetá, escondem~se la no
fundo dI) seio.-A communicação das suas aguas com as do
Atlantico tem lagar na altura de vinte e tres gráos escassos;
isto é, na distancia de ~ez gráos da barra da Bahia, e quasi
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.~~. debaixo do tropico de Capricornio. A entrada se effectua
. -..-:... em uma costa m~i elevada que desde o visinho promon

torio, o Cabo-Frio, d'ali umas vinte leguas, vem correndo
leste-oeste, e 'prosegue alem da barra, apresentando
se a quem chega de fóra comó' um gigante colossal dei
tado Tesupino, da fórma que dormiam osIndios dã paiz.
Os nau tas o encaram tranquillos e o admit'am á vontade;
por quanto ao vel-o, quando chegam, ja consideram ter
minados os riscos da viagem. A barra do Rio de Janeiro é
das que se conhecl"m com mais facil entrada .

. EsLacio de Sá tendo que fundar uma povoação entre es
ta Babylonia de aguas e de ilhas, o que mais Babylonia
ainda faziam as turbas de gentios e de Francezes que de
tudo estavam de posse, assentou que não devia expor a
primeira colonia mnito pelo seio adentro. Fundeou logo á
entrada,eá sombra do cabucho do Pão d'Assucar, e na pe
ninsula que se fórma do lado delle, entre o mar largo e o
primeiro saco ou concha da bahia, desembarcou, com pro-

n~oA~. jectos de lançar os fundamentos da futura cidade, agora
avassaladora da enseada, mais tarde de todo o districto.
Começou-se logo a roçar o mato, e a fazer antes de tudo
uma tranqueira que servisse á defensa cOntra qualquer
surpreza; construiram-se arruados alguns ranchos ou tu
jupares de taipa de sebe, ao modo dos dos Indios, e abriu
se na gândara junto á praia uma cacimba; tudo isto ape
zar das frequentes ciladas intentadas por terra e por Dlar
pelos Barbaros, cujo principal, por nome Ambiré, era

. destrissimo em armai-as aos inimigos.
1I!~c6~11. Avistando Estaci? de Sá uma não franceza, legua e meia

para dentro da B~hla, passou com quatro barcos rendêl-a.
Desta ausencia da tranqueira ou do arrayal quizeram apro
veitar-se os inimigos, e com quarenta e oito c'anoas cai
ram sobre elle: mas os defensores acometteram fóra da
cerca os atacantes e os obrigaram a retirar-se. Apenas O·

capttão mór avistou este oombate em terra, deixou tres
navios contra a náo inimiga, e recolheu á povoação em
uma galé de remos. Logo a não capitulou com a clausula
de poder retirar-se' para França, corri a guarnição de
cenlo e dez hOQ1ens, que se diziam catholicos t '

I Carta de Anchieta e Rev, do Inst., VI, 410.
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A' nova colonia desde logo o seu povoador deu a cathe- ~'f
goria de cidade \ denominando-a de-S. Sebastião,-em~
memória do joven rei, por antonomasia odesejado, por ha-
veI-o sido tempos antes de nascer; porém que melhor lhe
quadra por que o foi por sec,ulos, depois de perder-se nos
páramos adustos da Africa. Arbitrou o capitão mór que o
termo da cidade se estenderia a seis leguas, e para patri
monio da camara e rocio da povoação doou legua e
meia de terra 2. Por armas lhe concedeu um mólho de set-
tas, allusivas ás que haviam servido ao supplicio do' santo
invocado, e quem sabe se ás aprehensões que teria dos
que, começando por elle, viriam a cair victimas de fre
chadas até o final triunfo da civilisação nesta terra.

Persuadidos os lndios de que seriam baldadas mais
tentativas- contra a cidade, haviam-se callad~ por algum
tempo, esperando socorro que pediram de Cabo-Frio.
Chegad.o este, constante de tres navios francezes e trinta
canoas de guerra, emprehenderam com a maior audacia
novo ataque. Porêm a cidade se achava a esse tempo de
tal modo cere-ada e guarnecida de artilheria, que houve
ram de desistir da intentona.

Ja então tinham os nossos um baluarte de taipa, e alguns
ranchos e «casas cobertas, e feitas em redor da cerca mui
tas roças 8, e plantado legumes e inhamesl'; e o capitão mór
para prender melhor os seus á terra e tirar-lhes do pen
samento a possibilidade da retirada, despediu todos 'os
navios.-Sem os incendiar; como Agatocles em Africa,
sem os encalhar, como practicára alguns annos antes Cor
tés no Mexico, conseguiu resultados identicos.

Não poderiamos seguir relatando todas as escaramuças
e mais incidentes que tiveram logar no termo de perto de
um anno que o capitão mór Estacio de Sá dirigiu a colonia;
nem as arrancadas e combates com os Indios, que vinham
a palpar nossa tranqueira, com mais frequencia depois que
se partira a esquadrilha protectora.

]faremos entretanto menção de um recontro em que, só
com oito canoas o bravo Belchior de Azevedo, prov~dor

I Ano. do Rio de Jaoeiro, J, iOI; e c Pizarro, VII, -H~t.
Anchieta, carta de 9 de .1ulho de i565; 3l\lais outra prova de que não tel'ia
e Rev. do Inst. VI, 41.0, etc. isso logar 00 morro de S. João.-Car-

~ Taques, na Rev. do Inst., IX, :522, la de Aochiela de 9 de Julho de ·I~.
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i~~' e capitão mór do Espirito Santo, aprisionou depois. de
---:.. renhiáo combate naval, no fim da enseada, e natural
J~f.~~3. me'nte para as bandas de Paquetá I, duas canoas inimigas,

de vinte que então reuniam para darem cilada á nascente
oolonia.

A cidade defendia-se e sustentava-se; mas os nossos sem
esquadra não se podiam fazer respeitar sempre das náos
francezas, que por vezes entraram a commerciar. 'Uma
destas levou artilheria, armas e mais petrechos, e tudo
dei x-ou em terra corp. gente, que não sÓ concorrera com
os Indios a que estes fizessem suas fortificações, com ba
luartes e ao modo europeu, como os industriára no mane
jo das armas de fogo.

Porêm Estacio de Sá com quanto' occupado com os
inimigos, nem por isso se esquecia de que a sua principal
missão não era guerrear, senão fundar uma colo,nia.
Desde que chegou havia nomeado juiz ordinario da cidade
a Pera Martins Namorado, que devia entender do cargo,
quando é certo que o havia exercido como pedaneo em
Santos.

Para estabelecer a policia entre os habitantes, lançou o
dito capitão mór um bando, prohibindo com grandes
penas os jogos de cartas, dados e bola. Porêm os colonos
estavam de tal modo metLidos no vicio dojogo, aliás (con
junctamente com o ocio e a murmuração) tão frequente
a bordo, como nos acampamentos, que dentr'o de pouco
se viu obrigado a conceder uma amnistia aos encausados
por taes delictos, com a condiçao de que d'abi em diante
os que incorressem em desobediencia pagariam cem mil
reis de condemnação para a confraria de S. Sebastião, que
então instituira. Era a pena pecuniaria a mais apropriada
a castigar a cobiça do ganho; e a experiencia provou logo
em favor della.

Hlfl5, Com as formalidades usaclas em taes occasiões, dera Es-
SeL., la. tacio de Sá posse da alcaidaria mór da cidade a Francisco

Dias Pinto, que fora capitão de Porto Seguro, e que para
o novo cargo tivera provisão de epocha anterior, isto é,

1564 de quando o governador geral e sen sobrinho effectuavam
Dez., 10. na capital do Estado outras nomeações de cargos civis '.

I "Muito longe, em parle onde ainda por ser distante de sei. a sete leguas.
não foram eanoas da nossa gente, e t Anil. do II. de .1. I, 105, 106 e 10í.
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Inteirado porêm Men de Sá pelas informações levadas ~~f

p0r Anchieta (que fôra ordenar-se á cidade do Salvador)~
de que a nova colonia de S. Sebastião se achava outra vez
apertada por muito gentio inimigo, do qual cumpria desa
fogaI-a, para que, dedicando-se melhor seus habitantes á
cultura, não estivessem dependentes das oulras capitanias
e expostos á mingua, o representou á Côrte e obteve d'ali
trez galeões, dos quaes veiu por capitão mór Christovam

I de Barros. Juntando a esses galeões dois navios que anda
vam na costa, e mais seis carave)ões, se passou em pessoa
ao Rio de Janeiro com todos os soccorros de gente, e
mantimentos que poude jun tal'. Pernambuco ja desassom
brado das guerras que o segundo donatario, ajudado por
seu irmão e successor, tivera que dar ao gentio para o
aquietar, enviou por esta occasião, de contingente, cem ho
mens e alguns mantimentos. Acompanhava o governador o .
segundo bispo D. Pedro Leilão, que aproveitava agora a
occasião de tomar conhecimento desta parte da sua vastis
sima diocese.

Chegados ao Rio de Janeiro, reuniram-se em conselho
os que eram para isso, e foi assentado que no dia immedia
to, isto é no <.1a invocação do Santo Padroeiro da cidade,
se buscasse o inimigo em seus proprios alojamentos. Ha
viam-se estes fortificado em duas grandes estancias.--Es
tava a primeira (que alguns dos nossos chamam de Uricu
merim) situada junto á foz do ribeiro da Carioca i, hoje
denominado do Catete 2; isto é, no fim da praia ora de
nominada do Flamengo. Era um forte intrincheiramento
que dispozera Bois le Comte. A outra ficava na Ilha maior
:la enseada, chamada pelos Indios Paranápuam 3, o que
significa simplesmente Ilha do Alm'; pelos nossos do Ma
racaiá ou do Gato; porque o chefe dos Indios alcunhados

i «Cary-oca,D casa do branco; o que
prova ser o nome da tal casa fOl'te que
estava abi construida quando lIIen de
Sá della informava. « a enseada da
«CariocaD que está da lagea para den
tro um tiro de herço, onde desembar
cam junto de UI aguada. está uma
casa grande com artilheria e dizem
ser forla\eza.D-Esta casa cria a que
originariamente ahi con truira Martim
A/Tonso, segundo fica dito na p. 49.

2 Calete vem naturalmente de «Ca-

eté,D malo verdadeiro, isto é .mato
virgem.

3 Deixamos de escrever «Parnapicú,»
como se eocontl'a n'alguns impressos,
por que em um manuscripto contem
poraneo lêmos claramente «Parnapuã,D
e nos coovencemcs de andar o nome
errado pela má leitura do pl'imeiro
que n'allíUJl1 antigo manuscriplo lomou
as duas ultimas IcUras «uã. por «icú.,
engano de leitura mui faci!, estnndo em
leUra d.e mão antiga.
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iri' Mauacayás (OU Gatos bravos) ahi residia. Era esta ilha a'
~ que pouco depois se denominou, como ainda, hoje, do Go~

vemador.
,1567., .-A prim!3ira tranqueira, na terra firme, foi tomada logo

Jan., 22. de. assalto; e de onzeFrancezes que ajudavam a defendel-a
cairam mortos seis, e foram os outros cinc'o passados á es
pada.

Retiraram-se os fugitivos para a dita ilha maior, ou de
Paranápuam, e então a luta se apresentou mais porfiada.
Echoava pelas quebradas das serras o estrondo da arti
Ihe('Ía, -zuniam nos ares as frechas despedidas e os pelouros
disparados; a'fuzilavam os canhões e os mosquetes, e toda
a scena se fazia mais horrivel com os ueros barbaras dos
Indios. Por fim a vict6ria S8 decidiu pelos nossos, e a forte
tranqueira foi assaltada e toda enx.orada. Infelizmente re
cebeu na refr.ega uma frechada o bravo Estado de Sá, e da
ferida veiu a morrer um mez depois. Assim perdeu a vida
asseteado como o padroeiro (cujo dia era em que foi feri
do) da cidade que fundára, e a que dera nome, e da qual
os symbolos do martyrio do mesmo padroeiro vieram a s~r

as insignias ou armas.
Escriptores pagãos considerariam a Estacio de Sá como

a victima innocente votada em holocausto aos deuses infer
naes, para aplacar suas iras contra os novos colonos. A re
signação manda-nos curvar acabeça ante os decretos do
Altissimo; e a jusbiça com que escrevemos obriga-nos a
declarar que á sollicitude deste primeiuo capitão e ao seu
esfôrço, prudencia e animo religioso { deve a cidade o
contar a fundação do primeiro quartel de 1565, sem que
nenhum revez interrompesse seu progressivo desenvolvi
mento neste seculo e no seguinte.

A sepultura do primeiro oapitão mór do Rio é para o
Brazil uma veneravel reliquia que não s6 a piedade como
a gratidão nos impõe a obrigação de recaLar, como de um
heroe martyr, que sacrificou sua existencia pelo paiz que
hoje se deve gloriar em proolamal-o seu cidadão adoptivo.
No rancho ou tujupar qu~ servja, de ermida no priroitivo
povoado, se lhe fizer.am as honras funebres ; e dezeseis

{ «Se não fosse o capitão mór tão accudjndo a uns e a outros, sendo o
amigo de Ueus, tão manso e arfavel, primeiro nos trabalbos,;) etc. (Anchie
que nunca descança de noite e de dia' ta, C. de 9 de Julho 1565).
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annos depois, apenas acabada uma das capellas da igreja ~~.
de S. Sebastião (do morro), se trasladar~m para ahi os os·~

. d h' NotaSOS, e se poz uma campa, que alO a oJe se conserva. no fim.

Desassombrada a epseada dos Francezes alliados do gen
tio já todo intimidado e quieto, decidiu Men de Sá escolher
para fixar o nucleo da cidade, que devia presidir aos destinos
deste grande porto, outro local melhore mais apropriado do
que a acanhada peninsula do Pão d'Assucar. Transferiu-a
pois um pouco mais para dentro da enseada, é marCQu o
assento della sobre um morro sobranceiro ao (YDuso habi
tuai dos navios, isto é, ao ancoradouro mais abrigado,
que estes encontravam passado um primeiro pontal de
rocha.

No alto desse morro, que hoje se diz «do Castello,» as
sentou a nova povoação, cercando-a, e traçando os edificios
compeLentes para a casa da camara e outros. Na construc
ção dos edificios particulares favoreceu a muitos, que deram
°exemplo o qual successivamente foi tendo imitadores.
Infelizmente aqui, como ja succedera na Bahia e nas de
mais povoações, adopt.ou-se com servilismo o systema de
construcção de Portugal; e nem da Asia, nem dos modelos
de architectura civil arabe na Peninsula, isto é, do uso dos
numerosos pateos com repuxos, e dos eirados ou açoLéas,
houve quem se lembrasse como mais a proposito para o
nosso clima. Para certas v18ticas Ludo depende do principio.

Temos por escusado dizer que o termo t e patrimonio da
cidade nova ficou sendo o mesmo que o da velha. As doa
ções fazia o governador, em nome do rei, e sem venia al
guma ao donatario, ou a seu logar-tenente. E bem que esta
parte da costa havia cabido na repartição a Martim Affonso,
a capitania do Rio de Janeiro, depois de assente a cidade,
foi considerada (como toda a provincia da Bahia), exclu.s
vamente da Gorôa. Provavel é ,que .MarLim Affonso, vivo

, ainda então i, fosse o primairo a ceder de quaesquer direi
tos, pelas vantagens de segurança contra os Francezes, que
dessa fundação coIbia. Quanto a nós a cessão á Corôa con
sisLiu nesse termo de «seis leguaspara cada parte.»

t Taques, Rev. do Inst., IX, 522. cação) em 16 de Marco de Hi6G.-Hist.
(Confira Ann. do Rio de Janeiro, I, 114 Gen., VI, 241 e 245: 1Ilais: em 20 de
e 359; e Pizal'ro VII, 154). Abril seguinte alcançou Um alvaril para

t Ainda vivia (e sirva-nos de l'eclifi- que no caso de lIãO' ter successão seu
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~~i:' 'J?eoo~sjd?S doi.s mezes de demora tendo ~a~o as ne~es-
~ sarIas prOv:l~enOlaS, déix.ol!l Me,n de Sá o RIO- da Jaoeiro,l

havendo cenfiaclo a:su'a áapitania e governo a, outr@ sob,r.i.
nho, Salvador Corrêa de Sá, a quem inves~iu de' todos os
poderes de que gosava no.s ass.umptos da justiça e da a
zenda, .ncluindo.-a faauldade de conoeder sesmarias, den
ko do liermo das seis 'leguas. fites de partir" pass$)U Meli
ele Sá vádas p,r0visões, nomeando os indiViduo i que de
viam exereer os cargos da alcaide mór, de ouvidor, juiz
dos orfãos, fl'litor da fazenda e outros. Salv:ador Co r alpro
veu depois alguns cargos, como foi o de medidor das ler
ras ~ e diversos que vagavam 3._0 de Alcaide mór vitali
cio confiou Men de Sá a Francisco Dias Pinto.

Succedeu a Salvador Corrêa o mesmo Christovam de
Barros que chegára commandando a armada de soeorro, e

1;;72. que havendo regressado á côrle, veiu depois nomeado ca-
pilão m~r por alvará regio. . I

A Christbvam de Barros deveu a cidade a construcção
das mu[;alhas e torres, todas de taipa: doade provêm que o
m(\lI1l'O do ,:Castello não c.onserva nenhuma dessas torres;
que se houveram sido de pedra, conlando j~ tres seou10s,
dariam á capital do Imperio o aspecto de um passado mais
eneirave1., .
I Seu anlécessor nos einco annos·4,que desta pl'i'ro~i[la vez

exerceu o cargo, pres~ol1 mui assignalados serviços -á nova
cidade, ainda então aberta e sem mÍlros. Entrando uma
ve.~ no POJlto quatro náC!ls franoezas que ,se ,dirigIram para
as bandasl'da Bica dos Marinheiros onde eslava assenle,
com sua 'tribu, o moçacára ou pcincipaL MarLim Affo.nso

rarigbOy,a' ~ e levapdo acaso a 'idéa de àbi desembar
car gente' para~ vir· ,álaéar o morro de SI. Sebastião (hoje d0
Caslello) pela banda' de terra, mand0u Salvador Corrêa
reforç,os ao chefe 'alliado '<durante a baile. Comia vasanle
da·maré, as ná0~ francezas ide madrugada· appaliecepanXJe~n
S~COl e poderam ser canhoneadas' á vbnlade por. um fal.cão

f f! F • (.,

filho herüeiro; p~ro op'~s l!aSsllss~.q, Gpnçalves (ji nQ!l}eqdo. JI1e~id9r' ~as
casa :'I sua ulha D. Ignez Pimentel. II!. terras por Provo de 14 de Jun. de 1568.
Afronso só veiu a fallecel' em 1;;71. 3 Ann. do R. de Jan., I, 300.

4 Ann. do Rio de -laneirQ, I, H2 e :..E' el}e quem nos aju.sta a conta em
H3. Chl'istbvam Monteiro. OUlidor;tMa~ pr.!a rep~esentrlçãb feita em 1584.
l'luel'Freire, júíz lôs orlãos; Roy lib - 5 Oavalleirodjl Cristo com atença$le
çalves, feito't1tlafFazellda. h I I doze mil réis. Anll.-do Rip' dI! Janei)'o;

2 Ibid!;) 294;tJ29ã ,'500 é 301. Peres I, 332~-El'a aindá'Vivo eht158'7'.'/
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único que havia em terra; mas vindo a enchente se fizeram ~~.

á vela e áO mar. Depois foi Salvador Corrêa em pessoa com~
reforços que recebeu de S. Vicente atacar os intmigos ao
Càbo-Frio, e ahi se apoderoú de uma dessas náos.

Voltemos porém a Men de Sá. Com sujeitar por terra os
gentios, apenas havia elIe cumprido úma parte da sua mis- ..
são a respeito delles. Restava-lhe a mais importa'nte: a de
ver como se deveriam governar de modo que podessem ser
mais uteis a si e ao Estado. Por lei antiga, e pela jurispru
dencia ainda de nossos dias t, os prisioneiros feitos em' _
guerra justa podem, em certos casos, sujeitar-se á servi
dão.-Os colonos " poucos em número, julgavam'-se com
direito a ressarcir-se dos perigos passados nas guerras e do .
sangue derramado com o trabalho dos prisioneiros.-Este k
meio de recompensa, equivalente ao das encomiendas de
guerra da America hespanhola, começava tacitamente a
seguir-se no Brazil; porém oppozeram-se a elIe os jesuitas;
e'o tl'ibunal pouco antes criado na côrte com o titulo, que
explica o seu nm, de Meza da Consciencia declarou-se em
favor delles; por fôrma que, encontrados os pedidos dos
mesmos jesuitas com os dos povos, as deliberações da côrte
e dos governadores eram ora em favor de uns, ora de ou-
tros. E' por isso que a legislação especial ácerca dos Indios
do Brazil, dada por sua ordem chronologica, apresenta
uma serie de contradicções, que melhor chegaram a mani
festar-se por vias de facto nas sublevações que teremos de
historiar pelo tempo adiante. A principio os dona tarios ha-
viam admittido o systema de distribuir os que se aprisiona-
vam em guerras (se os não tomavam para si) peloa colono
principaes, ou que mais serviços haviam prestado nas mes-
mas guerras. Cometteram-se porém com o tempo abusos,
e se intentou tratar de algum outro meio de resolver o pro
blema, o qual se complicava com as ideas de philantropia
e de liberdade delles, que os jesuitas prégavam, mais com
a palavra do que coni o exemplo; pois que não começaram
por libertar os que lhes davam obediencia ,_ ão temos nenhu-
Illa sorte de prevenções contra os illustrados filhos de Santo
Igna-cio, que tão assignalados serviços- prestaram á instruc-

• I Vallel, «Droil des Gens» Liv. l, c. 7.
§.81; Monlesquieu, «Espi:il. t1es Lois»

1115T. GER. DO BRAZ. T6M. \,

Liv. X, C, 5. E os comdemnal\os a galés
não são menos que seno? .

17
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~~~. ção publica e ao christianismo; mas quando os documen-
-.-:.. tos accusem delles algumas irregularidades, não trataremos

de as contar com artificiosos disfarces; que antes parece
riam adulação injusta. Os povos viram na pretendida phi
lanlropia e protecção dos Indiós uma verdadeira decep
ção contra elles quando os braços começavam a escacear
para as primeiras neces~idades da industria. A" côrte, sem
conhecimento do 'caracter dos Indios, e influida pelos mes
mos jesuitas, julgou a principio dever libertar aquelles COlO

pletamente. Representou o povo em contra, provando que
os que pertenciam ás aldéas ou missões da Companhia eram
sim absolutamente immunes e protegidoi contra toda a
classe de tropel estranho; mas que, bem considerado o caso,
eram verdadeiros servos; pois trabalhavam como taes, não
só nos collegios, como nas. terras chamadas dos Indios, que
acabavam por ser fazendas e engenhos dos padres jesuitas.
Se das roças se sustentavam os trabalhadores, outro tanto
se passava com os dos mais habitantes; e se o trabalho era
suave, é porque os operarias eram em grandissimo nump.
1'0. Alem do que não tinham os jesuitas meios de provar
aos colonos sua abnegação, quando a titulo de ardina ria
cobravam soldos avultados das rendas da colonia.

A'vista destas representações assentou a Meza da Cons
ciencia que unicamente se limitassem os abusos com res
trições; começando por arrogar-se <;> direito de decidir se as
guerras eram ou não emprehendidas com justiça, e fixando
os casos em que, a não ser por guerra, podiam considerar
se captivos estes ou aquelles Indios. Só poderiam ser cap
tivos legalmente, além dos aprisionados em guerra justa,
osque fossem por seus pais entregues, afim de cuidarem da
sua educação, a novos padrinhos ou senhores, ou os que se
vendessem tendo mais de vinle annos; clausula esta admit
tida, segundo sabemos, na antiga legislação semi-feudal da'
Europa e nas leis carlovingias. - .

Os abusos porém que no interpretar estas clausulas se
cometteram, obrigaram a côrte a novas recommendações.
E aproprio Men de Sá ja antes de visitar pela segunda vez
o Rio de Janeiro, havia recebido a seguinle carla régia:

«Men de Sá.-Amigo.-Eu elrei vos envio muito sau
dar. Porque o principal e primeiro intento em todas as.
partes da minha conquisla é o augmento e conservação
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da rr6ssa Sant~ Fé Ca~holicae conversão ~os g~ntios ~ellas, ~
vos' encommendo mmto que deste negomo tenhaes nessás~
partes mui grande e e. pecial cuidado, como de cousa á vós
p/'incipalmente encommendada; porque com assim sér, e
em taes obras se ter este intenlo, se justifica o temporal
que osso nhor muitas vezes nega, quando ha descuido
no espiriLua. ' .'

JEu sou informado que geralmente nessas partes se fa
zem captiveiros injustos, e correm os resgates' com titulo
de eitrema necessidade, fazendo"se os vendedores pais dos
que vendem, que são as Cqusas com que as taes vendas
podiam ser liciLas, conforme ao assento que se tomou. Não
havendo as mais das vezes as ditas causas, anles pelo con
trario, intercedendo fôrça, manhas, enganos, com que os
induzem facilmente a se venderem, por ser gente barbara
e ignorante, e por este negócio, dos resgates e captiveiros
injustos, ser de tanta imporlanCia, e ao que convem prover
com brevid3de, vos encommendo muito que com o hispo,.e
o padre provincial da Companhia, e com o padre Ignacio
de Azevedo, e Manuel da Nobrega, e o .ouvidor geral que
lá está, e o que. agora vai consulteis e pI'atiqueis este caso,
e o modo que se póde e deve ter pára se atalhar aos taes
resgates e capLiveiros, e me escrevaes miudamente como
correm, e as desordens 9ue nelles ha, e'o remedio que
pode haver para se atalhar e os tnes injustos captiveiros se
evitarem; de maneira que haja gente com que se grangeem
as fazendas, e se cultive a terra, para com ri dita informa"':
ção se tomar det.erminação no dilo éas~"e ordenar o modo
que nisto se deve ter, que será como parecer mais. serviço
de Nosso Senhor e meu. E em quanto não for recado meu~

que será com ajuda de Nosso Senhor brevemente, 'se fará:
ácerca disso o que pO'f todos for assen~d0: ..

llMuilo vos encomTJ;lenQó que aos novam'en~e convertido!?
favoreçaes e conserveis em sel1s 'Dons propositos,.e não
consintaes serem.:lhes feitas ve ações nem desaguisados ab
g~ns, nem l~nçados das.lerras que possuirem; para que com
isto se animem a receb'er o sacratpenlo :do haptismo, e s~
veja que.se·.pr~tende mais sua salvação que sua fàzénda;
anLes aos que. as não. tiverem queirais; e 'ordeneIS içomO" ise
lhe deem de que commodamente 'possam v~vel"; e. sendá
possivel, dáreis ordem como alguns Portugueies de boa
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~~. vida e exemplo vívam nas aldêas entre os que'se conver
-.-:.. tem, ainda que seja com lhes fazerdes·algumas vantagens.)

Para deliberarem segundo o ordenado nesta carta, se
reuniram ao governador o bispo, o ouvidor geral Braz Fra
goso e alguns padres da Companhia, e todos concordaram
nos capitulas seguintes, que foram assignados elo gover-

o nadar, pelo bispo, e peloditoouvidor.1.°Quesealgum In
dia se acoutasse ás missões dos jesuilas só sairia, por or
dem expressa do governador, ou do ouvidor, quando o
reclamante provasse a legitimidade da posse e da servidão.
2.° Que o ouvidor fosse, cada quatro mezes, de correição
pelas missões e aldêas, ouvir as partes e administrar jus
tiça. 5.° Que se nomeasse aos Indios um curador (foi esco
lhido um Diogo Zorrilla), e se impozessem penas a quem
casasse as Indias com escravos. 4-.°Que os resgates com os
Indios,apezar do que dispunha o foral, não fossem váli
dos Sem consentimento das autoridades. 5.° Que os Jesuitas
entregariam, dos que tivessem em suas aldêas, os que con
fessassem ser captivos, ou quizessem, livres, servir este ou
aquelle colono. 6.° Que o morador que á fôrça tomasse al
gum Indio proprio, acoutado nas missões, perdesse, por
este simples facto, todos os direitos qne antes tinha a elle,
passando o Indio a fiçar aggregado á Companhia.

Estas disposições foram tomadas com tanta latitude em
favor dos jesuitas, que desde logo começaram os ha
bitantes a queixar-se de que os padres os vexavam com
arbitrios e sofismas s~mpre que podiam: mas o clamor foi
geral quando a experiencia mostrou os resultados dellas,
que não eram outros senão privar de braços o lavrador po
bre, em favor da Companhia, que desde logo começou a
medrar e a ganhar consideravelmente na cuItura de suas
terras, c.onstituindo-se uma verdadeira associação indus
trial,. com a qual nenhum capitalista podia competir.

D'aqui data, verdadeiramente, como em outro lagar dis
semos, o maior incremento da importação dos escravos
africanos. Os moradores vexados pelas dúvidas que de con
tinuo nasciam sohre as provas que se lhe exigiam da ligi
timidade da posse dos Indios, começavam a preferir bra
ços, 'cuja,ligitimidade lhes fosse mais faci! justificar. Para
abonar os· esoravos negros, então que não havia africanos
livres, bastava.a cÔr do r98to.
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As EXAGGERADAS pseudo-philantropias em favor dos Indios
serviram a fomentar o trafico africano; assim a pretexto de
se aliviarem sevicias (que d'outra forma se poderam ter
combatido) contra as gentes d.e um paiz que se pretendia ci
vilizar' começaram os particulares a enviarnaviosalêm do
Atlantico a inquietar povos alheios, de igual barbaridade,
e a prendeI-os e a trazeI-os em cadêas, e a fazer que mui
tos fallecessem nos navios, e a que importassem com ma
les de lepra, em nosso paiz, a lepra ainda maior da esora
vidão hereditaria. Para dar uma idéa de como ja no secu
lo XVI havia gente sinceramente philantropica e pensa
dora, que desaprovava o trafico dos negros d'Africa para
a America, transcreveremos neste logar quasi integralmen-
te o capitulo «Do trato dos Negros de Cabo Verde I) de 1569.
um livro {nesse tempo publicado.

«Digo que captivar ou vender negros ou outra qual-
.quer gente é negocio licito, e de jure genlium, no dizer
dos theologos, como a divisão e partição das coisas; e ha
bastantes titulos em virtude dos quaes pode ser uma pes-
soa justamente captiva e vendida. .

)0 primeiro é a guerra, na qual é do vencedor o vencido,
e perde sua liberdade. E se isto não se usa entre christãos
mais que prender-se e resgatar-se, é por particular e pie--

I T~atos y conlralos de mercaderes, tamanca: 1569, cap. XV, p. 64.
ele, por FI'. Thomas de Mercado; Sa-,
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~i' dosa ordem e mandato da Sé Apostolica. Em todas as de
-.-:... mais nações e gentes, por barbaras, regulares ou politi

cas que sejam, ao menos das que até agora tenho visto e
lido, costume geral é sem excepção ficar escravo o captivo,
e vender-se .e alienar-se como tal. Este titulo corre e se

, pratica em Guiné, mais que n'outras partes, por serem mui
pequenos'os senhorios e reinos; de modo que quasi vivem
ao modo primitivo, em que cada povo tem seu senhor e
seu rei ....

»Outro titulo provêm dos delictQs publicfl'i: pois ha leis
justas entre elIes, e as havia tambem entre os Indios, e du
ravam ainda depois de convertidos á religião chri tã, para
que quem commeLtera tal delicto perdera a liberdade. Jos
sas leis dizem: morra quem matar, ou va para as galés:
quem furtar seja degradado. As suas dizem: fique escravo,
venda-se e seja o preço da republica, 011 da parte lesada e
aggr.a~ada, e como são viciosos e barbaros, commettem
enormes e detestaveis delictos, pelos quaes, segundtl suas
leis, li:citamente se captivam e vendem. ' ,

)l{) terceiro é que os paes, em extlema necessidade,
tem faculdade natural .de vender seus filhos para remedio;
porlJue 0 filho é coisa mui d.o pai, e recebeu delle seu ser
e vida" 'e é justo que dê e perca a liberdade ql!le é menos!
quando nã{j) se pode cl'outra maneira sustentar ou passar
a 'vicla dos·pais. Desta autorid'ade e licença pabernab faz
menção o direil.o: lei antiquissima; ainda que por seu re
conbecido rigor não se guarda, Rem antigamente se guar
dou em' todas parles ...

'DISto :suPtl0sto seja conclusão geral que todos os que
vem por um destes tres titulos, se podem vender e mer
cal', e levar a qualquer parte: porq te cada um eUes é
bastante ~ara Ipri~a.r, ao homem de sua liberdade: mas o
mal é que aos lJres titulos licitos esuffidentes se junfam in
finitos fiagidos ou injustos que trazema muitos eDganados,
:v:iol!3ntados, forqados e fortaâos'. .

»Ao primeiro titulo de guerra, se adverte serem muibas
~ qU3si todas injustas; pbis como são barbaros, Dão se
anov-êm nunca por razão, senão po'!' paixão: nem exa!Di
nailjll, nem poeJ:li enil consulta 0 dineito que lêem. Ailêm lile
quê como os Porlnguezes e Castelhanos dão tanto por um
negro, sem que haja guerra, andam uns Etiopes á caça dos
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ou~ros.. como se fossem ve~do,s,. m9vjdo~ do in~~esse e.. !?e s~f
fazem guerrji, e tem PQrvlCtorl<\ o cap~lvar-~e; e <Se c~~am =-

,D,O moute, onde vijo á nJ,onterja (que, é qm e~ercicx() com-.
mIinissilllQ entre eUes) ou <\ <50rtar,leQha pa,r~ sa~s ohovas.
Deste modo vem infinitos captivos qoqtra toda jusLiç~,

»Ao titulo de c~sti~arem os principes aos seus "ya5S~

lias, privando-os da liberdade por seus deliclos, se hmt~

que enfadando-se com algum, delles, OU fazendo alguma sem·
saboria ao rei, como entre nÓs o desHedeto da cI> le e per
de a privança e favor, assim lá fazem que percaQ1 a \iQeJ;
dade" escravisando ao desgraçadQ e ai toda sua faqliHa;
prendendo-os com mil enganos e aleives~ para o qu~ D,U,:D

ca falLíl um par de testen;l.Uunas.,. e os enviam por caminhos
asperos, b sques e montanhas; oude têem ja embuscado&
seus privados, e onde, sem poderem defen~er.se os oapti
vam e dão com elles em algum porto;' do qmd despach~m

os tristes, s.em que por ventura Q saibam em suas ca~as: e
ninguem se aumire que est,a g~ute se tràte tão mal', e
se veQdam uns aos outros; porque é gente barbara, selva"!
gem e· silvestre, e anda annexa á barbaridade a baixeza
e rusticidade...:

»Ao outro ti~ulo, de venderem os pais ao~ filb.o em ex
trema necessidade, se junta (por sua bestialidade) vend~
os sem nenbuma;'e muiLas vezes enfadados por a!gUfll de
saguisado ou desacato que lhe.s <ÍazeD;l. E oomo cáj çom fi
furia, aoontece dizer-lhes ide-vos de minha oasa, ou pól-os
fóra, tomam os miseraveis muleques e os levam a ve.nder ~

praça. E, oomo o trato é ja tão grande, ha em qualq'uer
parte aparelhados Portugue~es aos mesmos negros, para
mercal-osi que Lambem ja entre elIes ha trfltantes neste
trabalho bestial e bIlutal, que mercam', ,terra ad~ntro os.
seus proprios naturaes, e os tra~m a vender n;lais GafQS á&
costas ou ás ilhas. Tenho visto vir muitos d~sta maneira.

I Demais destas injusl,iças e roubos delles. entre si, ha ou
tros mil eaganos mais, com que os H~spanhoes os illudelI\;
trazendo-os como matutas que são, dos poslo~ po~' barrE\t~s,

guisos, aveiorios e bugigangas que lhes dão; e mettendo
os dissimuladamente nos navios, levantam ferro, e largan
do velas se fazem ao mar com-ellas.

DAinda que' em verdade nos tempos pa~sadõ~ houve
'muita maio I' corrupção neste ponto, que agora eD;l grande,

"
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S:i.-' parte se tem Fem~~iJ;ldo,' ja. porque OS mesmos negros ?om
-- as gran~es calamll:lade's que. tem passado; se têem aVIsa

do e feito ladinos, enão se deixa'm tão facilmente enganar,
ja pelas.léis pênaes que o rei de Portugal tem estabelecido
e feito executar com rigor: entretanto ainda ha muito que 
dize~; e eu conheço um sujeito que ha panca tempo ....
com menos dequatro'mil ducados de resgate, sacou quatro
centos negros sem licença de ningnem, nem registr.o;
mas não logrou do roubo, póis, quiz Deus o gozasse quem
não havia trabalhado. Atrahido pela caça, voltou pgora
outra vez, e está la fazendo' se poder o mesmo tiro. Des
tes casos tem havido não poucos.

»Os titulos.e causas injustas que referi crescem e vão em
augmento ao presente, mais que nunca, pelo grande inte
resse que tiram dos .mesmos negros. Porêm é, e tem sido
sempre, pública voz que de duas partes que sae, uma é
enganada ou tiranicamente captiva ou violentada; alêm de
quê (ainda que isto é accidental) os tratam cruelissimamen
te 1;\0 caminho, quanto ao vestuario, comida e bebida.
Pensam que economisam, trazendo-os nus, matando-os de
fome e sede; mas ~nganam-se; pois que antes perdem.

»Embarcam n'um navio, ás vezes pequeno, quatrocentos
ou quinhentos, e ja o fedor ou catinga basta para ma tal' os
mais delles. Com etTeito morrem muitos: pois maravilha é
não diminuirem de vinte por cento. E para que ninguem
pense que eX:aggero, direi que não ha quatro mezes que
dois mercadores ... sacaram para a Nóva-H~spanha, de Ca
bo-Verde, D'uma náoquinhentos; e n'uma só noite amanhe
céram mortos cento e vinte; porque os metteram oomo por
cos n'um chiqueiro, 'ou ainda peor, debaixo da coberta:
ondé seu mesmo folego e catinga (que bastavam para cor
romper cem ares e saca l-os a todos da vida) os matou. E
houvera sido justo castigo de Deus morrerem juntamente
aquelles homens bestiaes que os Levavam. E não parou
nisto o negocio que antes de chegarem ao Mexico morre
ram quasi tresentos.
. »Contar o que passa QO tratamento dos que vivem seria
um nunca acabar. E espantamo-nos da crueldade que·usam
9s Turcos com os christãos captivos, pondo-os de Mite em
suas masmorras! Certo muito peor tratam estes mercado
res christãos aos negros que ja são tambem fieis; porque na
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praia, ao tempo de embarcaI-os, osbapti~am,.a tadósjnntos,
com um hyssope, o que é outra grandissima barbaridade.

J) Desta praclica se deduzem, pelo que 'toca ao dire.ito,
duás conclusões. A primeira é que a" venda e compra de
negros em Cabo-Verde é de si licita e justa. A segunda
que, supposta a fama que nisso ba, vivem em Illáo es-
tado e grande perigo os mercadores que se occupam do'
trafico dos negros' de Cabo-Verde. A rázão é estar este tra
to tão infamado, por ser pública voz que a Iúuitos dos
caplivos se lhes faz fôrça e violencia; de'modo queestamos
obrigados a não mettermo-nosnelle, para não participar da
injustiça ...

»Allegam alguns que o rei de Portugal tem con&elho t de
Consaiencia; e é de crer haverão visto e examinado esté D'e
gocio. Digo que pessoas curiosas desias partes tem escripto
a Lisboa que os theologos de Sevilha e Castell~ lhes 'põe
escrupulo neste trato, rogando-lhes se informem dos de la;
e tem-lhes respondido: Pensaes que temos cá outro direito.
ou outra theologia? O que la dizem, dizemos nós; somente
que nos parece peor, como melhor informados da maldade
q.ue passa.

»Pelo que toca ao rei de -Portugal digo que fólgo seja
rectissimo, e assim o creio; e é certo que as im a elte co
mo aos de seu conselho toca man~ar o que podem: :t:Das
muito é o que os reis mandam, e pouco o que úS vassallos
em casos de interesse, obedecem: e poderiamos provar i to
com exemplos evidentes e patentissimos de grandes cala
midades que' em nossas Indias se tem passado, sôcolor e ti
tulo de que os reis catholicos as approvavam, sendo a ver
dade que sempre as abominaram e detestaram.

» Emfim se se disser, 'que cada um ha de dar conta de si
ante a divina magestade, que tudo sabe ~ vê, ea nioguem
será consôlo ver comsigo padecendo a seú companheií'ol'~

tambem que ainda nesta vida o mal ganhado, elle e seu
dono se perde, e isto dizem e testificam todos, é rah'a aVi's'in
terris o homem que medra ou tem medrado em tr-ato de ne
gros, que nunca chegam a prosperos, ou sua prosperidade
lhes dura ponco, que é signal de abominai-a Deus: pois tão
clara e promptamente a: castigá.»
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I All\lde ao tribunal chamado: c<l'tlesa da Conscieucia"~
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Sff' Até ,aqúi Fr. Thotn~z 'de Me~cado em 1569. Pelo que
~ no!? toc~ mais parHcularmente cumpre não deixar de pon

derar que o habito e a necessidade de andarem os escravos
A(ricÇl,nos (para poderem trabalhar) quasi.nus, não deviam
ser fflvpraveis á moralidade pública., que se embotava de
s~[).sibilidade,educada ante tal fal~a de pudar. Assim em, vez
de s~rvidão provisoria, necessaria, experimentada em mui
tos out~o!j paizes, admittida pêlos pubJicistas mais liberaes,
se perpetuou no Brazil outra servidão que nos abstemos de
ql,lali6car, e que ja agora não poderemos dispensar, por
algumas gerações mais,-sem grandes males para o paiz.

Debalde os moradores apresentavam argumentos: de
balde pediam alies para o seu gentio do Brazil, no BraziJ,
as mesmas praoticase leis seguidas em Afriéa com <lO gen
tio d'AfriQa,» Os jesuistas a tudo se oppunham; pela sim
ples razão, segundo seus inimigos, que d'Mrica não preten
diam eUes o domínio: não lhes agradava o clima. Se al
,gum dia a Companhia de Jesus recobra outra ve~ seu an
tigo desenvolvimento, tem que desaffronUlNe desta aoc\]
sa~ão, passando a missi-onar nos certões da terceira par~e

da terra, em qne na verdade a sua historia apresent~ fe~

tos de escaça importancia na conversão de tantos milhões
d'fllmas que"a povoam. ,

N.otoll- e que á medida que os Indios se viam mais pro
tegidos e mimados, mais insolentes se tornavam. Em 1568
se IllUotinaram muitos·delles meio-convertidos; e fizeram
bastante6 mortes; e tres Jllotins ainda depois repetiram.
Estas desordens eram seguidas 9.e outras provenientes das
grandes oscilílções qne, experimentava a moeda de cobre,
e que muito faziam soffrm' o povo I. -

Os engenhos se tinham extendido. pelo interior da Bahia
e as roças dos particulares iam entrando peJas terras pro
ximas das aldêas jesuíticas, as quae6 elles diziam haverem
sido dadas de sesmaria aos 5~US Indios.-';'E represenLando
l)'f:~ste sentido ao governador, este sempre em deferencias
com elles. mandou' lançar um pregão ordenando que
ninguerq foçasse ·taes Lerras, sob peua de perdimento das

. .. '.
l

t,Em 1551 havia sido levantado o va~ do cobre falso, baixou-se de novo esse
lor:is moedas de cobre. Em 1556 e valor, e foram mandadas indemnisar as
11>60 havia-se reformado esla medida. perdas e damno~, ele.
J!:m HI68, em consequeneia da invasão.
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bernfeiLorias, além da mult~ de cincoenta cruzados,! me- ~,r

tade para o -denunciante, e a outra met.ade para as obras ~a~

fortaleza da cidade.
O governo de Men de Sá 'é entretanto um dos,que a

historia ueve considerar como dos mais .pr06cuos para. ri
Brazil, o qual se pode dizer ter sido por elle salvo,-prin
cipalmente das invasões francezas, e das dosJndios .. Sua
politica para com os colonos foi em geral tolerante. A pro
pria Rainha D. Catharina escrevia eILe: I(Esta terra não se
pode nem deve regular pelas leis e estylos do Reino.
Se V. A. não for muilo facil em perdoar, não terá gente
no BraziJ; e porque o ganhei de novo, desejo que se elle
conserve.~

Meo de Sá velho e cansado de servir, e de ser mal at
tendido, ,peJo pouco fundamento que da terra se fazia,»'
e de estar ausente da sua família, instava por que lhe
mandassem su ccessor.

Ja em 1560 o pedia assim: «Peço a Y. A..que, em pa
ga de meus serviços, me mande ir para o Reino, e mande
vir outr'o governador; porque afianço a Y. A. que não sou'
para esta terra. Eu oella gasto muito mais do -lue lenho de
ordenado: o que me pagam é em mercadorfas, que me não
servem. Eu fui sempre ter guerra e trabalhos onde. hei de
dar de comei' aos homens, que vão pelejar e morrer, sem
soldo, nem mantimentos; porque o não ha para lh'o dar.":'"
Sou velho, tenho filhos que andam desagasalhados: uma
filha que estava no mosteiro de Santa Calharina de Evora,
mandou Fr.- Luiz de Granada que se saisse. ão sei
quaoto serviço .de Deus nem de V. A. foi deitar uma moça
de um mosteiro na rua, sendo filha de quem o anôa ser-
vindo no Brazil.» ..

Annos depois escrevia a Pel'o d'Alcaçova Carneiro, isto
é, ao minist.ro d'Estado, a seguinte memoravel carta, cujo
anno se não menciona; mas que se póde colligir ser do tem
po da regéncia do cardeal D. Henrique, e quando D. Se
bastião -teria ja alguma parte no governo, pois se tI:ata de
llSuas Altezas.» Diz assim:
. uSenhQr. -Todas as vezes que podér hei de ~Iembrar a

V. M:cê o perigo em que todas estas capitanias estão pela

I Sam dizia aqui e na carta seguinte quelte tempo, e se pronunciava.
em vez de SOI\. Assim se escrevi~ n'3-
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S:f sua má ordem e pouca justiça, porque trabalhe, por ser
~ viço de Deus, com Suas Altezas que a provejam de algumas

cousas que na sua carta aponto. Eu sou um homem só, e
quanto tenho feito, em todo ô tempo que ha que eEtou no
Brazil, desfaz um filho da terra em pma hora.-S. A. dá as
capitanias e os offieios a quem Ih'os pede, sem exame se
os merecem. E cá não ha official que preste, nem capitão,
que defenda uma ovelha, quanto mais capitanias, de tan
to gentio e degradados. Tomo a Deus por t.estemunha, e a'
V. M.cê lhe lembro, que faço mais do que posso.-A mer
oê que lhe peço é que me haja 1icença de Suas Altezas
para me podêr ir, que não parece justo que por servir
bem a paga seja terem-me degradado em terra de que
tão pouco fundamento se faz t. J

1569. Cremos que a esta carta foi devida a nomeação de D. Luiz
de Vaseoncellos, que não chegou a lhe succederj pois que
a fl'ota de seis navios e uma caravela em que vinha com o
padre Ignacio de Azevedo nomeado Provincial, e um re
fÔrço á Com'panhia de Jesus de mais de sessenta militantes,
foi desbaratada e aprisionada por navios dos Huguenotes;
ás ordens, uns de Jaques Sare, e outros de Jean Cap de
ViLle \ corsarios cujos nomes sentimos concorrer a ce
lebrar.

Succedeu a grande crise, no Oriente, quando varias prín
cipes gentios se confederaram para se livrarem do jugo por
tuguez; o que não conseguiram por ficarem derrotados.
Assim viu-se obrigado len de Sá a conservar ainda o
mando; e bem que os espiritos se lhe afrouxavam elle não
se cançava de obedecer e de ser leal.
. Em 1570 recebeu e fez promulgar duas leis: a primei

n1569/; ra obrigando os colonos do Brazil que tivessem quatro
cZ., • centos mil reis a apresentar um arcabuz, um pique ou uma

lança, uma rodela ou adarga, e um capacete ou cellada. A
1570. outra lei versava ainda sobre os Indios, que agora quasi

Març••
2°"todos se declaravam de uma vez forros. Consideramos de

tál importancia seu texto que julgamos dever aqui trans-
crevêl-o. . I

·«D. ,Sebastião etc. Faço saber ~os que esta lei virem que

·1 Segue a conclusão: Nosso Senhor de V. 1II.-«lIIen de Sá».
a vida e estado de V. l\l. acrescente. ~ Southey, 1,520 e seguintes.
Do Salvador a 10 de Agosto.-Servidor
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sendo eu liIiformado dos modos ilIicitos que se tem nas ~i'
partes do Brazil em captivar 'os gentios-das ditas partes,' e~
dos grandes inconvenientes que disso nascem, assi pl!-ra as
consciencias -das pessoas que as captivam pelos diLos
modos, como para o que toca a meu serviço~ebem e con
servação do estado das ditas partes, e parecendo-iDe que
convinha muito ao serviço de Nosso Senhor prover nisso
em maneira que se atalhasse aos diLos inconvenientes,
mandei ver o caso na Mesa da Consciencia, pelos Deputados
do despacho della, e por outros lettrados; e conformando-
me nisso com sua determinação e parecer: Defendo e man-
do que daqui em diante se não use nas ditas partes do
Brazil dos m.odos que se até ora usou em fazer captiv.os os
ditos gentios, nem se possam captivar por modo nem ma-
neira alguma, salvo aqllelles que forem tomados em guerra
justa que osPortllguezesfi~eremaos ditos gentios,' com au
toridade e lioença minha, ou do meu governador das ditas
partes, ou aquelles que costumam saltear os Portuguezés,
ou a outros gentios para os comerem; assi como são os que
se .chamam Aymorés e outros semelhantes. E 'as pessoas
que pelas ditas maneiras licitas captivarem os ditos gen-
tios serão obrigadas dentro de dous mezes primeiros se
guintes, que se começarão do tempo em que os captiva-
rem, fazerem escre,ver os taes gentios captivos nos livros
das provedorias das ditas partes para se poder ver e saber
quaes são os que licitamente foram captivos. E não o cum
prindo assim no dito tempo de dous mezes: Hei por bem
que percam a acção dos ditos captivos e senhorio. E que
por esse mesmo feito sejam forros e livres. E os gentios
que por qualquer outro modo e maneira forem captivos
nas ditas parles declaro por livres, e que as pessoas que os
captivarem não tenham nelles direito nem senhorio algum.»

Esta lei de liberdade dos Indios havia levantado no Bra
zil tão grandes alaridos que chegavam á côrte de continuo,
e foi necessario modifical-a por uma carla régia, cuja exe
cução não coube ja a Men de Sá, a quem em 1575 se conce
dia o suspirado regresso á patria,-regresso que não chegou
a realizar, por haver Deus disposto de sua vida, ao cabo de
dezeseis annos de governo i. Não nos consta que deixasse

t Gabriel Soares conla qualorze, na- Manuel Telles em carta de 14 de Agos
turalmenle por engano. O governador to de 1584 diz dezoilo, provavelmente



270 COMEÇA A PREDOMINAR A INFLUENCIA DOS JESUITAS.

~i' testamento, documento este rio qaal (quando feito a sangue
--:.. frio e antes dos derradeiros momentos, em que o espirito s~

acha naturalmente acobardado e enfraquecido) nos houye
ra :revelado por ventura algumas cil'cuQstancias importan
tes'á historia. Mas tal é a condição bumanaque nos não
deye admirar que um homem de jui.lO tão são, e juris
consulto para mais, se houvesse descuidado de cu~prir,

para com a sua ·familia e para com a posteridade, eSse
dever que a tantos aterra a ponto de o evitarem; apezar
d08 males qlle d'ahi resultam,-e os quaes se não hão de
acabar. em quanto os governos não introduzam a criação
de repartições, em que todo o cidadão seja ~brigado,des

de sua maioridade, a consignar suas últimas disposições.
- 0s supramencionados favores aos jesuitas deviam concor
rer a que o governador Men de Sá, aliás integro e bom,
mas desejoso de ceder seu posto, não Côra rendido. Durante
o seu governo haviam os padres adquirido no Brazil tal as
cendente que japara o fim tinham mais poder que o go
vernador. Por uma carta régia obtiveram elles, afim de
fa~ricarem dois collegios, o producto das condemnações
e penas 'pecuniarias, impostas pelas magistraturas judi
cial e administrativa, com direito de nomearem o rece
bedor; e por outra carta régia foi ordenado ao gover
nador geral que confirmasse as datas e doações das ter.
tas feitas á Companhia, ainda que está não aS houvesse bem
feitQrisado, sem embargo de quaesquer ordens ou direito
em contrario. D'

O illustre Men de Sá 'começava de dia para dia a esmo
recer. A muitas propostas suas não se attendia e o laconjs
mo das respostas' que se davam ás suas corresponden
ciflS era tal (depois da primeira carta régia que trans
creveqlOs) que succedeu ás vezes com poucas linhas e
um só aviso 1 corresponder a tres correios seus; tudo se
reduzia a promessas., ea assegurar-lhe a milita confiança
que uelle t~nha o governo. Entretanto sabemos, por outro
lado. \ que corria no' Brazil 'que elle no Reino «não tinha'

in.olulnao os dois annos qUI! esteve no
-feino. dePllis de nomeallo, e'g~iaodo
se pela soa patente datada' de 1556.

1 Os rascunhos destas respostas de
q~e temos cópias, em Íloss~ collecção
s~ encODtra~a foI. 227,.::51,281 v.

3;)6, étc. do L. X díl.ColI., chamalla de
S. Vicente de Fóra,-conhecida: dos
eruditos.

i Carta de NobregaaThomé de Sou
za d~ 5 de Junho de 1551).
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ninguem por si II Pode-se dizer que aos seus esforços de- s:.i."
veu o Brazil o começar a viver independente de soccorro.~
De 1569 I em diante, por uma lei em favor do reino e das
c010nias, devia ficar mais aliviado por algum tempo oBra··
zil nos direitos até então pagos; isto como indemnisação
do prejuizo causado por uma rebaixa que se decretava em
toda a moeda de cobre, afim de evilar' o contrabando que
della se chegára a fazer em damno do paiz.

Em tempo de Men de Sá cremos seria effectuada a nave
gação da parte inferior do Rio de S. Francisco por Paulo
Affonso, que deu o seu nome á maravilhosa caxoeira que
ainda hoje o conserva. Depois intentou passar alem da mes
ma caxoeira um Sebastião Alvares; mas, vivo ou morto,
por lá ficou com todos os de sua E'scolta.-Mais feliz foi
Sebastião Fernandes Tourinho devassando terras da actual
commarca de Marianna; sendo que já outra vez havia che
gado a linas,-ao districto do Fanado e ao rio Araçuahy
((Raçá-Agu!)) de Soares); porém pode mui bem ser que
dessa primeira vez fosse elle um dos companheiros da es
colla do P. Navarro, em 1555, ou até (pois que tambem
era parente do donatario) o chefe, em logar de'Jorge Dias.

No Rio de Janeiro não occorrera novidade. Christovam
de Barros ahi constl'Uira' um engenho, por sua conla.-Em
1569 ! assentára o bispo de revestir o parocho da cidade
com as attribuições de ouvidor ecclesiastico, constituindo o
ao mesmo tempo delegado seu nos artigos do Santo-Oflicio,
de cujo tribunal de Lisboa era o bispo no Brazil como snb
inquisidor.-O primeiro parocho que teve taes poderes foi
Matheus Nunes.

Pernambuco prosperava sem acontecimentos de maior
interesse. O bispo, que ahi fôra em 1571, mandára á in
quisição um ex-jesuita (Antonio de Gouvêa) protegido do
donalario e da sua mãe e tio. por ter aventado que 0utro
jesuita, Amaro Gonçalves, proferira herezias.-No meiado 1572.

do anno seguinte encontramos corregendo nessa capitania,
com alçada, o Dr. Anton.io Salema; de visitação o Padre

)gnacío Tolosa.

t.Ann. do Rio' de J. 1,510. lO. Vejo Pizarro II, 58; c Ann. do Rio de
! Provo de 20 de Fev. e 15 de Ago'S- JaD.179.



SECÇÃO XXI.

iM1l0BTA 'IrES SU~CESSOS DA DECADA IMMEOlATA (1575"':"'1585).

() \i. I ~ fi' --o

MÉN DE SÁ não teve por successor um governador geral:
teve dois. Em 1575 resolveu a coróa divi-dir o Bl'azil em
dois ~stados, criando um novo das capitanias do sul, com
a sede na eidade de S. Sebastião (Rio de Janeiro), e conti
nuando a cidade do Salvador (Bahia) como capital do es
tad do nohe.

Para o governo do ultimo foi escolhido o conselheiro Llli;,;
de Bnto d'Almeida; e para o do sul o Dr. Antonio Salema,
que como acabamos Qe referir estava de correição em Per
nambuco, onde recebéu a noticia .

.Antes de .passar adiante, cumpre dizer que em quanto o
Brazil chorava a morte do seu terceiro governador, sofrl'eu
a perda: do segundo prelado da diocese, D. Pedro Leitão.
Ambos haviam favorecido o ascendente nos negocios pu
B1icos dos padre~ da Companhia de Jesus. O ultimo lhes
legou :r suá livraria. Convocou Leilão o primeiro synodo
l'>raziliense, ao qual só concorreram c1erigos da Bahia
nenhum lettrado ou canonista. Entretanto nesle synodo re
solveram-sevá'rias mudanças nas Constituições de Lisboa,
até ali em vigor, e se 'ordenaram alguns dias santos, dif
ferenles dos adoptados no kalendario metropolitanQ.

Seguindo Salema para o seu destino, em fins do dito
anno de 157~, se juntou pl'imeiro na c'içlade do Salvador
com o seu par o governador Luiz de Brito, e ouvindo am
bos o novo ouvidor geral Fernão da Silva e os padres da
Com'panhia, reconsideraram as disposições da lei ultima so-
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bre a liberdade. dos Indios, em conformidade com as se- ~Eii'

guintes determinações contidas n'uma carta régia a tal res-~
peito: c No que toca ao resgate dos escravos se deve ter tal
moderação que não se impida de todo o dito resgate, peola

. necessidade que as fazendas delLes tem, nem se permitIam
resgates manifestamente injustos, e a devassidão que até
agora nisso houve.)

As conferencias havidas sobre este assumpto produziram
d d 6 d J . d' 1574.o accor o e e anelro, com os ez artigos que passa- Jan.,6.

mos a resumir. O primeiro prohibia os resgates de gente
entre os Indios mansos ou de pazes. Pelo segundo se ex
ceptuaram di! prohibição os Indios que depois de aldeados
se fossem para o mato, e andassem ausentes por mais de
um anno. Limitava o terceiro a escravidão dos Indios aos
aprisionados em guerra manifestamente licita, e aos que,
estando captivos de outro genLio, e com mais de vinte e
um annos de idade, preferissem o captiveiro dos nossos.
Pelo quarto se declararam defesos os resgates feitos sem
licença dos govel"Dadol'es ou dos ca pitães; sendo in-
cu mhidos do exame delles os provedores, e mais dois in
dividuos, eleitos em camara no principio de cada anno.
Dispoz-se pelo quinto que as pessoas vindas com os Indios
de resgate, quer pai' mar, quer por terra, se apresentassem
na respectiva alfandega, antes de haver feito escala ou
communicado com alguem. Recommendou-se pelo sexto
que os Indios do resgate, nesta conformidade registados,
que fugissem, seriam a todo tempo entregues a seus 'pri
meiros senhores, mediante a propina de mil reis, e a in
demnisação das despezas. Pelo setimo os Indios resgatados
de que não hol1\Tesse registos declaravam-se forros. Pelo
oitavo se fixou que fossem consideradas guerras justas as
que os governadores fizessem conforme seus regimentos,
0U as que occasionalmente se vissem obrigados a fazer os
capitães, com voto dos officiaes da Camara e outras pes-
soas de experiencia, dos padres da Companhia, do vigario
da terra, e do provedor da Fazenda; de cuja resolução se
devia lavrar auto. O nono deelarou forros os Indios que os
'capitães'tomassem sem esta ultima clausula, e as penas que
soffreriam, tanto elles capitã.es, como outros quaesquer in
dividuas que fossem contra' o que ora se deliberava. Man-
dou finalmente o decimo que os delinquent.es, sendo piões,

DIST. GEII. DO BIIAZ. TOAI. I. iS
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i~<;' fessem açoutados ~m publico, com baraço e pregão, e pa-
~ gassem quarenta cruzados de multa; e sendo de maior

qualidade, além da dita pena em dinheiro, fossem condem
nados a dois annos de degredo; isto afóra as outras penas
em que podessem incorrer, segundo as ordenações, leis
e regimentos do Reino.

Approvadas por todos estas disposições, seguiu Antonio
Salema a tomar conta do governo do sul, que exerceu, bem
cemo Luiz de Brito o do norte, durante quatro annos.
Ambos os governadores se distinguiram pelo empenho com
que procuraram promover a exploração do paiz e afastar
para mais longe a extremadura que separava a civilisação
da barbarie.-As disposições supramencionadas a respeito
dos Indios vinham favorecer a realisação desse empenho;

. por quanto os colonos se prestavam agora mui voluntaria
mente para todas as conquistas, como o mais seguro meio
de adquirir as melhores terras e os braços para as beneficiar.

De Luiz de Brito duas são as emprezas guerreiras que
nos cumpre historiar. A mais importante, e tambem por
ordem chronologica a primeira, foi a do ataque e reducção
do gentio das terras do Rio Real, ao norte da Bahia; com o
que deixou prevenida a formação da capitania, depois
chamada de Sergipe, nome do rio em que foi assentada
a' povoação, e que o recebera ·em virtude de ahi residir o
morubixaba Sirigy (Ferrão de Ser!), o qual; com outro che
fe,por nome Apiripé, agora se rendia a Luiz de Brito; ha
vendo Suruby, outro principal do mesmo districto , caído
no call1po morto de uma balla.-Esta conquista fóra pri
meiro i(ltentada pelo poderoso proprietario Garcia d'Avila,
cujos campos de criar se extendiam para t!ssa3 bandas do
norte. Luiz de Brito vendo por um lado a Garcia d'Avila
sem forças sufficientes, e por outro muitas vantagens que
o Estado poderia tirar da occupação desse territorio tão
abundante de páo-brazil, o qual cortado em dominios da Co
roa não ficaria sujeito como em Pernambuco ao tributo da
redizima aos donatarios, decidiu-se á empreza e a levou
ávante com muita felicidade. A segunda aventura guerrei
ra do mesmo de Luiz de Brito foi a de uma nova tentativa,
semelhante a esta do Rio Real, sobre o Continente e em
~-erras por prescrição ja tambem da Coroa, para o norte da
ilha de Hamaracá. '
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E' de sabeu que o districto fronteiro a esta ilha, que até ~~9'
então, em virtude da propria fertilidade das bordas do seu~
êanal e dos rios que a elle vem desaguar , altrahia conti
nuamente bandorias de Indios indomito.s, começava à prqs
perar, havendo nas immediações varios engenhos'de assu-
cal', cujos senhores se arriscavam aos perigos in~erentes á
visinhança dos Barbaros, em troco das muitas outras van
tagens que tiravam, estabelecendo-se em uma das paragens
mais ferteis e mais beUas do littoral brazileiro i tanto mais
quanto a ilha fronteira lhes servia sempre de valhacouto
seguro em caso de invasão dos mesmos Barbaros.-Assim
a ilha de Itamaracá podia então considerar-se a atalaia da
civilisação brazileira avançando para o norte, da mesma
forma que mais tarde (e ainda agora) pela bondade de seu
porto, e a excellencia e abundancia das suas agoas e pro
visões, se considerou como posição de muita valia para a
defensa contra um inimigo superior no mar. A importanoia
que terá em nossa Historia esta ilba , exige que desde ja
dedicruemos á descripção della algumas linhas.-Itamaracá
é nome formado de duas palavras guaranís que significam
-maracá de pedra»; chamando os Indios, por pobreza.de
lingua, ita ou pedra a todos os metaes; e designando em
virtude da mesma pobreza por maracá todos os instrumen-
tos musicos, mais ou menos dissonantes, começando pelo
sino {, que provavelmente seria o primeiro que os mesmos.
Indios ahi conheceram aos Europeos em algum barco ou
capellinha. A algumas leguas ao norte de Olinda;a costa sa
recolhe pouco a pouco, formando um seio em que vão
afogar-se uns cinco rios caudaes. Em toda essa distancia,
desde a foz do primeiro da banda do· sul at6 á do ultimo
ao norte, que é o Maçaranduba conhecido por seu ancora
douro, enche por assim dizer o mencililDado seio a ilha de
Itamaracá, que um estreito, mas profundo canal em voltas,
Go\leadas aparta do continente; ahi regado pelos tres outros.
rios, Igaraçú, Araripe e Tapirema.~O desenho e(ll--,planlJa
da ilha lembra o de uma pera, ou antes o de um cajú..Cor-
tado d~ meio <! meioJongi'tudinalmente, e deita~o com a
semente ou castanha para o lado do norte; vereis em ponto.
pequeno a ilha em relevo. NQ pé da fructa~ do laao do suf,

I • •

I D!cç, Ilraz:, n. 7~.
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~J' .tendes.a v.illa càpital dá Coneeição; fundada pelo' logarte
~ nente1e 'ouViidor de Pel'o Lopes. P,ara o meio as' elevações

donde manam,alguns rios, como; a um e Qu'tro lado dá vil-
. la, o'Carapitangy e oCuremay.r+-Ao 'norie no 'lOgal' da es~

cura.selÍlente eu castanha concebei escuros tujllcaes,.ma.n
gues e maririhas.-Passando porem da comparalião' á 'realir
dade é de saber-se que a ilha'tem quatro' laguas de· com
prido, sôbre uma na sua maior largura.' , .
. Itamaracá era pois, como. diziamos, a atalaia, o 'posto
avançado ,da civilisação, e.ao mesmo tempo o seu (ab)lligo
em oaso d~ algum desas~re; e os emprehendedores que se
estabeleciam pelos rios do continentevisinho punham a.n
tes nella',as esperanças do refugio do que em Igaraçú, villa
alias mais proXJim'a: porém no continente. 'Os mais pusados
iam j .na dianteira e em geral o eram os 'ricos, por con
dição geral humana mais cobiçosos. Um destes, Diogo Dias,
aventurou-se a ir estabelecer engenho no Traounhaem,
chamado hoje·rio de.Go~anna. IVein o gentio e deu cabo
de tudo, e-ol'gulhoso de sua dbra ameaçava o resto '<iI.a co
marca.....:.InfoTmadoi Luiz ue Brito do sáccedido, ordenou
a il<1~rnão da Silva, que retmiá 08: car.gos de ol;lvidcir. e· puo·
N'edCilrmór, íq'ue fosse a Pemamhuco;fazer alardo tle.gente,
ep@r'pelas armas cobro a ~taes amea'çap; (j)0clJJ.pando'ol rio
,da farahiba·... 0bedeoeu Fernão da'~ilva: àrranj@u alguma
força e partiu' (}om' ellá:. O,gentio 'á .sua chegada ret-ir.du,sÉr;
mas comido Ide ceder;a tã0 poucos, inlentoú';am ataque~ e
obrigou..,Qs·a todos a fugir pela marIaha; I ate, se' .refogiar~m
em Itamaracá:"':"-Inwmmodado Lu,iz'cl.e Brito (CO'm'leste 1'e·
Niez/leliiistado' pelbsfmoradol'es d€ r Per~ambu€o~ ~ p~inci~
pa.Lmentslpelos deLltamaracá,pal1á qne con~ivesge os agres~

soresBarblaTOs '~eús; visinhos/reuniu 'Dà Bah'ia upla'frOba de
doze!navios, da 'qua,l'deu.,a ~apitania ;m&r aI um 's0brinhd,
~B.eFnando Bimentél' d'Aln;teida, e com -a' qlais'; luzida' genbe
'da 'cidade, .sé (Jwbarcou. 'elle' 'em,' pessoal 'em' Seteltlbrol'd'e
111575 -Os}'ventos .p.onteiros e '\Js mar~s de 'lewa.día conspi
i'al1aml-ise'lpO,vêmJ corrtra: osrseus' dl;1signios.. A I firbta 1(l}is~er'
sou-se, Ulrns :. éle~tre estes o ,gOVernador volltaram ~ nallia.'
9 capílãoi"âo 1Il3,l' I s~u (s0brinho,. uribou 'a P.eroamb'acCil,
com algum' na~do mais;' e ,cançad0 de"esperar..regressou
tambem por fim á Bahia. Seguiram-se no districto desta

., cuidados serios por alguns negros fugidos, que insurrectos
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em quildmoos ameaçavam a tranquilidade tios lavrai:làre h ~ihr

Era o primeiro ensaio dos bens com que nos mimoseara' I~

pseudo-philantropia. Conseguiu O' governador 'sujeitaPos"
mandando contra elles uma companhia d'Indios'âs dvdens,
de 0nof[le Pinheiro; porém tantos gastos havia feito com ~

mallograda expedição á Parah~ba que não ousou acbmetter
de novo a empreza de sua conquista. .,r

Pelas bandas do sul Antonio Salema imitava nas ten
tendencias guerreiras a Luiz de Brito, seu par, do melhor
modo que pôdia. Ameaçado de continuo pela visinhança in~

eommoda do,s Indios de Cabo-Frio, instigados por muitos
F' ancezes que ahi se Iíaviam estabelecido em uma feitoria,
onde faziam grande contrabando, principalmente de páu
brazil, resolveu-se a reduzir essa paragem. Reuniu pois
na Cidade uma força de mil hom s, comprehendidos se
tecentos/Jndios aIliados..E para esta força o Espiritó Santo
contribuiu cóm., seu tanto, e' da capitania de S. Vicen.te
Clcudiu tambem com algum auxilio o delegado do dona
tario t •

.~elhor seguiriamos agora nossa narração se não livesse
mos nesta conjuncLura que lastimar o não apparecimento,
ou talvez a perda, de um livro escripto pelo proprio gover
nador, ácerca dos feitos desta jornada, da qlial, vencedor
corno' Cesar, quiz· ser tambem o commentador, e n'esta
parte com mais authenticidade do. que o vencedor da então
barbara Europa central e occidental. Somente sabemos que
a· victol'ia ! foi completa; e que o numero dos prisioneiros
se avaliou.em oito a dez mil :lo Apezar da gloria que nessa
jornada adquiriram oscolonos.dosul, como nado Rio Real os
do norte, a experiencia fizera conhecer inconvenientes' na,
desmembração do Brazil, cujas forças com a divisão se en
fraqueciam nota"elmente, de modo que se tornavam menos
aptas para acudir juntas a um ponto onde se apresentasse
o perigo.-Em vista pois dos proprios informes dos dois
proconsules, a 'cÔrte resolveu repor a governança do BraziL
no 'mesmo pé em que estava, nomeando governador geral
a Lourenço da Veiga em 1577.-Porém a idéa d~ divisão

t Rev. do Inst., VI, 407.
! Podera julgar-se que s6 tivera 10

gar cm 12 de Fev. de 15i8,-pelo que
dizem o Ano. do Rio de Jan., I, 300 e
329.-Com os Francezes esLal'iam tal-

vez alguns Inglezes, eisso daria pro
vavelmente logar ás informações de D.
P. de S:ll'miento.-.Viaje I, p. 549. .

:I Gabriel Soares, I, c. 55.' Abi se lê
que Cl de Barros assisLiu ii jornada,
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~~y' administrativa do Brazil'havia sido acompanhada de outra,
~ posta já tambem em execução, desmembrando do bispado

do Salvador as capitanias do sul, e nomeanao-se para eILas
um administrador ecClesiastico, independente da jurisdic
çãG do bispo. A respeito desta desmembração nada se alte
rou até o seculo seguinte em que se creou aqui um novo bis
pado. Foi primeiro administrador o bacharel Padre Bartho
lomeu Simões Pereira t. - No intento de favorecer os clerigos
do Brazil evitando-lhes trabalhos e despezas resolveu i tam
bem ~Irei, cujo era, segundo vimos, o padroado, que para
os beneficias podessem elles ser apresentados pelos gover
nadores. Assim praticou tambem a Hespanha . comettend(}
aos vice-reis dos seus Estados americanos o que ali se cha
mou vice-padroado.

Lourenço da Veiga recebeu'o bastão de governador em
principios de~se anno 3 fatal para a metropole pela perda,
nos campos de Acacerquibirem Africa, da flor da sua nobre
za e da do rei' cavalheiro D. Sebastiãoj-pe;da á qual pouco
sobreviveu o grande epiqo do Tejo, que no anno immediato
se despedia do mundo proferindo a conhecida fraze de que
morria com a patria.

Se este lamentavel successo não houvera, de poucos an
nos sido precidido de tantas victorias alcançadas sobre os
Rumes no OrIente pelos Portuguezes, e da derrota da ar
mada turca em Lepanto pela sua inimiga commandada por
D. Juan d'Áustria, a Europa em quanto destroçava suas
proprias entranhas, e adulterava o espirito do evangelho, a
titulo de decidir pelas armas onde estava a maior pureza
do christianismo, a Europa, dizemos, e com ella toda a
christandade, houveram talvez succumbido ante o arrojo e
a intolerancia das forças mussulmanas j e escusado é dizer
qual houvera sido tambem 'naturalmente a sorte da Ameri
ca. Pórêm na batalha de Lepanto (!57!), principalmente,
se fysolvell em relação á Europa, a questão do triunfo do
christianismo pelas armas; e o desastre de Portugal em

I Carta r~gia de H de Maio de .11m.
-O desmembramento fôra concedido
por breve de Gregorio XllI de 19 de
Julho de 1575. (Ann. do R. de 1aneiro,
I, õ16). Cremos que desmembramento
analogo, e tambem por breve, se effec
tUOIl então ou pouco depois em Per-

nambuco; pois houve que annullal-o
por outro breve. (C. R. de 8 de Fev.
1623 e de 23 de Fev. de 1624).

i Alvará de 7 de Fevereiro de 1576.
Ann. do Rio de Janeiro, I l 510-

o Pizarro l Ir, 1'15.
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Acacerquibir foi todo em pt'oveito da nação vencedora de ~~~.

Lepanto,-ou anLes do filho de Carlos V,-do sombrio Fi- -:....:...
lippe II; intelligente e astuto soberano,-que de uma ceUa
do Escorial governou grande parte da terra, a ponto de

_que, como se dizia então, nunca o sol tinha para elle occa
so, isto é nunca deixava de esclarecer algum ou alguns dos
seus estados. As vicissitudes por que passou a metropole no
rein~do, ferlil d'intrigas politicas, do velhe;> cardeal-rei D.
Henrique, que succedendo na corôa ao sobrinho extravia
do em Africa, chegou a ter idea de cazar-se i, a inquieta
ção dos povos ao verem que não havia do reino herdeiro
jurado, a turbulenta aclamação. por morte do rei-cardeal,
do Prior do Crato D. Antonio, obrigado a c~der de suas
pretensões ante as armas vicLoriosas do Duque d'Alba, ge
neral do exercito que veiu de Castella demonstrar os direi
tos de FilippeIl, tudo devia concorrer a que não podesse a
mesma metropole acudir ás colonias; pois mal pode dar
providencias quem as neGessita para si. A metropole sujeitou
se a Filippe II, apresentando mui pouca resistencia ~, e nas
cÔrtes de Thomar se resolveram as clausulas da annexação.
Portugal aclamando o novo rei, seguiria como estado in
dependente, governando-se por suas proprias leis publica
das em portuguez, e usando nellas o soberano simplesmente
do dictado dos reis portuguezes.-No reino e colonias ser
virjam os cargos do Estado unicamente os filhos dellas e
delle, e só Portuguezes poderiam pela mesma fórma ser
delegados immediatos do soberano, quando não r.omettesse
o cargo a Principes ou Princezas de sangue. Assim o Brazil
continuava, e effectivamente continuou, colonia de Portu
gal, que sob o dominio castelhano conservou, em geral,
como até ali, o monopolio do nosso commercio em favor dos
seus portos e productos. Era pois ao Brazil absolutamente
alheia a questão dynastica. Indifferente lhe parecia que o
monarcha fosse desta ou daquella fama, e que morasse em
Lisboa ou em Madrid; em Cintra e AlI;neirim; ou em Aran
juez e no Escorial.-Tal,:ez antes só vantagens pensari~

i A tal respeito vimos em Hespanba ronymo de Franchi Conestagio. a qual
uma carta autographa do Cardeal-rei em 1610 se publicou em oastelhano, e
annunciando a FilippeIl o seu projecto. merece muitó conceito; pois segundo

! Ácerca desta expediçãó da "União Francisco Manuel de IIlello foi el1a ori
de Portugal a CasteJl..», escreveu em ginalmente escripta por D. João (la Sil
italiano uma mui curiosa historia Je- \'a, conde de Portalegre.
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SEC. colher com aclamar rei o soberano mais rico c poderoso do
~ secuto,-osoberano que dispunha dos tbesouros do Mexico

e do Potosi, e que por meio delles Linha exerci tos , e em
sens museus e galerias as obras primas dos primeiros ar
tistas do seu tempo. E talvez assim houvera sido se a perda
pouco depois succedida (1588) da invencivel armada, não
tivesse feito variar a situação da Hespanha; couvertendo
o Brazil em novo alvo para os tiros das potencias mariti
mas, que então se alevantaram a disputar a supremacia do
oceano á vencedora de Lepanto.

f Fez-se pois no Brazil a aclamaçã,o de Filippe II; bem
~, que, ao menos na BaQia, se effectuou sem a formalidade do

juramento; a qual só teve lagar mais tarde, aos 25 de Maio
de 1582, .por indicação vinda da cÔrte 1.

O Prior do Crato vendo mentidas suas esperanças de
sustentar-se em Portugal, tentou, protegido pela França,
fqrtuna não só nos Açores (onde por algum tempo resistiu
pela sua causa a ilha Terceira) como no Brazil, a cujas ca··
maras e governadores escreveu, confiando as cartas a va
rias J;láos francezas .. Ainda quando a tentativa não fosse
tardia, por haver o Brazil aclamado já a Filippe II, era mui
impoliticarnente executada; pela simples circunstancia de
trazerem as náos emissariac; a bandeira franceza, até ali tão
hostirá nascente colonia brazileira. No Rio de Janeiro, Sal
vador Corrêa, bem que então a braços com os Indios, intimou
a tres náos que entraram que não communicassem com a
gente da terra, e como o quizessem executar á força dispa
rou contra ellas Z, obrigando-as a fazerem-se ao largo.

Parece que um D. Pedro da Cunha (a darmos credito ás
palavras de um seu descendente) fôra de voto que, ainda
antes de se fazerem em Portugal esforços para a resistencia
contra touo o poder de Filippe II, se empregassem os pou
cos recursos disponíveis para armar uma expedição mariti
ma, em que os fieis Penates do mytbologico fundador de
U1isséa viessem preservar no Aquem-mar o nome e a corÔa.

i C. R. de 1.6 de Nov. de 1.581. apre
sentada em Camara aos 19 de ~Iaio de
1582; sendo juiz ordinario Francisco
Fernandes Pantoja; e vereadores An
tonio da Costa, Fernão Vaz e Gabriel
Soares de Souza; procurador da cidade
João Uibeiro; e esçrivão da Camara
Jo~o Pereil'a. G. xm, 7, 18.

! Soares, I, 56.-Filippc II escreveu
por esta occasião a Salvador Corrêa e :i
cidade de S. Sebastião «agradecendo
lhes o que haviam feito em seu servi
çOJJ.-Teve isso logar em 1~I.-Jarric.

m, c. 29.-Antes em 18 de Maio de
1580 haviam estado no Hio quatro n:íos
de guerra francezas. Hackluyt, III 705.
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de Portugal, estábelecen'do.:.,;se com toda 'a 'gente no Brázil, S;~.
onde por ventura os não desamparariam as nações da Eu- .---:..
ropa. rivaes da Ilespanha. Este grande pensamento reali-
sado logo, eantes que os governadores do Brazjl tivessem
tempo de prestar juramento ao' novo soberano estrangeiro,
e que este podesse dar providencias áoerca de UlDa surpresa
que se lhe fazia tão longe, e em paiz a que tão pouca ím'"
portancia naturalmente ligaria, honv.era no seculo XVI
criado uma monarchia independente na América. Cumpre
porêm declarar que essa monarchia (se bem que ja a si o
Estado se nutria de rendas proprias) não teria ainda ele
mentos sufficientes para cuidar de sua prosperidade, nem
gente para tratar das coisas da governação: e que posta,
como naturalmente se poria logo o novo reino, á mercê e
depenclencia de alguma das rivaes da Hespanha, concluiria
por ser della preza. '

O governador Lourenço da Veiga, succumbindo talvez
aos embates de tão extraordinarios successos, falleceu na
Bahia, meiado o anno de i581. Durante os tres annos alri"
bulados do seu governo passaram no Brazil alguns acon
tecimentos, qiJe nos cumpre registar. No de 1579, foram
incendiados em nossos portos onze navios i de Dieppe e do
Havre, que naturalmente seriam surprehendidos fazendo
contrabando. Pelo mesmo tempo era explorado o mages
toso rio de S. Francisco, qluito alem da cachoeira de Paulo
Affonso por João Coelho de Souza,' que de tudo escre.veu
um roteiro, o qual desditosamente devemos crer perdido,
quando ha mais de dois seculos e meio nidguem delle dá
razão. Por outro lado, partira "do Rio das Caravellas, para
o sertão, Antonio Dias Adorno, e com cento e cincoenta
colonos e quatrocentos gentios, Indios e Africanos, chegara
a Minas; donde trouxera mostras de pedras preciosas,
julgadas esmeraldas e safiras, e que naturalmente não se
riam mais que turmalinas e amethystas. Adorno para re
gressar preferiu divid.ir os seus em duas escoltas ,-acaso
afim de tel' mais segurança de que a sua descoberta não
deixasse de ser aproveitada. Elle, com uns, endireitou ca
minho para a Bahia; junto da qual varou nas margens do
Jequiriçá, Osda outra escolta, confiando-se nas aguas do rio

I Ternaux Compans, ~Nol. de la Gniane Franç.:liseJ, p. iI}.
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i~~' de Belmonte, foram por ellas e com ellas até omar, segundo
~ era natural; e dahi fizeram seu caminho para a cid.cide do

Salvador. Adorno não resistiu muito tempo aos trabalhos e
soçobros' tIue passaria nessa aventurosa jornada: o certo é
'que em meiado de i585 I ja era fallecido. Tambem pelo
mesmo tempo oremos que teria logar uma exploração do
porto do Maranhão e rios afluentes a elle por um piloto da
costa de que trata um autor coevo i. Veiga no principio
do seu governo chegára.a dar ordens ao ouvidor geral e
ao provedor mór; afim de que ambos tratassem dos meios
de effectuar uma nova expedição á Parahiba. Entretanto
porém se apresentou orrerecendo-se para realisar a empre
za Fructuoso Barboza, rico proprietario de Pernambuco,
que passando á cÔrte, ahi se com(>rometteu a colonisar a
nova capitania á sua custa, mediante a condição de ser por
dez annos capitão mór ou adiantado della, cobrando ao
mesmo tempo todas as rendas. Preparados quatro navios,
com muitas familias para povoar a terra, com soldados para
á defender, e com clerigose religiosos de duas ordens, uns
Benedictinos e outros mui provavelmente Carmelitas~, vie
ram fundear de fronte do Recife; e demorando-se ahi alguns
dias, tal tormenta sobreveiu que os navios se esgarraram, e
Barboza teve que regressar á Europa. O navio em que es
tavam os Benedictinos foi a nosso ver arribar á Bahia, pois
justamente nesse mes.mo anno (1580) pretende um Bene
dicLino brazileiro 4 que ahi chegaram os primeiros monges
desta ordem. Segundo conjectura identica é possivel que
os Carmelitas desde então ficassem em Pernambuco.
. Por ·fallecimento de Lourenço da Veiga, e em falta de
vias de successão, foi assentado pela Camara da cidade que
o bispo e o ouvidor geral se reuniriam a ella, para seguirem
todos attendendo á governança do Estado. -O bispo não
se mostrou tão a,mbicioso como o ouvidor geral Cosme
Rangel de Macedo de ter grande influencia no governo., e
a Camara reconhecendo neste mais leUras e bastante acti·
vidade, se deixou por elle a principio levar, adoptando

I IIfanuel':Telles Barreto disse, em
carta de 7 d'A~osto deste anno, a elrei
que chegando ao Brazil (9 de Maio).
achárajá «morto Antonio Dias Adorno,
com quem S. 111. lhe mandava que pra
lieasse as cousas daqucllas parlesu.

I G. Soares I, 5.-Talvez Bastião Ma
rinho, ou Bastião Martins.

~ Franciscanos diz o autor «Da Con
quista da Parahibau; preferimos a VCI:

são que se deduz de Fr. Manuel de Sa.
4 P'r. Gas['ar da Madre de Deus.
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todas as disposições que propunha. P~rém tão prompto i~'
como enxergou que nem todas ellas provmham de ardentes~
desejos de governar com acerto, e que antes pelo contrario
algumas descobriam segundas intenções de cobiça e am
bição de\le Rangel, q'ue ja se chamava governador", come-
çou a retrahir-se, e a não approvar senão o que julgava
merecer approvação. O bispo e outros moradores principaes
por sua parte retiraram-se da cidade para as roças. Da Ca-
mara era vereador Gabriel Soares de Souza, proprietario
do engenho de Jequiriçá, e a quem de~emos um importante
escripto de que tratarem'os ao diante. Juiz ordinario era
Francisco Fernandes Pantoja. Enfadado Rangel com os
tropeços que nestes e n'outros camaristas encontrava a sa
tisfação de seus arbitrios, intrigou a obra de uma reelei-
ção de vereadores, na qual introduziu os individuos que
mais Ibe accomodavam, e por este meio se apoderou abso
lutamente d~ governo, efez autoar alguns dos que se lhe
oppunham. Até enlão na Bahia, nem (que nos conste) em
nenhuma terra do Brazil, havia, como em Portugal, meste-
res nomeados para concorrerem com a €amara no dar os
regimentos aos oficios e taxar certos preços de mão d'obra.
Cosme Rangel decretou a introdução, para talvez deste modo
recompensar na Bahia alguns mechanicos que haNiam vo·
tado no sentido que elIe desejava. Entre os autoados e pre-
sos por Cosme Rangel, aos quaes todos amnistiou a côrte,
mandando cassar e queimar os processos, encontramos a
Manuel de Sa, «sobrinho de Men de San, provedor d alçada
da cidade. O provedor mór Christovam dé Barros,lja'senhor
de um novo engenho na Bahia, e amigo de Gabriel Soares,
tão pouco era affecto ao intruso chefe.

Do governo interino e usurpado de Cosme Rangel nada
nos consta que honra lhe possa fazer.-Na Bahia os que
mais se prezavam, incluindo o bispo e O, alcaide mór, vi
Viam no campo, para fugir de sua presença .. Nas imme
diações deItamaracá os Indios andavam alevantados; e uma
guerra que com poucas forças lhes ~eu o oapitão Antonio
Rodrigues Bacellar, não fez senão ensoberbecel-os e -exaltal
os mais, Fructuoso Barboza refeito de sua!:! avaria.s, regres
sára a Pernambuco, e dahi' de~ccordo com o capitão e ou
vidor Simão Rodrigues Cardozo partira para a Parahiba por
mar, em quanto o mesmo Cardozo , com duzentos homens
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~~Y' de pé e de cavallo e muito gentio, fora por tel'ra. Barboza',
~ depois de incendiar cinco t náos. francezas, de oito que en

controu varadas no porto; das quaes tres acertaram de es
capar-se, ~v'ot()u-se a tal abandono; que em uma çilada os
Indios in'imigos, cOJ;n alguns Francezes, lhe mataram uns
quarenta homens, entrando neste numero 'um filho seu. E
ja lhe preparavam um ataque em forma ao arra~al em que
estava, do lado' do porte do rio, defronte do Gabedêlo,
quando o mesmo Barboza, preferindo á gloria das armas os
gosos da vida, resolveu retirar-se com tóda a sua gente, não
sem grandedesar, nem sem-que dahi resuftasse oCllescer e
muito a at'rogancia· dos mesmos Iridios, e os perigos. dos
visinhos de Itamaracá, que chegaram a reduzir-se unica
me(lte ,a trinta e dois, havendo os Barbaros destruido no
cootinenté tres engenhos que já moiam. Durante o governo
interino de Rangel foi agasalhada na Babia urna náo ingle·
za, que desembarcou mais de trinta mil cruzaB0s de mer
cadorias, bem que por varios abuzos só dellas cobl'ou a al
fandega duzentos e vinte mil reis i de direitos. Reoebeu
uma grande carga de assucar, do qual tambem a'penas um
terço se Idespachou'. Outro navio com' mercadorias in
glezas entrou em Santos com tolerancia das aútoridades; o
que não nos deve admirar sabendo que tal navio ahi: viera
em virtude de carta de ordem. dirigida a Londres.pelo inglez
John Whithall, casado COm uma filha do senhor de engElnho
José Adorno•.-Pouco 'depois teve logar nesse porto a en'
trada de dois galeões de guêrra da mesma nação, ao mando
de Edward Fenton, os quaes desembarcaram alguns da tlli,.
polação" a pretexto de es.tabelecer em terra uma forja e'mil
forno de pão ou biscoito. Quizeram oppor-se-Ihes o alcaide
mór Braz Cubas e o capitão Jeronymo Leitão: mandaram
a bordo José Adorno e Estevam Raposo, que favorece
ram i os intrusós. No emtanto em uma noite de luar en
travam pela barra tres náos.-E dentro de. pOUGO esta':'
vam ás bombardadas contra os galeões inglezes ali surtos
p{ogQ! seguiu vivolqliasi toda ~ noite: os galeões I )Í:nglezes
pic&r~m amarras. e fizeram-se ao largo; mas tal'avaria ha~

, I I I f; ( I •

I Se~undo a ebronica da Parabiba Abril1p84.-feter Cander em PUfcbas-
em 1582; ôe Jarl'ic (RI: c. 51) 'e Hacl<1'uyt IV, .&187. t' •

(111,778) se pode entend~l' o de 1581. I. 3 A;utos a tal respeito. PlIpeis, de Sl
t C. de 1I1:inuel Telles ue 7 de Ag. de mancas no Arelt. de Indias em Sevilha.

1583, e de 'Martim 'Leitão de liJ· de ' (11,5,2121).-
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viam causado a uma t das náus atacantes que foi logo a ~~~.

pique. Estas náos eram hespanholas; mandava-as Andrés-"-:'"
Igino " e haviam sido deixados para guardar nossa costa
por Diogo Flores Valdez, que, com uma poderosa armada,
ali passara a occupar o Estreito de Magalhães. -Dessa ar-
mada de :6iogo Flores haviam lambem ficado no Rio de Ja
neiro, para seguirem depois viagem, o almirante Diogo de
la Ribera e Pedro Sarmiento com cinco navios, que se
fizeram de vela para o seu destino em Novembro de f585 3.

Com as duas náus que lhe ficaram se fez Igino de vela.
depois de haver aproveitado do material e genLe da alagada
para construir e deixar guarnecido um forte na entrada
da barra de S. Vicente. No Rio de Janeiro Salvador CorTêa
estava sempre álerta; e em continuos rebates de dia e de
noite; já dos Indios (Tamões lhes·chama), já dos Francezes,
amigos destes; porém nem ali, nem em Cabo-Frio haviam
nos ullimos tempos entrado co-rsari0s: 'pedia avmas e m'u
nições; que lhe foram mandadas, bem como umas colubri-
nas; e perguntado ~e devia de prt!ferencia fortificar·se o ,Rio
de Janeiro ou povoar-se Cabo-Frio, foi de pareaer que 'se
reforqasse aquella cidadej porque depois seriafacil povoar-
se o Cabo-Frio com gente d'ella mesma; e isto éOID tanLa
mais razão quanto no Cabo-Frio não havia agua senão moita
pela terra' dentro. Propunha a principio Salvador Correa
que, se .fizesse fortaleza na Lagea "que está na entr,ada' da
barra D; porém depois' consultaBdo melhor ocaso, comum
enge'nheirlo que no porto ficára .da armada castelhana, Con
veiu, ,em viftude da facilidade de ter'os IQateriaes, em 'volar
por duas fortalezas, ,nos promontorios.. da mesma barra,
segundo as traças que mandou ao soberano .. "

, I j.

t Santlll\[aria de.negonla. 'rei oJtlenou que desse iilrorma~ el
! C.lle.l\I(muel Telle~ de 7

1
t1'A{l. {'.j83. 11l\..~i~se, em carla de H ,de A~o tq de

? C. d.e SalvadÓr Corrêa de 7 de lItar- 115M, que a dava «muito boa as~iin
ço de 1584. . I • Jlor pessoas que daqué~las'parles rvie-

, C. de Salvador Corrêa de 7 de 1\J{If- \'(\01, como nor um Ballh~y.ar.~ráehaQo,
ço de,1?;84, respondida em' 'Zl de Março por qúem Ólándár:I vizitar as f'o~laJezhs.
,1Iq. {l58ij: D.; ~IOIISO, der So\omaYO,I\ e que era mllrecedor qà ,M. jhe Ii
Royernador dQ Chile e oUlro~ capitães zesse honra e mercc.-Acrrca de Bal
de nrmailas escreviam -entiib à oôrle' th3Zar Machado \'ej. An. do Rio tle Jan.,
rç~'1\\U!lIl.~t~ldo $~Ivatljl\'. C.oI'I'l\a; ç o I, 502. . . . • I l " I
governador Manue Telles, a quem' el- .'

I } • 1 I ' I 1;1 I •
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EM NOVE de maio de :1585 aportou na Bahia o llOVO go
vernador Manuel Telles Barrello...Com elle chegaram tam
bem mais alguns jesuitas, inolulndo (j). P. Fernão Cardim,
de quem adiante nos occuparemos. A cidade do Salvador
estava inquieta e anciosa pela sua vinda, afim de livrar-se,
sem recursos violentos, dos arbitrios de Rangel -Desde
logo foi Barreto informado de tudo, e tratou de conciliar
os animos, começando por sustar os prooessos dos perse
guidas, propondo á cÔrte que mandasse queimar todos os
'autos a tal respeito, precedendo a concessão de uma am
nistia ampla. Acceitou a côrte o arbitrio, e o leal.gover
nador, convocando á sua morada oS"principaes da cidade,
não deixou de fazer varer a clemencia do novo soberano
n'esteacto. Tambem a cÔrte approvou a supressão dos mes
téres introduzidos arbitrariamente por Cosme Rangel.

Dedicou-se logo Barreto a cuidar da defensa da cidade,
e a informar-se do estado do thesouro colonial.-A receita
montava a trinta mil oit.o centos e vinte e cinco cruzados,
dos ,quaes ja então se remettiam para Portugal dez mil,
vindo a ficar para as despezas vinte mil oiLo centos e vinLe
e cinco.-DesLa somma sete mil e quinhentos cruzados, isto
é, mais da terça parCe, era applicada á manutenção dos
padres da Companhia; e, calculadas as outras despezas,
havia um deficit de perto de dois mil cruzados. Tinha..ar
rematada esta renda um Bento Dias de Santiago; ,porém
não se incluiam nella as capitanias do sul, pelas irregula-



nF:NDAS 00 ESTADO. FORTALEZAS. DIOGO FLORES VALOEZ. 287

ridades que até am houvera na conlabiLidade e cobra~ça. ~~9i.
Para pôr uma e outra em ordem', e ao mesmo tempo ms- ~
peccionar as fortalezas do sul, mandou o governador por
uma provisão t a Baltbazar Macbado com poderes ás ditas
capitanias do sul; do que lbe resultou conhecer que era
geralmente nellas maior a despeza do que a receita !. Pe-
diu o governador que ficassem no Brazil oS' dez' mil cruza-
dos que se enviavam para o reino; e provavelmente isso
lhe foi deferido, em conseqllencia de se dar a casualidade
de haver gasto nesse anno, e no anterior quasi igual sornma, i1J8.i.

com os aprestos que se fizeram nos navios de Diogo de la
Ribera e de Pedro Sarmiento, da eSljuadl'a de Diogo Flores,
que aportaram no Rio de Janeiro; e depois com oilo náos
que regressando do Estreite com o proprio Diogo Flores
entraram na Babia; sem Calar nas que mais tarde com o mes-
mo Sarmiento apol'taram em Pernambuco, nem com os
aprestos para a colonisação da Parabiba de que nos vamos
oecupar,

Entrando Diogo Flores na Babia pouco depois da nova
do desbarato dp. Fructuoso Barboza de que antes tratamos,
e requerendo ao governador mantimentos, nada era mais
natural do que o lembrar-se o mesmo governador de lhe
commetter agora a empreza da occupação dessa capitania 3.

Acbando..se conformes no arbitrio Diogo Flores e os prin
cipaes da terra, começou-se o apresto 'da armada; eentl'e
Lanto Manuel Telles Barreto dispoz que o tbesoureiro e o
ouvidor geral passassem a Pernambuco, afim de anga
riarem para a empreza nesta capitania e nade ltamaracá
quanta.gente e recursos podessem.

E agora seja-nos permittido por algum tempo concen
trar .toda a nossa allenção na paragem onde se vai decidir
se a civilisação tem de caminbar ov.ante para o norte, ou
de retirar-se corrida da miseria da humanidade, como já
começava a fazer, do grande lheatro fronteiro á ilha de
lLamaracá, que não se assegura sem a occupação da Para
hiba.-Compôe-se este nomePamhiba de duas palavras que
significam simplesmente Rio-Máu. Para nomear os rios, que
só delles agora nos cabe falar, os Indios, como os mais po-

t Provo de 4-de Junh. de f585; AD. do de fSS{.
Rio de Jan" 1,302. 3 C. de Manuel Telles de 7 d'Ag. de

I C. de Manuel Tellc~ de i-i d'Ag9slo 1585 c 25 de Fev. 1584.
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i~~' VOS na infancia da civilisação, empregaram além das de
~ signações que lhes indicavam os sentidos, outros predica

dos puramente subjectivos, isto é, deduzidos das relações
que com enes Indios tinham os objectos nomeados.--Aos
primeiros pertencem, segundo o aspecto mais ou menos
turvo das aguas, os nossos innumeros rios Una, Pitanga,
Tinga,. etc.; isto é, Negro, Vermelho, Bra,nco etc. Nos se
gundos contamos os que eram redondamente chamados
Bons ou Máus, ao que parece segundo haviam sido, ou a
gente que os habitava, favoraveis ou contra rios a quem os
designava .. Dahi os nossos Paráhiba, Parnahiba ou Para
1Ja1tiba', Rio-máu; Paraéatú, Rio-bom; Parapanápanema ou
Ipanema, Rio ou Agua que não presta, e ouLros. Os pri
meiros Europeos, antes de interrogar os Indios, cujas res
postas não seriam mais razoa veis do que os arbitrios, alias
louvaveis e pios, de dar a tudo o nome do santo do dia np
folpinha, invocaram para o rio de que tratamos a S. Do
mingos; mas 'este nome ficou apenas escripto nos antigos
portolanos de pergaminho, e nas primeiras cartas que se
gravaram; e o nome de Parahiba vingou.-Ja~ a foz deste
rio em sete gráos ascaços; o porto se vai afeiçoando muito
para o sudoeste. Na foz tem sobre uma legua de largura;
e da banda do sul se limita esta distancia pelo pontal de
um extenso. cabedêlo, extrema de uma peninsula que se vai

·alargando para o sul, ate á margem esquerda do Guarama-
me, entre. o mesmo Parahiba e a costada mar, ahi arregoa
da peh Jaguaripe e Piratiba, separados um do outro pelo.
Cabo Branco.. O rio Parahiba, depois de entrado, espraia
se para a direita e esquerda. em virtnde de uma ilha, de
meia legua de comprido, que lhe desvia as aguas para os
lados. Em frente do principio e fim da ilha, desembocam
oa banda do ~orte duas ribeira::.; a que está á barra
depois de fraldejar o monte em que dahi a tempos. se ede·
ficou a igreja da. Guia. Da banda do sul, isto é·á margem di
reita do Parahiba são os tributarios menos consideravei , e
antes podem chamar-se ribeiros; levam pouca agua, e vem
de perto; pois todos nasce.m dentro da penin'sula triangu
lar, qae ,descréyemos. Começando da barra. cital'emos ,II'

pouco mais de uma legua della o Tambahy; dahi a duas 1e
guas o Unhaby; legua e meia acima o das Mm-és, seguin·
do-se o Tibery um pouco mais caudal. Na~ immed,iações do
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porto e nas serras' mais àltas o ~aiz é de aguas t terras su- ~~fí'
cnIenlas de vegetação vigorosa, 'e bastante banhadas. Po-~ .
rêm no in·terior ha muitas catingas; o clima é geralmente
seco; pelo que' a cultora dos Indios já par ahi se'limitava a
algotloaes, como hoje. Tal é o districto que em 1584, es
perava ainda os beneficios da civilisação, que o celebre
general hespanhol Diogo Flore,s vai contribuir a levar-lhe.
A'cerca deste acontecimento não temos que lamentar co-
mo outras vezes chronicas ou correspondencias perdidas.
Pelo contrario: temos correspondencias: e temos lambem
umà cbronica, especial; não desejando porém ser pesados
ao leitoo, deixamos ao tempo que se encarregu~ de publi-
car em outro lagar esses documentos, dos quaes só apro
v-eitaremos o essencial á nossa narraçãot que será por certo
mais desapaixonada e imparcial do que a chronica t, alias
de testemunha ocular,· embora nos diga que como religioso
que era (jesuita), a escreveu pelo preceilo da obediencia.

Com 'sete navios hespanhoes e dois portuguezes de Dio-
go Vaz da. Veiga. que tinham vindo do Reino com o go
vernador TelIas Bar;reto. sarpou Diogo Flores da Bahia, fa- .... - ~

zendo rumo para Pernambuco, aonde com a frota passava M~~'f.
de visitação o bispo D. Antonio Barreiros, que ahi esLiyera .
qu~ndo, 'Pel'to d,e oito annos'antes, chegára da Europa:- .
Aos viote dias de' viagam fundeava a' pequena esquadraMarc,.20.

diante do Recife, e Diogo Flores ia a terra concertar-secam
D. Filippe de Moura, capitão elogartenente do dooalario, e
mais autoridades ácerca da maneira como. det;eria effec
tuan·se a marqha por terra até á Parab~ba Idos auxi,liares
reunidos ja ali e em Igaraçúe 1Lamaracá, em quanto elle
Diogo Flores seguia por mar.-Era, D. Filippe de Moura ca-
sado n6 Brazil com uma fi.lha de Filippe CavaIcanli t e desde
ponco fôra provido no lagar que occupava, a consentimento
do governo da metropolé; que, havendo-se esforçado em
fazer partir o donalario, encontrando nelle desculpas e re
sistencias, accedera por fim a consentir que mandasse em
seu logar (calgum homem caval1eilo de contian;;-a. As re
sistencias d~e d'Albuc uerqu.e a soffrer novoS traba-
lhos podem explicar-~e pe os muitos que em ~ida passara,
assim. no mar" anUe estev~ qUé\si p~rdjdo, CQQ'lq I~OS cam-

• I

l oautor deste livro que podemos h:r.-'-foi o Padre Jeronymo ~Iachado,
intitula, .Oa Conquista do Rio Parahi- segnndll do proprio texto Stl deduz.

DIST. GER. DO BRAZ. TOM. I. iiI



f) DONAJ'AI\IO E SEU 1'10. FonTE NA PARAHlBA. NAV10S INCENOIADOS.

]~fI' pos infaustos de Alcacel'quibir, onde esteve a ponto d_e pe
---: r.ecer. Elle porém allegava primeiro os projeclos de um ca·

samento t, e depois o não ter ainda successão.-Seu tio
Jeronymo d'Albuquerque ainda cntão vivia; mas prova;vel
mente decrepito; e perseguido alem. disso por inauditas S"

queixas que contra elle e seus filhos naLuraes formulava a
sogra D. Joana de Mello.

Combinado o plano, fez-se de vela Diogo Flores; e com
tão felizes auspicias que, ao chegar á Parahiba, encontrou
ahi s.eis náos francezas, das quaes mandou incendiar cinoo,
que reslavam em seco, depois, de, ~aver esbulhado dellaSJ
qUlÚl'LG> fói possivel. A outra náu conseguiu desferir o pan·
no e' abalar.-Os de. lerra acompanhados d~ D. FiJippe d~

Moura!e. ,de Fl'Ilcluoso BarblYla, em força de cem de ca
valia, In.ais de duzentos de pé, cento e tanLos Africanos e
quirihenhos Indios, chegaram depois; havendo Lido apenas.
no caminho um pequeno encontro com alguns Indios. .

Concordando Diogo Flores em que o sitio do Cabedêlo,
fixado pela Corôa no regimento de F'ructuoso BarbaM, não
era O' mais apropl>iado a um Ducleo de povoação, preferiu

., .. _ situar o' f0rLe dali a uma legua , mas do Outl'O ,lado; séndo
que á propria circunstanoia de 6car da banda do norte ou
margem esquerda do rio offerecia maior segurança de que

'não fugissem alguqs colonos e Indios que tinham ido con-
lrafeilos. Travado o forte, con60u Diogo Flores a slla al
caidaria e óbras ulteriores a Franoisco Castejon ~ deixando
ás suas ordens ceolo e dez soldados hespanhoes, uma náll
portogneza e dois palaxos, e se fez de vela para a Europa
no dia de San Filippe e Santiago, 4. 0 de Maio de 4534-; e
allegando este m.otivo ordeneu que de S. Filippe se oha
masse o forte. Era como querell' juslificar.se da adulação
~ue reiidia aosoberano.-Daqui. veiu taly,ez a idéa a Fruc...
luoso Barboza de querer chamar' depois á povoação Cidade
Filippe(,. '

- f lof. em 7 de' JUlho de ililU; Ifrj Novemb~o' de itiSl, :lDOO1l0U o :lIlttl
~, 1>3. l1ormeote fe)Lo COID'=! sua esposa, filha

l Carla de 'I;elJes Barreto de 7 d'A- d1J ditit D. Joanná, e prevenia que
gOJ;.to de i 583; 'em que'di", que,D.Joan- nunca podesse \lin a. :ler admini!\trador
na se quejxav~ do dito Jefo1lYJ1l0, ehe,. .ou,tutpr de e,u~ herl;l,eiros D. C~risto
gando aexplicar o mocl'O, mencionando \'3m' de'MelIo,'ou coisa sua.
actos que DOS abstemos de pel'petuar. 3 Castrejon, segundo outros. Segui-
Por outrl) lado JerooymQ d'A1buq uer- mos a 'ortbographia mais autorisada.
que Ilel~' teltamentó (eitl! elll 15 de . I

.J' r I ~ II '1 a .; III
I
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Em quanto os<Gastelharros seguiam acabando o forte, .o~ 1~í'
auxiliares de PerJ)ambuco, pretextando não quererem estar -.....:..
ociosos, sairalD a bater o campo, camiullO do s~ftão. De-
pois de haverem injustamente destrujdo uma taba dos In-
di'os, foram moi mal ~ratados em uma cilada, que os mes-
mos offenclidos ou seus amigos lhes armaram na chamada
gâlldara das os~ras; e oom perda de n;tajs" d~ cincoeqta
colonos e de centenare& dos Indios domesticos tiveram
que refugiar:-se ~ som}:>ra do forte; ijcarrdo muit<;>s atolados
e mortos pell}s tujum\es; (e recolhendo-se por fim os restan-
tes a Olinda, tão enff\daçlos da jornada como se pode crer.
( Com esta vio~orja-.~on:aram os Indi.os visinhos folego, e

comelJaram ~ hostili 'ara,ço!onis; a ponto de lhe pôrem sitio,
apertando ~ste~ IQad~ ve~ mais, qOD;llau~ilio dos Francez~s.

'POrciIloumvãlações e zigues-zagu~s feitos· durante a noite
oom tronoos. de p~imeiras; Chegando porém pQF mar. com
t\ooPl1ro Q çapitã,o de ltamaracá P~çlro Lopes, o alcaide dei
:iandoLo QP fartei foi, ÇOII\ as emb,(m~ações chegadas e as
que ~li bavia,JlO rio Mamanguape O[HJe estavam duas náos
de França. selll.~s ,rjpolaoões, qlje pela maior parte ach~

~am-se, eml terr(J: auxili!\ndotos sitiadores Iudios.
G(,nsegJJi'1clo~ qu~m.;ll-as, e vol.t<Índo logo á Parahiba

acoQleU.eu'os sitiador:~ de modo que os obrigo~ a retirar.
Nã,Q dl.ll',~alJl porém, JlJ:tliLo os effei~Qs ~a victoria; .05 çon
.1r"arios. robtl'sLeGiclós ,p,elo al,lx,ilio de UQl novo alliado, que
se lhes aggregou, o v~lepLe firqjyba t, que pouco antei
h~via ~as serras cjastroçado certa eS,coltfl d~ uns ce~ que
Cpmll,ED Gaspa r d'~Ataid~ e tFraucisr~ 4e C~\d.a.s se ha viam
aventurado a~é lá•. ameaçaram senhorear-se Wt nascente cp·
Jonia, e, se 't iunfante& ao depois de "It.alQ.aB;wá e Pernam
bUQQ. Então eSLa$ duas aap,itanias, CQQscias Q6. qqa.n~o mais
lhes interessava guerrear longeo inimigo cQ~mum, pr~pa- 1585

ram um form.dave! soccorro. Cons!-ava de perto de duzen- Fn.J

,~o da cavallo, e ~resentos de pÁ;.afóra .05 Afl~icanos e os
.lnd,ios ·éoo gFand~ 'f\\lm~l·o. Mandava lOS novos auxiliares, o
.ou"vjd@1:.' Ma tim Leitãl1• .POli immediato. cOIp ~ titulá de mes
tr~ de campJ), ia Fra(lcisco lJarr~t9 s~q, ~unhado. Acom7
p~nhavam-o Mic~r :aY'ppolito(l~u~ig{) Ltl,:U;lUirPl'açtipo ,ç~pir

lão da terra,) G~s(lar Dias de l\f01~a~. solclad(HJf3 F;laQ9.re~, .•

I rDr:wo de Peixe» tradm: o A. eon- easse .Espiu~a. alculI~\l mais rasoa
lemporaneo. Talvez o noinc Slsnifi- sql} c maiS IlF!>pr)a ~e·guerrei~o.
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cmm.\TE DO 'rlBt;JRY, "REGREgSO. ABÀNDONO D@ FOIlTE'.

'x\'íi. OS capitães'ae ordenançàs de Olinda _Sitrião FúlJão 'e Jorge
~ Cameno, os ·do Cabo e de Igaraçó Joao Paes e João Velho

Rego; e alem destes mais dois capitães chamados '( de mer
cadores,» flue foram Fernão Soares e Ambrozio Fern ndes.
Deixando de contar as prevenções adoptadas na marcha
por terra, baste saber que os auxiliares pernambucanos não
cbegaram ao forte. senão depois de,bater em dois recontros
os do Piragyba que lhes disputaram o passo,~pr;meir() em
um morro, junto dos tujlJçaes 'do Tibel'Y, cubertos a seu
modo por cabiçáras; e senão depois de errarem pelos' ma'
tos abri~do'picadas e destruindo mondeos; e queimanoo
taaase mantimentos. 8 fim de privar deites e deUas os
coptrario!?, isto por toda a margem direita dó Parahiba aLé
aoaixo doTambahy, onde foram pas&ar o rio em barcos.
CliegadoS"ao forte,·e vendo-o ja desafogado dog· sitiantes;
pàrte dos quaes e'ram OS vencido no Tibery, resolveram
re'colher.:se de novo a Olinda, depois de haverem feito sem
resültalfós; urna saida 'pára o sertão até á gândara das os
tras. No forte á-penas dos auxiliares 'fléOli Pedro Lopes, com
alguma génle sua.:....;..JEm hiá hora porém háviam os de Qtinda
d~terminado retirar-.se. Os que fiaaram enfadados logo 'da
soled'aàe, e depoi!' das doenças do sitié, 'e das1pérseguiçõe&
do .inimigo, e d~ desamparo e da fome, 'começaram a es
mor'ecerj ~ à' buscar pretextos pata queix.umes; isto du-

1585. ránte 'iloi&·mezes'; até ,que DO de Junho I, attendidos menos
do que disséram queriam 'ser,queimaram () forte. botaram
a artHharia ao' mar., metteram a pique um navio ·que' ·ahi
ficára 'pará Ciglproteger, e s~'recolhet'ám'a ltamáracá.. íNa
ttiralmenteCastejon e' Pedro Lopes se dariam pára isso as
~ãb .. E ~islque depois de taTilt0s traoaHlos e dé tantos' !5as
tos, tuào' eslava como anles. Na do Parahiba não eJkislia se

, " quer' tiniã·'casa! .'. .', . , :,, I .. I .:

OI~lJe porém não linhárn pedido ·consega.ir; os .ffiuropeos
e Pérnambucanos, ;apezar' de lantos esforÇ0s baldadbs-; e
gastos perdidos, e victímas sacrificadas, e lrabalhos"sem
ft'ucto, vai ser feito pelos proprios lndios, cqm aSI suas ItrisJ
t~( desu Di<>es1continuadas,· tão p'tOVeilósas ~~m(>re 'ads iD~
vasóres,iSe da União nasce"3 f&rçé1. da' desúnião· sQ'rnenle
fra,q,úeza1resulta;-e o maior ascendenté que em todos óS

I o: de "Leitão1a'elrei de 12 de Julho bbz:I 'dó l.o de Ou-Illhto do ~rneSmo
dei~1S; et. re'giaa'FrucLuoso Bar- anuO. ," l. '
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puizes tem tido a, civilisação sobre a barbarie' vem de que ~~fr'
e ta, C0lDp.osta de elementos dissolventes, não se une, ,ao~
pa so ql)e a nação Qivil~sada que com eBa se poê em con-
tacto, tem nas $U~S mesmas leis os laços da união. Brigado
o Pirajyba com Qs·lo'Ç1iQ8 a quem 'se alliára, porque. esLes
Q trataram de covarde, pqr não haver suslentado' o passo
do Tibery (apezar q~e ~ peleja este.ve ahi lão renhida, que
a uecidiQ não a cobardia dos contrarias, senão o valor dos
auxilial'es) é certo que, d~.bl'iga houve conhecimento em
Pernambuco. E pão faltou quem della tirasse partido; como
entre nós mesmos, gen.te que nos prezamos de civilisadQs,
não falta quem f-aça operar em beneficio proprio, ou dos
StlOS, as fôJ;ças negativas das inimisades alheias. Trataram'
os de Pernambuco de angariar o Pirajyba, promettendo
lh~:soccorros,para.se villgar dos que o haviam ultrajado; e
corno no B~rQ~ro o instincto da vingança é spperior a tudo,
acceitou o. homem a p~el:ta; I=llogo João Tavares, escrivão
da,'Ca,mar e Juiz dos orfãos de Olinda, partiu para a Para-
hib~;; e nodia ;lIde A~osto, que era o de Nossa Senhora das 1585.

Neves (invocação que depois tomou a povoação) subia o
rio, quando se avistou com o chefe Indio, justamente no
P9rto ou au~adouro dos n9,vios.·..... D'ahi a tre& mezes ia
M~J~ilD Leitão co~. muitfl gente a povoa,r a terra. Depois
~a estudar os arredores com Manuel rernande~J'mestre -das
obra& d'~lreiJ d~signolt sobre a margem direita o·local p~ra

o novo fQrte, no di& 4 dE) Novembro de 1585, em uma pia-
nice visinha do UQpaby, de meia legua, cercada d'agua, e
cÇ>rn lDuit& pedra calcarea perto.-Traçou-o com quinol
ze j braças de ão em quadro, e duas guarilas 00 )Ja-.
luartes, que ~om oito peças flanqueavam as faces. Sobre a
potta se levaatou .umjl ~orre para o capitão I com duas v.a-

, randas; tam'be:m ,se fez uma ca,sa com armazens para o al
Illoxarife. () oflicial allemão.Christo.vam Linz fiç(}u dirigindo
a obra, çOl}l' 3 gente, de trabalho, em quanto os .J~ lllilicia
effeotQ~ram duas correrias, na segunda das !Iu~es chegaram
muito alêm. da JJahia da T.raição, afugentando' deUa uPJé\
náo de França, destruindo tres ferrarias que el1coqtrara~\

v~poeQdo em dóis r~contr.os· os Indios, e .tra.zendo m,"l.itop
á 1586.mantimenlos.-D'ahi a quatro mezes tomava posse o forte, Abril.

pOr ordem sobel:flna, o capitão Francisco de M01'ale~, che
gadO' da Europa cem' cincoeil,ta soldadós hespanhoes. Po-

• 'I l • ii •
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~~~i: iêm ~ lldVO ~hefe apebá~ p~rmanMe.u Jie11éS ~~ posto'. cÃO
~ sàber que estavam ná Bahla da Tralça~ sete naos'de'Fran

<;a; desampanou-o.-ForáiIl pois dePernombuco'novos soe
corros; parte logo por terra: outrós em tres mlos e duas za
bras. Ia ti ~inímigo se 'havia retirado. 'Aprovéib~ram.se po
rém par~ cumprir a '[JrOlÍ1éss~ -ao Pi-rajyba de ajudal~o a
castigar1seú-s óffeds0rês'. EmDp.zembro dê 15'$6 sáiram os
auxiliares' éoiIí os do Pirajyba á atacaI' os Indios das serras
da Capaoba\ cinco jornadas para o'sértão,-talvez as'que
depois se ~isseram:dosCairirisvelhos. Voltados'as :armas
para o ma'r~, pàssal'àm: a 'derrotar ó l:trdio, chamado d~ Tu ~
jucopallO, nome 'ql1e val~ o mesmo que tujoclíesou treme
daes.'-Seguiü-se a obra- clé outro foite e de um 'engenho
no Tibery: '. I ' " i' ,

C~m()\:e:declarai' que ao ouvidor geral' Martim Leitão
pertençe'a l prime.irá"p~'rte nos esforços em fávor da c610
nisação da Parabiba. IBta dizemos, sem nega\! o mliito 'que'
ao principio se-'lhe ~esiotl o-gov-ernador .Ma'ntíel Téllés
Barreto, :ilia'S hostil« Leitão, da mesma form!a i que o 'the'..,.
sOnTeiro geralMartim; ~ál'va'lho e opl'ovedonnór Christo":-
vam'de Btlrros.' -." f"', ",' • ';', -,".

A' administração de Barreto deveu sem'JrE)rniVida o Bvazil
todo' os ma'iores sel'\;iços,. €assouJl6s'!pt'ocessbsl iniolados
contra atgu'1Is' .moradorês pelo despoti(eb CloVidor Ran~él,
fom'e~(ou as composiçõe~ dos roc~iros oom os ~ra6bantes
d'escravos, afim de serem estés 'Pouca, á p'ouco'embolsad~~,

sem prejui210 d~ agricultura; a'\(JaíflQou (de~ois de ver com
hOrror () ma\,lcrg'ro de uma 'tel'1ita~ivbJ'qüe ü'w AJlvIU''Ó IRotlri'
gu~s ,ébegass'e ás minas de sânreç zélo':1(&Jpa'gàmetl~dt(ja&
dividas á"Fazenlla, pelas' qoaes'fói preso '0 \~ltDdXarlfelde

.Pernambuco 'Viéente Correa, e lera ',l!~s~g1l~~O" bO~Re'itl'(j

peto j,uiz Ide' ,Iódi!le Mina 'o pró'vledót M,ig~e} -GOb9~lvM
Vicirb, ~lJe 'se escaplira; e finalmente' dÚ'mpriu, até -ond~
lhe' fui ~do a slÍa pri~cipal missão?' que! ~ra éuida'r di:l de"'"
fensa do Bra~il. Sollicildu e alc.an9~'ú' ,'p'àra ldS'llp'riticrpaes
cidades áhilherla'é muaiçõe.c;; e fez'qué 'em tdda1s se C( 315
truiss'e-m· ~lgu'DS fortes •.~edinélo pàra isso' ~o R~ino U~l frfti..
.tifidador; na Bania,' ondeJja' em seúJterBp,b<-esta Viá'm fl'orJtertíí

I ~ 1 • • ,.) f _. ,;! -"_ 'fI

t Nestas [ser~~~, 'conV es;e m~smo míHt\!lJ1r'atar. Haékluyt, JII, 716 e 'li'lt:
nome de.Gal\a\lP.a, se .di7.ia .lJei anpos D~sserl!eatqJ "Ieiu ~ 1~ ~xi~tell i' 1~1l
tJ.epóis h~ver lIill fr~ticez lIeséo'berto minas nos sertoes do TItO Gl'andc.
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3S muralhas, levantou duas eslancias sobre a barra, e man- SEC.
, d n~dou fazer duas gales para servirem c canhoneiras.

Ao governo de Barreto, ou antes á epocha da colonisa-
ção da Parahiba, anda associada a do estabelecimento no
Brazil de tres ordens religiosas; a saber: dos Benedictinos,
dos Capuchos de San'4) Anton.i@ Je dos Carmelitas opser
vantes,-Os primeiros já em 158~ I ficavam estabelecidos
na cidade do Salvador, e ponco depois protegidos por Sal
vador Corrêa passaram a organisar outra abbadia DO Rio i 589.

de Janeiro" e se foram extendendo aLé contar no Brazil
seteabbaf,lias e varias presidencias. Mais se propagaram os
Capuchos; de 'moíto que organisando-se a principio em
provincia independellte, se dividiram depois em duas;
guardando uma, com a cabeça na Bahia, o mesmo nome,
e tomando a outra o «da Çonl~eição do Rio de Janeiro,»
-oid~de ondé fixou a sua casa capitular ~.-Os earmelitas
observantes vie am ~elo' mesmo tempo ": fnntlaram pr1
iDei~o :conventos em Olinda e em Santos; e chegaram tam-·
L)elI1 a bonstituir du:as provincias, uma nas capitanias do
sul, e outra nas do norte. Os Carmelitas cah;,ados ou Tu·
rões, entraram mais tarde, e delles, como d.e outras com
md~idades I nos :ocooparomos ao dianlE\ ; assim como do

-que respe'iar ao Estad'o do Maranhão., que .depois se fun
dou.. ...:...1\,.lQui b.astesó consigoarq{Je os COnventos cresceram
logo em numero tal que fOI necess'al'fo' á cÔllte prohibrr G a
fundação de mais, sem licen~a r.égia. ' . l

r '
~ l ,. () f ,..1 I

I Barreto em carta :I elrei de 14 de ! Ann. do n. de Jan, 'V, ':!7tl e sego
Ag. de 15M, res(londendô:I mura de I'~ II. VII, !l~ ·e sef;. , ,
recommendação em favor dos Denedic.- . I 'Em 6 de Jan. de f5l!O Iiavlam sido
tidos, diz que «haviam sido lII'ui bem noti!eadClS l!m Portllglll quatro Padnes

. recebidos, que iam em cl'eseimen~Q. des~religi~o,pl\ra acompanbarem Bar-
mas qu~ necessitavam que S. M. lhes boza á Parabiba (Fr. Man. de Sá, ~rem.
fizesse algnma esmola por conta da Hist..... Carme!., n:oli7 e 50).
Fazenda. Foi só no capilulo de Pom- 5 C. R. de -16 de Out. de 1609. Em 25
beiro (em 1;)84) qUê a Congregação de de Fcv. ue 162-l foram fixadas as coÍl
Portugal admihiu n nova ahbal!ia, edições (Iara a edificaQão de mais cop
elegeu para ella o Pe.l"r. Antonio Ven- ventos de Santo Anlonia no Brazil.
t.ul"oI. Re\'. do Ins!. 11,435. I
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ESCRI 'l'01lES CONTEMPORANEOS.-O BRAZJL EM f587.

É TEMPO de pararmos um pouco a contemplar os pl'@
gressos feitos durante, meio secula de· colonisação. Por~m

antes cumpre que dediquemos algumas linhas para dár a
conhecer dois escriptores contemporaneos que fazem ja
honra ao' Bl'àzil-colónia, onde viveram muiLosannos, e
on'de, ao que parece, falleceram.

As obras de Gabriel Soares e de Fernão Cardim não -só
se devem considerar como producções litterarias de prj
meira ordem no seculo XVI; mas tambem, pr'illcipalmente
com relação ao nosso fim, como verdadeiros monumentos
historicos, que nos ministram toda alu~ :pa~a 'avaliarmos
o estado da colonisação do nosso paiz na epocha em que
escreveram.

Como producção liiieraria, a obra de Soares é segura
mente o escripto mais original, mais producto do proprio
exame, observação e pensar, e até diremos m:lis encyélo
pedico da litteratura portugueza nesse periodo. Nos as
sumptos de que traIa; apenas fôra precedido uns d~-z annos
pela obra t do grarrrimatico Pel'o de Magalhães de Gandavo,.
aulor que, mais que por esta sua obra sôbl1e·o Brazil, nos
merece attenção, porhav.er sido amigo de Camões, e por
haver, porassim dizer, posto em conlactocom o nosso paiz
o grande poeta, qu'ando escr-eveu em verso a epistola

I "Historia da provincia Siicta Cruz a (lor Pcro lIe Magalhães de Gandaro»,
que vulgarmête chamamos IlI':lZiI: feila etc. Anno 1576.
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offerecendo/ia ",O: ·Leoniz "Pereira, antigo governadol' de SEC.. xxm,
MalaGa,

. J A breve historia soa que illustrasse '. 'I'

. A terrá Santa Cruz pouco sabidà {.» " J

. Nos Lusiadas apenas Camões se lembrou do' Br'8z·il,les.
crevendo uma vez este nome e outra o de Santa C1'UZ!;

nunca o de America, se"nos não engana·mos.
Seja embora rude, primitivo e p0UCO. castigado o estylo

de Soa'res, confes.samos que ainda hoj~ nos encànta o seu
modo de dizer; e ao comparar as descripções com a reali
dade, quasi nos abysmâmos ante a profun'da observação
que não cançava, nem se distrahia variando de assumpló.

, Como corographo, o mesmo é seguir o roteiro de Soares
que o do Pimentel ou de:Roussin; em topographia ninguem
melhor do que elle se occupou da Bahia; como phytologo
faltam-lhe naturalmente os principios da sciencia bota nica;
mas Oioscorides ou Plinio não ex.plicam melhor as plantas
do velho mundo que Soares as do novo. que desej:wa fa
zer conhecidas. oura coútemporanea que o jesuita José
de Acosta publicou em Sevilla emi590, com o titulo de
Historia Natural e Moral das Indias, e que tanta celebridar
de chegou a adquirir, bem que pela fórm'<l e assumplos se
possa comparar á de Soares, é-lhe muito inferior quanto á
originalidade e cópia de doutrina. O mesmo dizemos·das
de Francisco Lopez de Gomara e de Gonçalo Fernandez'de
Oviedo. p ,grande Azara, com o talento natural qu~'(odos

lhe reconhecem, não tratou instinctivamente, no~lim'do seT
culo passado da· zoologia austro-americana melhor que o
seu pl'edecessor portuguez; e n'uma ethoograpbia ger:al dos
povos barbaros, nenhumas 'pagmas poderão ,ter mais. ca
bida pelo que respeita ao Brazil, que as que nos ,legou o
senhor de engenho das margens do Jequiriçá.-Causa pas
.mo como a attenção de um só homem poude. 'lecupar-"e
em .tantas coisas «que juntas se- veem ral1amente,\~'.,-cOIDO

as. que se çontêm na. sua obra, que trata a um tempo, em
-relação ao Brazil, de geogr-aphia, de bistoria, de 'topdgra
phia, de bydrographia, de agric~l~ura entreti'opica, d~ bpr
ticultura bl1Úilei'na, de mateÍ'Ía medica indigena.. das ma':
deiras de construcç~b e de marcenaria, da zoologia 'en~ lo.!.

,
t Camões: Ded. da obra de Gandavo. Camõ'es:X. UOj Veja lambem Ih, JI, 45;
, ~DeSanla'Cruz o nome lhe poreis». V, .\.j VI/,'Ui X, 65 e 1õ9. • ,
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XS:Rr: d~s OS sel~s ramos., de economia' administrativa e alé de
_____ mineralogia t! .

A obra de Fernão Cardim, que só viu a luz em t847 com
o titulo posto pelo editor. de Narrativa epi'StoliJ/IT, pOl' cons
tar verdadeiramente de duas cartas que dirigiu ao Provin
cia,i da Companhia em Portugal, é seguramente mais insig
nificante e destituida de merito scientifico que 3 preoeden
tei' entreta'oto recommenda-se pelo estylu natural e Quente,
e pela verd'ade da pi,nttira feita com os objeotos á vista. ·e
as imptes ões, ainda de fl'esco recebidas do encantos vir
gens que regalavam os' olhos de ,quem acabava de deixar
a Europa nos fins do inverno.-Cardim veiu a prestar á
Companhia (da qual foi pouco depois eleito provincial no
Brazil. carg<! que exerceu ainda muitos annos do seeulo
seguinte 2) serviços importantes. no número dos quaes de
vemos incluir o haver a ella attrahido tão valente campeão
'C8mo veiu a ser o Padre Antonio Víeira.

Passemos porém a aproveitar d~ conteudo destas 'obras,
para offerecer aos olhos do leitor um quadro do estado em
que se achavam então as diffeI'entea capitanias que existiam
no Brazil.

A Parabiba acabada de fundar tinha um engenh@ em
consll'ucção por conta da Fazenda. Coméçava, esta nová
'Capit-ania li render ao Estado qllarenta mil crtlzados, que
em tanto se' arrendou o seu contracto do páo-brazil. -Os
Jesuitas disputaram nella com os benedictinos o predomi
-rlia sobre as consciencias, e, superiores a principio, foram
/30 depois expalsos. Ignoramos os pOl'menores deste último
facto 'que mui vagamente nos tl'ansmitte o jesuita Fernão
Guerreiro, em uma de soas relações.
u Na ilha' de Hamaraeá, do mesmo donatario que Santo
Amaro, seguia prosperando a pequena villa da Conoeição
sitna~a 'n'o seu extremo meridional; e nos rios ou córregos
irumedi-atosmoiam tres engenhos. '

i A' primeira edição começou-se na
typoflrajlhia do Arco do Cego, in foI.
mas não se concluia, nem se expo7, ao.
publico: real izou-se a puhlicação pela
ptiimeira vez,nas 'lIfemórias da Abade
,mia de Lisboa em 182;i, no t:IIl.das do
Ultramar. 'porém a edi'ção mais c'orrecta
li a do Rio de Janeiro em 1851, com os
cemllnentarios que lhe juntou o A. tla
presente historia, l)uàndo primeiro se-

cretario do Instituto. Soares ja eslaya
na Europa em 1584 (Ca ta de Cbrist.
de Barros de 10 d'Ag, 1584).

~ Cartlim vivia ainda na Bahia nO pri-,
meiro de Outubro de !l018, como cons
ta de uma carta sua 3utog~apba exis
tente na Bib, tla Acad. da Historia elll
Madrid, da qual copiámos o fa.:-similc
de sua assi.:natur:l. "
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Passémos a Pernambuco, qu~ 'era então sem' dúvida: 'a ~~ili
capitania rnlÜs adiantada e I'eodo'sa, e 'de todo o Brl:l7.Í1 a~
única em que I'ealmente havia ja luxe e ttato oortesão.
Contavam-sé nesta capitania máis de dOIS mil colonos' e
outros lantos IIlil escravos: dâquelles mais de· cem teriam
pa sante de .ei'flCO mil cfuzados de renda, e alguns de oito
e dez mil. E 'dava-se na terra a ci-rounstancia de' serem to-
dos gastadores, de modo que ainda com laes rendas, que
éram enormes para aq'uelle seculb, havia muítas dívidas,
em virtudé dos escravos de Gui-né ql.1e!l1Jorriam êm grande
nómero.-Eram frequentes as festas e os jantáres; trajavam
os hemens vehldos, damascos e 'setias, e d,i 'riendialÍl brio.
samente caiu ca'valtós de preço, com sellas e guiões, das
mesmas sedas da róupa. Para Ó' complemento do luxo d~

hoje só faltáriam cartuagens, que ~m Pernambuco e outra~

terras do Braúl ne!D tinham ainda entrado, segundo ,pare-
çe, no tempo de Vieira t .-Alêro <ilo~ cavallos, havia ca-'
deirinhas, du palanquins, introduzidas da Asia, e que ain-
da se vêem em tão grande número na Bahia. e as ser
pentinas ou tipoias que eram oomo liteiras ou padiolas fei-
tas de uma rede e levádas per dois homens, uso' que l te~

mos, não por indígena, porém sim por introducção afri(m-
na, como a JYtIlavra tip(}~a. Só etn vinhos se cansllm.niam
,3nnualmente em Petlilambuce 'muitos mil' crotados; Filhos
da villa de Vian'na éram a melhor parte dosll1icaços da ter-
fa; e a tal ponto tinham áli influencia qoe diz o 1esuita, tal
vez por graça, que em lagar de Aqui d/·Eltei,se grilaVà(ll~id
de V1·tJ;nna.! Admirava-se o 'pad're' ~isil.aélo'r ~os; ule.oos, ~e
damasco carmesim, fl'aojados de ouro, das ricas b6tebas da
IndiaJ que lhe ofrereciam, ed09 preseft'tes, visilas e conv·
tes que recebia. Segundo o testemunho de Cardlm, ·havia
então na capitania sessenta e s~is engenhos "que, Irlvra am
por anóo1dazent'as mil arrobas d~asslú-ear,'delmoel0Ique(eram

necessários quarenta ou mais t'lávios para o levàl".~Possllia
~Iinda uma boa igreja matriz quàsi acabada, de'tres''Uav8's,
é'multas capellas,..:.-um collegio'da Companhiá aóm 'lições
de casos, de latim e de primeir~s lettras, e boa caslici'á, de
p~drll e caL' Em Perllàmbllco" exclamava Caroim, ,s~ I en
eon'tra mais {vaidade qóe em 'lJisbóàPAs senhoras tàmb~m

l I I . ' '. . I" .

, 'I! " '( I ' _ ' , 'i TI 1.í1
e.l'maes, \'m 1 .w<i,
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l:Itr oslentavam h.ixo, e gostjlvam mais de.festas que de devo
~ ções .. NQ Recife a.ptilDa,S havi~ u,m córueço de po\\oado com

alguns armazeos, e uma el"mida oom a invocação do Corpo
Santo. O p~o·IJrazn eslava arrendado por dez annos em
viote,mil cruzados cj:\da anno; e o dizimo doseogenhos em
desenQve mil, ·alêm do~ quaes cobrava o donatario Jorge
d'AlliJ,uqu~rque·tnllis dez mil cruzados do tributo <lp pesca
do, rediiilha. e outras reódas.

Qúantó áBah~a, capit{!oia da corôa, mais conhecida qt,le
as outras a Çieixamos pelo seguimento da nossa' h,istoria:
havia::enlão Qes~capilp.nia tambem uns dois mil colonos,
qua·tro mil'esç.raMPs ar\'~cat;los, ,e ~eis miL lndios chri~liani

sados .. Exp,. rLav.a '~nn\la.lmente para oi~a d~,cento e vinle
al'rob.as id'assuoar .co melhor: Je todfl a cosIa) Ql:l seus trinta
e seis .engenhQs. Çbntava dezeseis fr~gu~zié\s, \uncollegio
dos- ,padres, um .mosteiro de S. B D~pe o~Lro cAa capuc,bos,
além de·lJXai~.qQarenta igrejas e_c~peHas: O~ b"rcos e ,ca
noas de em.Q só no Recqo~avo a:',r~·liiIyarorse em nul e qua.:..
Lrocentos.-:-Tinha ja a çidade do Sa~vador Dons edificio ,
porêm ;a 'sé eslava, ,como a de p,er-oambllCo, por concluir.
Havia'nella cipço Qigoidades, seis conêgos, dois meios co
n~gp.s, qQa~t'O oRpel!~es, i,J-ÇQ c~ra e Icqaçljut.or~ quatro ~o

çps ,de oore ~ mestre, ue cape\la-, çJ,ós ql\aeS [Quitos n~@ eraQJ
saoerdOle&, em gera\ n:~ai? mal pagos que os cape1lães dos
el)genhas; .c,uJos lp,g~res os ecclesias~i-cos preferiam. O ed~

ficio, dQ oollegioera grande, bem acaQado; e p~via nel~e

aul~s de ~p~ología, de casos, duas de b-umi;1n,jqqd~s, UfQ,cur
sp d'ar,te$, alêw das prjmeÍl';ls letLras. linha de renda trez
n;lÍLcrlllíado , e s\l8l«tn~vla ~e· ordin~rjo ~ns s~ssenLa dis
cj~)1,I10s. Entre os habitantes Dotava-se igualmente muita
ahunda,ncia e rico trato" se bem que. menqs luKQ qve em
PenU,lll) b,ll co..,N.as casas iulvi.a bons serviços de prata . .(\s
senhora~ Linh!l!D b1'!sl~.I#~es joifls. TaQ1bem &e,viam oavaUQs
bem ajaez~dos .. e até os. peões trfljavam de setim, e· damas
co, e soas. mulheres yasquinbas e gib0~.etas !;Desmas leias.
Porêrp as rem;las da, Camara;~ão exqediam .de pem mil reis
ann~:faes ...) r "I') ,,,I. ,-IJ r'. ,').

iSe@Qe!D ~s, ,tres, Je~w\tallias dQ& Hheps, ,B01'lo-SegQ-rQ le
Espil1ito Santo f que. aptl~~r de sen.fecundo so,l~, e dos mui
tos rios que as retalham, e dos frequentes portos que offe
fecem ao commercio, haviam progredido mui pouco, cômo
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seguin succedendo até hQje.-Tão nociva lhes foi a influen- i~~j
cia da falta de uma colonisaçao simu\Lanea que podesse~
absorver os selvagens, em vez de se dei ar por elles- tragar.

A' capitania dos I1heos achava, se t,eduzida á viHá ue S.
Jorge, apenas. com uns cincoenta colonos, em vez. de qua
trocentos ou quinhentos que tivera; é'uniéamente contava
Lres 'engenhos (de oito ou n0ve ,que p0ssuir'a) e' al~umas
rbças de algodão e'riu}ntimenLO,'PaJ'a Gádadatlo da :villa os
habiLantes não se estendiam' mais dé duas ou: ~'res legoas
pela o'u'rela da costa, e apenas meia legoa para <> ':serLão.
Era don'atario Francisco Giraldes t, 61ho 'de Locas Gi'ra'!des,
por compra que fizera a Jeronymo d'Alarcão, Âl,h'o' sego'odo
do primeiro poss'lidor do couto.·

. ão era mais lisongeiro o estado da c'3pilania de Porto
Seguro; se bem que nesta· havia, além da' vilfacapital.
com 'qua.l'enta COIODOS, óltLra, a de Santa Cmz, e duas alMas
de Indios, a de S. Matheus e a de Santo ·Andf'ê. A gente
era pobre: havia 'um só engenho de assdnar; o -gadb vaõã-rri
morr'j.a de· certo capim mala-pasto; mas em ~toco os ju'meb
tos ~ cavª,lIos cresciam' em tal ~uanti«ade ,9üé daq~élle,s
haVIa 'brav05 pelos matos. As arvores de espmho;eram sem
conto, é os habitantes fabrioavam, para exportar, aoua de
flor d~ lal'anja. Era donalario o primeiro duque de ·Aveiro
D. João d'Alencastre,.porcontràto que, segundo d'ssemos '1.~
lizeta'c;om a terceira do'na'taria 1:), Leonor do 'Campo..

Um tanto melhor se'ach'ava a"câpitania do Espirita-San
to: conlava sôbre :cénfo 'e'cincoentllJ visinhos, ql!le, possu iam
seis engen hos d'assucar., mui t0 gado e I al~o<.lões. A (i}ó'J'íl
pa,nhia tinba 1ambem' seu coHegio e ig"reja regul3'I'~, e vár.ias
'aleJ'êas -que administrava. Havia aqui mais gentio manso
que em nenhuma outra parle;·e o~c,?lonos servia'm-se nl.1i'i
to delle, de modo que ap 13nas existia escravatura africana:
Er\l desLa capitania tel'ceiro donatario' Vasco Féraatides,
filhó do outro de igual nome, de quem ja tr~Lamos; mas
pouco depois faUeceu, ficando governadora D. Luísa- Gri
naldi, sua mulber, que fez antes de muito ebtrega ao quarto
donatario Franci,sco de Aguiar.

A capitania d.o.iRio de Janeiro, bem que a,nenas coniava
vinte 'annos clpsae 'fUndãda,' tinha .cento e cin\coenta colo-

':, I t

t CardiDi, p, '!i: , t V'ej. 'Serç. ,)(:1, p. 13.-i,
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~~R' 1)05 e tl'es·Elngenh.os. tr,abi)thados' prihcipalmente ~e10s ln
--.-l:. djosl IJpv-ia um collflgio. da Co,mpaubia. em qll,e se ensinava

o la t.iljI) i e :que rec.ebia das.lreudti~ pública$ qois {D+l cruza
~Qs,.. llgl,l;lJI(Dente "'eg\li~m sl.}'bsistindo a casa de l)Ji~eritor

d~a. e Q' ~spit~l., ,ql,l,ft$,' no; p1roprio sitjo eJIl q,Qe ajnda hoje
ElsLãQ" ,AQI,l\\€hlY,~,fl ff~*!'Ie ,4 hortança., e ~ra tanto o pes
.cRdo, ql!e ,yali'{l ,o de eSO~[ljf.a· ~ qua.trQ reis. e o de pelle a
ma~'~ maio !~tlibrf;l. Aiod~ eptão, y~via. Martim Affonso ' •
.cpmJ~ead~dpr dE:l Ob.rist01 'tndiQ aljl~~80 abaQt6,. e moçacára.
gqfl.s,er~ira [Q~it0 f\.0S' colonas na c~Dqqista,destaparagem,
Çlstr~l~ng~nQps ~ qP'~, lU~mqa ·1lll~noªO'•.era,rm um de
Cpri5~o~m"c\e,Barm!:l~de ftguájou~rCi)dOpl'oprio governa
dor na sua ilha moviao POl: bpjs; ~ finalmente um t@l'oeiro,
cQweçado po.r'Sale\iIl~ e por aonclQlr. do patI,lhnonio real.

(~s,~~ BiQ mis'tic~"~ çapiLanra de S. Vicea.te co'm a de
S;;II\tp Am~r.@ ,eóizi~ ,UfU ,q.oe .e&críptores oo-otemporaneos
que BO~ yªql, ~u ia oçlo} qlie; se não fora rn da do.is \rJIlãó.s
il~anbar)lQl·se Íl;l\li~o ~a' QS woradore~ dellf)$;à -;-J.a e1lJtão
na p'r~~ica I'e{ {l0J;BeçlliVa-m a rt:ali~ar OS' temores- de., Gabri.ef
$@'ares.- ~ pI:jRcipjªYam.ag.aI'JDjij~r as questões.'.que poucO'
qepoj&rfO~lUnlll:tV"~~J> aQdulg~D1eQLOdQs tl·ibu.nae~. 1\eser
:Vf\o~G) pélr;~ o ~i8nLel qltÇ~taliD,lM da qua\;~ral a: iverdadeil'a'
}i~ha çle r-aia,. nos, limitaremos. ~qui a consignàr que, falle
vido M,arti{ll ~Arrori~.em 1'5;]·4J \ ·e·,morto o segundo dona
tario•. ~eu filho~1 ~~ I (LarppoS' afr,iQa'no~ de Aleacerquibir ..
en\-jê\ p(jlr,c'Qn-firQlllçãO regia L(j)po de SQI:I~a, neto do pri
IlHlirQ, o p(j)Ssll-id;or .da éapitao~ de S. ,V1ieeo'te. A de Saolo'
Â;m~rofpQr ,lÍlorlEl de PéJi(tLo~~&j .p·assára suocesivamen.le
fi, ~pis 4e' seus, filb~s~ e .p~r fa:lI~im.ent@ Qegl~s.. reoaira err;
~.Ql,é,\jfm~:de\les; D. )~rQny·rua'.1 jílf então. v,iuva de 0,. Ao
tQpiQ $-J4,i.O!l/l •. qeq.u.e~ It~vera' Dr.r l;sabeL<lde Lima",que veip'
~Jser'll,qQlp:Laj(1onalÇlv'f\.I,:, J" I 'II.' I (

-..t\p~z.~r;'pQI:é~~frde( haveR nas ~~FraS' chàmádas de· S. Vd...
~~~.t~ (ht~ , eé\pi4~ni~5·e dpi15 .dooa.l.atj{)~!i nf.\·lrea~idacl.é)qlJaSi

.qIW se;iFpagi'nf.\Yl;\1i1J) lI-lO'a '5Ó'~:Q, iooll)siva~~Qte il~inl1am um'
80 p,f.ovedor, çqn-la<loI: e alea ide.- ,mó", Aue era Q _velho. ~

d

" '. ~r~rjgbpya,,,,,,,Yej.. anl,ç, pago 256. publicou (~:Jqut!4 «(R:Ell'i, '9P Jn~tJ,. IX(
~,"eJ, a nota 2 da pago ~5. , p. 163)11 unl;\uqre tI'Albuquerque, Q:ue

- '3 Esta Di .lp:.beILapbzllr cM: 'e'a'sa'r-se II viVia1em SetulJal. NaLUrltluiente sb ca-'
llão deixou descendentes. Segundo a sou duas Vt,zes, Em tal caso da segun-'
Blst. Gen. a desposou Francisco Bar- da vez foi com Francisco Barreto.
feto; e se~und()l' um do!=q~. to que ~ Braz Cubas teria.\lnt4p Jlt.R oileol3'
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Braz Cubas; se bem que as sesma'rias, nas terras julgadas' ~~~i
do neto de MarLim Affonso, el'am unicamente concedidas --.....:
pelo seu logar-tenente leronymo Leitão, e as da: nela de
Pero Lopes pelo governador Salvador Corrêa, seu basta.nte
procul1ado'f para isso. Entretanto para a resenha liJue·vaIDos
fazendo as consideraremos uma única,.e nos occupar.eJD,os
indisLinclameote das villas e povoações de. ambas.

E' necessario confessar que 'por este lado, pnin",ipalmen•
te soure, a oostá, o Brazil se tinha por ventUla atrazado em
vez d,e melhorar. Vimos flue quarenta annos antes havia ja
ah,i seis engenhos e uns seiscentos visinbos. A. colonis.agão
do Rio de Janeiro, e os maiores atractivos de prosperidade
na Bahiti e ~eroambuco, e a bondade cID .c1ima de piraLb...
ninga tinham privado S. Vicente de muitos moradOl:es, e
a escassez de navios de commercio para ali, e a presença
dos últimos piratas, haviam-a despojado de muita da 5,ua
rique~a. Bem que em peor estado, as dilas capitanias .sos
tinham entretanto ainda os mesmos engenhos.

A vilia de S. Vicente se empobrecera de um' modo sen
sivel; e estava reduzida a uns oitenta colonos. al~m dos
padres do collegio da Companhia, que a pedido da gente
de Santos o visit.ador Cbristovamo de Gouvêa ordenav.a ago
ra que para esse porto se transferisse. Eram apenas seis
que ali CIse viam como eremitas, por toda a semana não
havei' gente, e aos domingos pouca t.»

Menos habitantes colonos. e mais pobres, conlava a villa
da Conceição de Itànhaem, dez legoas pela pl'aia, caminhÜ'
do Rio de Iguape.

Poucos mais moradores que S. Vicente tinha Santos: erIl
uma e outra villa escaccavam os braços; e pouco anles
haviam amba.s dirigido uma supplica a Jeronymo Leitão par'
I.'a proceder contra os Indios, que tanto mal haviam' feito á
capitania i. Naturalmente menos população que todas te
ria a villa de Santo Amaro, junlo ,da' qual possuia um en
genho Francisco de Barros. Ao norte da llha de Santo
Amam,havia bem guarnecidas as duas fortalezas de SI' Fi
!ippe e de Santiago, á boca da barra' da Bertioga; e da

annos. pois falleceu, com oitenta e
cinco, em 1592; como se collige de seu
e~ilapbio 00 presbiterio da boje ma
IrJ1. de Santo~, que consigu\, os seus
priocipaes feitos, que explanará a sua.

bi~grapbia melbor de que esta. historia
ti podéra aqui tentar.-No.a 55 no.fim.

t Gardim, p. 107.
,'«A.I'cb. da Cam.» ~ç S. '''aulo, L.·

1585-1586 foI. i ã \". e ~ol. ,
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i~~i banda do sul, á entrada de S. VicenLe, e nas terras que
~ ha iam'sidode Estevam da Cosia, havia (no forte que pou

co antes se.fizera) uma guarnição de cem solJadds, com
GapiLão'€ !31ea~de·.

S. ·Pau.10 de Piratir;linga era a Lerra mais p0'1oada do dis
trieLo. e Goo'1lpoha. Lanto'e meio dos colonos da de Santos ou
da de S..VicenLe. la seus h:Jb~tanLes se mosLrav:alh naêlllel
le tecip0: amigos. de cavalgar e fazer «escaramuçãr'e cor
f.e'r seus ginetes.» .,.....08 Pa ulistas «d0 meio daquelle sertão
e cabo.do mundo, I. vestiam·~e ainda á moda antiga «de
bUl:el eipellotes pardos e aiues, de petrinas oompridas ... »

e iam: no~ doplÍogos ã igreja «com .roupões ou bernéos de
cacheira, !sem cap>al» -Não tinham, na 'ViHa par'ocho \ e
seis ou /seLe padres ·da Companhia eram os seus unicos ec
c1esiasLico$. Havia muito gado, e muitas vinhas, de cuja
uva se' ·fazia certo vioho que Slil bebia «antes de ferver de
todo·.» Igualmente abuodav.am. enLre as arvoréS da Furopa
os marmeleiros,.e se fa..zia. muita marmelada. O trigo e ce
vada pr<!ldu'ziam bem, seo semeavam; escaço's eram porêm
os vesLuarios pelo pouco traLo do cornrnercio. O fabrico da"
tal vinh@ €e 'uu; acaso; com as prohibiçõesi que depois se
fizeramíem favordo'commercio de POI'togaI. Os habiLanLes
etam .servidos.pela escra.varia 'da Lerra.' a nas visiohançl1s
havia. tenLre outras aldêa~, a da Conceição dós Pioheiros.

Tratando da principal producçã,o do Brazil naquella epo
coa, a dQ ;assocar, .contavam-se em Pernambuco sessenla
é seis engenhos; na Bahia trinta ,e seis, e nas óutras c.(Ipi~

tanias juntas·metade deste número. Total dos engé,nho
cenL(}- €J inte; Refferimos o número dos engenhos. porque
cr,emos e te o melhor meio de.dar uma idéa. ·do esLad'ü de
prqsperidade'e riquoza do paiz·. Um engen.ho por si é a~nda

hoje equivalente a uma grande: povoação, e re presenla não
só inuitosJ IJraços, calDo· a~ oecessadas terras <de .canav,iaes.,
de mab@',ld~ paSto e pe.manlimenLos. r',' .) :d,J

Anoualinenle produ~iam 'Od ditos engeRhos tlliSseteceb,':".
tos mil'quintaes de assucar ·ou seLenta mil. caixás,l númetó
igual ao.dóstmil cruzados que pagava o me ..nJ assucar'de
direito de sahi,da, na razão de cru~ado pOJ' caixa de ~ez

J-,_ I,' J \ l' » •
qUIntaes. . I '., • ,.... t .~ I '.' I

• I f.,." .
i Por p;imeiro Yigari'o roi· manda'do Dias MachallÓ. Rev. dd·Inst. n; 45l1., .

alguns aonos depois o P'. Lourenço
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O consummo 00 Brazil de generos estrángeiros viDdo~ Jo t:l~
Reino, avaliava-se em quatrocentos mil cruzados. c por ~~
tanto em oitenta mil a renda que pI'oduzia ás alfandegas de
Portugal o não estarem os nossos portos abertos ao commer-
cio das outras nações.

As fortunas eram gel'almente, sobre tudo em Pernam
buco, na Babia e no Rio, iato é. nas terras que ja recebiam
escravaria africana, bastante desiguaes; e um dos meios
com que mais dinheiro se jantava era o trafico dos negros.
A's vezes associavam-se alguns senhores de engenho e
mandavam navios por eacravos afric3110s, que lbes saíam
assim muito mais em conta do que comprando-os aos tra
ficantes, os quaes, principalmente a prazos, effectuavam as
vendas com muita usura.

Os pobres encontravamja, em algumas povoações, apoio
efficaz n'uma instituição pia in'troduúda em Portugal no
seculo anterior, a Gm, não de recolher os peregrinos. co
mo as antigas albergarias. mas de curar os enfermos, d~

enterrar os mortos, de educar e dotar as desvalidas orfãs,
e de praticar obras de misericordia. Pelo que o estabeleci
mento. onde em cada povoação isso era adoptado se .cha
mou Santa Casa da lIfisericordia ou simplesmente A lIfiseri
cordia.ou A Santa Casa, como entre nós se diz muito.
Em Santos foi a instituição introduzida em 1545 por Braz
Cubas. e não nos consta de povoação brazileira que antes
a tivesse.- Jas cidades do Salvador e de S. Sebastião fo
ram ellas erigidas contemporaneamente com as mesmas ci
dades; e os reis não tardaram em lhes concedeI' privilegias
analogos aos de que gosava no Reino a de Lisboa. Além das
Misericordjas para os pobres desamparados. havia tambem
il'lÍlandades, ou communidades, em que sob a invocação
de algum.santo. e com certas praclicas devota~. os .irmãos
se obrigavam, por comprommissos. a se prestarem varias
auxilios. -Dessas irmandades, as ordens terceiras, que de
pois se estenderam tanto, annexas a ordens religiosas ou
dellas derivadas. pl'oduziraOl. e proJuzem ainda com seus
hospitaes beneficios incalculavcis.

O Brazil se podia considerar a mais importante das pos
sessões POI'tuguezas que Filippe II havia llggregado á sua
corÔ'l, pois q'ue as colólJias. da Asia iàm em manifesta de
cadencia. e o commercio do 'Oriente, de~de o principio,

DIST. CEII. DO nUI. 'rOM 1. 20
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-i~fri longe de criar raizes em Lisboa, não serviu senão a dar
--.-:... maio!" imporlancia ao mercado de Amsterdam e a fazer

levantar a Hollanda.-Portugal se locupletára, sim, com
as primeiras riquezas da Asia; mas por outro lado perdêra
sua prosperidade real, despresando a agricultura e a in
dustria; de modo que apenas lhe faltou a fôrça não poude
nulrir o commercio do Oriente, que passou a mãos estra
nhas, onde estavam os capitaes, que algumas providencias
absurdas faziam desviar do reino e possessões. Nesse nú
mero se devem conLar a perseguição impoliticamenLe exer
cida, dos judeos e cbristãos novos, a inquisição, e, talvez
não menos, uma lei probibindo que se cobrassem juros ao
dinheiro ~.

O dominio da maior parte dos littoraes da Asia que, se
~undo algum" concorrera á desmoralisação dos POI'Lugue
zes, produziu por outro lado nos animas tal energia, que
além da glória maritima c militar que a nação adquiriu (e
que será perduravel para sempre nos fastos da Ri toria
universal e na do progresso do espírito humano) talvez que
a essa energia deveu o grande desenvolvimento que então
tiveram a sua litteratura e lingua. Os.escriptores quinhen
tistas, isto é, os do seculo XVI são ainda os mais lidos e
preferidos pelos melhores purisLas. Desta epocha ~ i> pri
meiro escriptor porLuglJez, chamado principe dos poetas da
toda a Hespanha,~o grande Camões. O argumento capi
tal de sua epopea é a navegação do Oriente; e Camões não
houvera produzido um tal poema, 'no juizo de Humboldt,
uma das primeiras obras do engenho humano em relação â
natureza; se não tivesse peregrinado até á China «novos
perIgos vendo e novos damnos.» As decadas de Barros

1 (depois proseguidas por Couto) são em prosa a historia dos
feitos portuguezes na Asia, illuslrada tambem pela descrip
tiva penna de Lucena na conquista espiritual. A's obras
destes escriplores deve a lingua portugueza muito. Como
autores de chronicas se assignalavam Damião de Goes, es
crevendo as de D. João II e D. Manuel (que o bispo Osodo

15iO. I Alêm destà lei, contrária a toda a podera comer nem dar a comer á sua
J3D., to. economia politica, dessa que ja se eo- mesa mais que um assado e um cosido,

nbecia antes de ter tal nome, pro mul- e tim picado ou «desfeito,» ou arroz .ou
gou D. Seb:istião 'outra mais absurda, cuscuz, e nenhum doce, como manJaI'
nesse mesmo :mno, em 28 d'Abril, na branco, hollos de'rodilha, 0'"05 meclJi
qual-ordenou que 'pessoa alguma não dos,» elc.·
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depois magistralmente latinava), e Francisco de Andrada a i~~i
de D. João UI. Entl'~ os poetas conlemporaneos de Camões -.-:.
recommendam·se o philosopho e moralista Francisco de Sá
de Miranda. o suavissimo Bernardes, cantor do rio Lima, e
o douto Ferreira" autor da primeira tragedia sobre Ignez
de Castro. Goes e Sá de Mi'randa interessam mais que os
outros ao Brazil, como irmãos que eram, um do donatario
das terras de Campos Pel'o de Goes, e outro do t.erceiro
governador do Eslado, Men de Sá. Poetas conhecidos fo-
ram tambem Jeronymo Corle Real e Vasco Milusinbo. Como
prosadores recommendaveis cita'remos apena-s a Heitor
Pinto e Amador Arraes; pois ,fôra divergir de nosso intento
trdtar delles por ex.tenso. Com mais razão devemos ser
desculpados se não tratarmos de outros de menos nomea-
da, e. se ão fizermos dissertações ácer.ca da litteratnra
castelhana desla epoea, que alguma voga, e peoialmente ii
dramatica, \;eiu a Ler no BrqziL I • ! ,j

Nas scienoias as maiores illustrações como que se de en~ ,
volviam no Oriente. O grande matbematico 'Pedro Nuo'es , n~l~::'.
o seu' discipulo D. João de Castro, o obsarvadcll' naturalista
Garcia d·O. ta ',-todós talvez devepam ao sol dos tropieos
o reBexo da sua glória: ~eildo cerlo que concorré muito a
fecundar o genio a contemplação da nata reza em o maior
número de paragens da terra, diversas-em clima e em pro
ductos naturaes; bemoomo Q trato dos homen8 e a vista dos
objectos d'arte cOt'ltribuem a' apurar o gôsto e a fOfmár o
artista; quer este maneje o pincel, o escopro, ou o com
paSI'0;.quer possua o segredo de fundir em palavras ou
SOns articulados, quer em sons musicos, os seus pensamen-
tos', isto é quer sej'a pinlór 00 escultor e architecto, qUer
poeta ou musioo. Papa nós é certo qué (Qccupando-óos Y"ó)
da poesia) Camoes lião hou'vera' sido o que foi e () que,l§,
se não tivesse tido tanto trato com diff~rentes povos, e se'
com as scena~ no'WlS e originaes que de continiJO lhe' dé-'
v'am proporcionar as terras, 0'S mares e as oidades da· 1\:81a,
nã6> hou,vessé' tárUo énriquecldo' a Uanlesia. J )

I t li I r.,. \i... • t " ,. p
«Que por mGdos .di\·ersl)/i ,doulO rabalho do nqss& amigo o ,se-

()'"dtleu versos âs leis ou leis aos 'YerSIls. ( IIhor F. Denis rio Buli. do Bibliophllo
(Dl1'lIz.) de Teehner. Muço dei8i?\ p. 'l05 a 'lOS.

I A respeilo desle escriplor veja o .



'I I

,A\iAnJuJ']l. Telles BSlrreto faUeceu em Março de {587, an
te~de cumpl'ir o quarto anno de g0verno. I SCtccedéu-lhe
interinamente uma junta composta,dolbisp@o; que ainda er·á
o terceiro da diocese, D. Antonio Barreir.es, do provedor
IDér dA Fa.zenda Christovam de Barros, e' do 0(.] vidor geral
AJltonio, Coelho de ,Aguiar; bem que esle ,último se à,usen
toJj:para P.ernamb\JQo;a tirar ahi IUlDa reside.ncia.

ÜlgoverQo des~a junta provis,oria, ,veiu a dUITar mais'
tempo do que se e.sperava; porque havendo sido nomeado
pela oôrte para administrar o Brazilo donatallio dos Llheos
Erancisco Gira~des. suc('ede~ que. embar,caudo-se este 'em
Lisboa.. meiado o anno de 1588, por duas vezes, arribou
o galeão em Que seguia ,viagem; o que o mesmo Giraldes
tomou por aviso d9 'GeU~ e preferiu -resignar o callgo, que
veill 1:1 ·ser confiado li D. Francisco de, Souza .

.E o ~ais é que nesse galeão das duas arribadas. vinham
c9m'o dOJlatario dos Ilheos; muitos dezembarga.d.ores no
mead.os peta côrte parà jQstallar~ na cidade do Salvador.
uma r~aQão ou tribuDP.l de jusLiç~ de segunda instaDcia; 'os'
q.uaes tamb~m mov:içl.os.pos m€lsmos escrupulos, e talvez
m~i dfl Jalt.a de vontilde,· se dei~al;am fh~ar' de todo nál
Europa; e a inst~ijacã9 cJo tribunal só foi levada áé"l'-eoncão
uns vinte annos depois, segundo veremos. Somente um

'ld ':.(4.t, J:l".J' I' n Lh ',0 (11," Idos, e~'"lL\f.largayol,lils;IP91· nODil!31.y,ala~ar. ,Ferraz 1" que,
:l ' - I. 'II '/, I I

I Carta sua a elrei da Balda em 211 de pois em 2'!·dc Dez. lhe foi re,oogada a
Que 1588; I, H2, 49. Ainda vivia em licença qne .obtivera de Diogo Botelho
'1608. de provedor mór da Fazenda; para a compra de um eugenho.
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partira,'ante's dos seus cortegas, chegou li Bahiá,l e àIii se'i~g;
esta'b'éleceu. ." I I I . '--.-:-

A 'fesolf:lção tomada pe~ol governo supremo para oriar
nestes domínios um tribunal de justiça ou'relação, cretnós
q,ue não seria estranha. a menciofl~da' junta de govern'O;.
n~in 'talvez o colono Gabriel Soares de S'Ouza', q:ue pelo
menos eS'teven'acõpte desde 1584', em 'gue ·d ,. récoD:lIhen 1;
d~u Chrislovam de, BaTI:os t a elr1!i', até 15tj'7 I, IYetQ que no
dia 1.° tle t.iarço orrereceu a D. Chrislovam de Moura a obra
de que nos occupamos na prece'denté secção. '

Depois segundo consta fói o mesmo Soares incum'bido
da exploração. das minas e chegou ás cabeceiras do Rio'lie
S. Francisco '; sem que diClSO resultasse mais do que cdn~

firmã'r-se á exislencia'de terrenos com 'pedras qúe foram
reputadas esmeraldas imperfeitas. ' " (

,Os' 'cuioadós da 'guerra que Occupllvam a metropole, e
o ·lu 0 ~ê que ficaria Gob~f.~a depois da in'fauSlaf perda da
inv~n'civi:llarmada (i1588), não lhe deixariam'niuitd'vagàr,
nem animo, para se oecupar do Brazil, que seguia teou
lal'meIité. Ao norte do Rio Real, cuja'povoaQão começára1

em Sãnta Luzia, se cl'eava definitivamente 'uma capilani
denominada ~e •Sergipe àEtrei, edificando-se 'perto dó -rio .
chamatló do Sertgy um forte e nucleo de povE>ado cllpisa1' 1:589,
coD1 nome .de,~. Christovam;-provav.elmente em attençao
ao vic~rei de Portugal Christovam de Moura; adulando
dest' arte os governaaores interinos a um tempo nà pro
vincia o rei, ná villa o ministro. O sitio ,escolhido veiá a
ser abandonado 3{ e: pouco nos' podél~à interessar ágo'rà la
desc~ip~o ,delle, quando alias tão, pouco sabemos da
infancia d~ta. provin'eia do Imperio. Ao sol da Bama co
me'iavam a sujeitar-se alguns Aim<H'és por artes dó diis L

cobridor (ia mÍnas de salitre AIV'aro :R:odrigues " ql1à ó'he-
goll 'a'lnes fuzer crep que era dilhoJdo sol;., e foi talJ o res-\
peiío1qoe delles veio a grangear que não só conseguiu
fix-al-.o ,.e' arranbhar muitos na 'Caa;oeira do rio Paraguas-
sú, 'dando. origem lá villa com esse nome, como alé·deixou
,J '1I1a '. r': ,
• I Ca~ta ele 1~ d,e Ag..1ii84, de seu~ irmã,os Ga~l!ar Rodrigue~ e
·'f3erredo, ,~n!·deIMar."'II:'§,g~. i • 'Rodrigo Martins hovlá as consullas de'

_~ Cor'll}~az" Il, 14;;IJal 0\1. Pr. p.•SO. { 18 de Set, e 5 do Out. Em Jul4,o t1é
4 neste facto encontra)l10S noticia em ~609 havia fallecitlo, Ij por isso viera da

doeul én}bsoontemporoneos,.Daviaset" lndia; oMe tnilitava, seu filllo Affonso,
~intlp vivolem 1606 se não era outro de C. de D. Diogo de Meo. - (Oriíliual
Igua1 nome s'obre cujos serviços e os do 'A,)
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i\~~' as Goisaa pnmaradas de JIlodo que por ~!Jjlf' moi'Le se G(i)n
---:.. servassem obedien,tes a um filho seu, Afronso Rodl'igues,

que )Ililitá,ra !la India. O ~io de Janeiro pFosperava aplpa
rado pelo influxo benefico, d~ seu religioso chefe, ,o pro
prietario pI;}Qleiro da ilh~ do Governador. Com este titulo e
o de alcaide mpr dª cidade, ~dminisLroq, Salvador Correa,
até quasi.ao fim do s~culo em que viveu, um distric~o mais
extenso ~o qye,o dO,município da c~pita~ do imperio em
noss9s dlé~,s,.-,.Para ~s ijan.das da Sepetiba e llha Grande
cresce a pop~lação;. e na capitania de S. Vicente começam
~lgulÍs aveptJlr~iros ~ fami\iari~af-se, çam as idas ao inte
rior; e Seba~ão Marinho e Monsa, Sardinha chegam aQ
morro de f~rro chamado Biraçoiaba.

I Eis .qu~ entretanto apoderado quas, e:l'clusivament~ da
idea de descobrir muitas minas, tomou D. Francisco Souza
posse çiq govemo, em t59L A preocupação que LrazÜ1, e
qu~ Q aG~Il).p.!lnboo ~té á sepullura~ fa~preoendo alias mui
t9' 9 qqnheC\lDento dos nossos sertões:, I fui prejudiciJlI á
hoa.administração e governo das terras do.littoral, ~gQr~

menos ~tte~di9as, e annualmente privadl;\s da s()mma de
~jgun~ mil cruzados para as minas, e gente delias; pois
tin~am vindo éom o novo governador um mioeiro, por no
~e,Godoy, lJ<rn fundidor de ferro e um lapidaria de e&,rne
raIdas tod;üs com ordeoados.-Ouran.te Q larg() periodo de
IP~is de dez 1;\0n,OS d~ governo de Q. Fra.ncisco de ,Souza,
o Braz\l soffreu hostilidades não só de Ila.vios franc~es:, o
que antes era já frequente. mas tamb~ cle holla~dezes ~
de \nglezes:-:-dos que competiam no JPRr. . I

, Dos fog1E~zes, as hostilidades foram simples piratal'ias.
TUQlQas Cavendish, havendo consumido seu patrimonio. e
julga,ndo que co~ o auxHio do mar o poderia refazer, sé ho
tou,cpm e~íto á vid,a, de eorsario. Necessitado de plIovisões
man<lou o séudo:}mediat{), Cock, com dois navios búscal,..
as ao, port9 <4~ Santoa. O·delegado surprehen'~eu os hilbi-'
tantes, p~eou qU3Jlto:p'oqde, queimou a v'iUa de 8,., Vicen
tf:}, e, fe,z-se ao mar. ,Tão bem lhes foi, aos 'piratas, que pas
sando,. sem,anas dep~.is, pela mesma· paragem. JIlandou
Cé:!venpísh que fosseliU desembarcar na ~o.s"la~, a tres leguas
d~ ~ortc{,. uns vinte ~ c,Íoco. hQ~e~s ;,P~ré~ este!), recebe-

, ram o paO'o de tanta ousadia.-Iam a,embarcar-se quandC!.
JU~D~~, cairam s.o~re elles muitos, moradorés', e Ól? ma,taram a lo-
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dos, menos a dois I que em triunfo levaram a Santos. Não i~I~;
se corrigiram com o dezar os piratas: seguiram pela costa :-_.
roubando aos proprietarios imbelles; e por fim se apresen
tara1J1 á barra do. Espirita-Santo. Dois botes com oitenta
homens I saem a tentar fortuna. Os habitantes, preveni-
dos da vespera, se haviam fortificado em duas tranqueiras.
(;ontra cada uma dellas se dirige um dos botes. Manda-
os o capitão Morgan. O desembarque se effectua; porêm os
atrevidos aggressores são repellidos com grande perda. E
Cavendish não chegou a disfructar do novo patrimonio tão
injustamente adquirido. Quiz Deus que panca depois falle
cesse ralado de remorsos ~. E o elemento em que tanto con-
tiára serviu lambem de sepuHura ao seu cad~ver. Dali a
-tres annos teve lagar o saque do Recife por James Lan
caster, que com a carla de corso se julgou desobrigado de
ser cavalheiro para com a nação, que antes o havia bospi
talariamente recebido.-Informado de que lhe podia ser
de proveito atacar o Recife, juntou a seus tres o'avios
cinco prezas recentes e se concertou com outro corsario
por nome Veuner, que dispunha de quatro barcos; e com
esta frota de doze velas emproou para Pernambuco., e fun- 1::i9"

deou defronte de Olinda em sexta feíra santa de t595.-!l~rc.~h
No dia seguinte mandou o capitão da terra perguntar a
bordo o que dali pretendiam. A reposta foi tal que hou-
ve que apeUar logo aos meios de reSistir. O forte de S.
Jorge, situado em frente da barra (isto é onde está agora
o do Br"un) defendido por sete peças de bronze, foi gU31'~

Decido com grande parte da milicia da terra, que monta-
va a uns seiscentos homens.-Entretanto, favorecidos pela
maré, os corsa rios conseguiram desembarcar e se apode
raram do forte, cujas halas razas (então que a metralla ainda
não se conhecia) com os tiros demasiado mergqlhantes ou
baixos se enterravam na arêa.-Os defensores se retiraram
para blin~a, e outro tanto fizeram os moradores do Recife.
Já tinha a povoação umas cem casas. Nella se fortificaram
os corsarios com uma tranqueira sobre o isthmo, onde col
locaram cinco das peças' do forte. Logo começaram a dis-
pÔr de tudo quanto havia nos armazens, offerecendo carga
a tres havias hollandezes, antes ali fu~deados, e a varias

I Soulhey, l, 585 e 584; Fernão Guer- S Vejo a Carla do mesmo Cavendish
reiro, Rela~ão, etc., foI. 1I4 V" ou Caodish, Sou\hey, I, nota UQ.
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~~~ francezes que' depois vieram. Tentaram .os habitantes ne
--.-:.. gociar o resgate do Recife; mas o chefe corsario, depois de

alguns palliatLvos, recusou-se a isso orgulhosamente. Entre
tanto os Pernan'lbllcanos não estavam tranquillos, e tinham
€m cerco o -Recife, de modo que os seos intrusos occupan
les, não 80 .tinhám falta d'agua', como necessitavam ir por
elIa com.forçá armada e .medianle alguma escaramuça.
Tental!am .os !nC3SSOS por tres vezes incendiar os navios,
deixando correr pelo rio brulotes de fogo. Alguns bons na
dadores foram depois incumbidos t.:e lhes cortar durante'a
·noite as amarras. Conlra tudo estavam alerta, e ludo se
ma\lograva!Até que, ao cabo de um mez, os proprios cor
sarios buscaram por suas mãos o merecido premio.-Ven
do-se tão numerosos e tão fortes, pensaram castigar a au
dacia dos sitian.tes, destruindo-lhes uma baleria. Effec
·tuaram, a saída em numero de duzentos e setenta e c'nco,
'e conseguiram o fim a que se haviam proposto.-Audazes .~

com o triunfo, foram no alcance dos que se retiravam. Po-
rêm· estes apenas se reuniram a outros de que não eram
mais que a vanguarda, fizeram pé atraz, e os atacantes se
viram obrigados a fugir precipitadamente, sendo persegui-
dos com grande perda até ás suas trincheiras no Recife;
e da escuridão dessa mesma noite se aproveitaram para
dar"á vela. Daqui passaram á Parahiba, onde fizeram
aguada, sem resistencia t. Talvez estaria ausenle em algu-
ma excursão longinqua o capitão Feliciano Coelho de Car-
valho, ,que alias sabemos haver prestado a essa riascente
colonia valiosos serviços em porfiada guerra com os Fran-
cezes e os seus alliados gentios~

'1595.' A~tes de passar a tratar dos Fraucezes cumpre advertir
que nesse anno de 1595 foi declarada a guerra entre a Fran
ça -e a Hespanha; e sem fazer aqui uma digressão para ex...
plicar: o rompimento que mais pertence a dutras histo
.ri~s do que á nossa, baste saber que a paz somente foi as
.sign~da ein·i598 (em·Yervins). Do estado de guerra pre-,
lenderam.aproveitar-se alglÍDs armadores; mas no Brazil
foram pou.co felizes. Dois. navJios v~ndos d'Africa, desespe..,
rados das doenças, se entregaram na Bahia· e' um com-

'1507. maadado por Poii d'e Mil ~ com cento e desezeis homens de

t HaclnyL, 1Il, 7d5. Pãdemil..Não foi em 1587 como· lemos
S Amàdor Rebello (1598, p. 239) diz o'uma obra franceza.
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lripolação caiu prisioneiro em Sergipe. Por oulro lad6 tam: i~J~
bem na Parahiba o forte do 'Cabedêlo, meiado o armo""':"-:
de 1597, com cinco peças de 'artilheria e apenas vinte de
fensores, repeJlia o ataque de trezentos e cincoenta homens
desembaroados de treze náos francezas; os quaes se .viram
obrigados a 'retirar com gl:ande perllia. Foi por esta océa-
sião que, ·havendosidb .morto o commandante do forte,
pomeou Feliciano Coelb.o a João de Mattos Cardozo, que
trinta e quatro annos' depois- adquiriu lão merecida celebri
dade. Às náos Francezas passaram ao Rio Grande ainda
não oecupado.-Feliciano Coelho, no sertão onde eslava!"
recebeu no dia 5 de Julho aviso do que oecorrera, Logo
re.gressou; e por duas vezes foi atacar os contrarios em seu~

alojamentos. Da ultima, em 29 tle Julbo, fez prisioneiros
quatorze Francezes, alliados dos Indios desde que com ()
capitão Rifault li, haviam 'naufragado em dois barcos na
costa seplentrional. '

Estava ja ordenado pela cÔrte, em virtude da proposta
do governador, que se Decupasse definilivamentp- o Rio
Grande, e, quanto a nós, começou·se esla empreza no fim
desle mesmo anno de 1597 3

; embora seja possivel, que á
maneira da Parahiba, não ving~sse de todo a lentaliva~ se
não ao cabo de um ou dois annos de esforços e auxilios
das capitanias visinhas.-A. este Rio Grande chamavam os
habitantes Potingy ou Potengy; e por Petiguares eram
conhecidos os mesmos habitantes, talvez por que faziam uso

t Assevera o propl'io I1'eliciano Coe
lho a elrei como na carta de 19 de Mar
ço de 1596, que lhe malldara por seu
filho, lratal'a dos sevviços qu.e l" ali ha
via feito, etc. Isto diz na carta de 2Ó de
Agosto de 1597, que foi no anbá df!
1600 impl'essa em inglez, n'uma c 1
lecção conhecida, com a assignahl1'a
adulterada em «Feliciano Cieça de Oa

·rualsho•. Nesta CJrta responde Felicia
no ás d'elrei de 9 de Nov. 1596 e 15 de
Março de 11597 recolll mondando-Ihc que
préstasse auxilio a Manuel Mascarallhas
para a occulJação do llio GI'anlle.

.!l Rifoles escreve Feliciano Coelho.
9 naul'ral;lio teve 10flar no baixos 4:1
Ilha do i"anta Alllla , e os nallfl'agos,
passando tio conLinellLc, se eSLabelece
r~m talvez a pl';ncipio no porto mais
1'lsinhu, que dahi se fioaria <cllamando
de Mary ou IIlal'i1u. Oregimcnto que se
dera li Fe~iaiaDoCoelho foi subsLltuido

por ouLro dado aos 3 de Abril de 1609,
a seu filho Francisco Coelbo de C.,arl';l-,
lho, successol' d' André d' Albuquer
qu~, e nomeado,em 25 de Fevel'eir.ó
com authorisação par;, mudar a Para
Iliba .do lógar em que- estava.. Feli
ciano foi em 1613 de gO\'crnador das,
'I1has de S. Thomé e Príncipe, porém
só malHeve o governo trlis mezes j--";
talvez por que abi faUeceu .

.. AlêI\l de que tinham chegado pab
esta occupação ordens lel'minalltes,.Q I

pl'opl'io ~Ialluel .\Jascaranha· desculpa
va-se nesle anno de n:l0 mandai' nlU
Ilições a Feliciano Coelho; porque «se

,estava dando pressa para ir ehl pessoa
ao Rio Grande•. Oe mais não era ,uaLu
I'al que anles de se rClrlisar essa em
preza parlisse o gOl'ernador phra o sul,
como effectuou em i5:J8, quando tanLos'
gâstos consta bavel' com eUa feito. O
q1le concorda com Jaboat., Pr, p. iO:l.
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i~fv mais ao que os seus visinhos da petima ou folha de taba
-:.-:. co I. A foz cae em menos de seis gráos de latitude JOeridio

nai. Abre-se a barra entre recifes semelhantes aos dcl Per
nambuco, apenas um tanto mais escabrozos.-O parlo se
escoa, á maneira do da Parahiba sobre o rumodo·slll: es
treita porém mais regularmente, entre beiras arenosas co
bertas de mato;-a de áquem orlada de medãos irregula
res; retalhada a de além por alguns riachos. ManuE'~ Mas
earanhas, capitão de Pernambuco, encarregado de effec~

Luar aoccup'ação deste porto, levou comsigo uns tresentos
colonos, alêm de muitos Indios e escravos africanos, e foi
assentar a povoação, com o nome de Natal. obra de mei.!
legua da barra, na. margem direita do rio. Logo tratou de
fortificar a mesma barra levantando sobre o recife desse
lado meridional uma torre ou forte arredondado, semelhan
te ao do Picâo ou de S. Francisco, que se tratava de cons
truir em Pernambuco. Este forte se denominou dos Tres
R~is Magos: em' preamar ficava ilhado; mas na vasante se
communicava delle com a lerra firme, que ahi tem um re
gato e uma cacimba ou poça propria para a aguada dos
navios. A colonisação do Rio Grande não custou menos,
tantó em dinheiro, como em trabalho e em sangue, do que
custára a da Parahiba. Nclla applicou o governador não só
o restante do producto dos dizimas, como os direitos de
saida do assucar, o da siza dos escravos vindos d'Afl'ica,
do~e mil CI uzados de uma náo da Iudia, que arribára, e
até o dep03ito dos defuntos e ausentes; e colono houve que
só á sua parte despendeu dez mil cruzados. Tudo quanto
se juntava em Pernambuco, onde ficára de capitão Alexan
dre de Moura, era pouco para as remessas de mantimentos.
Ainda assim foi tal a guerra que deu o gentio, instigado
por uns sessenla Francezes qu com elle vivia, que tudo
esteve a ponto de se perder senão acudira Feliciano Coelho
com soccorros da Parahiba. Nesta guerra consta haver pres-'
tado 'aos colonos mui importantes serviços um chefe Iudio I

I «They (the Petiuares) travei witb q'leria Jaboatão, e julgávamos antes
great store or tobacco. and havc con- (pag.101).
linuallya leare thereor along the moulh ~ «O Zorobabel mandarei como v..
belweene the lip and teelh. the rheume Mag, manda e he m\IÍ acartado porque
running ol1t at Lhe Iip-hole•.-(Knivet, se lica V. Mag. segurando delle, e não
Coll. de Purchas V, 91O).-Na maior 'vê o gentio matnllo podendo haver nis
parte dos documentos antigos se lê so :·Iguma novidade não de alevaOla
ePetiguares», não Potigllares, co"mo menta que nunca terão animo para isso
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por nome SOIlobabé.1 Foi primeiro t capitão1do-Rio Grat1de ~~fv
Jer.oOYÓlO d'Alhaquerque, filho do de igual nome, cunhado ---:.
d@ primeiro donatario de Pernamhu~o ; e Manuel Mascara-
nhas tomando-lhe 'menagem do forte depois de bavell nó
meado; eQ!' vi,rtud« de' poderes que tinha, oulros funccio..:.
narios pU9lioos, regressou a Olinda. f

,Tambem os HoHandezes ou Flamengos, como então lhes
chamavamos, affronlavam .cada dia mais aforlunadamente
os nossos má~es. Em 1587 viera um navio' dessa náção
commetciar- ao Bl'azil, e não foi pequeno o alarido que 'tal
novidade excitou na cõrle.-Agora porém já se apresen
tam mais forles; e não vem para traficar como geralmente
vinham os Francezes, senão para saquear, que essa era a
principal divisa dos Provincianos que então se levanlavam
com lanta audacia e,energia. A' vezes tomavam os navios,
e deixavam a gente em terra I. necommendava o Gover-
nador aos barcos mercantes que se juntassem de conserva
sobre o que depois por vezes vieram ordens da metropole-.
Cuidava tambem em augmentar as fortificações nOS princi(..
paes portos' e para acudir a estes gastos, e ao mesmó
tempo ajudar 'a fabrica das Igrejas, que a\jas era da com
petencia do padl'Oado, encaminhou as municipalidades
a resolverem o estabelecimento de uma «imposição II sobre
os venhos. ......:.A camara de Pernambuco a volou em 16 de
Janeiro de 1599, fixando a quantia de .mil e quatro -centos
reis erp. pipa, donde .resultou o rendimento de uns dez mil
cruzados annuaes, so em Pernambuco 4; bem que nos pri~

meiros annos corresse a sua administração com bastanté t

irregularidade 5.

mas de se poderem ir'pela terra den- Santo Alberto sobre a praia, todos com
tro», ditla D. Diogo em 4 de Nov'. de tl'aças approvadas pelo engenheiro mór
1608. Sem ou~ros e.scla,teçimenlos abs- do Reino Leonardo Tnrriano.-No ,Re
temo-hos de fa'zer conjecturas sobre a cire a lorre do Picão, <Iue foi chamada
verdadeira intelligellcia destas Iinl1as. Forte de S. Francisco da Barra, sobre

I Não sabem1>s se por Patente regia. cuja traça foi consultado Tiburcio Es
Tai a I . para esta capitania Lourenço panoeel, en$enheiro mór de Hespanba:
Peixoto Cirne em ti <le Fev. de 1609. 4 Na Babm se mandou continuar a
Em C. R. de 18 de 1608 se fixára a percepção em:>-I de Jan. de 1605, e 51
«uarnlção em um capitão. um alferes, de Julbfl de 1607. Em 1609 se deposita
\lm sargento, quatro bombardeiros e va o dinbeiro della no Collegio dos Je
lI'ln ta soldados. . su'ilas; porém ignoramos a somma. Da

s Em 1602 botaram alguns do Galeão da Parabiba se ~astavam no reparo do
Santiago na IIha·de Fernando. Quintel- . forte do Cabedólo 120,OOOreis em 16(>8.
la, Ann. da !IIar. 1,140. -G Carla do Dez. Sebastião de Carva

II Na {labia as da ,«Agua dos !IIeninos», lbo, qne syndicou sobre lal assnmpt()
e de Santo Antonio, junlo á barra, em t608.-No principio deste anno pro
alem_dos redUC10SJ4c.S.Francjsco e de. punha D. Diogo de Meneses que se ar"



iH2 .NIAGI/;ll DO GOVII:i\NADOI\ •• ESPIRITO SANTO, RIO.. IPANEMA ...

~~fVr r Deixemos porém agora, por um' momento..as capita~

~ Qlas do narte,' 'e acompanhemos o g(!)vernador E> l"ran!..
cisco em uma excursão que fa2i ás db sul ou debaüro, como
então. se diZ'ia, depois de confiar a segurança da Bahia .ao

. capitão mór .Alvaro de Carvalho. No Espirito Santo tudo
seguia em paz desde que, pouco annos antes, o logartenen
te .Miguel de Azeredo reduzirélJ pelas anmas. o gentio. alcu
nbj)do. Guaitaeá,l que até ali com suas frequentes correrias
molêstara os colonos imbeHes, Tão·de pazes ficou que al
guns christãos se entranhavam centos 'de léguas pelos ser
tõ~s I, No Rio de Janeiro sahemos que estava O. Franoisco de
Souza em ~utllbro de 1.1598.:0 commercio toma'ra aqu' um
prodigi@so,inorf3mento com a sujeição a CasteUá, que fl'3n
queára tar.itámente·ao Brazil, por meio 'do rio da Prata,
o trato 'COfio o Perú,' de cujas. minas vinham negociantes
por ·fazendas, que p-agavain.á vjsta .por preços enormes t;
e pp. quando aql,}i as rpão' encontravam iam buscal·as á
~hi3 e'a Per,nambllco" Do Rio fez-n. li'rnnoisbo a, propos'
la···p.iJca a er.ecQão da'jnova freguezia da 0anlielaria, que
pouco depois se criou. Seguru paraas villas de S 'Vicente,
Sílntos e. S" Paulo; e desta. ao. moral> de ferro, onde poucos
anqQs. anLes no: valle· chamado das Fu;f[}ãs, começára Af
fonso Sardinha dô·is (0\ nos Cé!b3·lãGls, ,mó dos qa1aes offere-'
ce\l de presente ao mesmo governador, Segurído memol'ias
coolempora.n~as ii nesse local prox.imo do .Ipanema, cha
mado hoje Fabrica-Velha, \evaotorJ 0.. Francisoo de Souza
o nelourinho para UIDa v.illa, qué depois se.transferiu para>
(}}}Lr~ ,pllL'agem maia áquem. Os.Pal1listas já eome~avaml
com álgu m ardor a acossa r os Indios, devassa odo 'Ler.ras dos
sertàe1s dO' sul" onde t~,mbem j~ se ~hes oPRl1ohatI;l os jesui-.
tas, ,qu no porto ·da L~guna' a.ca1>-aN"am de constl'uir urna
cl~,p.,ella.pr.0visoria, trat,ando pa~~~s.Iê'Óm d.l#iq.cjp~l do, des-
·,r f ,,'1 • ~ I .' • • I • • '. II 'I.' ,. ) I'

., I f 11 ; • I I ) . I • .' I ~

r~êí\dí\sse em um c(}(re de Ires .chaves.' dos os- previle~io! da de ·L.isboa AlI'.
O thesoureiro courava 7 por centa. . do \.. de Jul. 1605. ,. I'

Oe um impressõ contemporaneo ! Vejo a carla de Franeiscil' Sllar.és es
nos consta que em 1595 um Pero iluiz· crillla do Rio delJaneiro em Junho lIe
selencentravi\ bem lon~e da villa capi- 1596, impressa ém inglez em 1600. A
tal com dois Indios principaes da colo- consulta de 29 de Nov. de 1605 orçava
llia, por pome /gnilCiO de. Azcvedu) e a eritr;Jllli, dOlque ldescia pélo Rio da
Arcq-Grande. os 4uaes fir.erarí' um giro Pralla para o Brliiil1em mais de qui-
de qualrpceQlas legllas. POI' outro lado nbenlos mil cruzados. '
é ce.rlo ql111,~ colonia,devia ir:- em pro- 3 1'r:lt· mos desle rlssumplo mais ex
gressp quando tinha Casa da 1IIise.ri- tensamente nas !U,emor;as Sorocabanas,
cordia, li gllal eram lambem concedi- MS. qut}pensamos publicar.
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tricto, per nome o Tacaranha •. ·.Estava . D, Franci 00 ~~~)v

'de Souza ainda no sul : quando aportou no Brazil, 'o seu~
8UCCeSOJ' Diogo Botelho. O novo bispo D. Constan~i'Do'~at

radas que chegárapouco antes acbava-se já em desíntelli-!
gencia· com Alvaro ue Carvalho, e dentro de 'pouco que-
brolJ de tal arte com o mesmo Botelho, que ao regresso.~e

D. Eranaisco 'de Sonza., quiz com o a~o(o dos Padres da.
CQmpao.h:ia obrigal·o a embarcar para'o Reino ;')pbrêm nãol

achou 0Utl10S que servissem de in~trumento a seus desígnios,
e D. Francisco partiu ~ara a Europa. Os governadores eram
então geralmente nomeados por' tres ou qu'ando muito
por quàLro annds, ainda queás vezes ficavam reconduzidos
se haviam. servido a cbnten:to.dos' povos e:d@ rei ,Porêm
D. Francisoo, encarregado espe~iahllentede descobrir ini-
nas é possivel que não tivesse prazo fixo na: sua Cart.a Pa
tente. Orelenou aCóvte que se lue tiraSSfl a .residMeiâ 3.,

especie de inquerito liIue fazia aos povos um syndicante
n0meado por elrei ácerca.do proceder do governador; ape-
nas elle deixava d estado que governara, e era uma ga':
ranlia tanto para os mesmos povos, como para a m.etropó":"
le, de que o .governadores tratariam de ser melhores. Não
sabemos queilal ,residenoia se cbegase a tirar a nenhum
outro .gov,ernaclo.... antes de te, o que não admira' quando
tres delles ba\tiam'faltecido: IlO governo: Do mesmo D.·Pran
cisco nãd se chegou a levar á execuQão,'apezaJ' de ser áo
Gusada de hav r feito sem ordem muitàs despezas 3. Ntlmedu-
se é verda,de magí trado que havia de tiral~a 4; mag'h8t-~
-vendo sido eAtre~a'nto D. Francisco agraciad.o ,com o cargo
de superintendenle das minas, eomo. ditemos, foi a«(fÍ6p~
sado, de satistazer a essa obrjgaçã(}~ Cumpre não esquecer
que, natlJ almeote em. tel:Qpo deste governador (4595), ha-
via o ·gQVellOO concedido privilegias em ·'fa·vor dos quel n\)
B~azill reedificassem engenhos. os quaes depois 6 renovou
PQr ma.is:.d,e:t.~an'nos., ""1' , . I' > '

O governo de Diogo Botelho, qne alguns esçri,ptoJ'e~ di
~e,m t~r·'r.,o~eçadoe!I1,'M::üo det602 "foi menos dúradouro

f, , I

..J: o 'I t .~, lJ tJ
t f1'aeál'anha se 1 el'radalDe.Dt~ no

Compendill de »madQ/i R heUq; r. 222.
~ Com. \le 21 de,' )u1. rl60a; ll,resol.

de i6 de Ag. i605. •
• :1 Com. YIl;l4 de Abril.de 1-606. F~Ii

el:lno Coelho na carta de 20 de Agosto

.... (' \

Hi97, aecusava-o de gast3r da Fazenda
cGnstruindo engenbQs para si.'

4 Em 30 de N.ov'. 1606.
.s.Prov. de 26 de OVo 1607.
8 Provo de. 51 de,Jan.•ttiO!>.1
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~~~. ~as D;luito_mais trabalhoso qüe o do seu antecessor. Oma
~ glstrado nao era menos zeloso nem 'menos severo; porém

ós tempos eram bastante critioos e de·prova.A~redidope

1Qs. inimigos estrangeiros que cada dia mais se aveza.vam a
fazer. tremular o seu pavilhão em nOS80S mares; a braç'0s
com os Indios" maxime com os Aimorés, contra os quaes
fOL obrigado a enviar o oapitão mór da cidade Alvaro de
Carvalho.; O,Ccupado ao mesmo tempo-em perseguir varies
abuzos descobertos, uns de parte dos agentes do fisoo; ou
tros de causas crimes, em differentes capitanias; tendo a
seu cargo encaminhar a cobrança de dezoito contos d~

r.eis" éorrespondeotes ao Brazil, na finta. de um milhão e
seteoentos mil cruzados que Portugal se obrigára a pagar,'
a titulo ,de agradecimen~o pela amnistia orrerecida por seus

n~~,~. conquistadores; e por fim hostilisado aberlamente pelo bu
liçoso bispo, apoiado pelos Padres da Companhia, mal se
ooneeberia sua persistencia por tanto lempo na governo se
não tivesse vindo em auxilio da melhor administração do
Brazil a criação em Lisboa cem o titulo de Conselho aa In
dia de um tribunal incumbido çletudo quanto pertencia ao
governo das colonias, analogo á instituição semelhante que,
cOJO grandes vantagens existia em Castella desde t524 I

com o nOlDe de Conselho de Indias. A installação desse tri
buna,l abriu uma nova .era em favor dó Brazil. Como o de
Castella ficava até certo ponto, revestido de faculdades le
gislativas e administrativas. Não falamos das judiciaes, que
a-principio' teve á maneira do seumodêlo; porque essas"
em Portugal, passaram. I logo depois, apenas se decidill'
Cl'ear a Relação na Bahia, para a Caza da Supplicação, e,'
por aggravo, desta ao Dezembargo do Paço. O Conselho'
prepa,rava as ·leis·e·.regl,ll~lIneotos~ mandava por provisõe!l
eIDlnome d'elrei, e se correspondia assim direotamente com
ae' pdncipaes autóridades do Braz.il. Nenhum barco podia
fazer-se de vela do porto de Li~boa para as colonias, sem

• v_ '
J

t Deu~se. principio á cobl'?nça ena noco, O\lvidorinterino (em nossa col-;
fins·de 1606; dois terço9 em dmbelro e lecção.).-Acerca deste e de outros pon
o terço em fazendas. E' possivel que tos se faz mui sensivel a falta de uma
'desta cobrança se apro.veitassem os ad- historia de- Po.rtugal durante o dominio
versarios do Governador. Apenas se castelhano.'
arrecadou. a terça parte, e o resto se- t. D. Luea9 AJam:m, _Rist. de Mejico.
guiu com muita.lentidão, Não era ne- J. M; clUlndo a Recopi!. de Indias. Vejo
gocio findo em 1617. - Ce~tidão de lIerrera, m. 6, H.
Christovam Vieira de 17 de Fc'. de S .P. ·de 31 de Março de 1600.
t617 e carta do Dez. Affonso Gareia 'I'i-
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mandar anles ao mesmo Conselho buscar os despachos do ~~~.

serviço I, e nenhuma ordem S de autoridade ou tribunal, -..-.:
incluindo o Conselho da Fazenda e a Meza da ConsciencHI,
deviam ter cumprimento no Brazil a não vir pelo mesmo
Conselho da lndia.

Expliquemos 'porém o que simplesmente acima deixa
mos enunciado acerca de Diogo Botelbo.-Em {60~ sete
navios hollandezes 3 enfiavam incolumes a barra da Babia,
e rebocavam della para fóra um navio carregado e incen
diavam outro igual, dos que chamavam urcas. Os habitan
tes prepararam-se para se 0rpor a um dp.sembarque, o qual
não teve ,logar; e Diogo Botelho 4 mandou á córle o capi....
tão e sargento mór do EstadQ Diogo de Campos requisitan
do artilheria e mosqueteiros.

Já antes de ter logar e~ta affronta se havia BotQlho occu
pado de uma nova empreza intentada sobre o Maranhão.
Nessas duzentas leguas de oosta bl'3zili'ca que se pl'Olongam
além do Rio Grande, e onde hoje o Imperio conta. milhares
de subditos brazileiros, só havia então inimigos do Brazil
colonia. E esse littoral que justamente pouco àlêm do Rio
Grande. desde o Cabo de S. Roque, ou antes desde o do
Calcanhar, tanto decae para loeste, marcando de tres em
tres gráos proximamente, ou de perto sessenta em sessenta
leguas as paragens do rios Ceará, Paranabiba e Maranhão
para centros de actividade de tres novas capitanias, era
então mais colonia da França que util ao Brazil ou á sua
metropole. Um morador nobre da Parahiba, por nome Pero
Coelho, convencido das vantagens que resullariam da oc
oupação dessas terras,' offereceu-se em ~ 603 para a empre
za, e autorisado pelo governador, com a patente de capitão
mór partiu, com oitenta colonos e oitocentos Indios, a tentar
por terra o que por mar mais de uma vez se mallográra.
Ao ~esmo tempo mandou o governador dois cara,vellões
com um piloto francez mui pratlcÇ) daquella costa, para a

I Provo de 7 de Dez. de 160',
S cE que não guarde mandado al~um

se não o que vier por ordem do Con
selho da India, como farei». C. de D.
Diogo de Menezes de 4 de Nov. de
1608.-ld. C. H. de 6 de Junho de 1618.

3 Vejo resol. de 24 de Nov. 160.!; 12
de Fev., e 15 de Março de 1601>. Diogo
de'Campos, e com elJe Rerredo (II, §.

10.3) dizem que o chefe bollandez se
chamava Paulo Wancard'en.

4 Se bem que Diogo Botelbo pas~ou
em Pernambuco a maior parte do tem
po do seu ~overno, cremos que então
estava na Bahia, ou mais para o sul;
visto que as noticias chegaram á côrte
por Alexandre de Moura, de Pernam
buco,com ba5tallte antecipação ás sua,;;
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{~f\; sondar e explorar melhor I, da mesma forma que 'depois
~ enviou olltr0 piloto t aos Abrolhos e Ilhas de Martim '\ az;

""":ambos com. resulCádos felizes. Não podemos dizer outro
tanto da expedição terre·stre. Pel'o Coelho. depois de asso
ciar a si muitos Indios do Ceará, em, vez de seguir para '0

Maranhão, foi guel'rear os Indios de Ibiapaba, e capçado
dos trabalhos', regressou á foz do Jaguaribe, com inten~o

de' fundar abi uma povoação com o nome de Nova-Lisboa.
Abandonado. pelos sacias, e recorrendo ao governado!:, dis
poz estE! qne de Pernambuco fossem auxilios, gastando-se
nisso por conta da tt'imposiçãou dos vinhos, mil cruzados,
que se deviam indemnisar em escravos trazidos da nova
conquista.-Levou o auxilio um João Soromenho', que as
sim autorisado a fazer captivos deixou de respeitar os pro
prios Indios do Jaguaribe, que acabavam de ajudar a Coe
lho; e este, desamparado dos seus e dos Indios, viu-se obri
gado a emprehender a volta á Parahiba por terra, acom
panhado .de sua mulher e filhos pequenos, parte dos quaes
perecér~m miseramente de fome, nesta jor[lada que um
e~criplor coevo bem, comparou á do infeliz Sepulvedll na
Cafreria r eternisada pelos cantos lastimosos do poeta.Corte
Real. João Soromenho foi'mandado prender 3, sendo os Indios
injustamente captivos restituidos ás suas terras com muitos
mantimentos, ferramenta;; e vestidos 4. Os Padres da Com
panhia alleganJo o compelir-lhes descer e amparar os {n
dios ,5, quizeram aproveitar do effeito dessas beneficas dis...
posiçães para 6, tentar por meios de brandura o que tão mal
e tão traiçoeiramente se· ensaiára pela força; e obtida da
côr~e a necessad~ licença, e auxiliados de ordem snpedor
pelo capitão mór de Pernambuco Alexandre d~ Moura, com
quarenta.Indios partiram desta capitania, np dia 20 de Ja
neiro de 1607 7, os Padl'e3 Fráncisco Pinto e Luiz Figueiral
conduzidos em redes ou ,tipoias pelos mesmos Indios. Se
guiram para o norte a pequenas jQrnadas e pela ~aschoa I

i R. ele ir; de Março de 160:;.
! Manuel Gonçalvez.-Res. de 51 de

OuL ele '1606.
J' 3 Prbv. de 19 de Selo 'de 1606.

4 C. da Cam. de OIÍJlda de 10 de Dez.
de 1608.•

a Uma lei de '22 de Agosto de 1587
os favorécera neste sentido.

6 .Porque eiltendiâo que os mesmos
Indios ha,viâo de abalar-se ,para Oi re.!

ceber, e lu\'allos a tomar posse de to
dos aquelles muulJós».-:Jorn. 'de Ma
ranhão, pag, 4-.

7 Atel'. de Moura em C.·de!7 de Jan.
deste al1110 diz que dia. de S. Sebas
tião. Vai com isto cóncorde Abbeville,
foI. 76 v.; e não se pode contradizer
com- Berredo cm vista du que diz no
principio e fim do §. 109.

8 Ahbe,villl', foI. 81 v. e 8-1 v. Chama-
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se avistaram com os lJAldeadosl) da Ibiapaba, alguns dos ~~fv

quaes com varios Francezes se lhes uniram. Acaso es~es~'--:"

menos afortunadamente; pois, ao que colligimos. tralaram
de desacreditar o ar de santidade que dava o Padre Pinto,;
a quem ôs Indios, segundo o testemunho ,de. um escriptor
veridico, uma vez deixaram cair da rede n',1lm pantano, e
faltaram a lhe acudir, quando ferido no ataque de uma'fre
cbada no pescoço e dependurado por um pé consentiram
que os contrarias o acabassem de matar com um dardo ou .
pua de taquára. O P. Figueira escapou desta matança II)et
tendo-se ao mato, onde foi por alguns lndios conduzido -ao
Ceará, e dahi levado ao Rio Grande em uma embarcação
que partiu a buscaI-o. Assim ficaram lambem frustradas
as duas primeiras tentativas da conquista do Maranhão por
terra, como o haviam sido as emprehendiaas por mar.-·
Ao je~uita Luiz Figueira somos devedores de uma gramma-
tica da lingua tupi.

Relativamente á civilisação dos Indios,. Botelho desap
provava, 'como menos efficazes e menos uteis ao Estad0, os
meios adoptados pelos padres da separação em aldêas
suas; e preferia a pratica de trazei-os. embora com al
guma quebra de sua liberdade. para os povoados, como
nos estados hispano-americanos t; não foi porém aUendido
em suas propostas; vindo-lhe antes ordens inteiramente
contrarias, e conformes com a lei de 1587 '.-Os abusos e
os crimes que leve de reprimir e castigar respeitavam prin
cipalmente a descaminhos da Fazenda publica, ea variosas- '
sassinatos" que então estavam de voga, como sempr~ nos'
paIzes onde a civilisação se limita a certo verniz externo,
e não calou de todo no coração dos povos, pelo influxo da
religião e da austeridade e observancia da lei. Para tirar
devassa contra os perpetradores de um descaminho de pá0

brazil, na qual se achou complicado o donatario, alêm dé'
varios empregados, incluindo Antonio'Vaz~, dono dailha

mos ~AIE1e~dos» aos Indios, não só por
que o eram mais regularmente que
outros, como porque em nOj;so enten
der é esta a traducrã<> de ~Tabaj:oras»,
que assim lemos nos doçumentos mais
autoriwdos (até em Abbeville, foI. 518
e 592 v.), e não «Tobajaras», como dis-
se Jahoatào. .

I Gons. de 51 de Janeiro e 21 de .Il1
UfST. Gl::ll. llO Il11AZ. TO~I. I.

lho de i60o.
2 Provo de ti de .Iun. :de 1605 e de -I

de Março de i608. - Vejo a n.9t:l 88.
o De Roque de Andrade Caromha de

Olinda. e do capitão João Pereira ,Cal
das de S. Vicente; bem como de Simão
Ribeiro morLo cruelrotlnte na Bahia.

~ Eslava lambem complicado AntQ
nio da Hocha, escrivão da Alrandega.

. 21
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~~fv. onde .hoje 'está assénie? bairr? de ~anto Anton~~ do Reci
-- fe, feH pela côl'te e'scolllldo o lIcenClado Sebastlao de Car

valho, que casára ~p Brazil quando' aqui estivera, uns vinte
annos antes, servindo interinamente de ouvidor t, na au
sencia a Pern«tmbuco e Parahiba de Martim Leitão. E'-nos
satisfatorio tel' de annonciar que tratflmos do avô paterno I

de SebastIão José de Carvalho e )fello, primeiro marquez de
Pombal,-a quem mais importantes serviços veiu a dever

. o Brazil.-Parn melhál' desempenho da c.ommissão que tra
zia, recebeu Sebastião de Carva lho o despacho de dezem
bargador do POI·tO f além de varias outras mercês 3.

No tempo de Botelho foram pela côrte abolidos muitos
abuzos que 'havia na cobrança dos tributos; separando-se
os oflicios incompatíveis, e éstabelecendo-se ordenado aos
empregados do fisco, em vez dos tantos por cento que re
cebiam,; desfizeram-se alguns aforamentos in perpetu.um
que qertas . calDaras haviam feito aos Jesuitas; e, o que
fai da maiorimportancia, assignou-se eID Valladolid, o pri
meito codigo lI1irlEliro • especial para o Brazil, que só pas
sou pela éhancellaria de Portugal dezeseis annos depois. A
Cotôll cedéu de seti rnonopolio sôbre as minas de ouro do
Bràzil, que até tintão Elstavám COIDO as do Reino 'a ella su
jeitas, e as quaes d'ahi em diante podiam ser beneficiadas
é aproveitadas pelos partiéulares, com a condição do im
posto do quinta liquido, como eslava ordenado nó Reino
pata todos os outtos metaeS pelo regimento de minas, da·

S Jun., d . J • e . Ó A d QilH6.. O em trmva e nove al'lIgos ao leitor m r yres e uen-
tal, é ét1l parte acréscentados em tempo de seu successol'
Tho~J1'z Coelho. Tom~rálD·se as necessarias precauções para
fiscálizar.a cobrança, confiada a um intendente, com o ti-

que além dissó introdnzira de conlra
bando fazendas de um navio de S,MaIÓ.
~Anlonio Vaz era velho de. 'vida pouco
r.eg~ada, suspeÓdetl-o Diogo Botell1o
por erros de oflicÍo: era porteiro da
alfandega e nesta juiz das execuções.
Aggravou Antonio Vaz para o Ueino,
110!lde voltou provido pela Relação em
tempo de D. D. de Meneses, que infor
mado de quem era o individuo mandou
sobrestar na execução da sentença,

• C. de Man. Telles de 1~ de Agosto
de 1584..

S Sebastião dI! Carvalho casou com
D. Luisa de IIlel1o, e foi o pae de Se
bastião.de Carvalho f' Mel1o, que falle-

ceu em'l9 de Janeiro de 1719 com 9·i
annos de idade (Gazelas de Lisboa de
26 de Janeiro de '1719 e ~ de Óe2, '1720).
Vejo t~mbem Diniz, .Poesias», V. H-t
-O. Luisa de Mel10 era pernambuca
na, filha d& D. Christovam de Mello e
irmã da mulher de Jeronymo d'Albu
querque, cunhado do primeiro dona
tario.

3 Prol'. de 14 de Nov. de 1606 e de
50 de &1arço de 1607. Canalho s6 partiu
depois de 2-01 de Abril seguinte, pois
nesta data recebeu ordem de ~pressar
a partida.

~ Este codigo ou rej?imento (do qual
se faz menção no §. 12 do de 1 de Ju-
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tulo de provedor das minas, cUJo escrivão deveria lévar o ~[y

registo de tudo quanto guardasse o thesoureiro.-Aos que~
exercessem estes tces cargos era vedado, sob pena de con
fiscação, o explorar ou commerciar em metaes. O 'prove-
dor tinha alçada até sessenta mil reis, e somente desta
quantia para cima passariam as causas ao provedor mór da
Fazenda I.

A final em desavença com o bispo e com os Padres da·
Companhia, viu -se Diogo Botelho obrigado a embarcar
para o reino, antes da chegada do seu successor.

Não sabemos a data em que teve lagar o embarque, e
mui provavel é que lhe substituisse o alcaide mór da Ba
hia Alvaro de Carvalho, até que apartou no Recife, em De·
zembro de 1607, o successor D. Diogo de Meneses e Se
queira, nomeado em 22 de Agosto do annl) anterior. Em
Pernambuco se deteve D. Diogo por 11m anno, e em virtude
de recommendação da côrte seguiu ao cabo para a Bah.ia. 2g.~\j.
Não foi entretanto nociva ao Brazil a sua larga demora
nessa outra capitania, que não só poude ahi inteirar-se mui
circunstanciadamente das necessidades della e das outras
visinhas, e provei-as a muitos respeitos, como apoiou a de-
cisão de varios assumptos urgentes que sem a sua pre
sença não se houveram acaso levado á execução. Assim ás
capitanias da Parahiba e Rio Grande mandou o Sargento
Mór do Estado Diogo de Campos 2 pôr em ordem o arma
mento dos fortes da barra, fazendo reparar a sua artilheria
quasi desmontada. No Recife, de accordo com o mesmo sar
gento móre o capitão mór Alexandre de Moura e o architec-
to, fez retirar um tanto a fortaleza começada na barra (do
Picão) , por se haver reconheCIdo que o recife no extremo
parecia ter uma lapa debaixo, e não poderia Suppol'tar o
pezo e jogo da artilheria. Igualmente mandou reforçar ou
antes construir de novo o forte de S. Jorge «tão fraco que
a artilharia que jogasse daria com elle no chão, e por iS,So

nbo de 164:t, com a propria data de Va
lIadolld, aos 15 de Agosto de '160.»
acba-se impresso no tomo II dos An. do
R. de Janeiro, desde p. 506 até 558. Não
ha nll\le eugano de datas como julgou
Southey.

I Como esle regulamenlo não fosse
logo promulgado, não é nalural que a
~x(lloração das minas tomasse grande
\Ilcremento no lcmpo dc 1l0lcllJo, :is

ordens do qual mandára a côrle, pela
repartição do meirinho mór, um minei
ro a\lemão (cujo nome não nos foi
transmittido), c um frade agoslinho,
casll,llJano.

2 Talvez o verdadeiro autor do cu
rioso livro «Rasão do Estado do Dra
zil», qne, seguindo a Moraes, chegá
mos a julgar obra do proprio governa
dor D. Diogo.-Vejo a nola 8ô.
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.~~fv se tinha muito tento em a disparar, por estar um travez da
~ banda do mar todo no chão podendo subir-se por elle co-

mo por uma escada mui bem lançada» .-Porêm o maior
beneficio que resultou da dita estada em Pernambuco
foi o ·do apoio que com a sua presença deu a que se tra
tassem e concluissem os negocios commettidos ao dezem-

1609. bargador Sebastião de Carvalho, que em Abril do anno
Abril., 22.seguinte, terminada sua com-missão, regressava ao Reino

com a seguinte 'instancia do governadOf": II Fez seu offioio
neste Estado com tanto zêlo do serviço de V. M. que ainda
que lhe pareça suspeito lhe hei·de ralar verdade, -que me
rece qBe v.. M. lhe faça muitas mercês e muitas honras; e
lhe certifico, pela verdade que tiro vassallo deve.a seu rei,

, que eu não sei quem melhor nem com mais pontualidade
o fizera que elle; e assim é bem que V. M. faça differença
daquelles que bem o servem aos que o não fazem, para que
todos tenhamos animo para o fazer bem feito. E' mui pru
dente, e. de tudo que V. M. o encarregar dará mui boa
conta; e eu me vali -delle no que pude; e como quem @ ex
perimentou falo deste modo.·.
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Ao CABO de um anno de residencia em PernambucO" pas-
sou D. Diogo de Meneses á Bahia no fim do de 160S.-E DeI., 11".

mal começava a estudar a terra e a acudir ao expediente
dos assumptos pendentes, quando- outros novos viel~am oe
cupar-lhe a atLenção, e a demandam agora da nossa'pade,
pois que reformas importantes se vão operar.-Em primei-
ro logar separam-se outra vez as capitanias do sul, crian.-
dQ-se de novo, para as do Espirito". Santo,. Rio de Janeiro e
S. Viocente, um governo e Gapitania geral á parte, apezar de
haver-se ja, considerado menos vantajosa esta separação,.
Porêm antes não existiam as causas que ora se allegam.
Criou-se no sul uma superi'ntendencia de minas, fOL no
meado para ella o e;x-governador D. Francisco de Sbuza~

e assentou-se que devia ser conveniente que não viesse de
subalterno quem. trazia tantos poderes, como v. gr. o de
conceder' a certo numero de individuos os foros.da caza real
e varios habitas, e em caso de morte ter por successor t um
filho seu, sem carecer de confirmação regia. Tudo fôra ob~

tido por [).. Francisco durante a estada na côrte. Conhece-
dor de S. Paelo, convencido de como ali se enconLra.va
ouro, facillhe foi allucinar os governantes, promettendQ-
lhes restituir denlro em pouco tempo o Brazil transformado
n'outro Potosi.-E provavel é que não deixasse de concor-
ler para auxiliai-o- a circunstancia de que pelo mesmo
tempo 2 sollicitavam da côrte privilegias para novos des-

t Anu. do R. de Jan. n, 182. _1607. Governador por ·C. R: ue 2 de
, Fora nomeado superintendente em Jan. de i608.
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SEC. cobrimentos dois mineiros I do Brazil, descendente um
~ delles do celebre Caramurú.. Alcançando pois D. Francisco

quanto propoz, veiu aportar em Pernambuco.-Áo sabel-o
D. Diogo, queixou-se amargamente ao soberano, não só do
desar que recebia, quando havia sempre bem serviuo, como
dos inconvenientes que da falta de uoião viriam a resultar.
Concluia com estas notaveis palavras: «E creia-me V. M.
que as verdadeiras minas do Brazil são absucar e páo-bra
zil, de que V. M. tem lanto proveito, sem lhe custar da
sua fazenda um só vintem •. -Diremos de passagem que no
mez anterior ao em que D. Diogo escrevia estas queixas
havia sido agraciado com a mercê de vinte mil cruzados,

lllarCO,10'a titulo de ajuda de custo; porêm talvez com .algum pen
samento de equidade ou reparação .

..se porém a desmembração do Brazil era um mal em
quanto ao executivo, e logo se aboliu, trouxe ella desta
seguuda vez a criação para ficar subsistindo de uma nova
ouvidoria no sul, como da primeira trouxera a de uma ad
ministração ecclesiaslica independente. Sebastião Parul de
Brito 2 foi o .primeiro ouvidor do Rio de Janeiro.

Nã0 se limitaram porêm as iunovações a eslas duas so
mente. Ou.tra houve, e não menos importante. Foi a da
·installação na Bahi'a da primeira Relação do Brazil, o que

l600. teve logar com a chegada a esse porto, no dia' 5 de Junho,
de novos dezembargadores; trazendo um regimento com
.data de 7 de Março anterior, pelo qual eram c(i)ncedidos á
Relação os poderes dos Dezembargadores do Paço no que
,respeitasse aOb perdões e fianças. Decretada, estava a mes
ma Relação segundo fica dito" desde 1588; e naturalmente
o Conselho da India se a pressou a instal1al-a, do que já
cuidava em Agosto de 1605. Veiu de presidente ou· de
.chanceller Gaspar da Costa, homem probo e de mer~to"

que grangeou grande partido entre os habitantes da Bahia.
Mais sete 3 dezembargadores, pelo menos, sabemos que o

( )3eJcbior Dias Caramurú (tambem
se assignava Moréa. traduzindo o vo
.cabulo indio) e Domingos de Araujo.
Cons. de 10 de Julho e 16 de Outubro
'de 4607.

• Ainda em 30 de, Junb\l de 1607 era
mandado o «ouvidor geral do Brazil»
(!3raz de Almeida se chamava o que es

J,ava pouco antes), ao Hio de Janeiro a
sentenciar certos Francezes. Em 5 de

Abril do anno seguinte era nomeado
Parui «ouvidor nas Minas» com 200.000
reís de ordenado; e em 10 de março
de 1609 obteve 80,000 reis para embar
que, como «ouvidor do Hio de Janei
ro». O regimento s6mente foi dado em
1) de Junho de 1619 e reformado em 21
de Março de 1650.

3 Antonio das Povoas, Pedro de Cas
caes, AfIonso Garcia Tinoco, Antão de
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acompanharam; e de quasi todos consta que foram cons- i~~'

trangidos a arceitar os seus cargos, já ohrigando-ôs o go- ---:.
vento com graças para si e suas fa(Ililias, já declarando-
lhes que. a não virem, cão teriam outros empregos. .

Chegados que foram os dezembargadores, tratou D. Dio
go de os agasalhar do melhor modo que poude, assim.
como tamhem aos officiaes do, tribunal vindos juntamente.
Para os trabalhos do novo Areopago tomou uma casa, por
não ser possiveJ ceder parte da do palacio do governo,
nem julgar proprio que as audiencias se abrissem nos pa
ços do Concelho. Aos dezembargadores probibiu depois
elrei cazarem no. Brazil, obrigando porém os cazados a
trazerem cOlllsigo suas mulheres.

Cumpre aqui declarar que o novo tribunal, apezar' de
criado com as melhores intenções de regular oonveniente
mente no BraziL os assumptos da justiça, nem por isso pro
duziu lodos os bons fructos· que delle se esperavam. Se por
um lado assegurou as formulas nos processos, e deu mai~

garantias ao direito de cada um, por outro .retal:dou o se
guimento da3 causas, as yuaes se tornaram menos summa
rias do que antes, em que os governadores tinham poderes
para dezembargar muitas que d'ora em diant deveriam ir
ao'Reino. E sobretudo augmentaram-se excessivamente as
demandas, em razão da demasia de advogados doutores 'e
rabulas, que acompanharam os dezemb.argadores, e dos
competentes escrivães e soHicitadores , que não t;Patavam
de nada mais do que de encherem-se á çusta das partes I.

Viu-se enlão a Bahia, como meio secuu:> aples muitas ci.,.
dades de Portugal. molestada pela demasia dos leltrados..
Em Portugal, a sobejidão delles·haviasido tal q~e os povos
pediam nas côrtes de 1562: «Que os estudos de Coimbra

1 se desfaçam por serem prejudiciaes ao Reiuo... e nã0 ha
verá tanto lettrado sobejo, nem tallta:s dem.andas. »'-Alêm
dá quê: os advogados rabulas _e~am ~m mal,.pela sua ig-

Mesquita, lIra.ouel Pinto da Rocha antes
-corregedor em VianDa. Sebastião Rlo
~o Lobo, (Iue estàv~ de jui~ dos orfãos·
no Por lO, Ruy Mendes de Abreu, ou
vidor que era da alfandega de Lisboa,
nomeado para a nova Relação Juiz dos
feitos da COI'ôa.

I :. _«pondo o sen lido e o l:oraÇão. na
palrla; tratam de se acolber tanlo qu
da provincia confusa' tcm esrol~do aI,..

guma coisa com que se. fãzer possam:
d'aqlli Basce lanliJ trócár, laoto men
tif, tant~ ~rap~, que as novas dilUas
não fazem.senno «acarretar bachareis»
ii pobre p~ovi(lcia, a qU:l1 com os.... lle.
ligiosos. e e-om a IDl,lllidão df;l leltras
que do 'Reino vão,,., etc.-;-«R:lzão dh
Estado», nas «Reilex. Crit,'l a Soares
por Val'n. p. 94. . I •
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~~~. norancia e seus ~nred(i)s; os doutores pela ascendencia que
-:'-:".tinham sobre os magistrados, de quem haviam sido con

discipulos ou contemporaneos em Coimbra, e em favor dos
quaes estavam os últimos prevenidos pela amisade, ou, se
haviam' feito estudos mais brilbantes que elles, pela consi
deração e respeito a suas opiniões. Não deixa de ter in
convenientes a practica de escolher os magistrados da mes
ma olasse, e até da mesma academia ou universidade que
os aetvogados; quando para a imparcialidade e justiça, não
só podem ser mui nocivas as amisades e sympathias da ju
ventude, como ao magistrado mui prejudicial o habito de
haver exercido a advocacia, ou simplesmente de se haver
preparado para exercer esta profissão. O advogado tem por
principal dever de seu cargo defender a causa do cliente,
isto é deduzir razões e provarás em favilr. -O magistra
do pelo contrario deve' ser um homem impassivel; por cuja
mente nunca passasse uma idéa de injustiça ;-0 menor
pensamento de sofismar coisa -alguma neste mundo.

No Brazil os inconvenientes da.demasia dos lettrados se
foram ínanifestand'l nos annos seguintes até sobrevir a
guerra; e as funcções do nosso primeiro tribunal de justiça
apenas duraram uns dezeseis annos, tornando as coisas ao
estado antenor, pelo espaço de um quarto de seculo. Cllm~

pre-nos consignar que ao estabelecimento desta primeira
Relação deveu o Braz;il o genio do padre Antonio Vieira, e
os serviços de um seu irmão Bernardo Vieira Ravasco, am
bos filhos de Christovam Vieira, que p'assou á Bahia, com
o cargo 'de' escrivão dos aggravos e appellações, antes de
i6t7.

Da lei que vinha reger pouco diremos pois não se diffe
rença do codigo que ainda hoje serve de nonna ás nossas'
relações; isto é, as chamadas Oro enações Filippinas,. publi
cadas em 1603 \ e que consistem em ulOa reforma dos
cinco livros das Manuelinas, segundo fica ditó em outro 10
gar. Estas Qrdenações Filippinas consagraram ainda o an-:
.terior systema da autol'idaJe dos praxistas e casuistas com
'prefer~ncia á sã ~azão e ao sentido ou amago'da legislaçã?
No primeivo livro se inseriram os regimentos dos Provedo
res e Contadores encarregados de inspeccionar a Fazenda

I Jorge Cabbedo publicou nesse rala..... )) com algumas adl'erlencias
melmo anno de i6Q3 um.livro de «Er- subsl311cjacs.
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póblica, a~ confrarias, capellas, hospitaes,. gafarias e 6u-' ~~~

111'05 e:-tabelecimentos pios e os testamentos; e es· dos Juizes~
de (óra ou lellrados, cuja instituição então se começou a ge
neralizar', em \lez da dos· Juizes da terra' O\)· leigos. Sobre'
estes tinham aqueUes as v31Jtagens de saberem. as leis· e de'
julgarem· sem· tanIa paixão: pOl' isso mesmo que não de
viam' ser da· terra· (pelo que se' chamavam· de (6ra<), nem·
aparentados nelkJ. Esta instituição contribuiu pMa ca.da veZ'
se estreitar mais a unidade nacional, obrigand'O-se os indi,.
viduos de umas· provincias a servirem nas outras, com o'
que se iam' desterrando os excessos de pernicioso· bairris-
mo. No segundo livro das novas ordenações fizeram~se

grandes aHerações, em faVal' da Igreja e do clero, e tam-·
beLO dos magist.rados; alg-umas das quaes ja se haviam,
levado avante, vinte annos antes, Da reformação da justiça
executaàa por Filippe II 'em f.585~ .-

Pelo que l'espeiLa a· D. Fra·ncisoo de Sol)za., seguiu elle
de Pernambuco pal'3 o sul, sem tocar na· Bahi:a, conforme
lhe fora- recommendado, acaso por avexar menos.D. Diogo.
1)0 pouco que nos. consta de seu meridional gO'fel no, até
que ao- segundo anno nelle o surpreh~lldeu· a morte, um
facto consignaremos', talvez de nenhuma importa.nci>a para
o leitor, mas casualmente dama'is aHa. (e seja-lhe perdoada'
~sta manifestação) para quem escreve estas l~nhél8; pois que
esse facto se refere ao pedaço de· humilde chão, que, mais
de dois seculos.depois, o viu nascer e começar a trabalhosa
peregri-nação deste mundo. D. Francisco indo em 1610 a
Biraçoiava (Ipanema), e vendo que não prosperava ahi a
villa que dez annos antes criára, ao mesmtl tempo que ex
pontaneamenLe se iam aggrupando muitos moradores tres
leguas á'quem junto. a uma ponte do rio .Sorocaba, onde os
Benedictinós levantavam ja um hespicio, transferiu para
ahi o pelourinho, com ideas, diz-se, de fundar uma cidade
com o nome de S. Filippe, por gratidão ao soberano que
pouco antes o agraciál·a. Em tOllo caso em vez deste nome
prevaleceu o de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, ou
simplesmente o de Sorocaba; proveniente talvez de muitas
VOSSO'locas i ou \;>alrancos. CJ.ue ha nas immediações.-Oahi

. a pouco D. Francisco passava, por sua morle, a gosar do

• i~' o lerme da província...Vô» , cor- per. (Dicc. llra7.., pago 70.)-Por oulra.
rupçao tle «Iby)}, terra; «çoróca», rolU- ruptura na tere:!, Larroca.
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~~c. mais triste dos priv.ilegios que havia obtidQ; succ~dendo

~ lhe seu filho D. Luiz de Souza t, que ao depois recebeu
lambem nomeação para ,o governQ do norte, e veill acabar
com a fatal idéa de separações em terras e povos em favor
de cuja ulJ.ião milita até uma circunstancia, nem que pro-
videncial, anterior á vinda dos Europeos, qual era a da
lingua ger<.ll dos invasores Tupis.-E ja que falamos de D.
Llliz, d;igamos o que passou em quanto em S. Paulo, e antes
de reassl:1mir o governo de todo o Estado. A questão' mais
espinhosa em S. Paulo, como em todo o Brazil não era a das
minas, que seguiam lavrando-se pacilicameõlte, como ainda
pouco rendosas; era a dos Indios,-aos guaes os religiosos
da Companhia tanto queriam amparar, segundo as ordens
que neste sentido havia, que chegava a ser impossivel a
nenhum morador excepto aos mesmos religiosos o valer-se
do serviço del1es, ainda mediante contractos de paga de alu
guer ou soldada. E o peor era que os Padres tinham Lam
bem fazendas e engenhos, e os seus generos competiam
no mercado com os do povo, que pagava mais caro os
braços que necessitava para a sua industria. Requereu a

1611, camara que fosse concedido aos moradores o alugu.er dos
Ag.,i;;, Indios das aldeas; e o governado!,' lb'o deferiu favoravel

mente; porêm os Indios apoiado.s pelos Padres faltavam aos
contractos e não havia obl'igal-os. Intentaram- e pleitos: os
Indios levavam a melhor, Por um facto passado na Parahi
ba no fim do seculo anterior se pode dar desta situaçã0 uma
idéa. O bravo Feliciano Coelho, a quem a Parahiba e o Rio
Grande deveram a sua conservação, teve em algumas guer
ras que àLacar e destruir varias aldeas, onde haviam já
prégado certos religiosos. Requereram estes ao governado~

D. Francisco que Feliciano Coetoo fosse obrigado a iodem,
nisal-os por haver destruido estas aldeas que ja eram suas;
e o gevernador zelou pela jurisdicção regia despachaudo S

«como pediam». . 1 • ,f

Pleitos analogos se decidiam p)r esta forma nas outras
capitanias. Os moradores de S. Paulo julgando-se pois

{ Já estava de TJosse aos fõ d'Á"osto
de f6H, -seguDdo se collige do docu
mento lJublicado na Rev, do Inst. XII, 7.

, Taques, )lem. Da Rev. do IDst. XIII
7e 9.

;; Coelho â contar o facto a e\!'ci

acrescenta: «Se V. M. não olha por isto,
1!em manc;la o que se ba de f-J7.er sollre
este particular (dos lndios), haverá
grandes dissençóes e rebeliões entre
nós, e antes de muito DOS degolá'reulOs
uns aos outros». .
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oprimidos por arbítrios qne classificavam de hypocritas e ~~~.

até de interesseiros, e necessitados de braços para a agri- -..-.:..
cnltura e a lavra das minas, em vez de fazer contractos
com os que estavam sujeitos aos Jesnitas, ou de irem bus-
car negros além dos mares com barbara crueldade nos po-
rões dos navios. assentaram de valer-se de outro meio,
alias menos vil do que este último, por isso mesmo qu e
mediava uma.luta na qual expunham suas vidas.-=-Organi
saram-se em bandeiras, e começaram a ir prenuer Indios
bravos mui longe, e fóra da jurisdicção dos Padres. Fize-
ram bem? Afirmai-o fÔra tão pouco humano como defender
menos nobremente qualquer outra escravidão. O certo é
porém que os interesses do Estado, não estão em certos
casos (temporariamente) de accordo com os sentimentos
da mais generosa philantropia, que alias d::sde seculos
prega e proclama louvavelmente a Igreja ... _. E' ·assumplo
melindroso sobre que mais vale discorrer menos. Não se
nos leve porém a mal se ousamos pedir que se deixe em
paz a memoria dos primeiros filhos e netos de cbristãos
nascidos na terra sobre que foi embalado o nosso berçoj
quando os audaz~s aventureiros, a quem o Imperio deve a
vastidão de suas fronteiras. tão accusados andam já por
esse mundo; não só de salteadores, como tambem, abuzan
do-se da significação dupla de uma palavra, de infieis
mestiços e descrentes mamelucos.

No Estado septentrional tambem o governador I}. Diogo
instava por providencias decisivas para saber como devia
conduzir-se quer respectivamente aos Indios. quer aos Je
suitas e até ao bispo D. Constantino, que Lodos pretendiam
participar da jurisdicção temporal ou governativa que só a
elle competia, como delegado immediato da regia autorida
de. Trataremos deste e depois daquelles e aquell'outros.
Entre o bispo e o governador havia começado uma grave
desinLelligencia que se fez publica em questões de eLiquel~

·na procissão do Corpo de Deus em Pernambuco em 1608;
a qual historia por si só é um romance. O certo é que o
bispo foi informado como o· governador reprovava alguns
dos seus actos, principalmente pelo que dizia respeito
ao desejo de adquirir, ou antes de juntar cabedaes, qom
intento segu ndo se dizia, de resignar. e ir-se ostentaI'
as honrarias bispaes na Europa, aonde já ia p~ssand9
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i~~: valores em leLtras ?e cambio I. Não satisfeiL~ o milrado
~ com estes desrespellos ao decoro, e com mUltas trope

lias de j urisdicção; passou aos excessos de pôr inderdic
to na sé ao governador e ao thesoureiro geral, e de ex
Gommungar o dezembargador Pedro de Cascaes, que ser
via de provedor mór da fazenda; porque não pagavam de
\:Ima vez cerLos atrazados da folha ecclesiasLi'Ca do modo
ljue elle bispo entendia. Podéra crer-se que desejava liqui
dar seu negocio para voltar ao Reino. Appellou o provedor
mór; e o bispo não acceiLou a appellação; aggravou aquelle
para o juiz da coroa; passou a Relação ao bispo tres car
bas em nome d'elrei .... Não quiz levantar as censuras,-=
que haviam sido impostas por mão do seu vigario o deão
da Sé, pois que elle bispo não saía de Pernambuco 2. Mais:
tão pouco executou outra sentença da Relação em que o
juiz da confraria do Sa.ntissimo, de Pernambuco, aggravou
p,ara o do", feitos da coroa; e isLo apezar de igualmente lhe
escreverem tanto a Relação como o governador em nome
d'elrei.,-,--Pal'a remaLar o juizo ácerca da venerabilidade
deste prelado baste dizer que havendo-lhe caido nas mãos
U1;n maço de carIas e de officios que o governador dirigia .
ao Reino, lião se conLentando com abril-as, divulgou o con
teudo dellas, violando um dO:-l sigillos mais sagrados, ainda
para os que não vestem murça. Apezar de tanl;Qs abuzos e
de tanLas falLas, o bispo, ajudado pela influencia poderosa
de cerLos religiosos, ficou victorioso, e apenas da côrLe lhe
veiu uma recommelldação para que se conformasse com as
concordaLas com que os bispos n l ) Reino se conformavam.
A isto replicava o go.vel'Oador a elrei queixando-se, não ja
da quebr'a que recebera na jurisdicção 3; mas da inquieta
~ão que ~ bispo causava ao povo com as perseguições que
lhe fazia, «50 a fim de ajuntar dinheiro»; e acrescentava:
«Não ha lei, nem bulla do Papa, nem concordata que se
guarde, nem senten(j(a de relação, nem ouLra nenhuma
cousa, senão dinheiro, e só este texLo é bom e guardadou
ro, como faz a muito dinheiro que tem em uma arca em.

l ~Sobre o mercador João Filler a
pagar a D. Antonio lIlascaranbas e D.
Francisco de Bragança» diz o ~OVel'fla
uor a eh-ei em 7 de Fev. de 161'1.

:l Por este facto e pelo da anterior
visitação de D. Antonio Uarreiros col
ligimos que não se tinha raalisado a

separ~ção da jurisdicção ecclesiastica
de Pernambuco. Mas não nos oabe du
viJ~ ter-se executado desde 1616 até
1623.

;; Sobre este ponto providenciou de
pois o Alv. de 27 de j\bril de 1616.
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esse Reino, passado em mui boas lettras e caixas de assu- ~~xcv.

carlJ .-3a que ponderar que os documentos publicos con--:'-:'
nrmam o zeLo que devia ter o preLado nos assumptos ecó
nomo· fioanciaes; e quasi de todo justificam ·as gra ves acco
sações do governador, por certo dos mais illustrados que
vieram ao Brazil. Em 30 de Agosto de 1606 se haviam
mandado pagar alrazados ao Cabido da Sé da Babia. Em
f f de Fevereiro de 1607 a coroa quitara ao bispo e cabido
da mesma sé certos direitos de que eram devedores. Em f 1
de Novembro do anno seguinte resolve negativamente a
proposta da criação de mais' dois bispados, um em Per·
namhuco, outro no Rio.-=-Quasi pelo mesmo temp(} i aug
menta consideravelmente não só o ordenado do bispo, 'co-
mo, e nesta parte com toda a justiça, muitos ootros ecclB
siasticos; com o que esta porção das despezas, incluindo a
somma que recebiam, os Jesuita~, foi logo elevada arriba
de sete contos e oito centos mil reis, sem incluir a paga a
alguns vigarios das provincias do sul. Mais: para dar com-

I . I' - b' I d . h . - 1611,peta satlslaça') ao co IÇOSO pre a o VID a uma provlsao~OV,:1Q.

dispondo que nos arrendamentos que se fizessem dos dizimos
fossem logo separados os ordenados e as ordinarias dos
ecclesiasticos; para o que ficavam estes munidos de pode-
res, a fim de independentemente do governad(}r ou do
provedor mór cobrarem, ,em dinheiro 01I em genero, se
gundQ melhor lhes parecesse. Alôm da injustiça do privi-
legio de escolherem a forma da paga, a disposição em si
era um verdadeiro escandalo.

Não se OCCUltOll ao governa<lor, nem á Relação, nem ao
povo do Brazit o poderoso infiuxo que movia na côrte todo
o negocio, com tanto exito; e talvez dahi proviesse a luta
que logo se apresentou D. Diogo a sustentar contra os Pa
dres da Companhia, accusando-os pela sua demasiada e
perniciosa ingerencia no governo temporal do Estado.
Ouçamos as suas queixas: IIE de os ecclesiasticos se met
terem em governo vem a estas desaventuras; porque a
causa principal do alevabtamento de Angola foram os Pa
dres da Companhia; e agora neste interdiclo tambem...
deram parecer ao bispo.... contra a jurisdicção de V. lV1.»

t Sesundo J, Pedro Riheiro em 50 vez no tomo primeiro que o augmenlo
de Sel. de 1608: porem o autor dos tc\'e logar por alvará de 25 de Novem
Annaes do Rio de Janeiro, Balthazar da bro deste allno.
Silva Lisboa, assevera mais. de uma
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~EX~ - E mais adiante acrescenta: IIE para que os Padres da
---.-:.. Companhia entendam quanto dependem de V. M. é neces

/, ",' -;.sario que se lhe dê urna reprehensão; pois comem tanto ~a

'" fazenda de y. M. que só neste Estado tem perto de tres
contos de .enda em que V. M. perde no Illodo do paga
mento mais da terça parte t, e o que grangeam com os In
dias vai mais que tudo ... de~tas causai; e d'outras mande
V. M. iuformar e remedêe isto com lhe tirar as aldêas .... e
os Padres se quizerem ensinaI-os a ser christãos lagar lhes
fica sempre de fazei o» 2. Mais de um anno ante!! havia
o governador ponderado ácerca da (má natureza destes
padres e pouca razão com que se queixavam dos governa
dores passados, e quão pouca verdade falavam em tudo,
não tratando mais que de curar suas queixas, e offuscar a
verdade I) 3. Deixemos aos que forem homens de ordem e
de governo o sentenciar de que lado estava a razão.

Acerca do melhor meio de governar os Indios, ja pelo
que dito fica se sabe que o governador não votava pelas
aldêas dos Padres. Pelo contrario era de opinião que reli
giosamente o Indio pouco ganhava, ao passo que as cidades
perdiam população, as tel-ras braços proprios á cu1Lura, e o
gentio não adquiria os habitas de civilisação, policia e pu
dor, que só as grandes povoações proporcionam. Apenas
chegado, ins'stia na necessidade de um regulamento pelo
qual podessem ficar as aldêas sujeitas mais directamente ao
governo do Estado, pondo-lhes um capitão, e 11m meirinho
e um sacerdote: para os ir assim habituando ao trato e go
sos dos colonos; pois quanto á religião elles nada sabiam,
e «apenas tomàvam de cór o que se lhes ensinava J. Era
de opinião ser o gentio. variavel, incapaz e fóra de todo
o governo e razão por si só. Fiava pois mais do contacto
delles, embora, a isso coagidos, com a civilisação, da que
de quaesquer outros meios. E ao passo de que com este
systema supririam, de mistura com os escravos de Guin~,

os braços que escaceavam; não iriam, tanto, como então,
para os ~atos reunir-se aos negros fugidos ou canhambolas;
do que resultavam u.mortes e furtos. escandalosos e vio-

t Contra eco detrimento notave]» que
recebia a Fazenda com o pagar aos Pa
dres em assucar pelo preço que tivera
em annos anteriores represeQtava ja
Christo,'am de Barros em carta de 18

de Nov. de 1578. .
2 C. de D. Oiogo de 7 da Fev. ele

1611, que sel'á publicada em outl~a oc
casião.

3 D.n de 20 de Jaueiro de 16JO. ld~m.
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lencias, por cujo respeito não se podia atravessar'o sertão SEC.

d d
t xxv.

commo amente e umas partes a outras» .
Estas ratões e outras expostas em uma carta sua que

publicaremos ao diante ácerca dos prejuizos que tinham os .
d f . I' d I\olamora ores no comprar escravos a rICa nos , e ta vez .am a no fim.

mais que tudo um~ rasoavel exposição da Camara da Pa
rabiba., que tambem publicaremlls, moveram a côrte a pro
mulgar a lei de 10 de Setembro de 1641, que admittiu
ácerca dos Indios algumas providencias analogas ás que se
haviam tomado no Brazil depois do falleciroento de Men
de Sá 2. D. Diogo agradeceu a elrei o favor que com esta
lei concedera· a todo o Estado. ainda que «a quem tinha
as aldêas a não lhes pareceu bem» ;-=e acrescenta: ·«Neste
principio me pal'eceu ir com algumas considerações até qlle
os Indios entendam a mercê que V. M. lhes faz; porque
não falta gen~ que professa virtude que lhes tenham met-
tido na cabeça algumas cousas que nem convem ao serviço
de Deus, nem de V. M, e bem dos mesmos Iudios» .

As duas tepresentações a que nos referimos são termi
nantes; e se a da Parabiba ie podia dar por suspeita, por
que tratassem os moradores de pugnar por seus interesses,
outro lanto não poderia ajuizar-se da do governador, que no
proprio officio pedia que o ·rendessem. Despeito tão pouco
podi.a ser, pois que apenas durante o seu governo inten
taram os Indios um ataque, em Porto Seguro. onde no
engenho de uni Gomes de Aragão Ibes fez frente o capitãú
Estevam Curado \ só com duas armas de fogo e dez fre
cheiros; de modo que tardios chegaram até os soccorros
vindos da Bahia ás ordens de Vicente Paes e dos Indios d~

Caxoeira, mandados por Arfonso Rodl'igues, filho do Ildes
cendente do sol» Alvaro Rodrigues &.

. Deixando porém as questões do bispo), dos Jesuitas e
dos Indiós,. procul'emos rematar e:;ta secção, que ja vai lar
ga, resumindo o mais essencial que nos falta dizer tio go
verno de D. Diogo, Em 1610 a rerrda do Estádo abcnada

t Rasão do Estado, .etc.
, Vejo as duas citadas cartas e a ana

Iyse desta lei e das ultimas anteriores
na nota 88 pago 469. .

i Já em 21 de Julho de 1607 se ha
viam apresentado ao Con'selho da India
varias queixas contra os Jesuitas pelo
que respeitava aos Indios. Talvez op-

pondo-se ao pedido que em 13 de Fev.
fizera o procurador delles para obte.
rell\ «o governo do gentio do Mara
nhão».

~ Carta de D. Diogo d'e Menezes em
JuUJO de 1009. Original do A.

5 Vejo o que dissemos anteriormente
acerca deste A. Rodrigues.
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iEX~' pela Babia, producto dos dizimos pagos metade a dinbeiro,
---:.. metade em r>roducções, se orçava em quarenta e dois con

tos de ·reis. A despeza montava a máis de ·trinta e cinco
contos, dos quaes passante de vinte e dois pagos· em di
nheiro e o resto em fazendas. Eis em resumo.atgumas ver
bas. Ao bispo, cabido, doze vigarios ·do R.econ~avo, det
de Pernambuco, igrejas da Goyanna, ltiamaracá., P.arabiba,
Rio Grande., I1heos e Porto Seguro ;~quatr@ conto;; tresen-
tos .Lrinta e oito mil setecentos e vinte reis. GO'Versador e
:Relação; ~uatro con.tos quatre centos quarenta e tre's mil
duzentas e sesseDta e seis reis. Jesuítas: ~res contos qua
tro centos setenta e um mil e 'Seiscentos reis.-O restanLe
se gastava com indemnisar o valor da redizima aos dona
tarios de Pernambuco e ltamaracá • com os capitães mo
res, officiaes da tropa e da fazenda e pequenas ordinarias
aoS conventos de Capuchos e Benedic~inos.-As praças de
commeroio ·mais cORsideraveis do Brazil t - priAcipalmeate
a Babia ifloreciam , e tillham numerario em abunàauci.a,
como emporio das cidades ,riBeirinhas do Prata. Assim
pouco se chegou a ·resentir do excesso no tributo do aSSQ

car elevado a trinta por cento.
O mencionado rebate em Porto Seguro deu ao goverrll8

dor a idéa de mandar para essas bandas dois pilotos" An
tonio Vicente e Valerio Fernandes cond·uir, desde a ponta
de Corumbabo até o r~o das Car.avellas, os eKames,e s@n!las
da cosLa, em virtude ·dos quaes ficaram de uma vez perfei
tamente conheeidos os chamados baixo!; dos Abrolhos. Aos
.pilotos acompànhou Diogo de Campos, sargento mór do
Brazil, isto é, inspector das capitanias todas DO que 1'es
peitava á milicia,-o Ol;nistro <Ja guerra ou autes o chefe
do estado maior do BI'azil, para nos fazermos melhor ea
tender. Em ,Pernambuco se tlltimav.a agora. sob a direcção
do Ilengen.beiro· mór» do Brazil Francisco de Frias. o forte
do -Recife Oli do Picão, chamadQ tambem da «Lage)' e de
s.. Francisoo da Barra.-Ao Rio Grande acudiu o governa
dor Ç.ontra alguns desmandes do capitão, que tinham o
povo sem justiça. nem meios de a requer.er, cria:ndo ahi um
tabelião e um ,provedor, e mandando individuos indepe~·

dentes, capazes el'-ercer os ·cargos do concelho. D. Diogo

I P)TariJ, citado por SOlllhry I, GGI. :1'
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s:Jbia que O primeiro fim dos governos é administrar justi- ~~~.
ça, garantindo a propriedade dos bens, e a segurança das --:
pessoas conlra qualquer tropelia; para o que é indispensa-
vel que cada um encontre faceis os meios de poder quei
xar-se.- o tempo deste governador p_rovidenciou a côrte
ácerca dos cofres dos orfãos e dos defuntos e ausentes.
dando regimento á seus officiaes, e dispondo' que dos juizes
dos orfãos se tirassem residencias. Tambem se ordenou que
no proprio Brazil livessem accesso e fossem recompensados
os individuos que a elle houvessem prestado serviços. Com
tal providencia os empregados começaram a tomar mais in~

teresse pelo paiz que ficava por assim dizer sendo sua pa-
tria; o que foi um grande passo dado no caminho para a
fljlura nacionalidade. . .

Não terminou D. Diogo de Meneses o governo senão de
pois de haver proposto I a co~onisação da nossa costa de
leste·oeste desde o Rio Grande até o Maranhão. Consultado
officialmeute 2 ácerca do modo como se deveria isso levar
á execução, depois de mui aturados conselhos e exames,
para os quaes mandou até ao Rio Grande o sargento mór
do ESlado , Diogo de Campos, precursoramente indicou a
criação de tres novas capitanias: a primeira 'no laguaribe
ou Ceará; a segum:hi no porto do Camucim do actual Piau
by, e a terceira no l\'laranhão 3. E para mel~or provar.a
facilidade de executar os seus planos. concertou um com
o sargento mór e o capitão do Rio Grande pa'ra a fundação
da primeira feitoria no Ceará, o qual foi ex.ecutado perfei
ta'mente pela industria do Tenente do mesmo Rio Grande
Martim Soares. Este. official que de mui joven estivera no
Jaguaribe com os de 'Pero Coelho e. Soromenho, travára
amisade com um principal, de quem conseguiu que mu.
dasse a aldÓa para o porto visinho da ponta de Mocuripe,
mui frequentado dos navios entrelopos. Bem depressa a lri
polação de um ~ destes foi em grande parte viclima da con-·

I «~Icllei.es. cujo ?-elo e chi'istJlldade 'J C. R.•de ii de hn: de J61 i.
pareci:l. assegur~1' -I,s maiores empre-. 3 Em virLude de suas propo~l:ls de
zas... , tendo ... I)raticado equa i a~~en- 12 de Març'-D de i6J2.seriàm comnmni
lado a forma mai. l'aei I, mais breve e cadas ao successor Gasp:jr de Souza' as
mellOs custosa- 'de' aquella conquisla ordens de 9 de Out. e 8 <le No\'. dê
desdenhada e quasi de· Lodos ja avol'I'e- 16t~, ordenando que 'se pov"as e o Ma-
cida, c dando com sua co tumada pru- ranhão. . •
deneia e \'el'l!ade conl.<\,» etc. Jornada .4 Segundo Djo~o de Menezes de na-
do :'Ibmnhão. ção fl'ôlnccza. Veja a llota no fim.

III<T. ClCR. DO BIIAZ. TOl!. r. 22
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i~~; fiança que continuou a por rios selvagens, ora influidos pelo
-.--:.. proprio Mart.im Soares, que por mais disfarce ia nú e coa

tiado I.na pelle, isto é tauxiado de cores como os seus ca
maradas. Mandou o principal por um filho seu parte da
proeza ao governador D. Diogo, que julgou dever corres
ponder ao atLencioso aviso enviando em auxilio dos novos
alliados uma escolta de dez homens e um sacerdote, os
quaes trataram logo de estabelecer um presidio fortificado,
e uma hermida com a invocação da Senhora do Amparo,
que imprecavam com razão os que tanto delle necessitavam
naquella- soledade. As obras· de fortificação se augmenta
ram depois muito, ao longo da praia, donde procedeu cha
mm'-se do Forte ou da Fortaleza a povoação que foi cres
cendo em ruas perpendiculares ás suas faces e á mesma
praia. Situou-se a meio da enseada ou an tes da pouca SOo1

sivel concavidade de obra de meia legua, que abi faz a costa
a loeste da ponta de Mocuripe, junto á qual encontram
fundeadouro os navios; tendo o resto da. mesma concavi
dade muitos baixos e alfaques, a tal ponto que o melbor
caes é proporcionado pelo abrigo destes. As terras visinnas
são arenosas, e geralmente inferiores ás do Jaguaribe: c o
porto bem que mais franco, é menos abrigado especial
mente dos nortes.

D. Diogo de Meneses recolheu ao Reino. E dahi a dez
annos um titulo mui illustre, o. de Conde da Ericeira, en
cobria com mysterioso véo á posteridade o seu nome e ser
viços. Em Maio de 1635 fallecia em Madrid. O Brazil agra
decido saberá perpetuai' seu nome e serviços, bemdi7enclo
a memoria do primeiro Conde da Ericeira. Do tempo que
governou possuimos não só quasi toda a corresponuencia
de proprio punho, como o eterno padrão da oura Ra
são do Estado do Brazil '/to governo do Norte somente assim
como o teve D. Diogo de Meneses até o anno de f612. Fosse
ou não a obra por elle escripta ou dirigida, é uma preciosa
pedra milliaria posta em seu tempo na terra ue.Santa Cruz,
na dis'tancia de um quarto de seculo áquem da que' deve
mos a Gabriel Soares.

I COlltiar el'li a expressão dos Indios, que preferimos a «tatuir» 011 semelhantes.



SECÇÃ o XX '1.

DESDE A OCC PACÃO DO ~IARA:'\HAO ATÉ A 1I~:i'i0l .AO DA DAHlA.

UM NOVO acontecimento vem realçar o espirito emínen-
t€mente previsor do estadista que deixava o governo de
Brazil.-de D. Diogo de Menezes. primeiro Conde de Eri-
teira. Os seus temores de que outros viessem a senhorear-
se do Maranhão realisaram-se.-Entre os muitos France-
zes que desde annos frequentavam, mais que os nossos ma-
ritimos, essa parte da costa brazilica, alguns conseguiram
fazer-se ouvir na proposta de que por conta da França se
apl"Oveitasse, e com força de gente, o que outros tão mal
apreciavam. Entre esses Francezes ha que contar a.Rifault,~~Jif.'
ja antes nomeado, e um seu companheiro Charles des
Vaux.-Verificadas as vantagens do projecto, se organi
sou em França uma companhia que preparou os navios, fez
os primeiros gastos, e alcançou do governo francez, não
só licença para rometter a empreza, como to~a a pl"Otec
çao para ella. Por fim no mez de Março de HH2 partiam
de Caneale tres navios com gentes de armas e muitos co
Jonos. Fizeram escala na ilha de Fernando de Noronha,
donde vieram á costa do Ceará, e correndo com ella para _
loeste foram fundear ao abrigo. da iiheta. que desde então~~·~./~
6~ ficou chamando de Santa Anna. Dcs Vaux, mui conhe-~ .4. .7~
ciclo daquellas agoas e daquelles Indios, se encarregou de-: 0~ 04i.,A

levar a estes a nolicia da chegada dos novos hospedes.~......-~....
. Prevenidos os Indios, velejaram os navios para o porIa me~ -
lhor daquelles contornos, e a que chamavam de Jeviré.-
Antes de tratar de soa configuração e pouso digamos Juas
palavras acerca de lodo o dislricto. conhecido pelo nome
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i~g de ~l:lranhão, que a principio se deu ao rio Meary engro 
~-' sado com as aguas do Pindaré.

A quasi" duas terças partes da distancia que vai ua cabo
de S. Roque ao Amazonas se engolfa a c sta bastante para
dentro como se a alagassem ahi GS muitos rios aOuentes
nesta paragem, que destinada a ser terra firme. como que
se vinga de os rios Ih'o não deixarem, apresentando tan
tos parceis e tantos escolhos, que podéra dizer-se que
o mar aqui não se propoz de ser mar. Desses rios os mais
caudalosos e que mais ras'gam a costa são o Meary e o
Itapicurú, que vindo da baQda dO'sul desde certa distan
cia um tanto parallelamente, depois de encontrarem a agua
salgada seguem ainda a par, inclinando-se um pouco para
leste' formando as duas chamadas bahias ue S. Marcos ao
poente, e a de S. José, ao nascente, menos vasta do que a
primeira.-E-ntrc" estes dois grandes rios e seus portos ou
bahias, que como dissemos correm a pouca distancia e um
tanto a par, se destaca naturalmente uma comprida penin
sula ou nesga 'de tena, cujo extremo se esgarça do tronco
principal e por conseguinte do continente, por um canal
chamado do Mosquito, e forma por si lima ilha de figura
trapesoidal á qual se denominou tambem do Maranhão; e
tem umas sete leguas na maior extensão de nordeste a so
doeste, e'metade ue largura, tomada perpenJicularmente
esta dimensão na linha de noroeste a sueste. E' geralmen-
te a ilha mais' elevada que a terra fil'mEl visinha, á qual
parece pertencer. Vestem-a frondosas matas, e regam-a
muitas ribeiras. A principal que "era a chamada etltáo d~

Jeviré, e hoje se diz tamb6m, como a ilha, de Maranhão.
desemboc.3 na bahia de S. Marcos, de modo que do lado
da barra serve de abrigar o porto a propria terra do con
tinente fronteiro. O litloral da ilha que corre do porto pa-
ra leste, urnJanto cQnvexamente, e qU3si pal'allelo ao ca-

ai do"Mosquito que contol'na a ilha do" lado do sul, é des
abrigado e tem diante o grande parcel chamado da Co-
roa gra"nde. ,
'. Foi esse porta que o cbefe La Ravardicre prefériu para
asselltal' a sua colonia; e com mais razão quando ao entr3l'
nelle encon'trou" á mão esquerda uma conveniente cha paua
a çilVal1eiro dos contornos, salíenLe sobre o porto, e re
gada'do Jadá da barra por outro rio., que' em virlude do. .
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~ J<ll'U. do M3l'anuáo, ele.t Provo de 29.dc Maio de 161;).

convento depois c~n~truido á 5lJafoz pelos ca~lIchinbos ~~~i.
francezes da expedlçao, se cbamou de S. FrancIsco. Co-~
meçou Ravardiere por fortificar essa chapada por meio de
ulDa cerca que guarneceu de vinte peças; e depois allrahiu
para a ilha com muitas dadivas A promessas os Indios da
quelles contornos até cem e duzentas leguas. Em cada al-
dêa punha per chefe um francez, com alguns soldados.
Logo tratou de mandar explorar o paiz, de forlifical-o, e
de fazer muitas roças.

Deviam estas noticias chegar ao conhecimento da côrte,
quer por via do proprio Brazil, quer da FrançaJ onde os
preparativos se baviam feito sem grande segredo. Ocerto é i6U"

que nos mezes de Outuhro e ovembro expediu o govern.o
ordens terminantes a Gaspar de Souza, sucessor de D. Diogo
de Menezes, já autorisado a fixar provisoriamente a resi
dencia em Pernambuco, para tratar da conquista do Mara
nhão. Não se dizia, ao menos por escripto, uma palavra de
expulsão dos Francezes, de cujas forças parece nem bavia
exacta idea. Pelo contrario o governadol' se limitou a pro
seguir o plano prop0:.to pelo seu antecessor, da criação de
uma nova capitania além do Ceará, no porto de Camueim;
e della elegeu por capitão ao mesmo Jeronymo de Albu
querque, que antes o fóra do Rio Grande I, e era « experi
mentado nas cousas do sertão e dos lndios e grande truxa
mante 0\1 lingua entre elLes, e com nome de seu uemfeitol'
e parente ... mui acceito e conhecido em toda aquella cos-
ta ~. D Partiu Jeronymo de Albuquerque e passando ao Cea-
rá, alli concertou com Martim Soar"es, que fosse a reconhe-
cer o resto da costa para sotavento, com o piloto Sebastião
Martins, e a sondar a força que tinham os .Francezes no
Maranhão, em quanto elle ia fundar uma povoação no Ca- "
mucim, onde o mesmo Soares devia regressar com as noti
cias que alcançasse.-Parliu Soares para a banda do Pará,
e no mez de Agosto se. avistou com os Francezes do l\Iara
nbão,'aosquaes deu por desculpa que andava em busca de
um sitio a proposito para eSlabelecer um engenho de assu
cal'; quando porêm quiz voltaI' a barlavento não poude
montar a costa e foi arrrbatlo ás Anlilhas, e no Brazil che
gou a ser julgado p~rdido. Albuquerque reconhecendo que
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i~~i nO Camucim a terra era má, e que nem havia agua, pelo que
---.:. naturalmente já antes fôra abandonada de Europeos, sc

gundo indicavam ruinas de pedra e cal ainda patentes, se
retirou a Jurará-coám, ou o que vale o mesmo á .Bahia
das Tartarugas; onde sob a invocação da Senhora do Ro
sario levantou uma povoação, deixando nella quarenta
homens ás ordens de um sobrinbo seu, e regressou a Per
nambuco.-Esses infelizes estiveram abandonados, defen
dendo-se dos Indios, e obrigados a comer hervas do campo.
até que dahi a um anno lhes foi mandado de Pernambuco
nomeado para os commandar, Manuel de Souza d'Eça, em
um r.avio com soccorros de gente e de mantimentos; os
quaes soccorros chegaram justamente tres dias antes que
flhi fundeasse uma náo dos do Maranhão, da qual desem
barcaram cem homens, que, 8Ó' depois de rechassados em
um ataque, seguiram sua rota .-Eram ja então mais ter-

UllS.
minantes as ordens do governo para se tratar da co\}-
quista das terras de Maranhão; e o Sargento mór Diogo de
Campos mui conhecedor do Brazil e que passára esse anno
êm Portugal, onde estava com licença, recebera ordens
terminantes para voltar ao Bl'azil ~ tratar desta conquista.
Como já para ella estivesse nomeado capitãú, o governa
dor con60u a Diogo de Campos o posto dc adjunto, para
<1ecidirem ambos os negocios em conselho. E em quanto o
sargento mór em Pernambuco cuidava do aviamento das
munições de guerra e de bocca, seguiu Albuquerque por
temI pal'a a Parahiba e RiO Grande a juntar os Jndios, es
perando neste porto com elles a expedição maritima, nos
preparativos da qual se gastaram mais de seis contos de
reis.-Antes de partirem os navios de Pernambuco chega
ram pela Europa noticias de Martim Soares e com ellas O'

piloto Sehastião Martins, que muito veiu a ajudar á nova \
empreza, pela circunstancia de haver rêconnecido áquem
do Maranhão o porto do Pereá. -Sabida a força com que
estavam os Francezes,'ordenou o governador que a expedi
ção se limitasse a ir primeiro fundar uma colonia aquem, no
dito porLo dó Pereá, no da Tutoya ou em Paranámcrim, onde
menos podessem aventurar-se; avisando o governador ape
nas abi se estabelecessem. Embarcaram pois em Pernam
buco.coni Diogo Soares uns 500 homens; e partindo do Re
cifc aos 23 d'Agosto de i6H foram a rellnir-se a Jeronymo
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d'Albuquerque, que com Indios em numero menor qne este i~~i

05 esperava no Rio Grande.-Seguiram para o Ceará, on-~
de ficaram muitos Indios, além de quarenta da armada, em
troco de uns dezoito frecheiros que ahi se reuniram. Passa-
ram ao Paranámerim e á Bahia das Tartarugas, e aqui ainda
diminuiu o numero dos Indios reduzindo-se a dnzenlos.
Assim ao todo havia 500 homens d'armas: e no meio de
não poucos perigos foram fundear no Pereá.-Achando-se
este sitio pouco favoravel para estabelecer a povoação, so
bretudo pela falta de um manancial de boa agua, mandou
Albuquerque em um batel ao fluminense Merchior Ran
gei, com ou tros, a explorar algum porto mais pela bahia..l
de S. José adentro. Voltou RangeL com a noticia do que
encontrou em Anajátuba, quatro leguas distantes do Rio
Mony da margem direita.-Levaram ferro os navios, e
atravez de milhares de perigos por entre essas innumeras
illnls do arehipelago, que chamaram das Onze mil virgens,
depois de navegarem ás vezes sobre Lodo, entraram o ca
nal de Mamuna e chegaram por fim ao rio prererido, on
de assentaram campo"construindo um forte hexagonal so
bre uma pequena eminencia no sitio, chamado Gnaxendu
ba, naturalmente em virtude da muita guaxima que neHe
havia. Indicou o sitio para o forte o Sargento mór, e logo
o engenheiro Francisco de Frias dirigiu sua cOllstrucçâo.
Um pequeno mananciaL separava o dito forte de um morro
que do lado do norte lhe ficava a cavalleiro e qUQ não foi
oecupado. -

Em quanto seguiam as obras do forte, que foi chamado
de Santa Maria, começaram a acercar-se algumas canoas
d'Indios, ora com aparencias de amisade, a qual ó capitão
mór se mostrava sempre propenso a acreditar, ora com in
tentos manirestamente hostis; pois alguns deram em urnas
Indias que andavam mariscando e «com terrivel brutalida
de" despedaçaram quatro moçoilas, e mataram um Indio
que lhes acudira. Com este facto que parecia não ser mais
do que a cerimonia dos Indios de quebrar algumas cabeças
como signal de guerra,. segundo seus usos e ritos, perde
ram muitos dos nossos a esperança de atrabir delles a ami
sade; poig que, depois de tal manifestação, sem a guerra
(C e sem se lhes dar uma grande rota», não havia que pensar
em pazes. Não foram porêm prejudieiacs estas aggressõos
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i~~i pl'eliminares; pois que pelos prisioneiros se poude conhe
_..::.. ceI' melhor o estado, força e intentos dos Francezes, lo:

mandar-se de tudo aviso, por dois caravelões, ao governa
ÚOI' do Estado •. Deixando de occllpar-nns por extenso

·dessas aggressões, bem como das primeiras invc:.tidas dos
Francezes por mal', em uma das quaes nos tomaram uma
cara\'ela e dois barcos menores, que estavam quasi des
guarnecidos, baste saber que por varias contratempos que
nos foram favoraveis, os inimigos s6 conseguiram apre
sentar-se em força com sete embarcações e muita canoas,
diante do arrayal , mais de vinLe dias depois que este fóra
occupado, e que se esLava fortificando. Se então se limitam
a bloquear a recente col,mia, talvez que ella se houvesse
entregado, ou a sua gente mcttido Loda ao sertão anLys de
ser soçcorrida. Felizmente porêm os Francezes levados do
seu natural ardor, resolvel'am atacar o arrayal na madru-

Nov ,19. ga-da do dia 19 de Novembro de '16H.-Mandou Ravar
dià're desembarcar uma força de duzentos Francezes e mais
de mil e quinhentos Jndios, ás ordens do seu immediato
Pezieu. Occu pou este a praia, e neHa se forti ficou com seis
trincheiras de pedra ensôssa, e com muita arte as prolongou
à cuberto do nosso forte até o morro padrasto a elle, no
qual com faxinas se fabricaram parapeitos. Conheceu Al
buquerque que já não devia esperar o alaque, e qlle era
essencial tomar a offensiva antes que os atacantes aperfei 
çoassem seus l:eparos. Deixando pois de guarnição no forte
unicamenLe uns trinLa soldados dos menos capazes de com
bater, dividiu a mais força cm dois corpos, de setenta e8-
pingardeiros e quarenta frechciros, alêm de um corpo de
reserva quasi todo de Jndios. Confiou o mando desLe ultimo
ao seu sobrinho Gregorio Fragoso d'Albuquerque; e dos
primeiros. tomou de um o mando, e entregou o outro' ao
seu companheiro Diogo de Campos. Encarregou-se o capi
tão mór de ir com a sua genLe contornear o morro que oe
curava o inimigo. e de dar a tempo signal para Diogo de
Campos <lLacar os da praia pelo outro lado. Em quanto ef
fectuavam o movimento veiu um parlamcntario de Ravar
dierc com nma carla intimando a Albul]uerque que se ren
desse. -.1briu-a Diogo de Campos, e suspeitando no, ihimi-

I A "Sua Senhol·i:p) diz Oiogo de C:am- teriam os governadores,
poso Tal el'a li tratamento que clltão
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go intenções de ganhar tempo, deteve o pal'1amcntal'io e ~~$i.
caíu sobre os ua praia, tomando·lhes a primeira trincheira:~
seriam as dez da manhã. Vinham soccol'rel-os os do marrai
quando avançou a nossa reserva atancando-os. e aos pri
meiros, de nanco. Logo Albuquerque.se apresentou do ou-
tro lado a decldtr a acção, o que succedeu em virtude da
morte do chefe dos contrarios, o illu5tre Pezieu. Debalde
ideou Ravardicre um desembarque com oitenta homens
para occupar o nossa forte. A maré tinha vasado. e suas
lanchas não podiam aproximar-se, e eram va~ejadas pela
nossa pouca artilheria. Por outro lado tambem os comba
tentes não podiam embarcar-se: suas canoas estavam igual
mente em secco, e em numero de umas quarenta foram in
cendiadas pelos nossos [ndios. Retiraram-se pois os con
trarias para o alto; donde foram tambem desallojados i e
durante a noite a muito custo se recolheram ás embarca-
ç:ões, havendo para isso Raval'diêre tido que bordejar pela
cosIa. A perda do inimigo ~m mortos pas ou de cem ho
mens; nove ficaram prisioneiros. De nossa parte tivemos
onze mortos e dezoito feridos, entrando neste numero An-
t.onio de Albuquerque, filho do capitão mór, e o fluminense
Belchior Rangel. Os Fl'ancezes desanimaram muito com este
I'cvez: e vieram a offerecer um novo exemplo de sua pou- n~"il~.
ca propensão para as emprezas de colonias longinquas.

E como seja certo que a boa guerra traz boa amisade,
Ravardicl'e depois de mandar pedir licença para ent.errar os
mortos, começou em praticas e corl'espondencia que pou
co a pouco se foram suavisando', a ponto de concluirem os
dois chefes paI' combinor a sll'pensão de hostilidades por
todo °almo immedioto, durante °qual pediriam novas or
dens das côrtes respectivas. onde cada qual mandaria um
agente ou emissario. Ne3ta correspondencia ja aparece .le-

I ronymo de Albuquerque nssignando-se corri o cognomen de
Maranhão, que desde então tomou.- Para. ir a Paris com °
agente francez. o capitão De Pl'atz, nomeou o capitão mór
a seu sobrinho Gregorio Fragoso, dando-lhe alêm das ins
trucções por escripto, uma carla de recommendação habil
mente redigida para o embaixador besp<lnhol naquella côr
te. Para Lisboa partiu o sargento mór Diogo de Campo, e
em sua companhia, como agente por parte dos Fl'ancezes.
um ofllciol por nome Mal.hieu Maillard. Junto ao forte lra-
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REC. tou Albuquerque de construir urna pequena bermida com
XXVI.· - d S h I A' d .~ a lovocaçao a en ora (a JU a: ao mesmo tempo mUl-

tos colonos e alguns rndios começaram a fazer roças, e a
~stender-se para o interior, por onde encontravam melho
res terras e aguas; e julgamos que nesta occasião teve ori
gem a povoação de [catú ou Fonte-Boa, á margem direita
do Mony.
- Decorreram alguns mezes até que no meiado do anno de

1615 chegavam a Jeronymo de Albuquerque tropas de soc
corro. E ou porque se viu mais forte, ou porque recebeu
novas ordens, intimou a Ravardiere que se rendesse, ao
que este annuiu, compromettendo-se a partir no fim do
anno, isto é dentro do termo dê cinco mezes, sendo in
demnisado do que deixasse na ilha. Em fé do que fez logo
entrega do forte de ltapary (ou de S. José) que na mesma
ilha ficava fronteiro ao nosso. Ainda não haviam decorrido
tres mezes \ quando a chegada 'de um poderoso reforço
de sete navios e dois barcos menores trazendo novr.centos
homens e com elle~, ja de volta, o activo sargento mór Dia··
go de Campos e o capitão Diogo Soares, veiu ainda a fazer
alterar o ajuRtado, e a apressara partida dos Francezes sem
outra coudição mais que a da conce são da livre retirada
de suas pessoas e bens. Vinha por chefe deste ultimo soc
corro, e com o titulo de Governador geral da Armada e
Conquista (e. por '~ooseguinte com mando superior a Jero
nymo de Albuquerque) Alexandre .de ~loura, que antes
fôra cnpitão em Pernambuco. No dia 5 de Novembro fez
Ravardicre entrega do forte chamado por elle de S. LIJiz,
e logo pelos conquistadol'e3 de S. Filippe. Os Francezes que
o guarneciam se embarcaram para a Europa. Havardicre
acompanhou a Alexandre deMoura a Pernambuco e daqui
passou a Lisboa. Apezar da mudança do nome do forte,
a povoaç'ão não veiu [l perder a primitiva invocação de S.
Luiz, e ainda hoje a conserva a capital do Maranhão. A ,co
lonia da GnaxendlJba som·cu um incendiai entrf'tanto aos
seus moradores aLtribuimos a origem da actual Anajátllba.

Com os Francezes tinham vindo alguns religiosos capu
chinhos. Dois destes, Cla.ude d'Abberille e Ives d'Evreux

I A 17 ele OUlubro funue3r3m no Pe- Luiz, segundo o rolei 1'0 desl3 jorn3da
re:\; donde sail'am p:1I'a a ilha de Sall- escl'iplO pelo piloto mói' Manuel .GtJn
ta Anna, c dest~ par~ o j10r10 de S. ç~I\'(!z.
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for.am clll'Onistas deste feito .. A obra do ultimo, bem que se ~~frjo
imprimisse t, nã·:> chegou a air a publico. A do primeiro é -,-
d o. o I d o Notae maIOr Imporlnncla pe os nomes o palz que contem, no lim.

muitos dos quaes ajudam a verificar 00 a confirmar os de
oulros autores. De nossa parle foi historiador de quasi toda
a jornael}} o sargento mór Diogo de Campos, a quem Ber-
redo e Soulhey não fizeram mais que seguir, ás vezes sem -
a devida prevenção conlra suas exaggerações ou resenti
mentos, aliás pouco favoraveis á gloria do prudente chefe
perna mbllcano.

Segura a capitania do Maranhão, em virtude de ordens
que tinba Alexandre de í'I'loura, antes de regressar a Per
nambuco, dispoz; a fundação de outra nova, obra de cento
e ci-ncoenla leguas ao poente, nas aguas do Pará. Fiou o
encargo, com o titulo de capitão mór, a Francisco Caldeira
de Castello Branco, que viera por chefe do primeiro soc
corro. Partiu Caldeira do Maranbão 2 com cento e cincoen
ta homens em tres embarcações, e seguindo pela costa com
loda a precaução, andando só durante Q dia, entrou pela
barra elo Pará e foi assentar a povoação a que deu () no
me de cidade de Nossa Senhora ele Relem. O dislricto pri
mitivo da nova capitania não deixa de ter analogia com o
uo Maranhão que descrevemos. Em lagar do rio Meary te
mos aqui o grande Amazonas 3; em vez do Itapicurú, en
fiando-se pela babia de S. José, temos o Tocantins e o gol
fo que se chamou rio do Pará \ communicanclo com o
mesmo Amazonas pelo esteiro ou canal de TagipurÍls 5 que
srpara do continente a ilha de Marajá de figura oval, e
obra de seis [antas maior em superficie que a do Mara
nhão.-Até na circunstancia de haver no Maranhão como
no Pará o fenomeno da pororoca ou macal'éo se parecem
uma e outra paragem, com a differença de ser na foz do
primeiro rio da terra tudo mais grandioso: aguas, ilhas,

{ExisLe della um eXl'mplar na llibl.
pnblica dc Paris, ~uc foi dadu a conhe
cei' ao publico pcIo bencmcriLo senhor
Ferdilland Delliso .

2 No dia dc Natal scgundo asscvera o
c:lpitào André Pereira que ia.na eXI)C
tliçãoo

3 «Trazem os homens cabello com
prido como mnlheres c de mui perto o
pareccm; dc quc podc ser nasceria o
engallo qUll dizem d~s AII1~ZOllas»o-

Este desengano nos d:', o capitão André
Pel'etl'a, companhei'oo de Caldeira, e
auLo,o de uma relação quc existc em
Madrid.

'\ r Lo é Hio do Rio. o mesmo SIU'CC
de com dizer Riu Pa,oall:\; e ouLro Lauto
pas a eom v:trios rio da Europa, cnjos
1I0mes eL)'l11ologicamcIlLe não querem
dizer senão Hio.

S l. to é dos IC~nilJaes de mach~clos

di pedra».
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~~~i portos e igarapés, tudo parece formar um,labyrinto sem
-.-:........:. tim.-Preferiu Caldeira uma posição no continente á quem

da ilha dc Marajá, analoga, respectivamente a esta, á do
forle de Santa Maria da Guaxenduba relativamente á ilha
do Maranhão. Assim á margp.m direita do mencionado rio
Pará, a umas trinta lcguas tia sua foz, e n'um pontal que
se afeiçoa enlre as aguas do mesmo rio) e as' do Guamã,
que nelle desemboca ao sul do mesmo pontal, se assentou
a nova povoação, que se ficou chamando por abreviação
Belem do Pará ou f)implesmente Pará; nome que passou á
capitania, igualmente chamada do Grão-Pará.

O primeiro capitão, depois de prestar não poucos ser
viços em recontros com inimigos, .ia da terra, ja da Eu
ropa, foi deposto pelos seus. Imitaram-o no guerrear os ini
migos oull'OS capitães que lhe succederam, e principalmen
te Bento Maciel que conseguiu desavesar das immediações,
principalmente do porto de Curupá ou Garupá I os flollan
dezes que ahi-tinham roças de tabaco ~.

Não deix.ou a metropole de favorecer bastante as duas
novas capitanias, acudindo ao Maranhão com muitos co
lonos dos Açores, e ordenando que se entendessem pa!'a
e:;ta capitania todos os degredos ordenados para o Bruzil.
Pouco depois, por decreto de 15 de Junho de 1621, re
solveu-se qu,J as tres capitanias do Ceará, Maranhão e Pa
rá formassem }lm novo Estado inteiramente independente
do Brazil. A proviuencia era acertada, por isso que então
que não se conheci~m os barcos de vapor, era quasi mais
facil e segura a navegação daV para a Europa que para a
Bahia.

Nomeou-se pois par:a o estado do Maranhão um gover
nador geral e um ouvidor. Houve até idéa da criação de
um bispado, annexando-Ihe a capitania de Pernambuco 3;
porêm no ecclesiasLico tudo se limitou á concessão de po
deres de visitador ecc1esiastico e de cornmissario do San
to Officio a Ft'. Christovam de Lisboa, custodio dos ca
puchos, cuja religião e a do Cat'mo tiveram desde logo
conventos o bens nas duas novas capitanias. A FI'. Christo
vam, ao depois bispo de Angola e escl'iptor distincto, d~ve·

I Igarup:l. Porlo. Monloya, Al'l. y nham e Gram Para nssim de paz como
noc. pago Hi6. de guerra» etc. Lisboa; pOl' Malhias

~ Vl'j. Luiz Figueira, ((Relação de vn- Rodriguez. '1651, foI.
rio, SUCCCiiSOi acolIl~ci los no )lar~- l C. R. d~ g de I<'tlv. 1O':l2.
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mos uma «Relação geral de toda a Conquista do Mara- x~[:i
nhãoJ da qual aproveitou Berredo muitas noticias. Os Je- ---:.
suitas somente foram tolerados a signando um protesto de
que se não intrometteriam em proteger os Indios, impedin
do-lhes a sujeição aos colonos, a que se dava o nome de
administração. Na cidade de S. Luiz assen1Jorearam-se
do convento dos religiosos francezes dois capuchos que
haviam acoD;lpanhauo a Jeronymo de Albuquerque em to-
dos os seus trabalhos. Francisco Coelho de Carvalho, an-
tes capitão da Parabiba, foi o primeiro governador que te-
ve o estado do Iaranhão; porém tardou em seguir;) tomar
posse pelos motivos que adiante diremos. Antes de sua
posse, ja existia em começo,'para assegurara larga distan-
cia da cidade de S. Lutz á de Belem, uma nova colonia na
babia de Gurupy, que mais tarde Leve donalario e recebeu
o nome de .villa de Bragança, em honra da regia estirpe,
que veiu a occu!?a!' o throno. Tamb8m ao depois tive.ram
aqui donatarios as terOras de Cumá, as da Ilha de Marnjó e
as do Cabo do Norte.

EnLr.etanto as outras capitanias seguiam prosperando á
sombra da paz. Ao Ceará regressou de capi tão o funda
dor da coloDia Martim Soares .. que dentro de trinta annos
veiu a ser, segundo veremos, um dos campeões da res(au
ração de Pernambuco. No Rio Grande e Parahiba seguia o
gentio completamente sugeito; e os engenhos de assucar
cresciam em número, de um modo prodigioso. O mesmo
snccedia na capitania de Itamaracá adjudicauBilO conde
de lonsanto, D. Alva!'o Pires de Castro e Souza. A de Per
nambcco ganhára com a .assistencia ahi do governador
Gaspal' d.e Souza, e depois do seu successor D. tuiz de
Souza, que só foi residir na 'cidade do Salvador quando
pa-ra isso recebeu o!'dem expressa da Côrte, acompanhada
de uma provisão para que nenhum governador do Brazil
tivesse jurisdicção llem cobrasse ordenado, a menos que
não residisse na verdadeira capital do Eslado.-A povoa
ção do Recife crescia consideravelmente; bem como toda a
dita capitania de Pernambuco, sob a~ ordens do capitão
Matbias d'Albuquerque, irmão do donalario; e seu logar
tenente. A colollisação e cultura· se extendera ao eÚl'e
mq meridio,nal da capitania. e se de ent;olvia consicJera
velmeni~ nas visinhanças das Alagoas, havel)do já na do
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iEYj sul a villa da Magdalena I e na do norte a de Santa Lu
~ zia 2.-Constituiam Pernambuco e a Parahiba uma prelasia

ou administração ecclesiastica independente dos bispos do
Salvador; porém em 1625 foi de novo tudo annexo ao bis
pado, o que no anno seguinte foi confirmado pela carta
regia 3 que mandou ex.ecutar o breve d'annexação.-Em
$ergi pe, a fiscal isação ia regu larmente, e a mctropole se
occupava de animar abi o aproveitamento das nitreiras,
propondo-se até a estabelecer uma fabrica de polvom no
Brazil. Na Bahia succedeu a D. Luiz na posse do governo
o infeliz D. Diogo de Mendonça Furtado, de quem, ainda
mal, teremos de nos occupar na seguinte secção. Estava
de sargento mór Francisco d'Almeida de Brito. Francisco
de Frias era ain·da engenheiro mór do Est.ado. Pela costa

. começava a pesca das balêas, e fàra dado o ll1onopolio a
umcontractador na razão· de ciocoenta mil reis por anno.
Em 1622 houve offertas elevando esta renda· a setecentos
mil reis. O Espirito Santo, privado dos braços dos Indios,
recebia-os de Africanos; e por pnvilegio especial, não era
obl'igado a pagai-os a dinheiro porém sim em assucares e
outros generoso No Rio augmentavam os engenhos pelfls
ribeiros do reconcavo. Afiru de assegurar a costa visinha
dos contrabandistas e piratas mandou a côrte que Amador
de Souza, filho do illustre commendador Martim Affonso
Ararigboya, com um sobrinho seu, Manuel de Souza, fos
sem povoar Macaé e Peruibe. Daqui talvez a origem da
definitiva occupação do Cabo Frio devida depois aos esfor
ços de Constantino Meneláo.-Passemos porêm á capitania
de S. Vicente, que pelas contestações a que deu azo de
manda mais exame.

A opposição que seguiram fazendo os jesuítas, em par
ticular, aos habitantes de S. Paulo, encaminhou a muitos
destes, cada vez mais ousados, e aproveitando-se do pre
dominio que o irem a cavallo e o terem armas de fogo lhes
dava sobre. os Bllgres, pel'correram, para o sudoeste, a
ourela de terras de campos virgens que se ex.tende proxi-

i Diz Dllal'le Coelho (Hem. Diar. [l. terl'as a Dio!io de Mell0 de Castro para
225 v.) que a villa se el'iHiu em 1636; nellas fUlldal' uma villa com o nome da
pOl'êm 5 gundo oull'05 foi creada em «Ma~dàlena»,-Jaboal. Pt'eamll. [l. 2J7.
:1G24 e o mais 5e!iU1'0 é fazer p,'oceder ~ Fundada pOI' um cego: já existia
a 5ua fundação do anno de '1591, em em 1612, '
.que no dia;:; de Agosto fol'am dadas as, :; C. ft de ':li de Setembro de 'I62.!' ,

I •
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mo ás cabeceiras dos rios que vão, pela margem esquerda ~~~i

ao Paraná, da foz do Tieté para baixo, e chegaram aos~
campos ao norte dos de Guarapuava, chamados missões de
Goayrã, onde captivavaOl milhares de Indios. 05 capLivos
eram couduzidos prezos, alguns até ao Rio de Janeiro; c
em virtude das representações do governador Martim d.e
Sá ao rei contra este abuso, foi commeLLido o negocio ao
ouvidor da capitania. Porêm nesta epoca o que de mais
importante se passava no sul eram as grandes questões
ácerca dos deslindes entre as anLes chamadas capitanias
de Santo Amaro e de S. Vicente. A primeira, originaria
mente de Pel'o Lopes, fora adjudicada por sentença con
tirmada pelo rei (t617) cm favor do conde de i\lbnsanto,
D. Alvaro Pires de Castro .e Souza, que vinha assim a ser
o sexto donatario legitimo.-A segunda primitivamente
de Martim Mfonso, fora (igualmente por sentença que teve
confirmação régia) adjudicad á condessa do Vimieiro,
D. Maria,nna de Souza Guerra. Em quanto se decidiam as
dúvidas que pendiam de sentença, fora capitão de S. Vi
cente Martim de Sá, que, ausentando-se para o Rio, no
meou por logartenente a Fernão Vieira Tavares, o qual se
apresentou na capitania tomando posse de todas as villas
della. Logo porêm que o morgado de Martim Affonso foi
adjudicado á condessa de Vimieiro, nomeou esta por dele
gado a João de Moura Fogaça, o qual ao passar pela Bahia
fez ao governador geral preito e homenagem pela dita ca
pitania, e alcançou, delle govemador, ordem para que as
camaras dessem por suspensa a autoridade de Tavares.
Aggravou este para a Relação do Estado, expondo como
apezar de haver sido julgado não pertencer ao seu cons
tituinte a capitania de Martim Affonso, eram delle as villas
do districto, por isso que se achavam todas para o {lorte
da linha divisaria das mesmas capitanias, tirada leste oes:
te pelo meio da barra de S. Vicente. Por este lado tinha
justiça e em conformidade com o accordam da Relação {
foram adjudicadas a seu successor Alvaro Luiz do Valle 'l o
ouvidor e capitão mÓi' logartenente do conue de Monsanto,
as vilfas e terras para o norte da dita linha divi50ria, de

I Vejo este nccordnlll na Mem. de Pe- ~e dil logo ndiante (p. -l72 e 29 ~ e 295
dl'o. Taques, IX, 168. Que elle é da ne- do dito lama).
laçao d;! Ilallia de[lrllhen<!"-s& do que ~ Fl'. Gaspar, p. 207.



355 HECElOS DE )NVASAO ESTlUNGEIl\A, ,ATÉ DOS Tuncos.

i~~i fórma que a nobre capitania do honrado Martim Affonso
~ se resignou, J'ali em diante, injustamente, a ter por villa

'principal a da Conceição' de !Lanaem. E di'zemo injusLa
mente porque, sendo certo que as villas de S. Vicenle c
Santos, situadas ao norte da linha I.irada lestc-oestc na bar
ra, pertenciam de direito a Pero Lopes, com lodo o terrc;
no desde cerla linha alem da serra, é igualmcnte indu1Jila
vel que desde essa linha alem da serra por diante, no ca
minho de S. Paulo, já tudo começava outra vez a ser do
possuidor da costa para o norte da foz do Juquiriqu~ré;

isto é, do herdeiro da capitania del\1arlim Mfonso, a quem
se deviam adjudicar então as villas de S. Paulo e Je MoO'y,
as min:J~ de Jaraguá, os engenhos ou fabricas d~ ferro de
Ipanem'a, etc. se os interessados fossem mais conhecedo
res da geograpl1ia ou tivessem vislo' UIll mappa e ~acto,

que só por si apresentaria na maior clareza esLe negocio
que a tantos preocupou I. •

Cabe aqui dizer que por todas as capitanias os receios
de alguma invasão estrangeira e"a como um sentimento
publico. Temiam-se Francezes, temiam-se Inglezes, te
miam-se Hollan'dezes e até se chegavam a temer Mouros c
Turcos. E não era 'muitõ que tivesse medo de Mouros quem
não se achava em melhor condição defensiva do que os
hahiLantes da ilha de Santa 1aria dos Açores ~ a qual uns
co'rsarios argelinos acabavam de saquear, nem do que os
da de Porto Santo, aos quaes, por serem em menor nume
ro, haviam le.vado captivos,. ministrando um facto historico,
que nos explica como poderiam ter outr'ora, em tempos im
memoriaes, sido povoados e depois despovoados, esses ar
chipelagos do Atlantico. Era apropria metropole quem
ajudava a inspirar Lantos temores, incluindo os de corsa
rios argelinos ., ora re.::ommendando toda a vigilancia com
os christãos novos" ora mandando internar até onde não
houvesse perigQ ou eI.pulsar do Brazil os estrangeiros;
não os consentindo nem para feitores de engenhos, ora
pedindo de touos listas com a indicação de suas posses c
haveres.-A peri'cguição dns estrangeiros daLava já do se-

1 p, Taques e FI', Gaspar. c3l1çam-se
queJ'endo dar a ,'azão ii casa de Vi
mieiro, por .não atinarem o modo. De
vemas aqui advertir que'J'aqutls é sem
pre autoridade mui superior a FI', Gas
PUI': não arrazoa taltto, Dlas tem mais

critica, e é mais sell'uro,
~ ~m 1652 intental'am lambem os

Tul'co um ataque :i i1ba do Corvo; po
rém f'oraln rechassados.

• A. de 5 de Dez. dc 1617.
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culo anterior 1; e ainda em principios do anno ue 1607 i~
participava Alexaudre de Moura ,que em Pernambuco ia---:'"
fazendo embarcar os que uavia. - Porêm o certo era que o
maior perigo não estava em terra: estava no mar ou alêm
delle como a todos os colonos lhes dizia certo pr.esentl
menta bem fundado. Só no decurso do anno de 1616 na-
viam os Hollandezes tomado vinte e oito navios da carrei-
ra do Brazil. Em 1623 subiu o numero a setenta. Debalde
ordenava a côrte que meltessem no fundo suas embarca-
ções; que fossem sentenciados logo neste ÉSlado os que se
prendessem; debalde lembrava e repetidas vezes 2 ás diffe
rentes capilanias que entre si resolvessem a imposição de
tri'butos de consulaJo para U1pa esquadra de guarda-costa:
debalde ouvia pareceres de gente conhecedora do Brazil,
incluindo o padre Fernão CarJim a, acerca da construcção
ue navios nesle Estado ou do lagar em que devia ter fro
tas.Marchava (para nos servirmos de urna idea que na
quelles tempos seria mais hollandeza que brazileira) d~

masiado constitucionalmente, quando, era sobretudo. ur
gentíssimo obrar, de modo lão arbitrario como é permittido
a todo o governador de praça, apeoas o eslado de sitio se
Jeclara. .

Não sorpos, mercê de Deus, fatalista em assumptos de
govcrno.-Cremos sim, que uma guerra de tempos a tem-'
pDS poLle erguer um paiz do seu torpor; cremos que- a es
tranha quando a costa brasilica acabava de ser oecupada
na totalidade com as cidades de S. Luiz e de ~elem, no
Maranhão e no Pará, poderia estab~lecer, como e$tabele
ceu, mais união e fraternidade, em toda a familia já bra
zileira; cremos que se estreitam muito nas mesmas fileiras
os laços de que resullam glorias communs, e que não ba
vinculos mais firmes que os sanccionados pelos soffrimen
tos; e tanto que ao estrangeiro que peleja ao nosso lado e
que lílerrarna o seu sangue pela nossa causa lhe conferimos
pelo baptismo do sangue a mais valiosa carta de naturali
zação:.. ,Porêm temos, para nós que quando o inimigo nos
ameaça, ha que prepararmo-nos para o receber á porta da
casa, e não dentro della, depois de ool-a haver saqueado,

I PiI'ard (16'!O), citado por Southev,
II, 670. •

~ 14,.'e 28 d'Ag,; 6 de Nov" e i5 rle
Dez, de iB18. Soulhey. I. ",

U1ST. GIlII. IJO'IJIIAZ, TO~. 1.

S Deu o seu parecer (que origillal~

mente se guarda na Acad, da IIi "t. cril
Madrid),11 \.0 d'OIlt. de 1618-

22 a
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i~~i pará nos mntaí' com as nossas proprias armns, se não lhe
-.-:... pagamos os tributos qne IlOS impõe. Ora laes preparativos

mal se fizeram; pois deviam consistir principalmente em
ter, não fortalezas fixas; mas praças de guerra moveis:
uma respeitavel marinha colonial.-Deixemos ao fatalismo
embrutecedor o explicar-nos como o BraziL bradava aos
eeus, pe10s seus costumes pervertidos, pedindo uma inva
são, que chegou a ter metade delle separada da outra mo
lade paI' tantos annos, que ma I se explica como veiu a sol
dar-se. A pezar da nossa nimia tolerancia, !lue melhor co
nhecerá o leilor para o diante; apezar de reconhecermos
muitos bens que algumas provincias braziLeiras devem hoje
aos Hollan'dezes, dos quaes bens trataremos no seguinte
volume, apezar de tudo, cremos que se comeLLeram faltas
graves no g('}\~erno, e que oConselho da Inclia, alias Ião illus
trado para administrar, não obrou neste ponlo como pedia
o caso. Dirão que havia chegado, na Terra de Santa Cruz,
ao auge 'a corrupção,. o roubo e o escandalo. Que os mini· .
troS"fla justiça dobravam a rectidão de suas varas ao pezo
de qU!ltro caixas de Dssucar '; que ja se conjugava 'em todos
6s modos 'e tempos no Brazil o verbo ;'apio, para nos ser
virmos da expressão empregada depois por Vieira, na fa-'
mosa predica do Bom ladrão; que o habito de vestir pouco
às escravos 2 embolava os sentimentos de pudor e delica
deza, pelo que el'am communs os vicias da libertinagem;
que os assassinatos eram 'frequentes, e que muiras vezes a
vingança da offensa era covardemente confiada a um 'es
cravo, que recebia, a troco do seu crime dos mais atrozes
ante Deus e os homens, o premio da alforria; que ... em fim
tu.do 'estava coberto do mormaço indicador da lern'pesla
de.--Cremol·o: mas tambem cremos em Dens, e em que
vencido o inimigo, bouvera ll,ldo remediad0 com o poder
da ~ei, um coração robusto, que a soubesse fazer cumprir,
A exiSl'encia de Lycurgo podéra ser um mytho: Cabul não
é. A observancia da religião e o poder das boas leis pa
rlem melhorar os homens e as gerações;·e são <"ffectivamen
te quem os melhora para Deus e para a 'sobicua'de.

As faIlas do governo haviam de tal modo enge>lozi.nado
os Hollandezes com tantas prezas feitas por elles ·de um

1 VaI. LuCíll., p. 8 e sego 2 Soulbey , n,97G.
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modo impune que ja n~o se duvidava de qual era o aggrqs- i~~L
SOl' mais imminenLe, quamlJó renasceu com vigor na Holl~n- ~

da o pensamento da organ~sação de uma Cornpanhiá de
commercio occidental, analoga á que existia para o Ol1ien.,-
te. E esle pensamento encontrou agora partiâarios; a Com
panhia se organisou;' e os Estados Geraes das Provincias
Unidas (que assim se denominava a nova nação) a autori
saram por urna carta patente concebida em quarenta e cincó
artigos, aos 5 de Janeiro de 162'1, justamente quando es-
tava para findar a tregua de dOIe annos pactuada Gom a
Hespanha em 1609, na 'qual, alias tão 'mal contempladas
haviam sido as coloniêls .de· .Po~tugal ~Essa tregua· fôra
como o pti~eiro reconbecimel1to de independencia , dado
pela Hespallba á nova republica. que se constituíra, pri,.
meiro pela perseguição e intolcrancia religiosa do. duque
d'Alba, e depois pelo apoio valioso de Guilherme d'Orangc
e sua dynastia, a quem a nação veiu mais tarde a mo.strar-
..s~ reconhecida, quando proclamou a realeza.

A' Companhia era cedido pelos Estados Geraes o direito
exclusivo de commerciar durante vinte e quatro annos, .em
quasi toda a Africa e Americ3, de nomear governadores e
mais empregados, de concluir tratados de alliança e de
commercio com os indigenas, e até de construir fortes,
tudo mediante previo juramento, prestado ao chefe da
Republica. Os Estados Geraes obrigavam-se a pagar á Com
panhia, para participar de seus beneficios, duzentos mil
florins pelo tempo de cinco annos; o capital da mesma, co
meçando por pouco mais de sete milhões de fiodns, avul
tou bem de pressa a dezoito milhões. Compunham-na cin
co secções, de differentes estados, tendo cada uma daquel
las seus chefes; 'ficando porém a administração geral con
fiada a dezenove directores ou deputados Jas di versas sec
ções, na ordem proporcional aos fundos de cada uma des
le modo: oito por msterdam, quatro por Zelandia, dois
po.r Gl'oningne; e finalmenL<t o decimonono nomeado pelos
Estados Geraes. Estas proporções soffreram depois nJudan
ças mais o menos importantes.

Organizada a companhia, appl'Ovados os regulamentos,
e emprehendidos ja -inclusivamente alguns primeiros en
saios., o conselho dos dezenove decidiu tentar um alaqul)
sobre o Brazil, e, para dar o golpe mais decisivo.c"mais
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~~$i seguro. resolveu acomeLter a cidade capital ;-a Rahin,
~ que era tambem a mais conhecida dos Hol1andezes t.

O projecto foi approvado pelos Estados e pelos StadL
houde!'; e logo se esquipou uma grande armada de que
foi nomeado almirante Jacobo Willekens; vicp.-almira nle
o bravo e venturoso Pieter Piet Heyn; e commandante das
tropas e governador das futuras conquistas Johan Van
Dorth. Constava a expedição de vinte e tres navios e tres
hiat~s, armados com quinhentas boccas de fogo, tripulados
de mil e seiscentos marinheiros, e guarnecidos de mil e se
tecentos homens de desembarque i.

Sarpou a esquadra do porto de Texel, e depois de al
guns contratempos se foram os navios r~unindo nas alturas
da Babia, até que se acharam em circunstancias de dar o
ataque. .

t A simples detenção na Dahia de al
guns capturados, que depois consegui
ram escapar-se, devia ser mui uLil aos
Hollanllezes, animandG-OS em seus pia
nos e servindo-lhes de guias. gnlre
esses houve um Manuel Yandale, que
chegou a pedir naWralisar-se e ir por
sua lIlulher, o qne lhe foi negado. g

"indo ordem para o embarcarem para
o Reino foi IivrJdo no mar I)elos seus
patriclOs que o leval'am ii Hnllanda.
(Vej. Gons. de 10 de Julho e 25 <.le De
zemhro de ·j007, e C. n. <.le 12 rio Janei
ro de 1608, ctc.-Id. C. <.le D. Diogo de
!\Ienezes dr. 22 u'Ahril de 1600.

! Veja Nelscher, p. '15.
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VESDE A RESTAUR,\ÇÃO DA BAHIA ATÉ Á PERDA DD RECIFE.

>
)

Ap~NAS na Babia consLou a aproximação da esquadra f62.~.

inimiga, tratou o governador Diogo de Mendoça de reunir
lla cidade todos os povos dos contornos, a ver se com o
.lmero de gente suppria os recursos que lhe faltavam para

defender o posto que lhe fôra confiado. Os povos obedece- ,
ram a esse chamamento descontentes; e apoiados, segundo
alguns, pelo bispo D. Marcos Teixeira, que com mal en
t-endida caridade o qualificava de oppressor, se foram re~

tirando para as roças, '
O iflimigo logo que se viu reunido, com tempo favoravel, Maio 9.

enfiou a barra, e rompeu a fogo contra quinze navios que .'
fundeavam no porLo; e á hocca da noite com tl'es lanchas os
acomeLleu, em quanto as tripolações acovardadas á vis-
ta de tanta audacia, tratavam de salvar-se em terra, dei
xando os mesmos navios entregues ás chammas~ porém isLo
cle modo que os Hollandezes conseguiram sah'ar e aprezar
oito.-Logo com quatorze lanchas acometLeu o almirante
PieL Heyn o forte do mar ou de S. Marcello, ilha'do em meio
elo porLo, e se apoderou delle á custa unicamente de
quatro mortos e dez feridos, Por outro lado desembarcavam
junto á barra, no pontal de Santo Antonio, mais de mil e
quatrocentos homens. Assenhorearam-se estes do forte da
mesma barra, e seguiram para a cidade atoniLos de ver
que não encontravam quem lhes fizesse resistenciá em tan-
tos passQs favoraveis á defensa. Na manhã seguinte, 'quan-
do se preparavam a baLeI' a Dlurallla em brecha, viram
abrir-se lhes as portas da cidade} c renderem-se-Ihes mui-
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x~E~i tos dos defensores que não se haviam retirado. A posse da
--.-.:. capital do Brazil, da marítima cidade do Salvador, não lhes

podia custar mais barato; e os proprios invasores mal acre
ditavam o que estavam presencianuo, O governador meui
do em palacio com algnmas autoridades, ahi se deixou
prender, sem que mediassem condições algumas de capitn
lação, segundo alcançam nossas averiguações, e segundo
é mui natural quando o governador ja então não podia
apresentar resistencia alguma. Não se deixou o inimigo
engodar com a facilidade da victoria, para se descuidar
da defensa da cidade, c6ntra qualquer tentativa dos que a
haviam desamparado, ou dos que podessem vir <.1ggrcdil-a
do mar. Tomando posse do governo o coronel Van Dorth,
que para isso vinba' nomeado da Europa, como por en-

_ I canto se viu a cidade em poucos diÇls com dObrada força
para resistir a qualquer aLaque da banda da terra, c0berta
por tr.es diques t ou reprezas; aproveitando-se para isso as
agu~s,dos dois pequenos reg.atos que correm pelo valle que
se/extende do Carmo até S. Bento, extremos da cidade na-
qúe:He tempo. .

. 'hentaram os conquistadores COl)vocar os fugitivos: es
palharam proclamações promellendo paz, justiça, liberda
de civil e religiosa e mil venturas. Mui pouces acudiram
ao chamamento. Pelo contrario: a maior parte lIos Bahia-

. ," nos, .forros do primeiro panico, vendo que o inimigo se dis
punha a permanecer na cidae}e, cobriaQl-se de pejo por não
halv,erem antes apresentado vigorosa resislencia, e se pro
punham a extinguir com o rJ'Qprio sangue a nodoa que
não queriam deixar. nas paginas de sel)s annaes. Enlão como
que reviveu em todos o patriotismó. E'ju.ntos na aldêa do
Espirito Santo, boje villa de Abrantes, ?ollsiderando o go
vernador Diogo de 'Mendonça morto para o Estado, se·abri
ram em presença do bispo, e do. ouvidor geral Anião de
Mes.quita de Oliveira, e de alguos desembargadores, c offi
eiaes da camara e varias principaes da terra, as primeiras
v.ias de successão, nas quaes SO' encontrou designaJo o no
me delMathias de Albuquerque, capitão mór de Pernnm-:
bu.co,! e irmão do donatario desta çapitania ..-Durante po
rêni 'a allsencia deste ehcfc, e em quanto se lhe fazia saber

.1 I Accioli, TraJ. de T:'lllHYO de YJl'ga5, 1I0ta ~ p~g. ~j,O.
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o oceórriJo, julgou-se convenienle eleger oulro chefe que if~ri.
podessc acaudelar lanta gcnlel.oomo a que ali se via junt~ .. -'-';'
Recaíu a primeira eleição no ouvidor geral Ankão de Mes-,
c(uil.a; porém dentro de pouc'o os omciaes da' Camará l:e?~
dentes na Pitanga o deposeram, elegendo em sou loga.r o
Lispo D. Marcos Teixeira. Dissereis que nos arredores d~,

Buhia se ia repelir o exemplo da idade media da Europa,
, em que os prelados vestiam, armaduras, cavalgavam .cor
seis e affrontavam a morte em combates contra os inimigos
da fé. E effectivamente D. Marcos, apezê::11; da idade e ,dos
habilos de uma vida dirferente, e de haver confiado ,tudo
quanto respeitava á milicia aos dois chefes Lourenço i Ca ~
valcanli e Antonio Cardoso de Barrus, não lralou.de fOH'ar...,.
se aos incommodos do serviço do acampamento. E a elles
dentro de pouco veiu até a succúmbir; recebendo-lhe o COl;

po urna bermida em Ilapagip'e, onde os seus ossos vieram
na sopultura ê::1 confundir-se oom outros e com.. o pó da le1'- .
1'a; não restando deste, bem como do primeiro bispo da
diocese, ooll-a memoria mais que a que a Ul.Q e' a outro
votam nossos corações.-Durante os poucos qJezes que go'
vernou, as forças bahianas em numero de mil e seleeento.s,
homens, iilcluiudo duzentos e cincoenta IndiQs, regulariza.
l'am o silio ela cidade, guarnecendo a ~efensavel linha do
Rio Vermelho. Intenlou o inimigo algumas saidas"G,u sor
tidas, como boje se diz; pO'rêúl com essas primeiras eS'cara
moças iam os 1l0550~S fioando ponco a pouco mais aguerri
dos. N'uma dellas b governadop Van Dortb, perdendo o ca
vallo que montava, foi degolaJo: n'ou.l~a eaiu a~ravessado

de uma bala o seu sl1coessor Albert Schouten;..nem que a
morte se ti vesse proposlo' a escolher por victimas em tão
pouco tempo lres cllefes de uma e ouLra parte, e cada um
de differente modo.

Entretanto chegara a Lisboa a nOlicia da oocupação da
cidnde do Salvador, e cinco dias depois era,sabida na CÔl'l~ Jul.. 26.

ue Madrid. A primeira inspiração do 'pio mçmarcha foi a i~:, 5:':
de a de atlribuir ludo a castigo do ceu: mas nem por isso
deixou de àrdenar que immediatamente se apromptasse em
Hespanha u'!la armada para a recu peração da cidade, de_t

vendo fner parle della um contingente portllguez. Foi n0
meado chefe D. 'adrique de Toledo Osql:io, C capitão ge-
ràl dos navios e tropas portugllezas D, Manuel de M<:me-- f
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xS:iIi zes,'o qual veiu a reunir ao cal'go a circunstancia de ser
--.-:. el1ronisla destes feitos; e bem que se mostre apClixonado,

e que p'elo estylo se conheça que devia ser melhor mari
n'heiro que chrolJista, é seu livro a.autoridade mais comp~

tente que, com o devido cril,erio, nos pode guiar em tudo
quanto á mesma expedição respeita.

A metropole mostrou grande empenbo pela restaura·
ção Ja perda soffrida, e l:! a~ividade que se desenvol··
via era admiravel,-ao menos no dar as ordens; pois que
3 exer.ução. delias não' deixou de ser tarda, Providencia-{'a
se porém ácerca do avio e equipamento das esquadras. Ao
conde de Miranda, governadol' da casa do civel do Porto,
se ordenou que nos portos de Entre Douro e Minho fosse
juntarrdo quantos navios mercantes ali entrassem, proprios
para transportes de longu viagem.-Ao conde d~ Ca'nta
nhede se recommendava que em Coimbra tratnsse de alis
tar gente, e o mesmo se providenciava n'ouLras paragens.

Pouco depois partiam de Lisboa soccorros mandQdo~ em
duas caravelas, sob o mando ue Pedro Cadena I e Francisco
Gomes de Mello, pessoas de valor, e de experiencia do Bra
zil; onde o último nascêra, e o primeiro se casára, estabe
lecendo-se na Parahiba.. Eram portadores parn Pernambuco
de munic;.ões e despachqs, com instrucções de consummir
estes últ.imos, se acaso se vissem em risco de cair em mãos
do inimigo. Por elles dirigia elrei recommendações a varias
individuas principaes do Brazil. A Mathias d'Afbuquerque,
em repost.a a cinco cartas suas, mostrando sentimento pela
p.erda da Bahia, participando a resolução em que eslava
de lançar o inimigo 'fóra, e recommendando toda a vigilan
cia para que este não ganhasse terreno. Enviava-lhe igual
mente o alvará pelo qual Q confirmava no governo do Bra
zil, dispensando-o de residir: na Bahia, como estava orde
nado por anterior provisão. A Francisco Coelho de Carvalho
nomeado governadol' do Maranhão, ordenava se detivesse
em Pernambuco, com a genle destinada áquella çapilania,

I D. Manuel de Menezes; e tambem 16M) ao conde duque <I'Olil'ares: a qual
Tamayo de Vargas. Recuperacion, etc. se dou ii estampa (em um I'oluminho
Madrid, 1628, p. 96. Este Pedl'o Cade"' de 160 paginas em 8.°) conjunctamenle
\la. que era \t mesmo Pedro Cadena com a traducção e nolas em :illemão,
ViIlasanti, que em 1657 era na Bahia em 1780, em llrunswicli, chamando-sé
provedor mór da Fazenda, escrevell erradamente ao aulor "Pedro Cude
uma resllmida descripção do Brazil iia». CuJeiia não é nome hespanhol:
que otTcrecc'u '( em 20 de Setemhro de Cadena e Codina, sim,
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(lm qnanto f~sse necessario. Ao bispo D. Marcos respondia i:~i.
louyando-lbe quanto fizera, e recommendando-Ihe que pro- ~
curnsse impedir que o inimigo propagasse a heresia. A \.n-.
tão de Mesquita, que julgava ainda no posto de capitão
mór, ordenava que bostilisasse por todos os modos os in
vasore .-A Mar,tim de Sá, capitão do Rio de Janeiro, di-
zia como tinha de ir seu filbo Salvador Corrêa, com um
navio de soccorro. Aos capitães da Parahiba e do Rio
Grande fazia directamente saber todas estas prevenções.

Logo s(~ aprestaram em Lisboa mais tres caravelas, das
ql!aes foi nomeado capitão mór D. Francisco de Moura, ten-

. do as outras por capitães Jeronymo Sen'ão de Paiva, e
Francisco Pereira de Vargas, todos individuas de valor e
practicos do Brazil. D. Francisco de Mo.ora, que pouco an
tes e tivera de governador nas Ilbas de Cabo-Verde, era
natural de Peruambuco, e nesta capitania aparentado; sen
do filho de D. Filippe de ~loura, que abi fóra muitos annos
capitão. Como mui entendido na guerra, foi escolhido para
ficar por chefe das tropas da Babia, com o titulo de «Capi
tão mór do Reconcavo.» Recommendava elrei a Mathias cr
Albuquerque que antes concertasse com- elle, no que cum
priria fazer-se. Pela mesma occasião avi ava Albuquerque
de como se ficava aproOlptando a armada; recommendava
lhe que fizesse alistar e organisar toda a ge,nte das orde·
nanças, e que tivesse prevenidos os Indias do Rio Grande e
Parahiba e os mais até ao Rio de S. Francisco, armados de
frechas, para os levar á Babia a frota quando ali apartasse.
Encarregava-lhe que, para esta, fosse juntando com prece
dcncia as necessarias provisãe:'>, requ i itando· as das diffe
renles célpitanias; da de Sergipe, e mais partes onde hou
vesse gados, as carnes seccas ou enxercadas; da do Rio de
Janeiro, a farinha de guerra; e da. de S. Paulo porcos cha
cinados. D. Francisco·de Moura trouxe tambem comsigo'
cartas regias para os coroneis Antonio Cardoso de Barros e
Lourenço Cava\canti, ambos ja conhecidos do mesmo Dom
Francisco de Moura, e o último até s~u parente chegado.
'rambem lrouxe cartas regias para o bispo e para Antão de
Mesquita, avisando-os deste novo capitão mór que vinba, e
recommenc1ando a todos que o a sistissem cumpridamente.
Quando D. Francisco de Moura se apresentou 'para tómar
o cOOlmanclo, ósta'r'D ja na Bahiél (mandauo por' Mathias d'



i:l4ô rcllANCISCO NUSES ~IA.lHi'illO. QUE FAZ. SOCCO;\IWS IJ.\· EUlIOPA •

.flv~i Albuquerque) á fre.nle das tropas, Francisco Nunes Mari
-.-:. nho, capitão mór da Parahiba. Tivera este chefe o mando

com o .maior acerto, durante tres mezes e alguns dias.
Poucos depúis de tomar delle posse conseguiu assenho
rear·.se da posição de ltapagipe, que o inimigo fortificára
com grande prejuizo dos nossos. Neste e n'outros 1'e.conl1'os
se distinguiram muito os chefes de guerrilhas Francisco
Padilha, Manuel Gonçalves e Lourenço de Brito. Do lado
<../0 mar poz MarÍ'nho vigias para avisarem os navios que não
entrassem na Bahia, e seguisse'm rota para outros porlos ou
desembarcassem as fazendas na costa.- D. Francisco de
"Moura melhorou a linha de sitio, dividindo-a em dislrictos
e fazendo occupar algumas estancias importantes, ouja for
tificação incumbiu ~ Manuel de, Souza. d'Bça, de quem fize
mos memoria na precedente secção, e"o qual estava já no
meado capitão mór do Pará.-Igualmente ol;ganisou, para
dar protecção- aos engenhos do Reconcavo, pma frotinha
de lanchas e barcas canhoneira.s o nomo6l,l para a dirigir a
João de-Salazar. _

Entretanto continuava o apresto de soccorrOS na El1ropn.
A Camara de Lisboa porfiava com a do Poí'to em concorrer
COI~ a maior somma. possivel, e pI'ometteu cem mil cruza
dos. O duque de Bragança offereceu destes vinte mil. E
todos os grandes, prelados e proprielarios do Reino contri
buiram á proporção com sua fazenda; outros, não conten:'
les com isso, se alistaram ou fizeram alistar sellS filhos, c
cncheriamos paginas se quizessemos aqui consianar os no
mes dos que nesta occasião concorreram em serriço do Es
tado. O contingenle portuguez não passava de qaatro mil
homens; mas era tanta a nobreza \ que nelle ia, que se
ehegou a a··severar que, de de as expedições de Ceuta e
de D. Sebastião, em Arrica, u'ão houvera exemplo de outra
que tão luzida e bem nascida gente levasse.

A al'mada portngueza, que consLava de vinte e tres na
vios redondos e quatro caravelas 9, apromptou-se em pouco
tem po, e foi esperar nas ilhas de Cabo-T{erde pelas forças,

'1 Vejo ~ nota dos fidalgoS" Clue no an
IlO de 'lü2-i passaram ii restauração (Ja
Bahia, com a relação dos dinheiros
com ClUC o Estarlo contribuiu. Ms. dn
1lih. Pilo. (Ie Lisboa.

9 O aulor da «Jornada da llahia» no
papo li dil uma notauas prov,is:es.-Vcj.

t~l11hem ~ tal respeito o «Abecedario
Militai'» lle Grito de Lemos. Natul'al
mente todos se aproveitaram do docu
mento oriilinal que se poue hoje con
sultar na Bibliot. da Acarl. ue Historia
em Madrid (13.-4-foJ. 3.38).
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constantes de roais de sete mil homens, ao ~ando de D. xSfJfI.
Fadyique de Toledo. Somente ao cabo de dOIs mezes che-~
garam estas; de modo que a armada combinada só poqde
alcançar a altura da Bahia, pelos fins de Março do anno
seguinte, havendo abandonado, para ganhar tempo, o pla-

o no de ir primeiro a Pernambuco.
Aos vinte e nove de Iarça dava toda a armada fundo ao l~.

nordeste do forte de Santo Antonio. Veiu logo a bordo o.
Francisco de Moura com mais algumas pessoas principaes
do acampamento, e no conselho que então houve, assen
tou-se de fazer desembarcar primeiro quatro mil homens;
mil e quinhentos pottuguezes, dois mil hespanhoes e qui
nhentos napolitanos, de cujos nacionaes se compunha em
parle o soccorro de Caste\la, a cuja coroa estava então su
jeito o reino de Napoles. Na manhã seguinte melhoraram
os navios para dentro da Babia., occupando-lhe a barra em
linha de noroeste a sueste, a fim de evitar que se escapas:>8
a frota ho\landeza, que 'constava de vinte e um navios, a
qual tratou por sua parte de buscar antes amparo nàs bate-
rias da cidade. No dia 50 se effectuou o desembarque fol
gadamente, com ajuda dos grandes barcos dos engenhos,
cada um dos quaes conduzia de cada vez uma companhia.
A'frente dos primeiros que desembarcafêlm. marchou o pro-
prio O. Francisco de Moura aré ás estancias de S. Bento.
Tambem desembarcou alguma artilheria que foi levada a
duas baterias que logo se foram construindo.

Ameaçado por tanlas forças, tratou o immigo de concen
trar as suas, a.bandonando os fortes de Monserrate, próxi
mo de ltapagipe, e o da Agua dos i)Ieninos, entre aquelle
e a cidade. Com a occupação deste ultimo forte adquiriram
os nossos um porto commodo para o desembarque das tro
pas e da arti!heria, o qual até então se effectuára junto da
barra com dificuldade. Por outro lado certo desleixo dos.
novos sitiadores, confiados excessjvamente na su periorida...
de do numero lhes veiu a custar bastante caro. O Hollan~

- àez descobrindo elo cimo das suas muralhas que a estan
cia de S. Bento se achava mui desguarnecida, e que os sol
dad.os ahi estavam em grande oumoro desarmados e traba
lhando em terraplenar o caminho, e pouco vestidos, em
.virtude do calor, intentou sobre essa eslancia pela volla
das onze horns do manhã lima arrancada.dirigida pelo ça - .\bril,~.
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i~~iI' pitão Kijf, a qual nos custou a perda de trinta c seis mortos
--.-: e noventa e dois feridos, pela maior parte castelbanos, e

alguns de maior graduação.-Menos felizes foram no dia
seguinte, que intentaram outra saída; porêm encontraram
j todos de sobreaviso.

No dia seis de Abril se acercou da Praça a' esquadra li
bertadora, soffrendo vivo fogo das baterias, e expondo-se
30 de Ires brulotes que contra ella despedia a esquadra
hollandeza; os quaes bouveram podido incendiar as 'capi
tanias, se não dão pressa a fazer-se de vella, apartando-se
da direcção que traziam os me3mos brulotes de fogo. Para
afacar a frota inimiga cosida com a praia, julgou-se preferi-

'velo estabelecimento de baterias em terra, as quaes se exe
cutaram tão felizmente que foram logo sete navios bollan-

o dezes a pique, incluindo a capitania. Contra a Praça faziam
não menos vivo fogo outras baterias, especialmente duas,
uma fronteira ao collegio da Compa'lbia e outra no monte
das Palmeiras, qne se julga ser o mesmo onde ao depois se
erigiu o hosposio da Senhora da Palma dos Agostinho de,.
calços. O cerco f@i-se apertando tauto que paragens havia
onde não mediava entre os amigos e inimigos mais que a
distancia do fosso ou cava, que a uns e outros servia de
resguardo. Na disposição e conducção das baterias de sitio
dístinguiu-se bastante o con'tingentc napolilano ás ordens
do Marquez de Cropani, tendo por sargento mór Giovano
Vicenzo Sanfelice, que com o titulo de Conde de Bagnuolo
veiu ao diante a representar papel importante em nosso paiz.
-Porêm devemos declarar que, geralmente, nunca os si
tiantes se recommendaram pela boa ordem, disciplina] e
fiscalisação nos fornecimentos; e cada parcialidade procedia
com demasiada independencia, o que podéra ter preju
dicado muito, se tambem entre os inimigo::; não houvesse
faHa de bomogenídade; pois ~ontavam em seus terços ou
regimentos soldados aameogos, allemães, inglezes, france
zes e até polacos,-tudo gente advenLicia e mercenaria.

Cumpre não esquecer de consignar que durante o sitio
chegou com SOCCOITOS de Peroamb.uco Jeronymo de AI
buqnerque Maranhão, filho do conquistador deste nome,
e do Rio de Janeiro o brioso joven Salvador Conea de Sá,
neto tio de igual Ç1ome, e a quem s'eu pai, o governador
Martim de Sá, confiára o mando de duzentos homens, con-
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<luzindo muitos mantimentos, tudo em duas caravellas e xi~~j

quatro canoas remadas por Iudios, havendo percorrido a<j> --.:.
longo da costa umas quatrocentas leguas. No Espirito .Santo
bavia Salvador Correa tido occasião de medir-se com van
tagem com trezentos HolLandezes que ahi ti'llham desem-;
barcado de oito navios, .que no dia dez de Março 1 se ha-
viam apresentado ameaçando a villa. N'um momento se vi-
ra esta desamparada de mulheres e crianças,. que se foram
retirando para as roças. Mandára o capitão Francisco de
Aguiar tocar a rebate: compareceram os moradores; mas
bavia poucas espingarda,s . .chegando porém Salvador Cor-
rea, fez desembarcar· quarenta colonos e setenta Indios e
uns e outros I com a gente da capitanía gua.rneceram tres
estancias ou trincheiras que se levantaram na praia. De
zembarcado entretanto o inimigo, travou-se a .peleja du-
rante um quarto de bora, e o Hollandez se viu obrigado a
retirar-se com alguma· perda, limitando-se a nossa á morte
de um soldado. Tentaram os aggressores outro desembar-
que no dia seguinte; porêm não lhes foi melhol'. Resolve-
ram então assaltar as roças, e com quatro lanchas se foram
rio arriba, e tomaram varias canoas e um caravelão de Sal-
vador Correa quasi desguarnecido. Festejavam ainda esta
presa, no dia immediato , quando cairam em uma cilada
que os nossos, dirigidos pelo mesmo Sálvador 'Correa, lhes
armaram; nella foi abalroada a lanch.a principal, ficando
só dois com vida, e as outras lanchas apenas poderam es
capar-se com grande perda. Desenganados os Hollandezes
na presença de tantas tentativas mallogradas, fizeram-se
de vella, ao cabo de oito dias. Durante elles melteram nalllarç., 18.

villa ma is de oitocentos pelouros, sem causár damnüs de
consideJ:açâo. Ainda quando os podessem causar, lacs dam-
nos são sempre menores que os resultantes do desembar-
que e occupação do paiz; quando os habitantes a'covarda-
dos do primeiro panico não se resolvem a apresentar a

, tempo a resistencia necessaria á natural defensa.' Demais
não ha nação que possa favoravelmente levar a guerra. a
qualquer paiz longinquo quando este, ~m vez de esmore
ceI', sabe oppor-se-Ihe com vigor.

Voltando porêm ao sitio da Bahia digamos corno elle se

J rejo Manuel Se\'crim na ReI. Uniyersal de 1621; a 1626.
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i~~ÍI term.inou. IntenLando alguns sitiantes acometLer um dos ba·
~'Iuartes, foi-lhes dito de dentro como se tratava dp. capi

tu�ar. Em ';isla d0 que avançaram alguns dos nossos. Per
guntaram-lhes se vinham munidos de podetes para fazer
concerLos. Respondeu-se-Ihes que não; mas qlJe se elles
julgavam conveniente propol-os, não tinham mais que
mandar ao general D. Fadrique um dos tambores, segundo
as praticas da guerra. Acceitou o inimigo o arbítrio, a

Març.,28.mandou effectivamente no dia seguinte um tambor, com
. uma carta concebida pela fO~'ma seguinte:- «Nós, Ó coro

nel e mais individuos do concelho desta cidade, havendo
sabido qlle de part~ de V. E. chamavam um Lambor nossO
para lhe falar, enviamos esLe para saber o que V. E. nos
quer dizer, e confiamos em que V. E. ce>nsent~rá que vol
te, segondo os usos da guerra i~. Respondeu Ibgo 'Ó gene
ral dizendo que de sua parte nenhuma incl-i,óação fizera;
mas que se /< conforme a pratica dos sitios, tinham os' si
Liados que fazer algumas propostás, as ouviria corteZl1Jeóte
quando não se oppozessem ao serviço de Deus e d'elrei».
A nobreza destas frases, a generosidade que ellas respira
vam, o 'modo como D. Fadrique dissimulava o estratage
ma do inimigo pata não confessar sua fraquezà, lhes devia
inspirar muita confiança em fa"'or das negociações. Convo
cados conselhos de uma e outra parte, a final, os occupan
tes da Bahia, reconhecendo a muita inferioridade de suas

. forças, e faltos de soccorros, trataram de ver se em quanto
eta tempo obtinham uma capitulação hon~oza, e propoza
ram como essencial condição a saida da Praça com armas,
tÇ)que de -tambor e murrões accesos. Resistindo porém D.
Fadriqu'e mui nrmelilente á concessão destas honras, vie-

Abril, 50.ram OS 'intrtls0S '3 acoeitar as 'coadições que, ·110 quartel do
Carmo, lhes 'dilHou o vencedor, e que 'foram as seguintes:

-Que entrega'riam a cidade com todn a artilheria, armas,
bandeiras, munições, petrechos, bastimentos, e os navios
que estivessem nt'.l porlo_

-Que Des~a entrega se ülGIu,~ria todo o dinheiro, ouro,
'prata, joias, merCancias, uteMili(!)s, esorav-lwio, e tudo o
mais que houvesse ,na cidade e 'nas iJ:lavi'os.

-Que se reslituiriam todos os prisioneiros.

I Assignavam (não respondemos pc- net, Kiffc e Quanilt Frenet.
la correcção orthographica) Hans Frc-
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-Que os vencidos não Lomariam armas contra a Respa- x~~~

nha até chegarem á Hollanda. -'~'

-Que poderiam voltaT impunemente para a patria com
toda a sua rou pa.

-Que lhes seriam dadils e~barcações em que se reti
rassem, com mantimentos para trez mezes c melO, e ar
mas com que e defendessem, depois de dei~ar o poria;
não podendo usar destas, em quanto ali estivessem; excepto
os officiaes que levariam suas espadas.

-Finalmente que oaqllella mesma noite entregariam uma
das portas da cidade, recebendo em troco refen's '3 contento

Assignadas as capitulações, no dia primeiro de 'laio se
arvoraram nas muralhas as bandeiras yencedoras. A Babia
estava restaurada. A nossa perda se Clvaliou em duzentos
e oitenta c quatro mortos e cento e quarenta e cinco feri
dos: a dos vencidos devia ser inFerior, ou quanto muito
igual. Entre os valiosos objecLos entregues, apont.aremos
unicamente .0 numero de canhões que montou a duzentos
e dezenove I. .

A celebrar esta victoriosa empreza não faltaram escrirto
res cootemporaneos. Alêm das chronicas dos dois chefes
mencionados Menezes e Sanfelice, que se não imprimiram,
e que, com outTa que deixou manuscripla D. Juan de Va
leneia y Gusmao, serviu talvez de texto á historia' do facto
que publicou o chronista de Castella D. Tomas Ta1llayo de
Vargas, devemos fazer menção da obra do jesuita Bartolo
meu Guerreiro ~, 6 da relação Õ (por laconica não menos
exacta) de João de Medeiros Ce>rrêa, publicadas ambas es
tas últimas em Lisboa nesse mesmo anne>' dé f625 4. Até o
conhecido Lope 'de Vega solemnisou esse triunf0 em uma de
suas innúmeras comedias. E' certo que não fallou quem
diqesse que D. Fadriqllc poelia parodiar o dito de Cesar; e
exclamar: Vine. vi ... y Dias venció. Ao ver povêm a modes-

I Jose [[ornem de .l\Iftneses, Sup. a
Mal"Íz.

~ Os .Iesuit:\i encarregaram outra his
toria <.los rei tos dos seus nesta jornada

,ao P. I"rancisco de Macedo. qU'e a de
sempenhou (lOt' meio de um opusculo
em bom latim, cujo original possue a
Academia da Historia em rtradrid.1Je
vemos esla noticia ao ~eu illuslrado
llIbliotbecario o Sr. D. Tomas Munoz.
a quem as leltras <.lerem entre oulros

trabalhos uma collecção de (ornes, e
um precioso tl'abnlbo em que mostra
como nos reinos de Leou e de Portu
gal existiu n'outro témp_o a se.rvidã.o
pessoa], sem ser para os mouros, pri
sioneiros' em guerra.

3. Heimpressa oa Rev. do lost, Y.476.
4 Destas se aproveitaria em parte

l\Iallllel Severim de Faria para ii sua
curiosa aRellção Universal» de 162.]
a 1626.
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i~\~i tia com que o mesmo chefe participa a Côrte a victoria 31
~ cançada, temos mais favoravcl idea do seu merito e serviços.

Tres semanas depois de effectuada a capitulnção, estavam
á vista da Bahia trinta e quatro navios hollaodezes, que vi-

-nham soccorrer a Praça e tiveram mais uma occasião de
apreciar a conhecida maxima da guerra, de que muitas ve
zes algumas horas desaproveitadas podem decidir do exilo
de uma empreza. Informado o almirante Bendrik zoon da
rendição da cidade, lratou de retirar-se, havendo D. Fa
drique desistido do intento que tevB de seguil-o, com tal
prudencia que poderia chegar a qualiílcar-se de falta de
confiança na superioridade de suas forças.

Esta aromada hollandeza pas ando á visla de Pernambuco
. não ousou ahi aportar, e seguiu até á f'arahiba. Havendo

porém i\Iathias d'Albuquergue enviado força para a alacar,
v~ram-se os navios obrigados a levantar ferro, e necessita
~os c:l'aguada como estavam, só a conseguiram fazer na
Bahia da Traição.

Aos da capitulação lhes foram guardados pontualmenle
os ajustes; e D. Fadrique, entregando o governo .da cidade
a D. Francisco de Moura, e deixando ás suas' ardeu mil
Portuguezes da expedição, se fez de vela com a armada. O
temporal' que lhe sobreveiu, o esgarrameoto de muito:, na
vios, a perda de outros, tomados pelos inimigos, ou ven
cidos peios elementos, não pertence ja á no. a historia. O
que porém nos pertence é consignar neste Iogar que D.
Fadrique de Toledo bem que, para a cmpreza de que deu
conta, vinha por um alvará munido de podere sobre o
proprio governador conftrmado, Mathias d' \.lbuquerque,
não deve ser contado no catalogo dos capitães' generaes do
Brazil. Foi o seu exercicio qua~i tão accidental como o do ..
Flores Valdez na recuperação da Parahiba. D. Fadrique co
mo estrangeiro a·Portugal, apezar da aparente reunião das
corôas pelo unico vinculo da pessoa do rei, não poderia
pelas leis vigentes, exercer cargo n'urna colonia portugue
za, sem haver-se para isso habilitado, isto é, naturalisaclo.

D. Francisco de Moura, bem que filho do Brazil, não ac
ceitou o mando muito a seu contento, segundo vemos de
Ul)la carta que dirigiu ao soberano. Para lhe succeder na Ba
ilia, ou ant~s para occupar o posto de govemador geral do
Brazil, que esteve sendo todo es'se tempo exercido' em Per-
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nambuco por Mathias d'Albuquerque, foi escolhido Diogo ~~n

Luiz de Oliveira, cuja larga administração se assignalou~
por muitas fortifioaçõesque se prepararam ou éonstruirám,
,e, apezar destas, pelas duas ousadas investida!?r ao porto
da capital executadas pelo almirante .hollandez Piét Heyn.
Este'denodado maritiino, conhecedor ja naquelle tempo da
superiordade da marinha de guerra sobre as fortalezas de
terra, soube burlar-se de todas as prevenções tomadas pe:.:
lo activ_o governador; e, apenas com uns oito navios gran-
des e seis pequenos, conseguiu, por ,duas vezes,' assenho- 162i.

rear-se do põrto, e por consequericia de q'uantos barcos
nelle havia, e que não for~m a plqúe. Da 'primeira vez a Março.

preza consistiu principalmente em muitos havios carregá.....,
dos de ~sucar, que Heyn tomou, ousando metteT-se entre
os mesmos navios e as 1?ateriàs da lerra, perdendD por essa
audacià a capitanea que, .hav'e_ndo~se'encalhado, conseguiu

, incendiar, ape~ar da opposição que encontrou d0S nossos.
Depois de esta,r senhor da Rama por tTinta e quatro ..dias,
safu ITeyn a comboiar os navios aprezados até peroo dà
equinocial, e, quando os julgou em seguro, retrocedeu ao
dito porto, onde acabavam de' entrar sete barcos~ qu~, ao
saberem de sua volta, se refugiaram pelo Reconcavo àci- Jun., U.

ma, até á distancià de seis leguas da cidade. Porêm lá mes-
mo se aventurou Heyn a perseguir-os, e conseguiu tomar
Lres; havendo sido baldada a resistencia que na PetiLinga
pretendeu apresentar-lhe o valente capitão Francisco P.adi-
lha, que então foi morto. ' , .:-r ( r I

'Esta invasão da Bahia, em que Heyn recebeu' doas 'feri
das, se commemorou muito em ITollanda, e para a'expli~r

melhor se chegou 'della' a gravar uma estampa i. J~esta ,se
inclu\u 'o retrat0 do temerario almirante, de' quem diziam
ser filho das aguas, alludindo a um témpo ao m'odo co-.
Dio familiarmente as navegava, e á profissão' de sua mãe,
que fàra lavadeira em Delft, cidade eJ;D que ainda' se vê o
tumulo do heroe, com 'uma larga inscripção '0ude suas
proezas no Brazil, figuram ~ par da grande vict6ria alcan
çada contra D. João de Benavides, pela qual conseguiu
Heyn apoderar-se, em favor da Companhia occiâental hal-

')

1 o original della "imos em Amsler- em Setembro lle 'IS5:;,
dam, em casa do bibliophilo Muller,

llIST, GER, DO nRAZ, TOU. \. 23
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x"fv~j. landeza, de' um dos maiores thesouros de que ha exemplo
~nomar.

Taes hostilidades empenhavam cada vez mais o gover
nador Diogo Luiz a melhorar as fortificações da Bahia. A
elle se deve o desenvolvimento que recebeu o forte de
S. Antonio acrescentado com a bateria de Santa Maria so
bre o mar, e a de S. Diogo, a cavalleiro, da' banda da ter
ra. Por seu mandado lambem se repararam os fortes de
Santo Alberto, S. Francisco e S. Bento; dando a este últi
mo o posto avançado de Santiago. Tambem fortificou a
boca dos esteiros de Pirajá, de Matoim, o Rio Vermelho,

• f e até o morro de S. Paulo; o que tudo nos consta por uma
allegação que vimos dos serviços que no Brazil prestára {.

·,Entr.e as providencias dadas pela corÔa nesta epoca, de
v,emos mencionar, em primeiro logar, a da abolição da

A~~\Relagão da Bahia, providencia talvez tomada mais pela
necessidade de se applicarem, como se applicaram, seus
gastos para o sustento das tropas de presidio ou de linha,
d<1>c que por se haverem notado desvantagens em sua exis
tencia~ Os dezembargadores foram chamados a Portugal,
exceptuando unicamente dois; um dos quaes ficou servin-

.11, • do de ouvidor geral, e outro de provedor mór dos defun
tos e auzentes. Tambem se providenciou ácerca dos direitos
dos navios vindos d'Africa com escravos, directamente ao
BrflZlil. Concedeu-se ao duque de Maqueda authorisação
para, em seus naviós armados, levar para Portugal carga

1627. do Brazil. Prohibiu-se o degredo dos estrangeiros.para este
Estado, naturalmente afim de o não enfraquecer por meio
da espionagem; e se adoptou por novo tributo, ao modo da
Hespanha,:o ystanco do sal. Esta disposição resolvida pelo

~:27.C:oDselho da Fazenda, contra o disposto nos foraes primi-
, t~v,os, veiO' a seu mui ninosa para o Brazil, como diremos

quando tratarmos de sna abolição, que só teve logar mais
de seculo' e meio depois.
; Nas cápitanias do sul proseguiam as explorações dos
Paulistas. Como os Indios se houvessem refugiado ás aldêas
estabeleoidás á margem esqnerda do Paraná, e fossem re
dúziclbs p.elos jesuítas do Paraguay, la mesmo os iam ata-

S~~~8. car e aprIsionar os ditos Paulistas. Debalde decreto~l a cÔrte

I Mss. da Bib. Pub. de Madrid,
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que se procedesse contra os culpados; estes a nada aLten- ~~'
diam. Reuniam-se os certaóejos em bandeiÍ'as de centena--.2:
res, leyando comsigo dobra.do número de Indios amigos. Não
havia autoridade que os podesse conler nesta tefidencia;
e não era facil' empregar a fôrça quando, se a hõuvesse,
mais 'urgente'se fazia ella para acabar de uma vez com as
hostilidades dos Hollandezes: Um governador nomeado
para o Paraguay, D. Luiz de Cespedes, fez caminho'por S.
Paulo até á missão do 10reto, sôbre o Parapanema; e
poude inteirar-se das muitas fôrças de, que dispunham os 
aventureiros. Cair'am estes sobre as missões i da Encarna-
cion, nas cabeceiras do Tibagy; de Villa Rica, nas do pic
teresco rio Vahy ou Ivay, e de oútras nruilas estabelecidas·
pelos jesuitas nos terrenos que ficam para o sul do Tielé.,
a que chamavam provinoia de Vera., Cairam tambeD;l sobre
a Guayrâ, cuja Cidade Real, á foz do Peqúiry ou Itatim,
tambem a final invadiram,- trazendo prisioneiros sobre
quinze mil Indios 2. Debalde representaram os' jesuitas
contra taes abusos aos governadores hespanhoes; debal-
de vieram a S. Paulo e ao Rio de Janeiro, cujo governador
ecclesiastico, o Dr. Matheús da Costa Aboim, se bem
que em seú favor e unido aos jesuitas, tinha o povó todo
contra si, e até o proprio governador geral Diogo Lu.iz de
Oliveira.. .

Nas ilhas de S. Sebastião e Grande, e na costa fronteira,
progredia li colonisaçãO', e augmenlayam os sesmeiros pro
vindos de S. Vicente e do Rio de Janeiro, qúe para ahi se
estendiam de um é outro lado......-A vilfa de Angra ja era
Ião importante que em 1626 3 Se deu nálIa principio á
constrúação de uma nova igreja de pedra para freguezia.

No Rio de Janeiro procedia com a maio,. aCLi'9idade o
governador Martim de Sá,' cuidando da f-0rtaleza da barra,
c arranjando munições. Era então ouvidor geral destas ca-

t Veja a e.sLe respeito o que com
acrimouia coutam os padres Techo e
Charlevoix, seguidos' p'Or SouLhey (TI,
509 e seguintes). No fi 'aude mappa de
D. Juan ãe la CI'UZ se encontram. bem
marcados (com' algumá dil'l'epença dos
demais mappas) as posições das mis
sões que. menciouamos; alêm de ou
lras destruidas ou abandonndas, como
Tambo, Los Arcangeles, S. Au.lonio,
S. Tlromé, S. Miguel, S. Xavier e S.'

José. .
2 S. Leop., p. 251. «Porêm que mui

lo (prosegue este escriptdr brazileiro)
que os Paulistas no fundo dos &ert1jes
d'America caplivassem e "endessem
os hJ(lios: q.uantlo· não ha tres seculos
que ua Europa se julgava haver o di
reito de vida e de morte sobre os pri
sioneiros feitos em guerra?"":"Grocio,
«De I!1re b'eHi et pacis», L. 5, cap. 7.

3 P17.arro, II, 61.
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i~~rr. p~tanias tIo 'sul, incluintlo a do Espirito Santo, o ouvidor
-:- Eaulo .Pereira di:> Lago, que obrando em conformidade
M~~~i. do seu tegimehto, e fazendo justiça recta ao povo, desa-·

gradou ao clero, e .;lOS pe.qtter.lOs potentados, que então ti
nha o Rio. Accusaram-o estes ao governador geral, acoi
mando-lhe várias inGulpações.-Chamou Diogo Luiz de

JI;~7k O.livei~a.:-á 'B,a~i~ q ouvidor; mas este escodado por u~a
dlsposlçao regIa que mandava que os governadores o nao
po~e.riam sU$pender, continuou no sen posto, declarando
qí.Je·não reconhecia por competente para retiraI-o senão á
Cqsa da Supplicação de Lisboa e aos tribunaes. Indignado

,1651, o governador, passou uma provisão para que o Dr. Miguel
.Nov., ao. d C' d d d f d B h' I'O lrne, prove 01' os euntos a a la, 10sse suspE:'n-

Çlel-o, e mandai-o preso. Recusou. a camara do Rio dar ao
último posse do cargo de ouvidor; porém, encartado pelo

~ governador no logar de provedor dos ausentes, publicou
A~?~~5. um .baºdó impondo penas aos que obedecessem ao dilo

Lago, ôu impedissem a sua prisão.
D: povo soffreu com silenciosa indignação est.e attentado

dos dojs sátrapas; e o magistrado recto foi levado á Bahia
em. fer,ros. A côrte condemnou o proceder dos opressores,
e Pegas ,4 não hesitou em dar conta desta causa, em favor
da, magistratura ofTendida.

Foi Martim de Sá quem deu as primeiras sesmariéis nos
campos de Guaitacazes. não deixando de aproveitar boas
porções delles, tanto para si, como para seu filho Salva
dQr: Parece que por esta epoca se julgaram adjudicadas
t,odas .~s~as terras á corôa, e d'ahi a uns quarenta annos,
ém"qne ellas foram doadas aos descendentes de Martim de
Sá; se declarou haver sido a adjudicação feita pela «(dei
x,ação de Gil.de Goes 2. D A Martim de Sá deveu tambem o
Rio de Janeiro a primeira idéa da fundação do hospital de
Lazaros. .'

As provincias intérmedias do Espirito Santo, Porto Se
guro e 1Iheos, seguiram na mesma pobreza e nullidade que
antes. A de Porto Seguroa penas se assigna la por haver sido
criada marqnezado em 1627 (18 de Ab'ril), em favor de
D. A.nna de Sande. dama da Rainha, que devia casar-'se

I.Pegas, v, p. 424. Gomes Leitão, «Cazà!», II, 4c1.-C. R.
, Ann. lV, 261:-Estc Gil de Goes de 14 de Novembro de 1625. e de;> de

estivera em 1625 associado com João Setembro de 1650.
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com D. Affonso de Lencastre; e deste titulo está hoje de x~~i

posse em Hespanha a casa do duque de Abrantes, a -cujo~
representante devemos uma succinta noticia de quanto
successivamente occorreu ácerca da herança de tal titu1<;).

No Estado do Maranhão e Pará o governador nomeado,
Francisco Coelho, só se apresentou a tomar posse, na cida
de de S. Luiz, aos 5 de. Setembro de -1626. Depois de dar
nos primeiros seis mezes as disposições que julgou mais
urgentes, passou ao Pará, onde residiu quasi igual tempo,
occupando-se da pública administração.- Uma das ques
tões a que mais se dedicou foi a do serviço dos Indios. Por
excepção do resto do Brazil, nQ Pará havia-se adoptado,
ácerca delles, um syslema analogo ao das encomiendas da
America hespanhola; isto é o de dar a chefes colonos a ad
ministração de uma ou mais aldêas, sendo aquelles retri
buidos pelo serviço dos mesmos Indios, em certo nQ.mero
de dias por semana; apezar de haver um alvará que pro
bibia estas chamadas administrações, a apresentação delIe
em camara (por Francisco Christovam da Silva) causára tu
multos e algazarras taes enlre os habitantes agraciados, que
fora suspenso em sua ex.ecução t. Ao governador geral não J~~8.
se deveu a tal respeito reforma alguma, e apenas deu elle
providencias para que se não abusasse das assaltadas aos
Indios mais di~tantes. . .

Da Ilha de Fernão' de Noronha foram desalojados os
Hollandezes, que ali haviam começado povoação, com
plantaçõ.es de tabaco e legumes. A empreza foi por Ma
thias d'Albuquerque comettida" em fins de ~ 629 \ ·ao ca
pitão Ruy Cálaça Borges, que com mil homens, em sete
caravelas, a desempenhou felizmente, sem perda de' geóte.

D'ora eQ1 diante os p.ossos annaes vão sendo mais C9pio
sos em factos; e começaremos a ser mais conci?os; seguindo
a maxima de um dos primeiros escriptores de nossos' dias S

de que é principalmente junLo ao berço das nações' que
mais ,cumpre ao historiador deniorar-se, c9ntemp>lando-as.
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DESAl"lJMA,D9!;l estavam elD Hollanda com a rendição da
:6al:\ia', 3:c,cQsando 0& que ha,vi'a,m nella tido culpa, quando
os atrevidos fl'litos de .piet Heyn de que fizemos menção,
e alguns mais que deram á Companhia grandes cabedaes,
lhe pefl;nilLiram cobrar ànimo, afim de seguir na empl'eza
para a Glual é;lc;lbava de adquirir meios de sobra. Decidi
ram-se pois os Bálavos a vir de novo sobre oBrazil, não ja
contra a Bahia, cujos habitantes tendo sido uns por elles
çompromeHidos, e depois abandonados, e outros desper
t<!dos em seus brioJ'l,patrioticos, com o Sllccesso anterior,
apresentãriam agora mais efficaz l'esistencia.

. PernambucD foi desde logo indicado como alvo amea
çad_o, bem que o HoUandez procurava divergir a allenção
pas n0ticias que espalhava, e no modo acautelado com
que ~reparava a expedição.

Entretanto 'a côrte foi prevenida, e avisou de tudo a
Portugal, a cujo governador pertencia exclusivamente o
providenciar sobre o Brazil.

Se então Por!u,gal decide enviar ti esta paragem um re
fôrço de dois mil homens" talvez se houvera inteiramente
mallogrado a invasão hoUandeza. Prevaleceu porêm o prin
cipio, sempre desgraçado em occnsioes apuradas, de duvi
dar das-noticias; bem que a anterior tomada da cidade do
Salvador, e os dois accomettimentos posteriores deviam
bastar para inculcar a certeza dellas.
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. Essa dúvida, nem que buscada para desculpar a póuca xi~~ü
disposição .que havia a se. realisaI:em dispendiosos aprés- --:
tos, fez que ó gbverno de Lisboa: se limitasse a ordenar a
Matbias d'Albuquerque, que se achava em Madrid de volta
de Pernambuco, que para ahi voltásse immediatamenle;
pondo ás suas ordens, para reforçar todâs as terras do
Brazil, tres caravelas com recursos, que se pode bemlfazer
idéa de quão éscaços seriam, quando para elles bastaram
tres tr·ansportes.-O refôrço que coube'a Pernambuco se
reduziu a vinte e sele soldados I

Chegou Mathias d' \.lbuquerque ao seu destino; e bem 1629,

que não faltem escriptores que calumniem sua memória, Out.. 18.

dizendo que só cuidára de festas, cumpre-nos dizer que
sabemos, pelo contrario, de factos mui positivos que nos
recomendam as muitas e mui adequadas providencias que
tomou, nos cinco mezes menos quatro dias que esteve no
seu posto, antes de se lhe apresentar o in.imigo. Muitas
dessas providencias se acham consignadas nas memorias
contemporaneas i; e por nossa parle tivemos occasião de
ver em' Amsterdam uma bella planta do forte real, que se
incumbira o engenheiro Christovam Alvares de construir
para bater a barra, forte qu~, com toda a probabilidade, foi
o mesmo começado no sitio d'e Diogo Paes,l que os Hollan-
dezes logo coneluiram e denomin~ram de Bntyne, e' nós
chamamos boje por corrupção do Brum. Por haverem sido
inuteis essas providencias, não passaremos agora a indivi
dual-as; e só aqui nos cumpre rebater as injustas accusa-
ções feitas a Albuquerque, e proclamar, pelo contrario', em
sua defensa que o acerto e a prudencia presidiram em to-
das as adequadas providencias que em tão pouco tempo to-
mou, sem que proviesse delle o não ter mais gente, nem a
falta de zelo de alguns em. cumprir com o que lhe fôra 00

meuido.
A armada hollandeza parecia até querer dar tempo ás 1650,

prevenções, e só appareceu diante de Olinda no dia quator- Fev. U.

ze de Fevereiro. Compunha-se de mais de setenta navios.
Loncq õ commandante geral, Adryens 4 almirante, e Weer-

i Mem. Diar.• foI. 6 e seguintes.
~ Idem, foI. 57.
õ Desle chefe célebre, bem como do

almirante Piel fIeyn, vem os rclra
tos na porlada do «Novus Orbis» de

Lael. 1635.
4 Verdadeira orlbog. do Reg. das

Resol. dos Estados Geraes de 2 de Ju
nho de 1629.-{Nota do Sr. Silva).
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X~~iI denburgh general' do exeÍ'cito. A ~nLimação feita á villa
---: foi 'I!E;lspondida por. uma descarga de TIlOsqueteria. 'Come-

. çou a canhonada; e' em quanto a fôrça principal da arma
da, a sustentava contra os da terra, apezar do mu·ito mar
que havia', W:eerdenburgh 'foi desembarcar "no Páo-Ama
r~llo, perto' de quatro leguas ao norte de Olinda, uns tres

Fel', IG.mi.l homens; com. dúas peças de campanha; e no dia se
guinte marcoou paril a villa em ires divisões .

. Um 'grande panico se apoderou de todos os babitantes
de Pernambuco, e em logar de se reunirem, e envidarem
os possiveis. esforços, indo esperar o inimigo em alguns

'. desfiladeiros por onde elle devia infallivelmente passar,
começarám a retirar-se com as familias para o sertão, dan
dQ aos j3scravos { taes provas de fraqueza. que muitos se·
levantà'ram; e até depois se uniram aos inimigos. Mathias
d'Albnquerque não teve então meio de impedir a deserção.
Bste bravo.'militar que havia corrido ao logar do perigo,
eomseiscentos e cincoenla homens, para encontrar-se·cara
a. cara' com o inimigo, e talvez tambem para voltar. costas
ás ditas miserias, fez a resistencia que poude para impedir
q'ue os Hollandezes passassem:um ribeiro sobre que se pos
tára; mas elles, ~uperíores em número, venceram promplo
essa 'resistellcia.
, Nã0 nos deteremos agora a enumerar os passos dos Hol

la'ridezes de victória em vict6ria, até ficarem de todo se
nhores.de Olinda e do local do Recife, depois de evacuado
e de' ineendiaôas as casas e tercenas que ahi havia. Bastan
te'o ap.negaou 'contemporaneamente a imprensa da Hollan
da, Jpublic'a'y,Hio '0' oflieio qqe; dirigiu WeerdenbU1:gh ads
EstadoslGeraes \ e a preteneiosa·e. erud.ila relação de João
BaeTs 3 _ A:sorté 'de ,Perna.mbueo' estavà decretada, desde
que .. seus nabitaIites não contribuiram todos, cum seus
bens e pessoas, para .combater os invasores; ficando assim
~. (lI' I I"

,.. "P' . I l
{ A escravatur:t, segundo Laet, era Olinda de Farnambuco, met alIe zyne

ja- então tanta em' Pernaml\uco que 'Forten' ende stercke platesen; 'l U
çonstava dos registos haverem entra- tl'bcht, GodrucL b'Y Lucas Symonsz de
do d'Afric:í de 1620 a 1625 nada menos Uries..... Naue Coppe i's Graveu-Hage,
do que quinze mil quatrQcentos e trin- Anno 4650.
la negros. 3 Olinda ghelegen int Landt \'3n

2 Copije V3n de Missive, ge"chreven Dl'nil, etc. Corl cnde claeI' beschl'e
by den Ghenel'3el WeerdenbUl'gh, 3en- ven, dool' ,loannem B3ers, etc".-Ams
de lio: 1I1e: Heeren Staten Gencrael, terdam, Henul', Laurentsz, 1650-55
nopel1de de veroveringlle der Stadt pags., de 4. o
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baldad~ a resistencia parcial, beI? qu.~~igna, apresenta~a x~Ev~jJ.
por dOIs fortes, o de S. Jorge e o do Plcao ou do Mar, eotao~
chamado de S. Francisco, e que foi o último a entregar-se.
Tambem merece honrosa menção Salvador de Azevedo,
o qual, com alguns bravos, se entrincheirára no convento
dos jesuitas, que sustentou até que suas portas' foram der
ribadas com artilheria. Quanto á narração de taes feitos,
que mal podem caber n'uma Historia Geral, remettemos o
leitQr para a primitiva chronica destas guerras escriptas
com o titulo de Memorias Diarias pelo proprio donatario
Duarte d'Albuquerque, conde de Pernambuco; e se algum
dia a sorte nos guiar os passos ás provincias de Pernambuco
e Ala~ôas, de modo que as possamos por algum temp~ per
correr em todos os sentidos, e ver por nossos proprios
olhos o theatro desta prolongada guerra, e e tudar os an
tigos campos d@ batalha, e compulsar os archivos ou car-
torios publicos e particulares das duas provincias, .talvez.
que emprehendamos tratar o assumpto com mais extensão
em uma historia especial, que em tal caso chamariamos da
guerra dos vinte e quatro annos. Entretanto prosigamos
com a nossa resumida narração.

Apenas constou na Parahiba a occupação de Olinda,
apressou-se seu governador Antonio'd'AlbuCIuerque a par
ticipai-a á melropole pôr várias vias. . -

O governo de Lisboa deu Jogo as providencias a seu al
cance, fazendo partir as duas caravelas de soccorro, que
já se estavam apromptando, com as ultimas noticias, e mais
uma para a.Parahiba, e mandou preparar outras seís. Reu
niu-se o Conselho d'Estado, e apezar de duvidarem alguns
da noticia, pela falta de autos, fizeram-se mais preparati-
VOS, e mandaram-se expressos a Madrid, ponderando a 99 9"

importancia de Pernambuco, e a necessidade de providen-d-;'-A~r~i'.
cias. A primeira resposta do Castelhano foi uma ordem
mandando que em Lisboa se fizessem preces, e se castio-as-
sem os dei ictos, inclusivamente pel~ repartição do Inquisi-
dor Geral. O silencio vale aqui mai:; do que quaesquer re-
flexões. ,.

Ta.mbem em Pernambuco, como. na Bahia, reunidos os
habitantes no campo, apenas passado. o primeiro pan"íco,
envergo.nhavam-se do seu proceder, e mutuamente se ::\s
sacavam culpas qne todos tinham. Ja se começavam a jun-
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x1~flÍ. tár a Mathias çl'AlIJ?GJuerqlle, pensando em seus lares, os
~ mesmos que'os hav,lám abandonado.. Albuq.uerque, oonhe

oendo qQe não Ma oocasião para recriminações', procurou
ir pOllC0 a pouco fazendo que os nossos tivessem pequenos
encontros C0m os. Hollandezes, não só par~ que se fossem
f.azendo mais aguerridos, como para (sobretudo"entre os
Ind~os) ir fomentando odios e desejos' de ving:ança. Man
dr'l oecupar com postós os' principaes pontos ónde' iam délr
as dit:feren-les saidas do Recife, e 'afim' de amparar'e pro
teger esses postos, resolveu éstabelecer o qu.artel general
em, um arIlayal fortificado em paragem aproposito. Estp.
dado bem o terreno, 'foi prceferida uma pequena eminen
cia, distante uma legua do Recife, perto do regato Pa
rameim e do Capibaribe, onde havia uma casa pertencente
a um Antonio d'Abreu, <!la qual se avistavam os contornos
até o mesmb Recife. .

Março,~. Deu-se· principio á fortificação desse arrayal, que se cha
mou do Bom Jeslbs, com vinte homens, e pouco depois se
assestaram,ahi quatro peças de pequeno cálibre, trazidas
dos navios metlidos a pique. .

Nas primeiras escaramuças da nova campanba os Jl0S
sos levavam sempre a melhor; e então começaram a ser
organisadQs em guei'r.ilhas, cujos chefes tinham o nome e
patente de Capitães de. e'iJlbusca·da. De \lma dessas guerri~

lhas foi chefe o célebre Indio Pbty ~, ao diante mais co
nhecidQ pór D.. Antonio Filippe Camarão; o qual veiu,
por seus distinctos serviços, a seI' pelo rei agraciado com

, a mercê do habtt0 de Christo, a patenté de capitão món
dos rndios, e' a tença annual de quaIlenta' mil réis. Este
Indio .célebre era filho do Cear:;í., e,fôra d'ahi trazido, com
todos os bravos de' sua escolta, peto capitão 'Martim SM""
re5, apenas ·teve notioia do perigo de Pernambuco.

Os HoLlandezes começavam entretanto a 'sentir os. ef
feitos de um sitio em fórma; tinham que trazer agua de:
lons';; não podIam ex,por-se a ir por fi u,etos, nem p.0r
mantimentos; e até a lenhá, tendo-a tão perto, viam-se
obrigados a trazer de fóra. Albuquerque tlra inexoravel
em casrigar'aquelles dos seus que, por amor <!lo ganbb, con
qoyriam ao }i)em estar dos tn·imigos. Estes necessitavam de.

I .Pol " siglliJica' Camarão.
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~JIl gOVfl[no hombge~eo e forte. L@ncq havia: entre~u.e( o x~~fiI,
poder supr~mo aos ClDCO membros ,do Conse1'bo PohflcO, --~
Jobannes de Bruyn, Powels.Zerooskerke, Roratio Cala,n- Abr" 21

drijn, Johan Va.n Walbeeck, e Servasius -1'Carpentier, que
deviam governar em conftirmidade do disposto em seu re· n~fi~.

gimento, daqo em f5 de. Outubro do aIlno anterior. Weer
denbllrgh ficou de commandan'te mili.tar; mas com poderes
mui limitados:-Walbeeck foi nomeado, por commissão,
capitão mór da Co·sta.· . .

Sustentava-se Ma.tbias d'Albuquerque, apeiar dos pou
cos reforços que lhe chegavam, não obstante a sympatbia
que em Portugal se manifestou, nesta conjunctura, pela
causa da sua melhor colonia, e das providencias que se
davam afiJIl de obter soccorros. Com eJfeito: foi em Portu
gal nOQleada uma Junta para o soccorro do Brazil, de que
era presidente um dos magnates da epoca, o Conde de
Castello Novo. Convidaram-se por cartas régias as cama
ras todas do Reino, a concorrer para tal soccorro; foram
autorisadas as de Lisboa e Porto a emittirem padrões de
juro, podendo a pdmeira, para realisar cem mil cruzados,
hypothecar o real d'agua, e a segunda a imposição sobre o
vinho. O abalo pela tomada de Pernambuco devia não ser
pequeno no commercio, quando elle tornou necessaria
uma providencia, 'concedendo moratoria aos que com isso 1650.

soffressem. lêm das medidas acima, a côrte offereceu, JC~'il~'
~em esorupulo, habitos e bens das ordens militares, aos
que se oprigassem a pagar certo número de soldados para
servirem em Pernambuco. Igual!Dente libertou de direitos
de exportação, todos os mantimentos que se levassem pa-
ra o Brazil, e consentiu neste Estado a entrada dos vinhos
das Canarias, pagando os impostos que deviam pagar no
reino. Só no ponto mais essencial andou a côrte menos •
acertada: em não proceder desta vez como procedera a
respeito da anterior invasão ela Bahia. Assim em logar' de
preparar de uma vez uma grande expedição, capaz de ex
pulsar logo os Hollandézes, preferiu mandar só escaços
soccorros, e veio a consentir que o Brazil soffresse um ju-
go de vinte e qnatro annos.

Os Hollandezes haviam mandado um refôrço de oito-:-

t Todas estas ortho~I'3phias são as pões do SI', Dr. Silva no Al'ch, nacional
mais legitimas, conforme ás inúaHa- lia Haya.
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X~~~l. ceh~s e sessenl~ s~ldados {, em de~eseis navios, sendo
~ almIrante Marten Thyszoon, e commandante etn chefe

Adriaen Jansse Pater. AIgnns destes chegaram ao Recife,
1651. em. Abr.il de 1631. Com tal reforço pozeram os senhor~s

do Recife suas miras na Ilha de ltamaracá, e mandaram
contra ella mil e duzentos e sessenta homens. SigismQndo
Van SGhkQp~pe, de quem adiante nos occuparemos, ia nes
ta ex"pedição. Tendo 'encontr~do resistencia da parte de
Salvador Pinheiro, contentaram-se os aggressores com
assenta.r na extremidade da Ilha ao S. E., junto ao por
to, um forte abaluartado de quatro frentes, a que de
ram o nome de Orange, e seu commando foi confiado ao
capitão rcisz8)Vsky \ que depois veiu a fazer-se tão céle
bre em Pernambuco. Como tal forte ficava quasi frontéiro
á villa de Igaraçú, para prevenir a esta de alguma sur~

preza, lhe foi mandado do nosso arra:yal reforço de gente.
Entretanto se apromptava na Europa uma armada com

tropas de socoorro a variQs pontos do Brazil. Reforçavam
as tropas doze peças de bronze. Oitocentos homens deviam
ficár na Bania, mil em Pernambuco, e duzent03 na' Para
hiba. Constava a armada de dezenove navios de guerra
(cin.co dellés portugue'zes), que montavam pa ante de
quatrocentas peças 3; e além destes mais trinta e quatro
d~ comboy. A tripolação e guarnição devia montar a quatro
inil homens. Era chefe o célebre Oquendo, o qual, diri
gindo-se á Bahià ., ahi clesembarcou os oitocentos homens,
.e um,novo governador, Diogo Luiz de Oliveira. Logo tratou,
na· conformidade de seu regimento, do modo de deixar em
Pernambuco e Parahiba os soccorros que lhes trazia. Se
guia"':os comb'oiando quando, ao cabo de uns dez dias, en
controu a a.rmada hollaudeza, 9ue, em fôrça de dezeseis

Ag.,31. navios, havia saiâo do Recife, commandacla pelo at~ ali
afortunado almirante Pater.

A ~ 2 de Setembro, a aurora começava a apontar no
horizonte, quando foi avistada, ua distancia de du.as le
guas·, e a barlavento, a frota inimiga. 'FateI' emproou lógo
contra·a nossa capitanea, e se arrimou a ena pela popa,

I NetsC)l~r, p. 55 e 182. .
. ~ Onlinariamente clJamado Arti~

cltol'ski.
;; Netscher p. 54.
• Em ;; ue Agosto de Hl50 tomou

um pj'loto da armadà a altura em treze
gdos vinte' e cinco lTúnutos, Desenhu
do Morro de s: Paulo, etc., na coi\' de
mappas de Ams;erdam,
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disposto a ?ar-Ihe abordagem: A acção ~oi renhida ~ a xi~?iJ.
fortuna hesitava a qual dos dOIS filhos mImados da vlé- ~-'
tória . daria. a prefereneia. No fim de' seJe horas de- com-
bate, as chamas se apoderaram da cápitanea hollandeza,
cuja tripolação se salvou em parLe na náo de Oquendo. que
ficou impossibilitada de marear, e teve duzentos e c.in
coe~ta mortos, além de um grande número de feridos. O
almirante Pater, segundo o testimunho digno' de fé de seus
inimigos, preferiu, naquelle último trance, a morte á ae~

honra I, e dizem algrllls historiadores que, como pa.ra.pro-
var ainda sua. placidez, quanto á escolha da morte nas
chamas ou nas ondas, envolvendo-se na bandeira nacional,
se atirou ao elemento a que devera sua glória, exclaman':""
do: «O oceano é o unico tumulo que pode receber o cor-
po de um almirante vencido!» Os autores hollandezes não
fazem menção do facto deste modo heroico, e contentam-
se em assegurar prosaicamente que caía 'no mar extenua-
do de haver e:3tado algum tempo dependurado em um ca-
bo. A náo de Oquendo deveu o não se lhe communíCar o
inpendio a uma rajeira, que lhedeu do seu navio o capitão
D. Juan de Prado, bem CGmo antes fóra devido a um dos
navios portuguezes, que commandava Cosme do Couto, o
não ser a contraria soccorrida. A nossa alrriiranta foi a pi-
que, depois de haver incendiado um navio inimigo. Foi
tambem a pique o naviD de Cosme do Couto, e rendeu-se
uma náo nossa. Avaliou-se, por partes quasi iguaes, em
tres mil homens a perda total de um·e outro lado. Ambos
cautam ainda hoje a victória: e pode-se dizer que nem uns,
nem outros a tiveram; porém o dever de imparciaes nos
obriga a reconhecer que os Hollandeze , aprezando-nos umã
náo, adquiriram ja muita superioridade, que não deviam
esperar com suas fôrçás inferiôres: além de que ganharam
a' grande vantagem de fazer que o SOCCOI'l'O' chegas e mal
3:05 leaes Pernambucanos. - Logo foram reparar-se no
Recife as náos inimigas, ás ordens de Marten Tbyszoon,
que foi tambem occupar um logar no Conselho politico.

Oquendo transmittindo as convenientes instrucções ao
cond~ de Bagn l{Jlo, commandant~ do socco1'ro de Pernam
buco, seguiu comboiando os navios de transporte para a

I .Sin que se quisiese salvar, podiéndolo hacer». AI~uq., filem. Diar.
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x~~'~iJ, Europa. Bagn'u~lo foi desembarcar n~Barra Grande, donde
~'depoIs de uma penosa marcha de trmta leguas, se apre

sentou no arrayal de Malhias d'Alboquerqu~, com o irmão
deste chefe, donatario da capitania, que vinha nella com
bater ao lado de seus colonos pelas terras de qlle era se-
nhor. . I, "

Os Hollandezes vendo que nada adiantavam, mudaram
Nov. de plano. Resolveram aban'donar Olinda, entrincheirar-se

melhor nQ Recife; e estender sua base de operações sobre a
cost,a, desde o cabo de S, Agostiuho até á Parahiba. ssim
o executaram, não sem acrueldade de pÔl'j:lffi fogo á' cida-
de 'que abandonavam, bem que propozessem antes aos )
proprietarios o resgate das casas que pretendessem ver pou
padas. Dirígiram-seentão c6ntra aParabiba, commil e seis
centos homens i, ás ordens de Callenfels, mas graça's ás pro
videncias dadas pór Antonio d'Alboquerque, e á experien-
eia' do velho capitão João de Mattos Cardoso, foram obri
gados a abandonar a empreza com grande perda. No Rio
Grande do Norte apresent.ou-Ihes meritoria resistencia Cy
pnar,o Piuá Portocarreiro. o Cabo de Santo gostinho
sustentou Bento Maciel Parente;, contrá ·as fórças de uma
armada de dezoito navios, ás ordens de Thyszoon e Wal
beeck '2, os dóis reGluotos que 'lhe estavam confiados no
pontal da 'Na21áretb, cujo por.to começava a ser pHIi fre
quentado desde que' '0S Hol1:tndezes 'estavam 'senhores dó
do Recife, com o quàl tanta semelhança tem, pela protec-
ção que, recebe de um quebra~mar natural de pedra, que
vem seguindo a 'costa de~de as bandas do norte, e que
deixa neste logar uma pequena béYrra ao sul do cabo de
Santo Agostinho', gue afucinha no mar, no prolongamento
do mesmo qu'e.l:!>lJa-maÍ':' : ' .

. Dois annos haviam decorrido;'e os Hollandezes não adian
tavam um passo, e se achavam reduzidos á posse 'do Re
cife e de um forte na Ilha de Itamaracá, quando um acon
tecimento in'esperaçló veiu a reforçai-os. Foi a fuga; para
elles de Domingos Fernandes Calabar, receoso «de ser pre
so e castigado aspenimente ,pelo Pr(jved.or André de Al-

I i !! l

li Fr"~3uloJdo(Rosa~i~di~)cioisil iI. 9 Énl Alnsterdam ~xiste'âind3 hoje
Tamhem dá vinle nitos, Duarle d'AI- uma carla original dos arredores do
buquerque diz ([!lI. 6,4 ~,) vinle e seis. ~ecife dClsenhada em Hl32 p,or Johan-
OUlros contam so qnll'lze, 'nes,Váil WalbeecU, •
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meida, em virtude de algQns' furt?s grav~s <II.ue havia x~~iJ.
feito ~..;) ~

'~elos c0IÍselhos e direcção deste homem atrevirilo, e em
prehendedor, os Hollandezes mudaram muito seu systema
de guerra, amoldando-o mais ao paiz, e OPpOl)d.o ás oila.:.!
das. outras c·ladas. Por insinuação sua foi de surpreza
aLacada Olinda, em' quanto os habitantes se 'achávam·· á
missa; saqueada Igarassú; e bravamente acomettido o for
te-do Rio Formoso. Este'último offereceu uma resislencia
eomparavel á do .passo das Termopylas. De'vinte homens
que ahi commflndava Pedro d'Albuquel:qué, desenovemor
reram combatendo; e o tinico que res,fava, com tres feri
das, arrojou-se ao ôo a nado. 'O commandanle foi encon-
trado estendido no campo, com' o peitó atrave~sado de
uma balá; mas' respirando, ainda o halito dà vida. Gs. ini
migos souberam apreciar seu heroismo; e, depois .de o
mandare~ curar, lhe consentiram que voltasse para.a Eu-
ropa. . "., ,

Entretanto na Hollandà os directores ·d.a .companhia oc
cident-al, vendo taTdar-Ihes os fruoLos que esperavam co
lher do' Brazil, mandaram a Pernambuco; munidos de po
deres discricionarios, dois del'egados directores: Gysselingh
e Ceulen s. Gom eBes .chegaram alguns reforços. We~r- 1I1~~8
denburgh partiu pouco depois para a'J~uropa, entregando ,.
o mando de dois mil e novecentos homens ao seu .imme-
dia to , ~ velho Rembach, que ficou subordinado' aQs dois
proconsules..', . .
- Resolveram logo os contrarios empenhar. todas as fôrças
para tratar: de levantar o sitio; e começaTam por alacar,
àlêm do Capiberibe, o posto dos Moga d.os, que ~e'Sla vez
succumbiu.: Ufano Rembach com;o triunfo, seguiu adian
te,' e Se' apoderou oe duas estancias mais, 'apez.ar da resis
teneia deséspeI:ada que. neIlas encontrou. Facil e natural
se-'apresentava ja.o·[ilaque 'do Ai'rayal do Bom Jesus. Co
mo porém se aproximava a semaná santa, o 'Calabar, sem
pr~ amigo das ciladas, lembrou 'a éonvenienGia de se a'pra
zar esse 'ataque para a quinta' feira de e'ndoenças, quando

• ' ''' r I .

I Calado, p.d4.-AIl>uquerque(Mem.
Diar., foI. 200 v.) lambem diz que fu
gira para «escapar ao castigo de gran
dés crimes», e que era «de perversa
in cI inação».

~ João Cbisilim e Mathias Vancol,
escreve Calado: Albuquerqllé, 1\Iem.
Diar., foI. 88, escreve Vancol e Gue
celin.
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x~~9ú. ~S ~no'ssos deveri~m es~ar oceupados com as cerimonias re
.~ lIglOsas. Em tal dIa pOIS avançava o velho Rembach á fren-

te. de, mil ,e duzentos llomens; mas' achou os do acampa
mento tanto de .'s0breav,iso que logo 'o agasa'1haram com
uma\descarga de metralha; de resultas dá qual o mesmo
E.embach caiu mortllirnent.e ferido. Com sua. perda os ata....,
oantes tocaram a retirar; e talvez que a victófia tivesse si
do completa,.lse os nossos, por falta de cavalladaj não se
deteerri no empenho ,de lhes picar a retirada. Ainda as
sim cento e'trinta cairam em nosso poder. Então conhe
ceram os commissarios que era necessario practuarem a
observancia das estipulações e leis de guerra f; e de am
bas.as pantes se oonyeiu em alguns artigos ácerca do res
gate do~ pJ:isioneiJjos" de se dar quartel aos vencidos que
üipedissem, e de respeitarrlle a propriedade e os templos.

Por morte de Rembách tomou. o 'commando Sigismuõdo
(Sigernundt),'Yon Schkoppe; por quem mais que por seus
predecessores veiu a declarar-se a sorte.
_ Conseguiu 2 Bigismundo assenhorear-se, com setecentos

. homens em urna armada de onze navios,' de toda a iUla
de Itámaracâ (ernpceza a'que segundo vimos assistiIla an
tes: 'sem exito feli~);!donde lbe foi facil invadir e saquear
aquelles contornos. Encontrou na .ilha muita riqueza da
q'lw se tinha anteriorrn~nte retirado de Olinda, e de que se
apoderou, apezar do que acabavar de ser estipulado, e até
çom approvação de 'alguns autoresseusnacionaes, quedão
razão do feito.-E aqui nos cumpre ponderar a tendencia
C}.as histo.rias hnUandezas de individuar sempre a impor
tancia ,dos saques, o que é inteiramente coherente com a
jdéa de que, Das suas conquistas, a companhia occidental
DãQ:buscâv~ bapto.a glória, como 'os cabedaes. For este
tempo i'deou Calabar . uma invasão ás Alagôas, distantes
cincoenta léguas. O encarregado da execução deste plano
não se retirou senão depois de haver incendiado o que não.
IheJoi' possivel transportar. ';
- Eis que chegava de Lisboa um novo soccorro de' muita
i.mpQrtancia, atlenta a' penuria em que se achavam os nos
sos. Vinham seiscentos homens e bastantes munições. A
frota, commandada por Francisco Vasconcellos da Cunha,

I Laet., p. iiS7j Netscher, p. 66. 2 Nelscher, (I. 66.
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constava de duas náos de guerra ,e cinco transportes. Ao x~~fu
chegarem á costa do Brazil viu-se tão perseguida pelos na- _-:.
vias hollandezes que uma náo foi a pique, e a 0!ltra e os
transportes viram-se obrigados a varar em terra. Cllega
ram-se até a incendiar tres sumacas, de quatro que os nos-
sos mandavam para recolher os restos dos soccorros que
vinham. Resumiremos todos os contratempos passados por
estes auxiliares, com o dizer que, de seiscentos homens
que eram, só chegaram ao Arrayal cento e oitenta!

Oousado chefe Sigismundo, acompanhado do commissa
rio Ceulen, Gysselingh, ou de algum dos outros membros
do governo, não descançava em seu plano de levar ávante
a conquista de todos os portos das immediaçães. Caindo
sobre a fortaleza dos Trez Reis, no Rio Grande, conseguiu
assenhorear-se della, justamente na vespera do dia em que
da Parahiba chegavam ali soccorros, infelizmente tardios. O
nome da fortaleza foi trocado pelo de Ceulen.

Passou depois o Hollandez, á Parahiba, quer com in
tento de a atacar, quer de divergir as forças dos nossos. E
ou porque achasse os defensores á 1er13, ou porque tinha
conseguido seu fim, caiu sobre o outro extremo da capi
tania, atacando de novo os portos do Cabo de Santo Agosti
nho, por onde recebia o Arrayal seus principaes soccorros.
De taes portos conseguiram privar-nos nossos inimigos,
desta vez mais felizes. . '

Quiz Matbias d'Albuquerque aproveitar-se da retira
da de t~nta tropa do Recife para tentar occupa1-0 de snr
preza. Commetteu a execução ao capitão Martim Soares
Moreno, que devia em certa paragem vadear com oitocen
tos homens o Biberibe; de noite, e surprender a praça ini
miga; o que não se poude effectuar por o haverem presen
tido os da guarnição; alarmados com os tiros disparados
pelos seus navios ancorados no porto. ,

Chegaram porém novos soccorros da Hollanda; com os
quaes vinha o bravo Arciszewsky. A fôrça militar inimiga su
biu então a quatro mil cento e trinta e seis soldados, que fo
ré!-mrepartidos em trinta e duas companhias. O pessoal mari
timo regulava por mil e quinhentos homens distribuídos em
quarenta e dois navios. Da milicia da terra continuou com
o commando em chefe Sigismundo; da do mar Lichtbàrdt.
Neste estado fiorecente da colonia julgaram os dois dele-

llIST. GEn. DO IJn,\z. TOM. \. 24
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~,~iI. ga~os que se podiam retirar, indo na Europa a promover
~- os lllteresses della.
~~L~~L Á sua partida ficou o governo supremo confiado ao Con

selho politico, composto de Servasius Carpentier, Willem
Schotte, Balthasar Wyntgens, Ippo Eyssem e Jacob Sta
chouwer. No tempo destes passou a Parahiba ao domi-

Nov.,2.1. nio hollandez. Partiram a rendel-a vinte e nove navios,
com mais de dois mil e trezentos homens, sob a direcção
dos tres chefes Sigismundo, Arciszewsky e Lichthardt. O

Dez.,". desembarque foi effectuado á viva fôrça. O forte do Ca
bedelo entregou-se ao cabo de uns dias de sitio, ao per
der seu co'mmandante. Igualmente se rendeu o de Santo
Antonio ao norte da barra I. Logo as nossas tropas aban
donaram a cidade, cujo nome os conquistadores, em hon
ra do seu Stathouder, pretenderam converter no de Frederi
ca. 'Os habitantes abalaram tambem, com o que possuiam,
para os matos, e deixaram a cidade completamente vasia.
O inimigo aterrado, em vista de tanta abnegação, e não
sabendo como sacar proveito de sua nova preza, e de tan
tos engenhos sem gente, de tantas casas desertas, e dos
templos abandonados, tl'atou de convocar os fugitivos, en
tabolando com elles uma especie de pacto, pelo qual' foi
garantida a segurança individual, a propriedade, e a li
berdade do culto catholico, com os proprios parrochos na
cionaes. O novo bispo D. Pedro da Silva, a consentimento
de Mathias d'Albuque,rque, do governador Diogo Luiz, e do
ouvidor geral, pretendeu que os ultimos se retirassem, o
que lhe foi levado a mal pela Mesa da Consciencia, pela
Princesa Margarida, regente do Reino, e pela côrte. As clau
sulas do mencionado pacto serviram depois de norma, em
todas as mais terras conquistadas pelos Hollandezes; que
impunham aos povos a obrigação de lhes pagarem os di
zimos e mais pensões, como faziam até ali, e (esem nun
ca lhe importarem outras novas pensões ou tributos ~.)

Restavam-nos ainda o Arrayal do Bom Jesus, a fortaleza da
Nazareth no Cabo de Santo Agostinho e a importante posição

! Netseher, p. 71 e 12.
~ Vejo Calado, foI. 14 e 15. Vcj. tam

bem o manifesto dos de Pernambuco
a elrei no mesmo Calado, p. -140., e o
Doe. annexoa uma representação ljiri
gida da PMahib:1 paI' Duarte Gomes ela

Silveira aos Estados Geraes no 1.° de
Junho de 1657, na eoll. do nosso bom
amigo o Sr. Dr. Silva, que o copiou no
Archivo da Ilaya, e teve a summa bon
dade de nol-o confiar.
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de Porto-Calvo, que commandava o chefe castelhano D. Fer- xi~~ÍJ

nando de la Riba Aguero. Mathias d'Albuquerque, vendo-'--:'
este ponlo ameaçado por fôrças maiores, ao mando de
Lichthardt, deliberou que o fosse reforçar Bagnuolo com
tropas italianas. A posição de Porto-Calvo, á margem di- .
reita do rio Moganguape, e quasi sobre a forquilha de va-
rios rios vindos do interior, que ahi se reunem, el'a en-
tão a verdadeira chave das terras das Alagôas, ou anles o
verdadeiro posto avançado que, ao norte das matas quasi
impenetraveis désse destricto, podia servir de ponto de par-
tida para ulteriores operações.

Lichthardt effectuou o desembarque na Barra Grande, á
distancia de cinco leguas, paragem que estava pelo inimi
go. E, depois de ter cJispedido seus navios, dirigiu-se ao
ataque com seiscentos homens. Travou-se este durante
meia hora, e logo começaram os nossos a retirar-se, aban- ~~~.
donando a villa (onde poderiam ter apresentado ao inimigo
vigorosa resistencia) e deixando cortada a retirada aos que
estavam d'ahi para o norle.

O Arrayal, onde mandava Andres Marin, contava então
apenas mil e duzentos homens, dos quaes só quinhentos
eram soldados regulares. No fim de uma valorosa resis
tencia de tres mezes de sitio, em que os da guarnição pas
saram toda sorte de privações,' se viu Marin obrigado a Jun., 6.

capitular.
Restava pois s6 a fortaleza da Nazareth. Sua briosa guar

nição fez prodigios, resistindo heroicamente, por muito
tempo, mais contra a fome, que contra as armas inimigas;
mas por fim succumbiu.-Era a fortaleza reduzida; e sua Jul.,'.!.

fórma um quadrilatero, com as frentes mal flanqueadas
por um baluarte pouco regular, e dois pequenos orelhões,
que sobresaiam a tres dos seus quatro anguloso

Mathias d'Albuquerque, com seu irmão, o donatario da
capitania, e outros, se tinha fixado em um novo arrayal
na Villa Formosa de Serinhem; donde soccorria e dava
ordens para os tres pontos antes occupados. Perdido po
rÔm Porto-Calvo, o Arrayal do Bom Jesus, e por fim o da
Nazareth, teve por mais prudente ir-se para' as Alagôas,
reunir-se a Bagnuolo; parecer que foi approvado em con
selho. Começou-se pois a marcha para o sul. Era porêm
essencial passar por junto do Porto-Calvo, em poder do
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xiECú inimigo, que agora lhe mandava com grandes reforços o
~ destro pardo Calabar, ~Ii nascido. Talvez nessas imme-

diações houvesse ficado sepultado Mathias d'Albuquerque,
com todos os seus, se não apparecesse a auxiliai-o o de
nodado Sebastião de Souto, com um ardil. EsLava Souto
em Porto-Calvo, e ao ver o soccorro que chegava, e o pe
rigo que ameaçava os nossos, offereceu-se ao governador
hollandez Picard, 'para vir examinar nosso campo. Vem
com effeiLo: Gombina certo plano com o general, e volta a
Porto-Calvo, exaggerando a insufficiencia de nossas fôrças;
e ass~gurando ao inimigo vict6ria completa, se se quizes
-se levar por seus conselhos. O Hollandez, lembrando-se dos
serviços que ja deviam seus compatriotas ao Calabar, jul
gou ter em Souto um novo adail. Segue-o pois, em fôrça
de duzentos homens, e com o Calabar: entretanto Souto
desaparece, e vae conduzir Mathias d'Albuquerque. Os
emboscados envolvem as fôrças de Picard; este, ao refu
giar-se aos seus fortes, é seguido pelos nossos, que ao pôr
do sol, investem daquelles o mais importante, construido
na igreja velha; donde passaram logo á povoação, a desalo
jar os que estavam na igreja nova e pelas casas, e d'ahi até
o varadouro, no Rio das Pedras, onde fundeavam duas

_~ barcaças protegidas por um reducto, com vinte homens {.
1~~~. Por fim os inimigos capitularam, e o Calabar pagou com a

vida a deserção e a rebeldia. -
Apezar desta vict6ria Albuquerque, conheceu que a sua

posição era a mesma, e que lhe cumpria seguir para as
Alagôas; onde os mantimentos da terra não escaceavam, e
havia tres bons portos para receber soccorros da Europa
ou das outras provincias.

Agora era de ver os restos das guarnições e exercitos,
e o sequito de Indios alliados, que se punham em mar
cha, acompanhados de numerosas familias que começavam
a exular de sua provincia natal, com tudo quanto pode
ram comsigo levar, atravez de paizes pouco frequentados
e inhospitos, sujeitos á inclemencia dos tempos, e até dos
ataques das feras, quando se extraviavam. Figurai-vos que
scenàs de dor e de ternura se não passariam nesta triste
transmigraçãb, atravez de paizes de mOntanhas, quasi não

{ Albuquerque, "lIIero. Diarias», f. 197 v.
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trilha~as, e onde as maiores bellezas da natureza vi~gem x~'\r~iJ.
pareCIam horrores e abysmos aos que levavam os ammos~
contristados, ante o patriotismo desairado e enlutado. Aqui
ficava desfallecido o ancião respeitavel, a quem ja as fôr-
ças physicas não igualavam as do patriotismo; ali se via
com os pés feridos a donzella, que apenas em sua vida
passeára a distancia de sua casa até á igreja; acolá a jo-
ven esposa, vendo chegar o momento de dar á luz o fructo
de seu amo~, linha de misturar as lagrimas das dores, com
as da dor de perdeI-o ao exhalar o primeiro suspiro ... Mes
quinha condição humana que ao menor sopro do infortu-
nio tanto tem de padecer!. ..

Sigismundo, á frenle de um grande corpo de tropas, en
trava em Porto-Calvo, poucos dias depois que os nossos
se haviam retirado. Seu primeiro acto foi mandar fazer
honras funebres ao Calabar. togo publicou bandos con
vocando os habitantes dispersos a seus lares. A final se
guiu para o sul, depois de guarnecer com fortes destaca
mentos, cujo mando confiou a Arciszewsky, as duas pas
sageos da Peripueira e de Camaragibe, que communica
vam para as Alagôas.

De Portugal em vão os nossos esperavam soccorro. Tan
tas ordens e tanto aparato, que houvera para se arranja
rem subsidias, pouco tinham produzido: todos tratavam de
eximir-se de contribuir, uns porque mandavam gente sua
em pessoa, outros porque eram das ordens militares, aquel
1'0utros porque seus bens eram prazos; ... a final a côrte
de Hespanha reconhecia que nada se faria se ella não
apresentava algum soccorro immed-iato; visto que eram
tão lentos os arranjos de subsidias a que se procedia· em
Portugal. Pelo quê, apenas teve noticia da retirada de Ma
thiàs d'Albuquerque, ordenou se embarcasse immediata
mente para f) Brazil a gente que houvesse disponivel.

Partiu pois de Cadiz uma fôrça de mil e setecentos ho
mens, ao mando do mestre de Campo D. Luis de RojaÉ" Y
Borja, nomeado para render a Mathias d'Albuquerque. a
mesma armada foi o novo governador e capitão general t

Pedro da Silva (ao depois conde de S. Lourenço), igual
mente nomeado para i'ender a Diogo Luiz'de Oliveira. Esta

I Ann. do R. de Janeiro, 11,58.
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xi~1ir. fô.rça descub.ri?-se de Pernambuco ~ fins d~ Novembro.
~ DIz-se que Siglsmundo, quando a aVIstou, atlrára, em um

accesso de cólera, com o bastão e o chapeu ao chão ex
clamando: «Estamos perdidos i!» Mas o chefe da esqua
dra, em vez de cair logo então sobre o Recife, onde podia
haver tomado nove náos que ahi estavam ancoradas, ou ef
fectuar algum desembarque junto ao Cabo de Santo Agos
tinho, foi ás Alagôas; obrigando assim a tropa, para come
çar a atacar os Hollandezes no sul de seus dominios, a
emprehender, como emprehendeu, a cançada e demorada
marcha das Alagôas á Peripueira e Porto-Calvo.-Mathias

D~~~';;.d'Albuquerque deixou o exercito que, em tão criticas cir
cunstancias, mandára durante seis annos, com geral sen
timento de todos, o que recompensou bem' os desgostos
que soffrera. Nunca cobrára ordenados; e grangeou sem
pre merecida reputação de sua honradez e prudencia 2.

Porto-Calvo, guarnecido com pequenas fôrças, foí aban
donado. á meroê dos nossos, e logo occupado pelo capitão
Francisco Rebello, que tanto veiua distinguir-se nesta guer
ra. Sigismundo embarcou-se na Barra Grande para o Re
cife, 'deixando, para fazer frente aos nossos, o bravo chefe
Arciszewsky. Este l com os mil e trezentos que commanda-

Ja~~5:8va, saíu da Peripueira em busca de Rojas, o qual lhe apre
'sentou bataIba junto' á Mata Redonda; e todo seu valor não
bastou para sair victorioso. O nosso chefe ficou na acção
e o hollandez senhor do campo; e a não acudirem Rebello
e Camarão houvera perecido toda a nossa gente. Tinha o
mestre de campo Rojas muita experiencia e valor, e com
a sua morte morreram tambem as esperanças de muitos
que só pelo seu nome confiavam na victória. .

Morto Rojas, tomou Bagnuolo o mando das tropas, em
virtude da cedula 5 de successão que assim dispunha. Este
chefe, depois de refazer nas Alagôas o pequeno exerci
to, de mais de dois mil soldados e algumas companhias de
Indios, marchou para o norte; e, dividindo as fôrças, tratou
de incoinmodar o inimigo, com ciladas e guerrilhas, não
sem vantagens. Apresentavam-se por toda a parte bandos

i Albuquerque, «Mem. Diarias», foI. te. e falleceu em 9 de Junbo de 16.i7.
~06 v. 5 Cedo dataJa de 50 de ,Ian. de '1655.

2 IIlem. Dia)'., p. ~09 v.-l\Iatbias ue -Albuq. ~telJ1. !.lia)'., p. ~'19.

Alhuquerque foi feito conde d'Alegre-
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armados que tudo devastavam; e baldadas foram, da parte x~~~i '
dos Hollandezes, as tentativas das ameaças de terror. Nes- -.-:..
tas correrias se'distingyia o joven Parahibano André Vidal,
que depois veiuarepresentar tão importante papel na res
tauração de Pernambuco. Chegou Vidal, em companhia de
Sebastião de Souto, por terra até á Parahiba, destruindo
mais de quarenta mil arrobas de assucar. Desta correria
saíu ferido o valenteParahibano com uma chuçada no peito.

Entretanto se haviam passado quasi sete annos, desde
que os Hollandezes estavam senhores de Pernambuco, e a
Companhia occidental ainda não havia sacado as vantagens
que se propunha com sua occupação; pois que as armadas
e ás tropas absorviam todos os rendimentos, e os habitan
tes, longe de se sujeitarem, ou exulavam, ou se alistavam
nas assoladoras guerrilhas. '

A mencionada Companhia occidental e os Estados Geraes
conheceram'a necessidade de mandar ao Brazil um chefe
habil e prudente, que reunisse, como um vice-rei, a au
toridade milit.ar e civil, e tratasse com justiça e igualdade
c?nquistados e cónquistadores. "Com aplauso geral foi para
tal cargo lembrado o illustre Mauricio de Nassau, primo.
do Principe de Orange, e ja afamado na Europa por seus'
feitos disLinctos, sobretudo militares.

A acertada administração desse primeiro principe das
casas reaes da Europa que poz pés no continente ameri
cano merece um especiéJ,1 logar na historia da civilisação
do nosso territorio, ejusto é que a elle dediquemos, exclu- .
.sivamente as duas seguintes seeções.

"



SECÇÃO XXIX.

DA CHEGADA DO PRINCIPE MAURICIO, E DOS EFFEITOS DELLA.

O PRINCIPE Mauricio de Nassau cheguu ao Recife, aos 25
1657. de Janeiro de 1637 i, com o titulo de «Governador, Capitão

e Almirante GeneraL) Só.. a noticia da sua chegada, o só
presligio do seu nome, animou as tropas, tranquillisou os
habitantes, 'e fez hesitar e quasi esmorecer as nossas fôr
ças.-Tal é a condição humana! Um só homem, um só no
me, um centro prestigioso pode muitas vezes operar em
nossos animos o que não conseguiriam os mais heroicos
estimulas da glória e da ambição. ~esta parte a historia é
melhor mestra da humanidade que o raciocinio dos phi
losophos, que, sem conhecimento practico do homem, pre
tendem dar preceitos para o governo dos homens.

O conde de Bagnuolo, apezar do bem que nos tinha pro
vado a guerra de guerrilhas, em um paiz, a cujo clima e
alimentos não se habituam facilmente quaesquer inimigos,
sobretudo da Europa, quesó conheceram outros mui diffe
r~ntes, não se animára a seguir no mesmo systema, e fizera
concentrar todas as fôrças no ponto mais avançado da sua

{ Vejo a carta do Principe de;; de se reuniam em Nassau, que "ra, ver
Fevereiro de '1657.-Nelscuer, p. 86. dadeiramente Principe da família de
Preferimos chamar sempre, a Mauricio Orange, embora se chamasse Conde;
de Nassau, Pl"incipe (tratamento que como uma de nossas princezas brazi
tambem quasi sempre lhe dá Calado), leiras tambem hoje se intitula Condcs
e não Conde, como outros o designam; sa. Além disso Nassau veiu a ser ver
porque entre nós 'não se liga á idéa dadeiramente Príncipe do Imperio.
deste último Lilulo ás condições que
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linha de operações, -Porto-Calvo,-e ahi se fortificára em xS:/2·
dois reductos, um a cada lado da povoação \ que se re--'-::'
duzia quasi que apenas a duas fileiras de casas.

Os habitantes de Pernambuco, criados com todas as tra
dições da mon'archia, ja viam no Principe um homem su
perior ás paixões humanas da inveja, da cobiça e da emu
lação, e apenas animado pela nobre e extrema ambição
de deixar de si um bom nome, fazendo o bem,-adminis-
trando justiça. .

Os soldado,s, que eram em geral adventicios de vá
rias nações, respeitavam insensivelmente o homem supe
rior que longe de ser aventureiro, como elles, fazia o sa
crificio de deixar seus palacios e os gozos da Europa, só
para desempenhar o nobre fim de concorrer para a sua
glória e a da nação.

O Principe governador era declarado presidente do
Conselho de administração colonial, com volo duplicado,
e' deviam formar parte do mesmo conselho .mais tres gran
des conselheiros secretos. Para estes cargos foram nomea
dos os dois exdelegados directores Van Ceulen e Gysse
lingh, juntando-se-lhes outro por nome Van der Dussen.
Este era o Tribunal supremo; para o qual se podia appel
lar da resolução tbmada pelo «Conselho politico», que fi
cou subsistindo, e que era como uma casa de supplicação
ou relação, a que iam as causas decididas pela camara dos
escabinos 2. Destes adiante tralaremos.

Em campanha competiam a Nas~au todas as nomeações
militares: os empregos civis devia daI-os (quando ja não
fossem indicados da Hollanda) de accordo com os outros
do Conselho. Tudo fora providenciado em um regimento
conslante de noventa e nove artigos. Nelle se indicaram,
além dos deveres do Governador e ~os grandes conselhei
ros secretos, os de um assessor e do Conselho politico; e
mui adequadas providencias ácerca da igreja, da milicia, da
justiça criminal e civil, da fazenda, dos archivos, das for
tific'ações, do governo politico, das propriedades ruraes e
urbanas abandonadas, da marinha, das minas, dos escra-

i Arx «Povoacaon» chamam alguns sua interessante «Leben des Fürslen
escriptores, adullerando esta palavra, Johann 1I10ritz von Nassau-SiegeIlJ,
sem entender seu si!ínificado. «Po- Derlin, 1849; p. 40.
vacona» lhe chama o :'1'. Driesen na 2 Calado, p. 68.
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i:& vo.s e Indios, e finalmente dos indispensaveis registos pu
--.-,- bhcos.

Lal'go fôra individuar aqui, embora resu~idamente, as
disposições desse extenso regimento, que seria para nós
muito mais interessante, se nos fosse possivel evidenciar
que delle se deduziriam, como aliás é provavel, alguns ca
pitulos resolvidos no concilio, ou côrtes ou cabildos que
se reuniram no Recife por uns tres dias~-concorrendo, de
cada fregezia, tres ou quatro individuos nobres, dos mais
graves t. Destes capitulos, que foram lançados nos livros
das camaras, não nos tem sido possivel alcançar noticia.

Voltando ao Principe, cumpre desde ja dizer que elle
correspondeu nobremente á expectação de todos. Durante
o seu governo o exercito disciplinou-se, e suas victórias es"
tenderam consideravelmente as fronteiras hollandezas: os
habitantes tiveram justiça e liberdade de consciencias; e
a nossa causa perdeu túreno, sobretudo desde que muitos
Indios fizeram communhão com os Batavos ja vencedores.

Conseguiu Mauricio pôr immediatamente em campanha
um pequeno corpo de Isobre tres 2 mil homens de tropas re
gulares, inclu~ndo oitenta de cavallo, mil marinheiros, mil
Indios armados, e dez bocas de fogo. Esta fôrça expediu
por mar para fazer frente ás nossas tropas.

O fim de Bagnuolo, reunindo todas as partidas e guerri
lhas dispersas e fortificando-se em Porto-Calvo, com seus
quatro mil homens, ~ra naturalmente o de conter o inimigo
superior, ao menos em fôrçamoral; em quanto como gros-'
so da bagagem effectuava uma retirada para as Alagôas,
onde contava receber por mar soccorros, que se lhe haviam
promettido. Alguns escriptores portuguezes por desculpar
as perdas e retiradas das nossas fôrças, sem as attribuir ao
valor dos Hollandezes, nem ao descuido da metropole em
mandar tropas, chegam a accusar de traidor e de cobar
de á Bagnuolo. Começou nessa tarefa, ainda que com certo
disfarce, Duarte d'Albuquerque, que merece neste ponto
pouco credito, apaixonado contra o successor de seu ir
mão, e o general que com o ab~ndonar a capitania o pri
vou das rendas della. Como se a defeza heroica da Bahia
não justificasse cabalmente sua lealdade e pericia militar!

I Calado, foi. 62. ~ Carla do Prillcipe.-Nclscher, p. 86.
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o maior peccado que tinha Bagnuolo (sejamos francos) era ~.
ser estrangeiro, para os Br.azileiros e Portuguezes, e tam- ---:..
bem para os Castelhanos. E já tempo de sermos mais ge
nerosos com esse Italiano que, com poucos recursos, tan-
tas vezes expoz a sua vida pela nossa patria.

Nassau foi em pessoa collocar-se á frente das tropas, e
achava-se sobre Porto-Calvo, vinte e tantos dias depois
de sua chegada ao Brazil.

A primeira acção teve lagar ao intentar a passagem do 165i,

rio que corre pela Barra Grande. Commetteram-se nesta Fever.

acção, que se deu no dia cinco de Fevereiro, de parte a
parte, prodigios de valor. O preto Henrique Dias «capitão
e governador dos negros! á frente da sua gente distin
guiu-se, ainda depois de fazer-se amputar uma das mãos
ferida de bala. Francisco Rebello e Sebastião do Souto, tam-
bem em toda a campanha se distinguiram de novo. Todos C.R.de

trez foram, em remuneração de seus feitos, contemplados2\~5ãul.

com o habito nas ordens mllitares que escolhessem, e tive- .
ram promessa da commenda, e de quarenta cruzados de
soldo por mez, alêm do foro de fidalgo. O último não che-
gou a receber a recompensa, por haver fallecido em ac-
ção, dois mezes antes da data em que ella se fez. Foi agra
ciado depois de morto. O chefe dos Indios, Camarão, ja
antes semilhantemente recompensado, apresentou-se na
acção com a sua guerreira mulher D. Clara.

Os nossos mantiveram as posições; e, vindo a noite, Ba
gnuolo aproveitou-se della para effectuar em ordem a re
tirada ., deixando o melhor dos reductos da villa, com uma
pequena guarnição, ao mando de Miguel Giberton. Este
bravo militar sustentou um sitio de treze dias, contra vá
rias baterias que o inimigo (avançando, com trincheiras
abertas em regra, pela sapa, contra o grande forte feito
da Igreja velha) assestou; e talvez ainda no fim delles não
se entregára, se o Principe não lhe intimasse a rendição, 1657,

com as seguintes. generosas frases em francez: «Senhor: ftJar.,~.

Por saber que sois tão grande soldado, não vos quiz ren-
der, sem pÔr-vos baterias primeiro... Bem entendeis que
não vos podeis sustentar... Vosso muito affeiçoado João
Mauricio». . '

I Temos em nos~a collecçã o a 01'- cellos de 5 de Agosto de 1637. para
uem authogl'afil de Miguel de Vascon- o conselho d'Estado dar a tal res-
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xSii~: A esta carta-respondeu o bravo Giberton, pedindo vinte
-..-:. e cinco dias para re~eber as ordens de Bagnuolo, allegan

do o que se passára no sitio de Breda; teve porêm que
condescender com o prazo de vinte e quatro horas, que
lhe foi fixado .pelo vencedor. Saíu pois .Giberton do forte á
frente da guarnição {, de marrão acceso e soando o tam
bor·2 , com todas as honras militares. Este illustre chefe e
demais officiaes foram brindados pelo Principe, que os
convidou á sua meza, e os enviou depois para os Açôres.

Nassau, deixando em Porto-Calvo uma pequena guar
nição, foi em seguimento de Bagnuolo que, talando os
campos, levando comsigo todos os gados que topava, e
destruindo os mantimentos que não podia levar, como é
uso em tempo de guerra, se foi successivamente retirando

1637
Mar.,17. de seu vencedor para a Alagôa do sul ou villa da Magdale-

na, e dahi pára Curruripe, Rio de S. Francisco, Sergipe e
Torre de Garcia: d'Avila 5. Queria até recolher-se á Bahia,
pôrem o Governador Pedro da Silva não lh'o consentiu:

Mar.,21. Nassau chegou até o S. Francisco, e este rio foi adop
tado como linha de fronteira pelo Principe vencedor. Co
nhecendp então que suas tropas estavam diminuidas, can
çadas e faltas de provisões; e que por outro lado sua pre
sença devia ser necessaria na capital, para arranjar novos
recursos, e administrar o paiz, resolveu recolher-se ao
Recife, ou cidade Mauricia.

Assim, depois de dar ordens para que se levantasse, 'no
logar em que hoje está a cidade do Penedo" um forte, que
se denominou Mauricio, partiu, deixando a Sigismundo o
co_~ma~do das fôrças, que ficaram para guarnecer a mar
gem deste I'io.

D'ahi chegou Nassau a escrever ao Slathouder rogan
do-lhe que persuadisse os da Companhia a convidar, para
povoarem essas beBas varzeas, colonos allemães t;, is
to é, profugos ou exules.e degradados, que na abun-

peito sua opinião.
{Egressi ex aree gubernator bis

panus Michael Giherlonus, armorum
propr::efeclus, bello Bel!?ico clarus,
cenluriolles oclo, signileri seplem,
mililum quingenli, elc. (Bar!., Hes
Gesl::e).

'i ... "Dedila Arx boneslis belli con
dilionibus fuil», elc. (lbid.)

:; Jaboalão, Cbron., p. 62. .
4 "Ope.neda» dizem os HoJlandezes,

e com elles o Sr. Driesen p. 41.
t; Scripsi. .... ul Gcrmanorum profu

gos, palria exlorres, bonisque exulos,
llUC lransmillerenl, iluros in frecllndas
frugum terras ell::ela imperia» (Bar\. ,
Res Gesl::e).



COLONOS. mo DE S. FRANCISCO. RESTAURAÇÃO DO THESOURO. 58!

dancia, segundo toda a probabilidade, mudariam de ha- ~~&

bitos, e se fariam bons cidadãos~ -.--:.
O rio de S. Francisco contado entre os maiores da Ame

rica, e por conseguinte tambem da Terra, é hoje bastante
conhecido para que nos detenhamos com descripções, que
pertenéem mais á geographia que á historia. E'um rio que
a modo do Danubio, em vez de buscar o mar visinho,
para afogar-se nelle, como que se recrea em dar pri
meiro· grandes voltas pelos sertões, para os regar e para
transmittir mais facilmente os seus productos. Todos sabem
que são tão abundantes suas aguas que a algumas leguas
da costa são doces as do mar, e que ~e a arte chega a des
vanecer, ou a illudir por qualquer modo, o obstaculo de sua
maior caxoeira (denominada de Paulo Affonso) as riquezas
dessas margens e das dos seus 'numerosos afluentes, po
derão um dia rivalizar com as lezirias fecundissimas do
Nilo, do Ganges ou do Mississipi. Essas margens de mas
sapés e apicús são fertilizadas não só pelos nateiros das
enchentes, como pelas substancias salitrosas que estas tra
zem, e que, fazem as terras incançaveis de produzir canas
d'assucar nos, infelizmente poucos, lagares onde esta indus
tria tem sido levada. A caxoeil'a, que hoje, na infancia de
nossa civilisação, é um tão grande obstaculo, poderá um
dia ser uma attracção para os estrangeiros, como acontece
com a de Niagara no S. Lourenço, .e como a de Schaffhaus
no Rheno. Apezar de suas magestosas caxoeiras o S. Lou
renço e o Rheno não deixam de ser a cada morqento cru
zados de barcos de vapor nas aguas, não só abaixo, como
acima das mesmas caxoeiras.

Ao voltar Nassau a Pernambuco, teve occasião de conhe
cer quan.to eraja ali neccessaria sua presença, para pôr cobro
a abusos, e para acudir a todas as necessidades publicas.

Da Rollanda não tinham vindo. novos recursos, e o the
souro colonial estava vazio: era necessario arranjar uma
pri~eira collecta de consideração, por algum recurso ex
tra,ordinario. Encontrou-o o Principe na venda em hasta
pública dos engenhos abandonados. Muitos delles foram
arrematados por conta de seus proprios senhores ausen
tes.-A estes e a todos os mais fugitivos convocou __ por
bandos, promettendo olvido do passado, promessa que
cumpriu, desde o principio, tão religiosamente que após
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x~& uns vinham outros, que viam como agora se tornavam ef
~ fectivas as condições out.orgadas na Parahiba j em Janeiro

de 1655.
Nesta mesma conformidade tratou de regular os impos-'

tos sem os. augmentar, conservando pelo contrario o ja es
tabelecido dos dizimos. No pagamento delles a lei era igual:
os nacionaes, isto é, os Hollandezes não eram mais prote
gidos do que um dos nossos, embora na véspera chegado
do campo hostil. Todo o que contribuia com o seu con
tingente proporcional para o Estado, Linha deste identica
protecção. Para ser cidadão da nova republica, que tanto
carecia de gente, bastava querei-o ser. Não se lhe pregun
tava se era protestante, se catholico ou judeu, se nascêra
nos paues ajardinados da Hollanda, ou nos seus limosos ca
naes regulares; se nos montes e charnecas de Portugal ou
se nas malas virgens do Brazil; quem se sujeitava ás leis,
quem era homem de bem, era'bom cidadão desta nova Ba
tavia. O que ainda hoje se passa na nação mais prospera
deste continente (a qual talvez deve o prodigioso acresci
mo de sua população a uma tolerancia identica) faz-nos
conceber qnal seria a prosperidade do nosso paiz se neste
ponto tivessemos apren:iido das lições dos nossos domina
dores e dos Nort'americanos a ser generosos e tolerantes:
-a ser politicos.

Todos os contribuintes eram obrigados a alistar-s.e na
segunda linha ou guarda nacional. Assim se asseguravam
pelo juramento e pelo rigor militar, alguns, cuja fidelidade
podéra ser suspeita. Mauricio de Nassau chamou no Bra
zil aos deveres da honra muitos que delles andavam ex
traviados ~. E que missão mais gloriosa pode ambicionar
um chefe de administração pública? Resolveu tambem, de
accordo com os escabinos de Pernambuco e mais povo,
que a cidade de Olinda se reparasse 2. O governo tomou
a si as despezas das igrejas e de todo o cuno catholico;

, Yisto que para estas despezas se entendia parte do tributo
antigo dos dizimos: e a confiança dos habitantes na dura
ção do domíni.o hollandez e do governo do Principe subiu

t .Severiws et prudenti3, multa rit,» (Bar!., Res Gesl:e, etc.)
{lor~igentis, mulLa rigidé punienlis, 2 Carla dos Escabinos do Recife de
5uSll!lil el emendavit, ut plures bOllos"'5-de Dezembro. Coi!. do Sr. Silva.
fccisse quàm invenisse credi potlle-
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de ponto desde que viram, como por encanto, levantar-se ~t'i

alêm do Recife, na ilha de Santo Antonio ou de Antonio--:
Vaz, uma nova cidade para a qual deu o plano o architecto
Pieter Post. O Conselho supremo ordenou que essa cidade se
chamasse Mauricia, em honra de seu fundador; e se 'hoje não
é pos3ivel restituir-lhe esse nome, justo fôra que ao menos,
junto ao palacio' do governo ou sobre uma das pontes da
cidade do Recife, inaugurasse a gratidão pernambucana
uma memória ao chefe estranho, a quem o aformoseamento
e engrandecimento da sua capital deveu tanta solicitude.
Esta prova de tolerancia, e até de gratidão, para um es
trangeiro, que prestou serviços ao estado, nos recommen
daria aos olhos da Europa. Do lado do norte da ilha fez o
Principe construir para si um alcacer torreado, que pode
ria, em caso de necessidade, servir de torre de menagem,
e proteger os fortes Ernesto e Friderico, que ,asseguravam
a dita ilha, a qual hoje constitue o bairro de Santo Antonio
da cidade do Recife. A esse alcacer chamou o' seu fun
dador Vr~'burg, que quer como dizer repouseiro. Perto
fez um grande tanque ou alverca, semelhante ao que ainda
hoje se vê na Haya junto da casa que edificou, e em que
viveu I. A ilha foi unida aos continentes contiguos por
duas pontes, e do lado do sertão, perto de onde dizem
o Carijlo Velho, fez o Príncipe construir uma vivenda de
campo, á qual deu o nome de Boa Vista ~Schoonzigt), no
me que ora leva o bairro que para esse lado foi crescen
do. No pavimento terreo desta vivenda flavia peças. em
canhoneiras, que podiam servir a defensa da propria ilha
pelo lado da ponte.

Por todo o BraziL não houvera anteriormente obras tão
consideraveis, e tão habilmente executadas; nem podiam
encontrar-se para obras hydraulicas melhores engenheiros
do que na Hollanda, que á sciencia hydniulica deve a exis
tencia de algumas de suas provincias. As obras públicas
emprendidas levavam em si mesmas o cunho da boa ad
ministração; e essas paginas do livro da civilisação de um
paiz que primeiro lê o forasteiro, eram em Pernambuco to-

-das em abono do Principe hollandez. .
E não s6 a architectura foi protegida por Nassau, co-

I Vejo a descripção desla habitação p. i45.
em DI'iesen, tiLeben des Fürslenu,
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SEC. mo tambem a pintura; e de seu tempo são talvez os pri-
~ meiros quadros a oleo, que do natural se fizeram ácerca de

assumptos do Brazil, e talvez da America. Francisco Post,
irmão do mencionado archilecto, e ambos filhos' do pintor
de vidraças JoãoPost, de Harlem, fora o individuo a quem
Mauricio de Nassau escolhera para levar comsigo.-Aelle
se devem muitos desenhos de paisagens e marinhas que or
nam as obras hollandezas contemporaneas: e nas estampas
da obra de Barleus se vê algumas vezes sua firma.-Nos
museos da: Hollanda se conservam ainda alguns dos qua
dros que pintou, dois dos quaes passaram á Baviera, e ahi
se guardam 1; e naturalmente outros paineis e esboços
se veem na preciosa collecção de uns mil quatrocentos e
sessenta desenhos originaes do Brazil, que (em quatro v.o
lumes) existem na bibliot~eca real de Berlim, por have
rem sido cedidos (em 1562) por Mauriéio ao Principe Fri
derico de Brandeburgo 2.

Da litteratura eram cultores não só Barleus, segundo
bem prova sua conhecida obra, como principalménte
Francisco Plante, capellão do Principe, e autor de um poe
ma em latim a este dedicado, que depois se publicou 3.

Foi porêm nas sciencias que se fizeram mais recommen
daveis os serviços prestados pelo Principe Mauricio no
Brazil. O seu sabio medico Willem Piso, angariara para
o acompanharem dois jovens allemães: um mathematico
H. Cralitz, e outro botanico G. Marcgrav.-InfelizmeI!te
Cralitz falleceu, pouco depois de chegar à Per~ambllco, e
a g'eographia ficou privada de seus auxilios. E certo que
não poucos recebera antes (1650) do cosmographo Ruiters,
de quem, vimos ainda ultimamente \ cartas hydrographi
cas originaes em Amsterdam. Os escriptos de Piso e de

I Martius: Versuch eines Commentars
über die PJlanzen in den Werken Von
IIIarcgrav und Piso, etc. Münch en,
1853, p. 9. (Aus den Abbandlungen der
K. bayr. Akad II. cl. VII Bd. I AlJth).

2 Desta collecção bem como dos tra
balhos de IIIarcgrav, Plante e Post dá
uma noticia circunstanciada o senhor
Dripsen, «LebeD>! etc., p. 102 e se
guintes. E' naturalmente a parte desta
collecção que se refere Barleus, quan
do diz: «Accessil eliam ista sedulilas,
qua (Johannes lIIauritius) animalia va
rii generis quadrupedum mirabiles

formas ut et avi um, piscium, herba
rum; serpentum et insectorum, popu
lorurn habitus difformes et arma pingi
artificiose fecil. QUal cllncta propediem
cum suis descriptionihus luoem visu
ra certa expectalione tenemus.» (<<Res
Gestal», etc.)

3 Francisci Plante, lIIauritiados, Jibri
Xlk cum figuris elegantissirnjs.-Lu~-.

duni Batavorum 1(l.{7. Este noema nao
se deve confundir com o «lIIauriliados
Iibri VI», de Gaspar En" imp. em Co
lonia, em 1612, obra em prosa.

4 2 de Setembro de 1853.
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Marcgrav e os serviços que prestaram ás sciencias naturaes vs-:~

e medicas são bastctnle conhecidos, notavelmente pelos.:.!-:.
commentarios dos dois pt'Ofessores Lichtenstein e 1Vlartius,
e não nos fóra passivei aqui analysal-os devidamente. Piso
os publicou ao regressar á Europa. Marcgrav falJeceu em
Loanda em 1644.

A tolerancia dos cullos em todo o lerritorio sujeito a
Nassau foi respeitada, ainda nos actos publicas ou procis
sõe . Somente foi prohibido aos catholicos prestar obe
diencia ao bispo da Bahia, e mandar dinheiro para fóra, à
tilulo de indulgencias e de dispensas da igreja.' Crem'am
se escolas, hospilaes e obras pias, e se estabeleceu em to
das as repartições uma fiscalisação rigorosa.

Introduziram-se muitas leis e providencias analogas ás
da Hollanda. Os pezos e medidas foram regulados em har
monia com os de Amsterdam. Em lagar das nossas camaras
municipaes, com seus juizes e vereadores, se instalaram,
desde 1657, em todas as jurisdicções, com analogia ao que
tinha lagar na provincia de Hollanda, camaras de escabi
nos. O número destes parece que variava, segundo a im
portancia das povoações, de tres a cinco \ 'e cada uma
das duas nacionalidades portugueza ou hollandeza em se-:
parado, tinha igual' número, sendo põrem ordinariamente
bollandez o escttltelo que presidia; o que dava sempre a
mnioria em favor dos dominadores. O escu1teto era a au
toridade executiva, ou delegado da adminislração e promo
tor publico do lagar; e ao mesmo tempo exactor da fazenda.

Em quanlo porêm esle Principe corrciliava actos de
grandeza d'alma a muita habilidade governativa, as nossas
guerrilhas não cessavam de talar·as terras sujeitas ao do
minio hollandez, chegando quasi ás portas do Recife, e até
a surprehender e a saquear alguns navios fundeados nos
portos, cujas tripolações se descuidavam. Para as comba-

I Segundo informes dos archivos da Vieira (c. de 14 de Setembro); Porlo
Haya, que devemos ao nosso amigo o Calvo cinco dilos (c. de 18 de Selem
Sr. DI'. Silva, Olinda linha pelo menos bro); Cabo tres ditos (c. de 25 do dito).
cinco escabinos, lres pernambucanos No 1.° de Abril de 1643, escreviam da
e tl'CS holland'~7.es (carla aos do Su- cidade l\Iauricia o esculteto e quatro
premo Conselho de 5 de Dezembro de escaLinos todos hollandezes. Assim
1637); Goyana e lIam:II'3c:I quatro per- "em a Iicar conlirmarlo por estes do
nambucanos (c. de 5 de Setembro de C'umelltos a asserção de Calado(p. 1-18)
11l-i.2); Igaraçú tres lJeçllambucanos (11 de que hoqvera em Mauricia cinco es
de Setembro); Mauricia qualro de Per- cabinos hollandezes (' quatro nossos.
lIambnco, enlrando João Fernandes

m8T. GF.R. DO BR,IZ. TOl!. I. 25
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iJf& ter, Ou antes para as afugentar, obrigando a Bagnuolo a
~ retirar-se de todo da provincia de Sergipe, passou a esta

Sigismundo, com perto de tres mil homens; que, depois de
__ a invadir, destruindo-lhe seus oito engenhos e incendian

N~~~{1'7. do a cidade de S. Christovam, se recolheu para o norte.
As repetidas instancias dos directores da companhia na

Hollanda obrigaram o Principe a troear de novo os cuida
dos da aiministração pelos da guerra, e a tentar um golpe
decisivo na Bahia. E se desta. vez a fortu'na o não abando
na, graças ao valor dos nossos, outra houvera sido pro
vavelmente a sorte do Brazil.

Para melhor contar com o golpe quizera. assegurar~se

da unica retirada que tinham os defensores da Bahia, quan·'
do a abandonassem,-os Ilheos;-visto que os sertões
eram ainda desconhecidos.

Decretado estava porém, cremol-o piamente, de mais al
to que os estrangeiros não seguissem estendendo-se, pelas
allençoadas plagas de Santa Cruz, de tal modo que f0sse
impossivel, pelos meios humanos, deitai-os fóra.

Se a armada, incumbida da occupação dos Hhe9s, se
tem dessa capitllnia assenhoreado por esta occasião, a
guarnição da Bahia, bloqueada por mar e sitiada pelo nor
te e pelo sul, com Indios pelo interior, teria perdido muita
fôrça moral, e talvez não resistisse contra um ataque. O

n~GÓ~. inimigo desembarcou fôrças superiores em númel'O ás que
havia na capitania dos I1heos, cuja capital se lhe ren
deu. Os soldados e marinheiros vencedores lançaram-se
porém de tal modo ao 'saque que, indignados, os habitantes
se alçaram contra elles, fazendo- atroz carnificina. O chefe
inimigo apresentou-se entretanto a reunir os seus; cujos
desmandos tarde queria cohibir para depois conter a gen
te da terra. Todos os esforços foram vãos,. e, ferido em
uma perna, se viu obrigado a refugiar-se á esquadra,
com os que poderam escapar-se.

Desta acção insignificante á primeira vista, procedeu
talvez a restauração no Brazil em favor de de seus primei
ros e mais ligitimos dominadores.

A pezar do mencionado revez dos -Ilheos, o Príncipe,
em vista das ordens que tinha da Hollanda, não se atreveu
a deferir para outra quadra a expugnação da Bahia. As
informações havidas do descontentamento das tropas e dos
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habitantes, e de certas desintelligencias entre o comman- i..\E,S·
dante das fôrças, Bagnuolo, e o governador Pedro da Silva, ~"-'
ainda mais o impelliram a não esperar que chegasse á Eu-
ropa meridional a noticia de um projecto, que já secomé-
cava a divulgar.

C . d d" P b d . d' iG58.om uma vIagem, es IJ ernam ueo, e seIS las, Abr.,I,t.

apresentou-se pois diante da Bahia, em uma frota de qua-
renta navios, com tres mil e quatro centos soldados e mil
Indios. E depois de simular um desembarque fóra da bar-
ra metteu-se pela enseada dentro, a grande distancia dos Abr, 16.

fortes da cidade, e foi desembarcar a uma legua desta, na '
praia além de S. Braz, sem opposição.

Bagnuolo, que em quanto não houvera risco se conser-
vára com tres mil homens na Torre de Garcia d'Avila,
prevenido a tempo das intenções do inimigo, tinha-se apre- Mar.,U.

sentado a tomar posição fóra da cidade, para a banda do
mar. O perigo o reconciliou com o Governador. Não ha
vendo podi,do atinar com o verdadeiro ponto do de
sembarque, para ter tempo de se lhe oppor, começou
o povo em alaridos para que marchasse ao encontro do
aggressor. A sua docilidade em escutar·em taes momentos
os clamores dos timoratos ia sendo fatal. Quando Bagnuolo Abr., 19.

marchava em busca do inimigo, no lagar onde elle horas
ante estivera, ja este por outro caminho se dirigia para a
cidade, e ai desta se nella tem entrado o Principe antes
de chegar Bagnuolo!

Cumpre aqui declarar que, desde que se trarou de ope
rar militarmente, e que a cidade se achou de envolta com
as operações de guerra, e considerada em estado de sitio,
o governador, ou porque se reconhecia falto da necessal'ül
actividad'e \ ou para evitar contlictos ,de autoridade, re
signou toda a sua no general Bagnuolo;'o que pode bem
servil' para confirmar o juizo, que n'outro lagar fazemos
deste distincto Italiano, a quem a cidade da Bahia tem de
mostrar seu reconhecimento; e quando entre nós se intro
duzir o louvavel costume de eternisar os feitos heroicos,
pelos auxilios da escultura, a Babia não deixará de levan
tar um padrão,-senão ao proprio Bagnuolo, ao menos a
todos os bravos a que agora deveu a libérdade.

- I Seg~lIldo Calado foI. 45 e -U, dcvemos crcr que cra «molle».
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~~&. Bagnuolo,. com grande part~ das forças, se postou no
~- alLo da bermlda de Santo Antomo, fóra da porta do Car-

Abr 20. P d' f' . .mo. ouco epols se apresentou em rente O IOlmJgo CO-

meçando algum fogo, e apoderando-se ao mesmo tempo
dos dois fortes, do Rosario, e da Agua dos Meninos, que
haviamos abandonado. No dia seguinte se assenhoreou de
J\1onserrate. Depois tomou outro, chamado de S Bartho
lomeu, ·situado mais além. Os nossos trabalhavam nas trin
cheiras, .melhorando a de Santo Antonio, e occupando a
das Palrueiras, além do dique, que tanto nos havia servi
do na expugnação de 1625. Ião descançavam ao mesmo
tempo muitas guerrilhas de correr o campo, assim para
incommodar o immigo, e fazer prisioneiros os que se des
garravam, como para obter noticias, e trazer gados para
a cidade. Sebastião de Souto, o Rebello e o Camarão fo
ram os que mais se distinguiram nestas emprezas patrio
ticas.

Abr .. 21. Conhecendo o inimigo·a importancia da posição da trin-
cheira de Sapto Antonio, tentou occupal-a por surpreza; e
fez para isso avançar, ás oito horas da noite, mil e qui
nhentos homens escolhidos. Não levou porém avante o seu
empenho, graças ao valor que Bagnuolo conseguiu inspi
rar aos nossos, e aos serviços que prestou o capitão Es
tevam de Tavora, que com mandava um posto avanç,ado,
e que morreu victima do heroismo com que por ventura
salvou a cidade, dando o rebate a tempo, e sustendo o
inimigo no principio.

Sua morte foi muito sentida «pelo bem que sempre
procedera, e grande valor que mostrára em muitas occa
siões, havendo sido sete vezes ferido. Era natural·de Per
nambuco)) {. Teve por succeswr na companhia que com
mandava, o insigne Parahibano, ora promovido a capitã.o,
André Vidal de egreiros, de que ja temos feito menção,
e ao qual, dentl'O de poucos annos, Pernamhuco veiu a
dever, talvez mais que a nenhum outro chefe, sua restau
ração.

llaio,l. Proscguiu o inimigo estabelecendo novas baterias, ao
que {JS nossos correspondiam de dois l'eductos, que se fize

. ram sobre a direita da trincheira de Santo Antonio. O sitio

,1 Albuquerque, Mem. Dial'ias, [I. 269.
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não se aperfava; e· o inimigo desenganava-se, cada aia ~:&

mais, de que, apezar de estar elle fóra da cidade, se acha- -''~.
va mais sitiado que os propl'ios cercados. As nossas par-
tidas davam todos os dias assaltadas nas suas guardas e
patrulhas, e da campanha traziam quanto gado queriam.
De Carnamú Lambem nos vinha por mar algum manti-:
mento.

Havia ja mais de um mez que Nassau chegára á Bahia;'
quando julgou conveniente tentar outro ataque. Resolveu-
se a daI-o pelo mesmo ponto que o anterior, e tambem de ?tlaio, 18.

noite. O combate durou quasi até á madrugada, e foi
mui renhido. Os nossos snstentaram as posições. A mor
tandade de um e outro lado foi sem conto. O inimigo con
fessou 1 a perda de cento e quatro mortos e duzentos e
trinta feridos; mas ha quem afirme \ que f6ra os que re-
tirára de noite, enterrára no dia seguinte (quando n'isso
se conveiu de parte a parte) trezentos e vinte e sete. Além
de'sles, cincoenta e dois ficaram prisioneiros. A nossa per-
da passou de cento e lantos, entre mortos e feridos; mas
deve considerar-se dupla, s6 porque nella se conlou, infe
lizmente, a do bravo Sebastião de Souto, que ferido no
peito de uma bala, succumbiu no seguinte dia.

Nassau desenganado de que não lhe cht:gavam novos re- .
cursos, e vendo que o proprio tempo chuvoso lhe era ad
verso, e que seus soldados começavam a adoecer e a ter
falta de mantimentos, conheceu que seria prudente capi
tular com sua má fortuna, por mais que nisso lhe ficasse
lesado o amor proprio. Levantando sitio, deixou no cam
po alguma artilheria grossa e as bagagens pezadas, e se
embarc?u de ~ovo onde deseinb~rcára. 2~f~ig6.

DepoIs de dIsfarçar sua pena dIsparando por algum tem
po tiros contra a cidade, retirou-se ao Recife, talvez pa
ra ahi aguardar melhor occasiãq de reparar este dezar, o
maior que experimentou no seu governo e talvez na vida.
Para os Hollandezes era o revez na Bahia acompanhado
de outro na Asia; pois á barra de Goa os batia Antonio
Telles de Menezes . Entretanto elles ainda nesse mesmo
anno se desforçaram de revez soffrido, acometlendo de Nov. 17.

I C. do Príncipe de 20 úe Junho de
1658.-Netscher, p. 97. .

2 Albuqucrque, l\Iem. Diarias, fc.1.

282 I'. .
;; Vejo a Relação deSalrador de Cou

to de Sampaio; Coimbra I '!li39.
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i~& novo O reconcavo da Bahia i, com dez navios e dois pata
~'-' CAOS, e pilhando, em seus engenhos, quanto poderam,

em duas semanas que ahi se demoraram.. Tomavam em
nosso favor a vindicta as partidas de guerrilhas, e até al
guns barcos armados, que iam surprehender as guarnições
dos portos menores de Pernambuco. De um destes barcos
foi por commandante André Vida!.

Os serviços prestados na defensa da Bahia foram alta
mente apreciados pela côrte: o conde de Bagnuolo foi fei
to Principe do reino de Napoles, e além disso agraciado
com uma commenda rendosa em duas. vidas. Todos o,;
outros chefes e subalternos foram igualmente mais ou me
nos recompensados. O capitão general Pedro da Silva foi
agraciado com o titulo de conde. O Camarão recebeu uma
commenda lucrativa que antes lhe fàra promettida.,

I Albuquerque, Mero. Dial'i:ls, {ol. 286 1".



SECÇÃO XXX.

GOVEn1'\OSDO C, DAT0l\RE E DOl\l. DEMO 'TALVAO. mnmA-SENASS.Ü,:.

As OTlerAS chegadas do Brazil á Europa concernenles
ao novo ataque contra a Bahia; disperlaram, em 1638, os
ministros d'elrei catQolico, para fazerem executar as or-
dens que havia de enviar soccorros. Ja no meado do anno \(h7.

ante.. ior se expedira da càrte uma carta régia mandando
activar o apresto para o soccorro do Brazil, encarregan-
do, na falta do conde de Miranda, o que respeitava ao mar
a D. Fernando de Toledo, e a conducção da gente ao mar
quez de Gouvêa, ácceitando este a jornada, e correndo 'os
crfeilos da fazenda por uma junla para isso nomeada. Es
tranbára a co.. te o atrazo deste negocio e as desigualdades
intoleraveis que nelle mostrár::.l o conde de :.\1iranda, e pas-
sava o apresto ao Conselho da ludia; mas o remedia fÔl'a
peor. As juntas sã9 boas quando se trala de não obrar.

Ao chegarem porém as novas do sitio da Babia, os apres
tos se fizeram muito mais rapidamente, de modo que alé

'a Princeza Margarida, Regente da Portuga I, foi au t.orisa
da I a assignar os Jespacbos.

Ainda assim houve demoras provindas até da .escolha do
'novo governador do Estado, que devia ser ao mesmo tem
po o general issimo da frota, que contava a pri nci pio onze
galeões castelhanos e sete portuguezes, além dos navios
menores. Foi po .. fim preferido o conde da To....e D, Fer
nando Mascaranhas, que havia adquirido renome can:o
bravo e habil capilão.-Passou este com a fr0la pelas aguas

I C. R. de 28 de Junho de 1658.



~~i de Pernambuco, em p.rincipios de 1659, e se com as 1'01' as
~'-' que trazia cae sobre o inimigo, não ha duvida que todo o

poder hollandez no Brazil baquêa então,. e se houveram
poupado os quatorze annos de guerras, que seguiram. Po
l'êm o conde da Torre com a idéa de reforçar a sua esqua
dra e de apro'visional-a melhor, prçferiu passar á Bahia, o
que veiu a rel,ardar o ataque nada menos do que dez me
ses, tempo de que se aproveitou o inimigo para prevenir
se, ajud-ado de soccorros impotlantes I que lhe chegaram da
Europa. Na Babia recebeu o conde da Torre as redeas do
governo do Estado das mãos de Pedro da Silva, já conde
de S. Lourenço: recebeu taml1em um reforço que esperava
das Ilhas, constante de desasete navios com mil cento e
cincoenta bomens, â'lêm de quin'ze ou deséseis, batcos" 0001

ge'nfe e ma'ntirnentos do Rro deJane-ifO' edo d,a Prata. De
pois de ter feito avançar p'or terra: o cap'itão André' Vidal 2

até Perna'm'buco e a Parahiba, e João Lopes Barbalho, o
, . " Carnárâo e Mag'alhães até o Rio de S. Francisco e Alagoas,
!\'ov ,~O, deixou o conde da Torre a Bahia com oitenta e nove vasos,

que montavam duas mil e quatro centas peças, dos quaes
vinte eram urcas e galeões, e os demais n'avios qlercantes,
caravelas, pataxos e barcos dos engenhos para effectllar
desembarques. Com o conde da 1'orre se embarcaram Ba-
3nuo10 e D. Francisco de Moura. .

A e'stação jà età -impropria;' e esta formidavel armada,
e'm' logar de seguil' para Pernambuco, foi levada pelos
ventos ponteiros á altura dos Abrolhos, e se dispersou em

1,1010, Só \.-. d . . ,
aan,,7, parte. 3'.0' cciuo e mez e melO consegUiram reUlllr-se

diante' d~ Pàral1i'ba seSsenta e tres vasos. Emproando para
Perriarnl;>uco, veill de terra áviso, mandado por Vidal, dti
proxirp,a saida dà, frota inimiga e da sua força. Constava
esta de quarenta e, um navios, dos quaes quatoríe maiores;
guarnecidos de mil e duzentos soldaúos, além da: tripolação
de míl e seiscentos homens. Tudo fôra devidco á energia e
act.ividade do Principe de Nassáu, pois consta que o pro
prio almirante Co'rneliszoon sa,ira do Recife cúm repugnan
cia. No dia 12 de Janeiro se <f.vistaram as duas esqqadras
e á tarde começou o ataq.ue, ácàmette'ndo quatro de nossOs

r

, I Mandava ésl.es ° coroncl Ai'cizclI's- adiante no:i oc'cuparcmos, NP.lschcl',
l\y (quc o' nossos cs TipLOl'l'S Challlam Jl, 9S e scgllinlCS, l' Jl, 11)0 c Iül. "
Atticholle) polaco de lIa~'~o, e do qual ~ Calado, p, iO e 117; NClschcr, p, 11;)
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galeões a almiranta hollandeza, desejosos talvez de imitar ~~:

o exemplo de Oquendo contra Pater. O inimigu perdeu~
tambem como então, neste primeiro encontro o seu almi
rante: substituiu-o porém o vice-êllmirante Huygbens, que
dirigiu os combates que tiveram lagar nos dias seguintes,
protegido pelo vento que então virou em seu favor para o
soeste, o que fez desgarrar muitos dos nossos galeões, dos
guaes alguns pelo seu grande porte eram menos velozes e
demandavam mais agua que os maiores do inimigo. No dia
immediato quiz Huyghens acomette!' os nossos navios mer
cantes; mas encontrou resistencia e foram mettidos a pique
duas de suas melhores náos. Ao terceiro dia as duas esqua-
dras decaindo para o norte, ao arbitrio do vento e da cor
rente, se achavam na alLura da Parabiba, e tão perto da
terra que os habitantes presenciavam a acção. Um navio
inimigo desmastreado pTeferiu, para evitar a abordagem,
dar á costa; e sendo ahi perseguido por Antonio da Gunha
d'Andrade, chefe do soccorro das Ilhas, com uma náo l.

lias a de g~'ande porte, deu tambem com ella á costa, e caíu
prisioneiro com toda a: tripolaQão. Seguiram-se dois dias
Sem hostilidades; porém no outro, a0S desesete de Janeiro,
resolveu-se Huyghens a acometter-nos violentamente na
altura do Rio Grande com vinte e sete navios: a mor
tandade foi grande de parte a parte; mas ao inimigo ha
que conceder que alcançou a victória: pois que o conde da
Torre tratou de o evitar refugiando-se ao socairo dos reci-
fes do Cabo de S. Roque, depois de haver consentido que
passasse a terra Henrique Dias cum toda a sua gente, cm
dois barcos, que para evitar a perseguição foram varar na
costa.

A frota inimiga entrou no Recife com perda insensivel,
em comp~ração da nossa, e os Hollandezes festejaram a
victória, que depois perpetuaram por meio de uma meda
lha, em que ~e lia em seu idioma a seguinte inscripção:

, ii Deus abateu o org1.lllw do inimigo aO$ 12,. 13, 14 e 17 de Ja
neiro de 1640 2) •

Os navios da nossa esquadra, em geral faltos de agua e
de· víveres', se dispersaram: uns fOl'am para as Antilhas;
outros com doentes e feridos para o Maranhão; varios per-'

I A IlÚO CIWg3S. dCIl -12, 15. ·14 eu 17 J31lU3rij 1640•.
~ «Coei sloeg 's vijallds Itoogmocd Nelschel', p. li2.
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~~f deram-se, e algum houve, em que a guarnição succumbiu.
~ Deste modo foi vergonhosamente destroçada uma poderosa

esquadra, e um regular corpo d'exercito, q'ue melhor diri
gido houvera acabado com todo o poder batavo no Bra,zil.
O conde da Torre conseguiu alcançaI' a Babia em uma ca
ravella {; n'outras partiram para a mesma Bahia D. Fran
cisco de Moura, Bagnuolo e mais alguns chefes, e não sa
bemos se cbegaram a salvamento. Um corpo de perto de
dois mil homens da tropa destinada para o .desembarque,
e que melhor houvera .sido deitado na costa de Pernam
buco, onde estava Vidal, depois do primeiro dia de com
bate, foi daqui mandado atravessar por terra até á Bahia,
tendo por chefe o mestre de campo Luiz Barbalho, que
naturalmente trataria logo de reunir-se aos de Henrique
Dias. Esta pequena divisão despl'Otegida não desanimou
no meio d'a orfandade, comparavel á do ex:.ercito dos dez
mil na Persia quando perdeu os seus chefes. Luiz Barbalho

. foi o Xenofonte que dirigiu a trabalhosa retirada, sendo
para lamentar que não nos deixasse, como o. caudilho
a'theniense, a narração dos serviços que eqtão lhe deveu a
patria.-Sabemos apenas que se malteu aos serlões, e que
sempre foi marchando com tanto animo ((3 tão boa ordem
)que não desamparou aos moradores da terra, assim ho
»mens como mulheres e meninos, que se quizeram retirar
»para a Bahia 2". Sua marcba foi mesclada de audacia e
desanimo, de tristeza e de alegria, como succede sempre
em taes occasiões que provam paciencia e resignação. Sa
bemos igualmente que até passarem o rio de S. Franci co
foram seguidos por tres batalhões hollandezes, que d'ahi
por diante deix:.aram de lhes ir na trilha; ma's tão entra
nhados marchavam pelo sertão que tiveram, antes de che
gaI' á Bahia, que transitar picadas só então abertas, que
passar rios caudalosos, e que ex:.pôr-se assim ás feras e aos
reptis peçonhentas, como até aos assaltos traiçoeiros dos
Barbaras das proprias aldêas 'onde pensavam ás vezes ha·
ver encontrado hospitalidade.

{ Assim o asseveram José Homem de
Menezes, 00 supplemeolO aos Dia logos
de Mariz. O mesmo opina o SI'. Nels
cher, que cila alé carlas aulenticas
do conde. dirigidas da Bahia a elrei cm
Junho de 164Ó. Tudo se confirma pela

<:arla do P. Francisco Paes escripla ao
P. Paulo da Cosla do ancoradouro dos
])aixos de S. Hoque em o 1.0 ue Fev.
ue 'lt.J40; e cuja aUloridade preferimos
seg-uil' em loda esla nal'l'aciio.

2 Cal~do, p. 74. •
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Outros tantos perigos, com pouca differença , passavam i~f
todos esses caudilhos ou guerrilheiros, que em toda esta~
guerra se immortalizaram, e que 'hoje devemos venerar
como outros tantos generaes, sem para isso necessitarmos
de nenhuma sancção mais que a de seus meritos e serviços. c. F

Em Madrid se creára uma junta para ultimaroprometli-A.r65~~·

do soccorro; e, perto de trez mezes e meio depois, se dava Nov•• 23.

c,onta de um contracto feito com um rico capitalista, Jorge
Fernandes de Oliveira, que se compromettia a prover o
Brazil com a somma de um milhão, para cujo resgate de-
viam contribuir até os bens ecclesiasticos e das ordens.

Entretanto chegava á Bahia por governador o marquez J~'~:~;.
de Montalvão D. Jorge Mascaranhas, com o titulo de «Vice-
rei e capitão general de mar e terra, empreza e reslaura-
ção do Brazil,. D Por ventura lhe deu a côrte o titulo de vi
ce-rei para com mais aut.oridade, n'um raiz com tenden-
cias (devidas em parte á escravatura) eminentemente aris
tocraticas, poder fazer face ao chefe do territorio submetti-
do pelas armas de Hollanda.

O Principe de Nas~au que se via, sem novos soccorros
da Hollanda, cruelmente hostil isado pelos nossos guerrilhas,
n~o sabendo como acudir aos clamores dos povos sujeitos
ao eu dominio, que pediam protecção e segurança indi
vidual, em recompensa dos impostos que pagavam, ideou
aproveitar-se da caegada de uma autoridade eminente
como a do vice-rei, para, a titulo de lhe dar as boas vin
das, concertar um plano de tregoas. Ad'mittiu Montalvão a
idéa, e a pretexto de retribuir a fineza dos commissarios
hollandezes vindos á Bahia, mandou a Pernambuco em
uma caravela o tenente general Martim Ferreira, com o
sargento mór Pedro de Arenas. Segundo deduzimos das
expressões com que nos dá noticia do successo o chronista
de toda esta guerra I levava verdadeiro fim propor-lhe a
ent.rega de Pernambuco, mediante ((um grande 'offereci
mento cujo c,umprimento lhe certificava ser infallivel.»

Pela nossa parte custa-nos a acreditar que Montalvão
chegasse a ter sequer o pensamento de subornar um ho
mem dos precedentes de honra, de familia e de glória do.
Principe Mauricio de Nassau; apezar da insinuação bem ma-

I Calado, r.. 96.
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i~~' nifesta do citado chronista, e do commentario que a ella
_._,~.-' fez á margem, no exemplar que possuimos, um cont~mpo

raneo com as seguintes palavras: « Disse-se que lhe com
meLLiam que entregasse Pernambuco, e se viesse para Por
tugal ser catholico; e se lhe daria o marquezado de ViLla
Real. /) O que temos em todo caso por certo é que Martim
l'en'eira levava instrucções para sondar os meios de inten
'tal' uma insorreição em Pernambuco, e foi t.alvez por des
confianças disso que o Principe o teve tão vigiado, segundo
nos conta o mesmo chronista citado.-E esta nossa opi
nião se vigora, ao sabeç I que, simoltaneamente, enviava
Montalvão guerrilhas para, fingindo-se desertores nos o ,
seguirem invadindo os sertões delles Hollandezes; politica
esta que mais tarde se.repetiu por vezl'ls.

Assim achava-se o primeiro vice-rei em trato com o·
Principe de Nassau sobre figuradas tregoas, quando che-;-

Fe1v~~ls. gou á Bahia ~ a noticia da revolução que Portugal acabava
de consummar, separando-se de Castella e proclamando
rei. com o titulo de D. João IV, um descendente dos reis
avoengos, o Duque de Bragança, bisneto legitimo do afor
,tunado Manuel, por linha feminina; isto é. por sua avó a
senhora D. Catharina, neta desse rei em cujo reinado o·
Brazil se patenteára á Europa.

Montalvão apenas recebeu a noticia \ convocou reser
vadamente a palacio os individuos mais notaveis da cida
de. e a cada um de per si pediu por escripto seu voto.
Este excesso de precaução, com que pretendia o governa
dor pôr a salvo sua responsabilidade com a de outros mui~

to~, não lhe foi perdoada, e deu por ventura origem á de
posição que sofft'eu, apenas de Lisboa chegaram novas or
dens dadas para o caso de não ter elle effectuado a accla
mação, corno effectuou, com a circunstancia de mandar
logo a felicitaI' o novo rei seu filho D. Fernando, acompa
nhado de dois jesuitas, que foram: o credulo e supersticioso
P. Simão de Vasconcellos, chronista da Companhia de Je
sus, (-) autor de varios escriptos sobre o Brazil, que mais se
recommendam hoje pela antiguidade, que pela importancia

. dos factos que narra o autor sempre exaggerando às obras

\ Calauú, p. iG. Mar~o ue HHI.
~ Carla do tellellte coronel I-1illdel'- " Áccioli I, 103 e seguintes.

SUII e MaJol' Ihy, lb [la!Jia, do 1.° de
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dos jesuitas; e o fecundo P. Antonio Vieira, que agora, ~~~.

com trinta e tres alluos de idade, se vai recommendar por~
seus talentos na Europa; não só como prégador de pri-
meira ordem. vindo a sêl·o da côrte, mas até como esta-
dista e conselheiro elos reis nos casos mais criticQs.

A acclamação do novo monarcha foi immediatamente se
guida, não só pelas camaras da vilJas visinbas, convida
das pela da Bahia I, como pelo lho de Janeiro e mais tep
ras do sul; e bem assim depois pelo Maranhão e Pará.

as,au ao receber ofGcialmente'a noticia, que lhe foi
communicada pelo vice-rei, celebrou-a com tres dias de
tornêose festas, a que assistiram com a maior cordialidade
Brazileiros e Flamengos convidados. Calado esmerou-se
em transmittir-nos minuciosa relação destas festas, analo
gas á da idade média, e que mais podem ser hoje de in
teresse ao litterato curioso, e ao romancista do que á his
toria. -Em vez dessas paginas orferecemos aqui ao leitor
as cartas dirigidas por Montalvão ao Rei e a Nassau, e a
resposta deste Principe. Leamos primeiro está última cor
respondencia.

Eis o texto da carta ~ de Montalvão a Nassau, com a
sua propria orthographia: .

CI. I d L' b . 1641.
Cl oegou uma carave a e IS oa com aVIso que no Mar.,2_

Reino de Portugal ficava jurado e reconhecido por verda-
deiro Rei e Senhor deIle el Rei D. João IV, Duque que
foi de Bnlgança, neto da serenissima Senhora Dona
Catharina, filha do Infanta D. Duarte, a quem tocava o
direito doReyno por morte deI Rei D. Henrique o'Cardeal,
seu tio, tomando Deus por instrumento para re tituir a Sua
Magestade á posse deste seu Reino, a afllicção, que os vas
sallos tem delle padecido da sem-justiça da tirania, com
que eram governados por alguns ministros; e accudindo
Deus ao remedio para mostrar que vinha de sua mão, da
oppressão tirou o poder, dispondo de tal maneira o effeito
desta obra, que em todo o Reino não houve differença de
vontade, nem contradicção alguma; e havendo neHe treze
fortalezas, com presidio castelhano, todos se entregaram

I Carla oa C:lInara da Bahia de 16 de
Fevereiro de '1641.-Accioli, I, 104.

2 A dal3 não vem no mencionado
folheto: acha-se porém em nma lra
dllcção da mesma carla em hollandez

que 'se imprimiu em Am~lel'dam em
1641 (lambem em uma só rolha de qua
lro quarlos de papel) com o líllllo.
.Copijen van r1rJe Missiven», elc. Ahi
se chama ao vice-rei dtlonluval».
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~~~. sem v,iolencia, nem golpe de espada; e desta suavidade, e
---.-:.. de outros mais efficazes testimunhos se presume bem que

o intento foi grande poder de Deus, que em nada acha re
sistegcia, com que nos fica justa confiança, que ha de ser
segundo continua seu favor, conservando a Sua Magestade
felizmente em seu Imperio, e em sua descendencia; e este
Reino em sua liberdade, naquella antiga paz com que sem
pre se conservou com os Principes da Europa, a que Sua
Magestade ja tinha mandado embaixadores, e principal':'"
mente a Holanda, França, Inglaterra, e Catalunha.

DPareceu-me que devia dar a V. E. esta nova, e repre
sentar-lhe que entre as razões e 'causas de estima, que
devo considerar neste successo, respeito particularmente a
esperança de que este Reyno e os II1ustrissimos Estados da
Holanda tenham aquella paz e união com que sempre se
trataram, correspondendo-se com tão reciprocos benefi-

'cios, e com tão util comlllercio, ,como nos podemos lem
brar todos os que ouvimos as felicidades dos tempos pas
sados; em que eu terei dobrado interesse, podendo mos
trar melhol' a correspondencia das obrigações em que
V. E. me tem posto, e quão verdadeiros são os proposi.tos
que tenho de o servir em tudo o que se offerecer em os
tempos, e e11 podér pretender as occasiões; e se desta pre
sente resulta alguma cousa, que V. E. queira mandar-me,
em tudo o que tiver lagar me achará V. E. disposto ao
servir como devo a quem Deus guarde; etc.»

A resposta do Prilleipe foi a que passamos a transcrever:
-«Dou a V. E. os p~rabens da nova, que me man

dou, e quanto posso lh'a ajudo a festejar com particu
lares desejos de que Sua Ma'gestade el Rei D. João o IV
de Portugal permaneça por felices seculos em sua descen
dencia na possessão do Reyno, a que Deus n'osso Senhor
foi servido restituil-o nestes nossos tempos, livrando ao
Reyno da tirania que padecia, e tornando-o á sua.antiga li-
berdade e senhorio natural. '

DCom tanto desejo esperava a certeza desta ltova , por
me haver chegado aviso, cousa de um mez, aqui por carta
que tive de Inglaterra, passando ali a ultima· n'áo vinda de
Holanda para este porto, que lhe afirmo a V. E. me sinto
mui ·seu devedor pela vontade, e favor 'com que me quiz
certificar. Della me nasce o mesmo conhecimento que a
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V. E. de haver sido destino executado do poder divino, o ~~i.:
qual devemos esperar, que com taes principias não haja~
ue faltar nos meios da paz entre aquelle Reino, e os Prin-
cipes da Ellropa, em cuja esperança me acho tam interes-
sado, que lhe não concedo a V. E. vantClgem- alguma, por
Portuguez, ne te desejo; e nelles espero desempenhar-me
da muiLa Pélrte dos que a correspondencia de V. E. tem
levantado em meu animo para seu serviço.

DOS delegados desta nossa parte, que vão a tratar das
conveniencias da guerra, estavam aviados, e o estão para
partir: supposto que no Reino vejo mudança, me parece
que não deve essa alterar alguma cousa, antes dispor mais
suavidade nos meios das conveniencias da guerrá; pelo que
não tratei de emendar o estilo, e nossas proposições, ain
da que no methodo pareçam a V. E. diversas óu dissonan
tes da jurisdição, que hoje corre nessa Bahia, na qual o
conserve Deus felices annos, e a V. E. com tam nobtissi
mos progressos, e augmento, como sua illustre pessoa me
rece. Mauricia 12 de Março de 1641.»

Seguia-se este P. S. posto pelo Principe ue seu proprio
punho:

"Mando a V. E. neste barco nove marinheiros e dois
pa sageiros portuguezes que aqui tenho prisioneiros; por
que entendo que nisso dou gosto a V. E. Estimarei baver
outras occasioes de seu serviço em que possa dar-lho, co
mo desejo, cuja pessoa Deus guarde muitos annos. lau
ricio, Conde de iVaSSa'l.L»

A carta dt; Montalvão para el Rei era concebida nos se
guinte termos:

«Em mandar aos reaes pés de V. M. ao Marechal D. Fer
nando, meu filho, entretenho o gosto com que guizera
em presença de V. M. mostrar o reconhecimento, que lhe
devo, e a obediencia que lhe confesso com os empenhos a
que me leva o amor natural, e a muita mercê que V. M.
me faz e fez sempre: mas ja que V. M. é servido que eu
espere aqui o que me pede o desejo, supra esse filho esta
minha obrigação e mereça elle tambem que V. M. lhe po'
nha os olhos, em consideração do bem que tem servido e
se houve ultimamente, no que esteve a seu cargo nesta
praça, que eu fio da experiencia que tenho de seus proce
dimentos, saber satisfazer ás obrigações com que nasceu,
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i~~ haver-se de -maneira no serviço de V. M. de nas occasiões
~ que neste Reyno se offerecem, que folgue V. M. de lhe fa

zer a honra e mercê que de sua grandeza devemos espe
rar. Nosso Senhor guarde a Real Pessoa de V. M. como a
christandade ha mister etc. Babia 26 de Fevereiro de i6U.
'M.- de 1Jlontalvão.»

o novo rei portuguez, apenas acclamado, tinha-se dado
pressa de angariar inter~ssados pela sua causa, mandando,
como diz Montalvão, enviados a várias nações, e princi
palmente ás rivaes da Hespanbà; a França, a Succia, a
Inglaterra, e os Estados Geraes da Hollanda. Destes recla
mava I a principio a restituição de todas as suas antigas
possessões, de que, pela guerra com Castella, se haviam
apoderado as companhias das duas Indias. ão podendo
os Hollandezes annuir a taes reclamações, concordaram el1'-

1641 I b • dJun ,12. tretanto em ce e rar tregoas - por oze annos, as quaes co-
meçassem a ter effeito logo que dellas se desse notificação.

Em quanto na Hollanda se ajustavam estas tregoas, re
cebia assau secretos avisos 3 da' companhia para que
aproveitasse o tempo, estendendo quanto podesse suas
fronteiras, com a e perança naturalmente de que seria nas
negociações de limites reconhecido o tbti possidelis.

Esta nova chegava á Bahia quando o poder do seu go
verno se achava enfraquecido pela deposição do vice-rei,
e investidura • de um triumvirato, composto do bispo D.
Pedro da Silva, do mestre de campo Luiz Barbalbo, e do
provedor mór Lourenço de Brito Corrêa. Mandou este
triumvirato a Pernambuco novos emissarios, que for~m,

alêm do jesuíta Francisco de Vilhena, cbegado do Reino, o
tenente general Pedro Corrêa da Gama e o ouvidor Simão
Alvares de la Penha", offefecendo de novo tregoas, median
te ordens positivas aos chefes das partidas e guerrilhas,
que corriam por ali o sertão, de cessarem as ho tilidades.

Vendo-se os Hollandezes livres deslas partidas que os
ameaçavam, enviaram expedições para outros pontos. Uma
pequena fórça embarcada em- quatro navios havia tomado

i Veja Francisco de Andrade'Leilão,
.Discurso Polilico e Cópia das propo
sições», ele. Lisboa, 16-i2---t.o

~ Exisle dellas uma edição publicada
em Lishoa em 1642-01-.°

õ Nelschel', p. 110 c 123,
4 Em conformidade d:1 C. n. de.( de

de lIfatoro de HI.i·l. Accioli; I, 10,1.
5 Calado, p, 114.
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effectivamenlc posse de Sergipe; obrigando-nos a relirar i~I

para o sul do Rio Real, que nosficoll ervindo deraia. Outra~
força maior ás ordens de Koin e Lichthardt conseguira
apoderar-se do ilJaranhão, em uma surpresa que foi classi
ficada de aleivosia. A posse do Cead estava assegurada eU1
favor dos Hollandezes, pela conslrucção do forte de cinco
ponlas, charl1ado de Schooneroborch, na margem esquerda
do rio Marijaitiba I,. ,

Ainda mais: Angola e a Ilha ue S. Thomé rendiam-se ás
fórças bOl1andezas que do Brazil haviam ido a occupal-as,
com o pretexto de que, podendo esses terrilorios vir a dei
xar- e em poder de Hespanha, assim se hostilizava a e te
último reino 2 e não a Portugal.

Para assegurar todas estas conquistas erall) necessarias
evidentemente mais tropas; e ao pedi l-as o Principe, os
intrigantes e invejosos da sua glória espalhavam que eUe
mantinha a's sinistras intenções de estar preparando um Es
tado para si. A compÇ\.ohia recusou augmenta~ as fàrças,
e o Prineipe, pela sua parte, recusou continuar servil-a, e
instou pela demissão, que foi a final acceita, apezar das

- di' - - E d' 1Q.Urepresentaçoes a co ODla para o nao ser'. ~ntregan o p01S Mar.,t

o mando ao Supremo Con elho, partiu por terra para a ~Jaio, o.

Parahiba, e ahi se embarcou para a Europa, onde devia l\Ialo.22.

ainda contribuir muito para a sua glória ~.

O Principe de assau dilatou em seu governo as raia
do territorio batavo-braziliense; regulou o augmenlo das
rendas públicas; concorreu por todos meios para o desen
volvimento material do paiz que governava; promoveu a
vinda dos colonos, e por sua recta justiça soube 'capti
vaI' a affeição dos proprios vencidos. Entre os Portllguezes
depositou sobretudo muita confiança em tres; o primeiro
dos quaes, o eremita (da ordem de S. Paulo) FI'. Manuel
do Salvador, chegou quasi a ser seu conselheiro, em tudo

I PlanLa do forte, eLe., feita em 1649,
na coll. de mappas mss. de Amster-
damo '

2 Netscher, p. 120 e 124.
:; lbid. p. 15'2.
4 Ibid. p. '158 e l;"l.-FaI"leceu cm'

1679 Pl'illeipe do Impel'io. Pelo que
respeita' ao seu retraIo preferimos,
entl'e uns vinte e l.al'l.os que vimos,
incluindo os da Colleccão ela \'enda
do Sr. F. Muller em Am'sterdam (feila

HI5T. GEn. DO BIlAZ. TUM. I.

no dia 5 e seguintes de Setembro de
18ô'"5j estando nó nesta última cidade,
a .gravura do quadro de J. de Baall, Li
rado quando o Pl'incipe era Slbal.hou
dei' em Cleves (166.. ); eo qual deve
ser o mais gennino, quando elle se
acha n50 só na galleria dos' quadros
da família de Orai\i(e, nb. Palacio (nu
Dois) d'eh'ei dos Paizes-Baixos, como
no pl'oprio ll1nseu da Uasa.

26



402 sEnVlçOS DE JliASSAU A PEn:'lA~IBUCO. I~SrnUCçÕES QUE DEIXOU.

i~~' quanto respeitava á tolerancia com os catholicos, no que o
~ mesmo padre serviu tão bem que foi louvado pelo Summo

Pontifice Urbano vm i. O outro era um Gaspar Dias Fer
reira que o acompanhou á Europa, e que alguns accusam,
talvez injustamente, de espionagem contra seus patricios.
Era o terceiro o madeirense João Fernandes Vieira, consi
derado depois como her~e. O Principe ideou talvez dar a
esta conquista o nome de Nova-Hollanda, que mais tarde
se applicou a outro territorio. A colonia deveu a elle a li
berdade de commercio; isto é o poderem com ella com
mercial' todos os negociantes hollandezes, ainda que não
pe~~encessem á Companhia, que veiu a conservar para sí
unicament.e o monopolio da importação dos escravos, e o
das provisões de guerra, e a exportação do páo-brazil. Os
propriosBrazileiros da colonia tinham direito de enviar seus
productos aos portos da Hollanda por sua conta.

O que mais que o proprio governo de Nassau nos desco
bre as miras elevadas deste Principe, e sua politica tole
rante e proficua 2 são as instrucções que deixou aos <.lo .
Supremã Conselho que lhe deviam succeder, e que o
chronista Bal'1eus parece deleitar-se transcrevendo exten
samente.

Fiel ás tradições da Europa, em que tinham t.omado tan
ta parte seus antepassados, deu o Principe brazões d'ar
mas a todas as provincias dependentes do seu governo,
como antes practicára a Hespanha com todas as capita
nias e provincias' da America, que colonisára. A provincia
de Pernambuco era representada por uma donzella, com
uma cana de assucar na mão direita, revendo-se como a
Verdade n 'um espelho, que sustinha a mão esquerda. Ila
mal'3cá, terra proverbial de boas uvas no Brazil, tinha tres
cachos deli as; a Parahiba, ja famosa pela bondade de seu as
sucar," contava delle cinco pães; e as campinas do Rio Gran
de do Norte eram symbolisadas por uma ema. Estas conces
sões, cujo alcance não pode ser por ventura apreciado pelo
vulgo, tinham origem em pensamentos mui elevados, de
representar tambem o paiz na arte heraldica, a qual para
sermos coherentes devemos admittir da Europa, com as

. outras instituições que herdamos de sua civilisação e que

i Por breve de 4. de Junho de HUi, ~ !'ietschel', p. t3ti.
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nos garantem paz, justiça e dignidade nacional. A admis· i~~'
são dos escudos d'armas ou brazões, e suas concessões ás~
famílias distinctas no Estado, tem mais alcance do que me-
ros resaibos desse tempo feudal, em que, por dizel-o assim,
coalhou e se fortificou a civilisação que avassalla o orbe.
Os brazões quando estabelecidos por lei e saJlccionados
devidamente, devem apresentar á imaginação a historia do
paiz; e a da procedencia de sua colonisação, quando ja
trazem outra origem: nas familias, quando são emblemas
que engenhosamente representam os serviços feitos á pa-
lria, podem comparar-se a uma condecoração perpetuada.
Assim julgamos que não nos havemos de privar de mais este
meio de recompensa pública, que poderá estimular acções
dignas. Não vai elle enriquecer o cofre das graças e re
compensas aos benemeritos da nação?

O mesmo dizemos das provincias, e até das cidades e
villas.

Os brazões das provincias devem principalmenle ter
,'elação com algum feito ou circunstancia mais saliente
dellas, e se forem heroicos tanto melhor, e se a sua origem
poder remonlar aos seculos passados ainda melhor. Assim
fazemos votos para que essa.s quatro provincias venham a
rehabilitar seus brazões, que contam mais de dois seculos,
desde que lhes foram outorgados por um Principe illus
trado. Com mais ra7.ão desejaramos ver a Bahia blazonar
com o seu ramo d'oliveira no bico de uma pomba, e com
o mote allusivo á da Arca t, o feito de haver sua fundação
trazido a paz e a recolonisação do Brazil, como a familia
de oé repovoára a terra: e desejaramos tambem ver es
quecido menos, para não dizer inteiramente, o piedoso
emblem'a do molho de frechas, que symbolisa os trabalhos
passados pelos nossos avós, para legar a seus netos.o goso
do admiravel emporio, cuja fundação custou a vida a Es
tacio de Sá. Os bem republicanos vinte e dois cantões
suissos, se gloriam cada qual com seu brazão.-Thurgau,
com o leão verde; Uri, com a cabeça de vaca; Ullterwal
den, com as duas chaves; Genebra, com a meia aguia, e
finalmente, Berne, com os ursos espalhados por toda a
cidade, uns de metal, outros de granito, e outros vivos,

1 Vejo ante pago ~OO.
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~~~'_em carne e OSSO; como observamos, quandp por ahi pas
--....:.. samos, na competente cava áo lado da porta de Aarberg.

Pela nossa parte, que gostamos. de'ver a poesia e a arte
ainda nos assumptos\ mais sa"rados, fazemos VOf0S "para
que a futura lei da nova circunscrição bfazileira que tanto
urge, dote cada uma das nossas pr:ovincias do brazão' que
lhes seja allusivo, com a maior propriedade· p0ssivel. Aos
olhos do povo ,é um brazão O' emblema de assutnpto de 01'

gulho na'cional que lhe desperta de coutinu0 seu patriotis
mo, seu passado e todos (i)S sentimentos mais nobres, co
meçandQ pelos da gratidão, :r. quem quer que ella caiba:,

'f



SEC<;ÃO XXXi.

o S L DO BIlAZIL E O ESTAOO DO 'IARANHÃO pau ESTE TE~IPO.

(

VEJAMOS porêm que successos se passavam nos outros
pontos do Brazil, alheios ao influxo da presenç~ do illus- Í": Y4
irado Principe de Nassau, e da situação marcial em que .;rti;; <1;

se mantinham as provincias do norte. .
As capitanias do surnão estavam em' menos exaltação; /v

mas ahi não havia honrosa guerra ou disputa internacional:
havia mesquinha intriga e hediondos alborotos civis. Como
se não fosse bastante o flagello 'que soffria uma parte do
Brazil, sempre em armas, parece que no sul os proprios

. que deviam fomentar a paz e a prosperidade, fomentavam
a desordem.

Os administradores ecclesiasticos e seus substitutos, aju
dados sempre pelos jesuitas, de tal modo se adjudicavam
poderes temporaes, na qUi'l.lidade de commissarias do san
to officio e da bulla, e de vice-collectores do Papa, que o
povo estava com eUes em hostilidade continua; e todos elles
ac,abavam mal: e alguns.com suspeitas de envenenam~ntos.

E'natur.al, pois não temos documentos autenticas para
, o podér afirmar, que a influencia do santo officio de Lis

boa contra os colonos do Rio de Janeiro date do primeiro
secuI0 da coloni~ação;-por quanto só em ser-viço do san
to officio podiam os administradores mandar visitar os na
vios que chegavam, sal er que qualidade de gente traziam,
e exercer outras attribuçães, qne deram causa a alguns
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if~i desaguisados. O escandalo chegou a tal ponto que se fez
.-.-:. necessaria uma carta régia ordenando aos ouvidores do
ftl:~to. Rio que não consentissem que o bispo D. Lourenço de Men

donça (que fôra para Castella, cujo partido seguíra), ou
seus ministros prendessem seculares; o que bem deixa ver
que até então isso se pract.icava.

Infelizmente o povo do Rio de Janeiro, que deste modo
tinha contra si o clero, não era apoiado pelos governa
dores, maxime pelos da familia dos Sás, que, protectores
jos jesuítas, faziam com estes causa commum na questão
importantissima, sobretudo para S. Paulo, do captiveiro
dos Indios. Esta questão, pois contendia com tantos inte
resses, tinha os povos em armas á menor tentativa contra o
uso-fructo, em cuja posse estavam, pela sábia lei do tem
po t do governador D. Diogo; o qual, primeiro, havia re
velado á côrte como da parte dos jesuitas a questão não era
de phylantropia; mas sim de egoismo e de ambição de do
minio; como no seculo immediato a mesma côrte acredi
tou de todo.

Ora os Paulistas, continuando com suas audases invasões
na Guairâ, depois chegaram a passar além desla provincia
e do Salto Grande do Paraná ás missões de Acaray s; e os
jesuitas, vendo que de nada valiam suas representações ás
autoridades brazileiras, julgaré}m iudispensavel mandar
emissarios a Madrid e a Roma. A côrte catholica se encar
regou de ir P. Ruiz de Montoya, que aproveitou dessa
viagem para lá publicar o seu Vocabulario, Arte e Tliesoum
da lingua guarani, obra da maior importancia, e a melhor
que se conhece sobre a lingua chamada geral, entre os In
dios desde o Amazonas ao Prata; á côrte pontiqcia foi man
dado Francisco Dias Tano.

Os dois emissarios obtiveram em Roma e em Madrid
tudo 'quanto desejavam. De Urbano VIII a publicação no
Brazil da bulia de Paulo III, a favor dos Indios do Perú, que
declarava incorreriam em excommunhão os que captivas
sem, vendessem, traspassassem ou se servissem dos Jndios.
Porêm em má hora chegaram os jesuitas com essa reforma

. ás provincias do su1.-Tano apresentou-a ao administra
dor ecolesiastico Albernoz com um breve que trazia; po-

I De 10 tle Selo ÚC i 11. 2 SoUliJcy, 11,317.
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rêm, ao saberem-o, a camara e povo sairam logo a campo ~~~i

com embargos. E vendo os jesuitas compromettida sua-=---':"
causa, e em perigo suas vidas nlum alboroto popular, em -
que o povo em massa fàra de voz em grita á portaria do coi
legio, assentaram, de accordo com Salvador Corrêa, de
propor uma transacção, por composição amigavel, em que.
cada lado cedesse do mais exaggerado de suas pretenções.

Reunidos pois no collegio os procuradores dos padres
e os da camara e povo, aos 22 de Junho de 1640 t, decla
raram aquelles desistir dos direitos que podessem ter, com
a publicação e execução da bulla, que exhi·biam; bem co
mo de serem parte em tal questão, ou de agenciarem por
ellft directamente em Romá, ou em qualquer' outro tribunal,
dando por nullo e subrepticio tudo quanto nesse sentido
viesse em prejuizo do povo. Declararam mais que se não
envolveriam na administração dos Indios, que os rnorado~

res tivessem em suas casas, mas só nos das aldêas, dentro
das quaes se obrigaram a não consentir que entra$sem os
dos particulares; e prometteram caridoso esquecimento
do ataque feito ao .collegio in toto p1'0 bono pacis. -Pela sua
parte a camara e povo compromet.teram-se a desistir e a
retirar os capitulos e resposta que tinham dado em seu
aggravo, sem disso tornaI' a tratar, nem directa, nem in
directamente; salvo se os padres faltassem ao que capi
tulavam.

A noticia da visita de Tano ao Rio, com a tal bulia,
chegou ás villas de S. Vicente e S. Paulo; e os habitantes
dellas não querendo mostrar-se menos contrarios ás novas
providencias que os do Hio de Janeiro, levantaram-se con
tra os padres e os expulsaram.-Os de S. Vicente, por in-

. tervenção de Salvador Corrêa, practicaram pouco depois
como os do Rio de Japeiro; mas querendo o mesmo Salva~

dor Corrêa conseguir outro tanto dos de S. Paulo, não an
nuiram estes a isso e se prepararam á resistencia.

Entretanto veiu da Bahia a noticia da acclamação de el-
rei D. João IV, a qual no Rio de Janeiro chegou a 10 de
Março; e nesse mesmo dia ahiteve logar igual acclamação; HUi,

,e dois dias depois' despachou o govel'llador em uma ca-

I Pôde ver-se :I cscri[ltura desta ~ lIev. do I11Sl., V, 52·t· Nas paginas
transacç~o Illll. III, da Hev. [lo 115; c seguintes se descrevr!l1 as festas que
no t. XII, p. 13. nos d;as depois tireram logar no llio:
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i~r- noa para as villas do sul as ordens competentes, a cargo
..!2:. do capitão Artll'r de Sá, commandante da fortaleza (pouco

antes<collsLruida) da Ilha das Cobras.; . ~ .
Teve pois logar igual aclamação, alguns dias depois, nas

villas de Santos e S. Vicente; a de S. Paulo não se apres
sou, para o que bastaria terem-lhe sido as ordens commu
nicadas pelo govemador Salvador Corrêa, com quem esta
va em guerra aberta.-Se acreditamos a lradição que no
seculo passado recolheu um monge benedictino i filho da
Provincia, houve até o pensamento de independencia; e
ao tratar-se de o realisar não se leyou a effeito pela abne
gação de Amador Bueno, a quem foi offerecida a corôa.
O credito em que era tido na provincia este grande ho~em

se collige das seguintes palavras da eloquente representa
ção, com que no anno immediato o recommendavam ao
novo rei, «como homem rico e poderoso, hem entendido,
capaz e merecedor de todos os cargos em que V. M. o
occu par, porque nos de que fôra encarregado deu sempre
verdadeira conta e satisfação 2.l>

Ante o facto (se realmente succedeu) da regeição de
uma corôa nesteEstadQ, ainda então nas faxas da infancia,
não sabemos qual admirar mais,-se "o juizo são do que
descobriu que tal corÔa não podia então ser perduravel, e
menos possuida por si, n'um Estado que carecia de todos os

,elementos constitutivos da nacionalidade, e que ainda não
poderia apresentar-se com dignidade ao lado dós outros
povos do universo, mantendo a alta calhegor a de nação,
-se a abnegação do homem desambicioso, que sacrificou
sua elevação no altar da patria, evitando o fraccionamento
-desta, ou pelo menos,poupando-Ihe uma sanguinolenta
guerra civil. .

Fez-se a final tambem em S. Paulo a acclamação de D.
João IV.-Entr~tanto o povo não quiz congraçar-se com o
governador Salvador Corrêa, e reputava uma oalamidade

, o haverem-lhe sido concedidos os poderes que tivera no
secu,lo anterior D. Francisco de Souzn 7.,: e via GOro gran-

encamisada, parada, touros, cannas,
manilhas, máscaras e comedia.

I FI'. Gaspar da lIIadre de Deus.
Mem. para a capitania de S. Vicente,
etc. Lishoa, -1797, p. 150.

~ ReI'. do 11Ist. XIJ: 22 e 23.

:; Das providencias de 2 e 7 de Ja
neiro, 28 de Março, e -15 de Junho de
160S. Estes poderes que~ concedeu
a instancias dclle ~alvador Corl'êa o
AlI'. de 5 de Setembro de 1641, lhe
ha\'iallJ alltes sido outorgadas em 9 de
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de pena que receMra a dimissão o provedor da fazenda ~~fr

Domingos da Fonceca Pinto, «homem inteiro e verdadei-----:..
1'0, pratico e bem entendido!; muito mais nomeando-se
para o seu logar, e, com muito maior ordenado, Sebastião
Fernandes Corrêa , tendciro em S. Paulo, e que nenhuns
serviços havia feito.

Debalde Salvador Corrêa passando a Santos, ameaçava
atacar os heroicos defensores dos seus direitos, senhores
dos campos de PiraLininga; os Paulistas faziam cortaduras
nos caminbos, e apresentavam-se armados para defender
o passo; e ao mesmo tempo elegiam quarenta e oito indi
viduas para velarem em manter illesos os seus interesses.

Então Salvador Correa conbeccu que era mais prudente
propor capitulas de conciliação, e disso avisou ás cama
ras das outras yillas.

Eis em summa, o conteudo nos capitulas por elle pro
postos I:

L ° Que os quarenta e oito do povo se obrigariam, oom
os ofl1ciaes da camara, a obedecerem ás ordens que vies
sem de elrei, sem direito de repplicar, excepto no que res
peitas e aos Indios, se as ordens não vies em a seu gosto.

2.° Que elle governador elcgeria, para administrar e
.fazer beneficiar as minas, tres directores, dos quaes dois
seriam individuas da villa de S Paulo, e um de Santos.

5.° Que estes tres directores com o lbesoureiro e offi
ciaes das minas lhe dariam conta do que se fizesse.

4.° Que obedeceriam todos aos oficiap-s de jusliça legal
mente postos, e bavendo dúvidas se decidiriam pelo maior
número de votos, entre os ditos officiaes e os quarenta e
oito eleitos.

5.° Que não consentiriam dissenções nem palavras pa
ra com os moradores das villas da marinha.

6.° Que acceitos estes capitulas, desimpediriam os de
S. Paulo os parIos e caminhos, e elle governador os deixa
ria em p'az, recolbendo-se ao Rio de Janeiro.

ão sabemos se mediaram ainda algumas dúvidas alé
que esta convenção se levou' definitivamente a effeito: é
porêm certo que, em quanto isso se não tinha arranjado,

Marro oe HHI, pelo lIfarqne? de fon- pelo auLor encontrado na sua pl'o\'in
Lalyâo (An. do 'H, de Janeiro, II, 40). cia, aoba-se impresso 110 L. UI, da I\e\',

I O pl'ccioso documento, que foi do InsL. p, 117.
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~~~1. enviaram os de S. Paulo á có~te seus procuradores com
~ uma representação, da qual I Julgamos que não devemos

deixai' de transcrever os seguintes periodos, embora nos
N~a d -

no fim pareçam exaggera as algumas das accusaçoes que nelles
se conteem. Começa assim:

«Catholico, benigno e invictissimo Rei e Senhor.
»Os reverendos padres da Companhia de Jesus, que

residem negta provincia do Brazil, em paga e satisfação
dos moradores e habitadores lhes haverem dado o melhor;
em que situaram collegios e casas, feitas com dispendio de
suas fazendas; e depois de se verem ricos, prosperos e
poderosos, impetraram subrepticiamente um breve de Sua
Santidade, com que trataram e pretenderam tirar, privar
e esbulhar aos ditos moradores da posse immemorial e an
tiquíssima em que estão, desde a fundação deste Estado
até ao presente; sem a qual se não podel'am, nem podem
sustentar e conservar, c com elle resulta ao dito Estado
grandes augmentos, e á real fazenda de V. M. E estando
em suas colonias e aldêas, como os ditos reverendos qne
rem, e pretendem elles por seus doutrinantes, sé seguem
tantos irreparaveis males quantos hão padecido e e .peri
mentado, tanto á sua custa, os poures moradores deste di·
to Estado, e V. M. perdidu a maior parte da Christandade
que nelle estava dilatada. São leaes vassallos, e que tanto
zelam o bem de seu rei, quanto com mais vantagem fóra
hojesea multidãodelles, que ás mãos ferozes do dito gen
tio, por causa dos ditos I'everendos padres, tem acauado,
vivera vendo a V. M. nesse feliz throno, em que Deus con
serve a V. M. por larguíssimos annos; porque sem dúvida
não tivera a Parca nelles feito o seu effeito, e V: M., como
seu.pae e senhor natural, lhes tivera acudido ás calamida
de3 e mizerias que, de muitos annos a esta parte, padece
ram; e cessariam as ignominias e afrontas que os reveren
dos padres lhes impozeram, e os levantamentos do dito
gentio, mortes, insultos, latrocinios, roubos,' traições e
outros males qne hão feito, de que ha tantos exemplos
neste dito Estado.

»Seja o primeiro o que nos nossos tempos fizeram nus
miseraveis praças de Pemambuco, que o inimigo e rebelo

. I Est~ documento ~c11a-se em parle seguintes.
IUlpl'eSSo ua Rev. du lusl., XII, p. 18 e
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de hollandez, de doze annos a esta parte, tem occupado; ';~fi
pois chegou a tanto seu desaforo, que de todas as aldeas --:.
que naquelle contorno havia, não ficou Indio e gentio que
com o inimigo se não metlesse, e com elles o padre Ma-
nllel de Moraes, seu doutrinante, que os induziu e per- "
slllldiu a commetterem tal insulto, fazendo-se o mór here-
ge e apostala que tem hoje a igreja de Deus, sendo com
isso causa e origem de se malar ~uita multidão de ho
mens, mulheres, moças, moços e meninos; comendo~os;

forçando donzellas e mulheres casadas e principaes, exem-
plo ue virtude e castidade; e as que por guardarem-na, e
{)bservarem, por traças escaparam de suas mãos, não es
-caparam da fome, de que morreram e pereceram Das in
cognilas maltas; causando tanlas destruições e males, que
são mais, catholico Rei e Senhor, para se sentirem choran-
do, que para se representarem a Vo Mo; e que obrigam a
dila lástima, que até os mesmos inimígos (se nelles se po-
de dizer que a ha) a liveram,'e se desculparam da ruim
guerra com que estes barbaras tralavam aos pobres chris-
tãos; tanto assim que muitos que escaparam das suas mãos
se valeram do amparo do proprio inimigo hollandez.

JSirva tambem, Senhor, de exemplo o que na capitania
de Porto Seguro, e povoação chamada de Santa Cruz, fi
zeram os ditos Indios e gentio, onde mataram a maior parte
dos moradores que "na dita capitania havia; e os que esca
param lhes foi necessario despovoaI-a, e largar fazendas e
engeuhos, e ir buscar lagar onde vivessem sem perigo e
risco q,e suas vidas, por não t-ornarem a ver e experimen
tar em si o espectaculo de suas filhas, irmans, parentas e
vizinhas, moças donzellas, o' o que as mais dellas quizeram
antes, mettendo-se pelos mattos, entregar-se á fereza aos
animaes, do que largarem a virgindade em que se conser
vavam.

II Sirva tambem de maior exemplo o que ha quatro an
nos nos fizeram os di.tos Indios e gentio doutrinado pelos
ditos reverendos padres, na cidade da Bahia, quando a
ella foi o rebelde hollandez, porque levando em suas náos
l[uantidade do dito gentio, e saindo em terra por todo o
reconcavo daquella cidade, comeu e poz a fogo e sangue
toda a gente que pouda alcançar, sem perdoar aos homens
e mulheres de toda a idade; arrozando e llueimando casac::
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i~~i e fazendas, com tão notaveis estragos, 'que fazendo-se
--.-:. queixa ao conde de Nassau da guerra, se desculpou em

dizer que era o· barbaro gentio doutrinado pelos ditos re
verendos padres, e tendo lastima de tal destruição man
dou enforcar alguns.

,)j Do levantamento que fizeram nesta villa de S. Paulo,
p'Or ordem de um lndio a quem obedeciam e tinham por
santo, que depois de matarem toda a gente que poderam,
se foram á igreja da aldêa dos Pinheiros, onde o dito ln
d'io se criou, e, quebrando a cabeça da imagem de Nossa
Senhora, se poz a si o nome da mãe de Deus; e tal como
este vem a ser todos os doutrinados pelos reverendos pa
dres da Companhia: e assim, invicto Rei e Senhor, que es
te é o fructo que os vassallos de V. M. tiram dos Indios e
gentio estarem em suas colónias e aldêas doutrinados pe
los ditos reverendos padres ..

) Do damno e perda que d'aqui se segue á real corôa de
V. M. é metterem os ditos Indios e gentio, como metteram
por muitas vezes, neste Estado inimigos piratas extran-

,geiros, contra as leis do Roino e buIlas de Sua Santidade,
recolhendo e favorecendo hereges, oomo fizeram ao Pal
melar, que levaram ao collegio do Rio de Janeiro, o qual
debaixo de concertos veiu carregar páo brazil, que os di
tos Indios lhe tinham feito, por ordem e mandado dos di
los padres; e a Guilherme l\1acello, que em uma náo, de
baixo de contractos prollihidos, foi carregar a CaDo Frio,
e poro não poder levar todo, veiu a buscar o mais; do que
tendo noticia "as justiças de V. 1\L o foram queimar; e por o
dito Guilherme o não achar, tomou um navio carregado
d'assucar, que era de Pantaleão Duarte, do dito Rio de
Janeiro. '

BE assim, Rei e Senhor, se os ditos padres tornarem a
estas capitanias, e em particular a fJsla villa de S. Paulo,
onJe está o maior número de gentio, de toda a verdade
afirmamos a V. iVI. que estas capitanias se acabarão com
a christandade que nellas está dilatada; porque mais leve
causa Leve o dilO gentio para se levantar em outras partes
do que lhe' fica sendo esta, que para a fazer maior os di
tos reverenuos padres aos Indios que encontram, lá secre
lamente- os chamam e abraçam,· dizendo-lhes: - Meus
filhos, ancicunos por mnor de vós clestel'mdos e fóm ele nossas
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casas, pois esses máos homens e hereges vos querem fazer ~:~.

captivos, o que nãp ha de ser assim, meus filhos, E com es- --~'-'

tas palavras amorosas, que para um Barbaro, que não tem
muito uso de .razão, menos' ba mister para fazerem mil
excessos; pelo que V. M. não permilla que os ditos reve
rendos padres voltem a perder seu. Estado, qu.e depende
destas capitanias, por serem muito ferteis'e abundantes
de-todos os mantimentos. E além delles damos por viri
dica a V. M. de que nestas ditas capitanias e sertão dellas
ba muitos baveres e riquezas: primeiramente os melaes
de ferro, oObre, salitre, e calaim; e noticia de muita prata
e mmas de ouro,. que se !iram em pó, esmeraldas e outras
riquezas, que com facilidade descobrirão os moradores, por
servirem a V. M., por serem vistos .e praticos no dito ser-
tão. Mas é necessario que V. M. se sirva mandar homens
praticas, que saibam fazer os ensaios e fundição dos difos
metaes, como Lambem fidalgos de sángue 'cbristão e de
sinteressados, e verdadeiros no serviço de V. 1\'1., que nos
governem e assistam, sem os. mover odio, nem paixão e
amizade, como a que tem mui particular Salvador Corrêa
com os reverendos padres, e inimizade com os mOl'adores
destas capitanias; em razão de patrocinar e zelar tanto esta
causa dos reverendos padres, que por todos os meios lhes
tem prometLido e empenhado palavra de os meLter nestas
ditas capitanias, e com mais isenção o procura de novo
fazer, com os cargos de que V.M.lhe fez mercê, que vem
a ser todos os que trouxe o governador D. Fr-ancisco de
Sousa, que Deus tem; como a esta camal'a nDS avi o"u; se
bem ainda não vimos as provisões e ordens reaes de V. M.;
de quem esperamos, para melhor se conseguir seu real
serviço, lhe mande novo successor, no tocante á adminis
tração das minas e descobrimento dellas; porque quanto
mais V. M. fomentar esta materia e der calor a ella, com
pessoa que anime aos moradores, e os premeie e bonre,.
em nome de V. M.-, tanto melhor terá o bom successo, que
estamos antevendo, de que V. U. bade achar neste Estado
outl:O Perú.) .

Abstendo-nos de entrar em considerações ácerca deste
documento, para deixar mais livre llessa tarefa o' l~itor
que a verá naturalmente com o espirito de partido que
no assumpto tenha, baste saber, que se encarregaram de
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SF,r•. eleyal-a ao throno OS procuradores do povo Luiz da Costa
XXXI.
~ Cabral, e Balthazar de Borba Gato \ os quaes passaram a

Lisboa acompanhados de Amador Bueno, enviado pela
camara da villa t.

Sobre esta representação e a que elevaram os jesuitas,
deu seu parecer, entre oulras pessoas, o desembargador
Thomé Pinheiro da Veiga, procurador da corôa, e depois

iG·~3. no Conselho Ultramarino, o Marquez. de Montalvão \ o
Oul", 3. qual foi de voto que, em quanto se não ouvissem os go

vernadores, o bispo da Bahia e o administrador ecclesias
tico do Hio, convinha que se ordenasse a restituição dos
jesuitas ao seu collegio. As ordens neste sentido foram da
das, mas não postas em execução, senão ao cabo de dez
anllOS, como veremos.

No Rio de Janeiro, por occasião da acclamação do novo
rei, havia uma guarnição, ja respeitave) para aqueHe tem
po, compQsta de mais de mil e duzentos homens, a saber:
dois pequenos esquadrões de cavalla~ia; om batalhão do
presidio ou de liuna, de duzentas e setenta praças, alêm de
outro de milicias, e uma companhia de mais de cem fre
cheiros. Esta guarnição começou a desmandar-se, queren
do infIuit· nas cousas da justiça e da camara, insultando as
pessoas mais graves, e abusando por todos os modos de
sua fórça. Sendo disso informada a côrte pelo governa-

f(h~' dor, estranhou-lhe, e com razão" que elle, com tantos
Jun.,26 poderes como tinha, não houvesse cohibido semelhantes

insultos; os quaes vieram a ser tão escandalosos, que ao
proprio governador chegou a camara a representar que
se continuassem as violencias -largaria a terra e o g{)ver
no della. J Assim depois da oppressão do clero viera a
dos soldados.

Deste tempo chegaram até nós algumas PQsluraS do Con
celho ", pelas ql:laes nos consta que as renclas no Rio eram
ainda então bastante reduzidas. Entrelant@ começou-se a
cuidai' do encanamenlo das aguas da Carioca; e por pro
posta do governador Luiz Barbalho ij obrigou-se a eamara

t Taques, Rev. do Inst., XU, p. 23, e
FI'. Gaspar, p. 154.

t Arch. da Cam. de S. Paulo (con
sultado pessoalmente pelo A.)-Lil'.
das Ver. deste anno, do qunl consta que

.3 CamUl'3 autorisóu as despezas uue

na côrte fizesse fi mesmo Amador
Bueno.

3 Taques, ibid, p. 2'> e seguintes.
~ An. do Rio de Janeiro, H, 4~.
~ lbid, II, 68 e spguillles .
ç Ibid, II, 79 a 86.
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a conl,ribuir, para a fabrica das fortalezas, com braços.c i~~i
matenaes, e para o sustento e paga das tropas, por meIO~
de uma collecta sobre o vinho, aguas-ardentes e outros
artigos. Igualmente de então é o alvará que concedeu aos ~Ic~~o.

.cidadãos do Rio de Janeiro as honras, previlegios, insen-
ções e liberdades de que gosavam em Portugal os do Porto i.

Semilhantes privilegios foram. tambem concedidos ao i\la
ranhão, e depois á Bahia ~ e a S. Paulo. Reduziam-se elles
a estarem os habitantes livres de ser prezas ou postos a
tormento, em todos os casos em q.ue não estavam a isso
sujeitos os fidalgos do Reiuo; a poderem trazer armas; e
a não darem aposentadoria; e finalmente a não serem
seus gados arenados, nem seus feitores recrutados para a
guerra ;;. Luiz Barbalbo governou pouco tempo; pois que
prompto o surprehendeu a morte; e ácerca dos' direitos
de qt:lem devia succeder no mando, nasceram questões
entre o sargento mór do presidio, Simão Dias algado ,
e a camara da cidade; as quaes elrei resolveu, desta vez
para sempre, em favor da última \ para mostrar quanto
confiava de sua lealdade.

O Espirito Santo (graças ao capitão mór João Dias Gue
des, e ao auxilio que lhe prestou Antonio do Couto e Al
meida que ao diante .lhe succedeu) resistiu duranle qua
tro horas ao ataque que ahi deram onze navios hollande
zes, ás ordens de Koin e do conselheiro politico Nieolant,
chegando a tentar o desembarque de uma fôrça de oito
centos homens, que bateu ás portas da villa da Viclória e
da do Espirita Santo: Os hollandezes se retiraram com
perda de treze officiaes e de cem soldados, entre mOItas e
feridos 5.

As outras capitanias immediatas al6 á Bahia, decaiam
de um modo e~pant.oso, e se conservavam, em meio de
tant.os acontecimentos, na quasi nullidade em que ainda
agora se acham; de tal modo que, por dizei-o assim, des
sas tres capitanias do Brazil não ha historia .. e até hoje
nenhum de seus filhos tem apparecido. com memórias de
acontecimentos extractados dos archivos das Camaras, as

1 An. do Rio de Jan. II, Hi7.
, ReI'. do Inst., VIII, p. 5:12.
;\ C. de Privilegio ,Ie D. João II :i ci

dade do Porto de 1 de Junho de 14.90.
assegurados pelas disposições que lIa-

viam sido tomadas em 1<147: Vejo ReI'.
do Insl., VIII. p. 512 e sl'guintes.

~ An. do Uio de Jan., II, 90.
~ Np.t~cher, 1', 116.
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j~~i, quaes possam servir sequer para o historiador imparcial
~ provaI: que não por esquecimento deixa de oecupar-se

deJlas. Apenas dos Ilheos nos lisongeamos de commemo
rar aqui de novo seu heroico levantamento 'contra um
bando de Hollandezes invasores.

A Bahia achando-se a braços com os Iudios, deliberou
guerreaI-os, por asseuto de 6 de Abril de 1645, e essa
guerra-foi depois incumbida aos cuidados de um Gaspar
Rodrigues, que nenhuns serviços prestou t. Este assento foi
depois confirmado pelo governador conde da Atouguia ;! e
pár elrei s.

Em quanto Raymundo de Noronha governava no Estado
do Maranhão, soube da chegada a Curupá, onde estava por
capitão João Pereira de Caceres, de dois religiosos francis
canos; que com seis 'soldados haviam ali a porlado, des
cendo de QuiLo, pelo Rio Amazonas; cujos primeiros
afluentes havia cinco annos que oram vi itados por outros
religiosos da mesma ordem 4. Isto lhe suscitou a idéa de
fazer melhor explorar o dito rio: e para este fim prepa
rou qnarenta canôas, que mandou guarnecer de setenta
soldados e mil e duzentos Indios, e nomeou commandante

1637,
OuL. da expedição a Pedro Teixeira, que com C?lla partiu de

Curupá.
11~:' Com dez mezes de viagem chegaram a QtlÍxos; e pene-

traram d'ahi por terra até .á povoação de Baeza. Informa
do do que se passava o conde de Chinchon, que es
tava de vice·rei, ordenou que voltassem ao Pará, acom
panhados de duas pessoas idoneas, paIa uarem relação do
qué vis~em ao Conselho das Indias. Nomeados para es e
fim o P. André de Arlieda, leBte de theotogia no cc>llcgio
de Quito, e o P. Christovam de Acuiía, reitor do coJlegio
de Cuenca, voltou a expediç.ão dahi a seis mezes, e che-

11~3;, gando com outro,\) dez mezes de viagem õ ao Pará, sem no-
e. vidade, passaram a Lisboa os que deviam dar informações

á. côrte de quanto haviam visto. Acuna escreveu nrna bre
've relação (que se imprimiu),'em Ltarmonia com seus esca
ços conhecimentos, pela qual se teve uma idéa das'riquezas

~ Accioli, I, 416, ,
2 Edicto de 23 de Dezembro 165i.
:; C. R. de 23- de Junbo 1655,
4 Seguimos a ((Relacioll» conlempo-

II

ranea, impressa avulsa, c cripta por
FI', José lI1aldonf:dO,.nalllral de Quito.

u A 12 de Dezembro l639.-Baena,
p.43.
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deste maior rio da terra, e dos seus numerosos habi- i~~i.
lantes. f

O governador geral, que então era-Bento Maciel, rMom
pensou a P. Téix.eira nomeando-o capitão mór do P~rá,

vindo a ser o vigessimo primeiro que teve ta I cargo. Apenas
o ex.erceu pouco mais de um anno, havendo fallecido, tal-
ez extenuado das fadigas e das il ngustiás de tão trabalhosa

expedição, em que foi muito coadjuvado pela sagacidade
e serviços de Bent.o Rodrigues de Oliveira, filho do -Brazil'·
e grande linguâ do gentio tupi. ' -

Bento Maciel não só .porém exercia o cargo de governa'
dor, como se occupava mais especialmente de fazer pros
perar as terras do Cabo do Norte, de que' havia sido feito
senhor, por uma carta -semelhante ás conoedidas aos primei
ros doze dona ta rios, um seculo antes. Assim, frequente
mente, em vez de cuidar da segurança do Estado que lhe
fôra confiado, a\.tendia mais á sua Gapi~ania, em; detri
mento das povoações. formadas, e sobretudo da do Ma
ranhão, que era ja de bastante importancia~ pois 'contava
onze engenhos d'assucar. Esta mesma importancia altrahi~ N~~~~;.
a ella os Hollandezes, os quaes, com dezoito navios, ahi se
apresentaram, ás ordeRs de Lichthardt. Muitos .dos habi
tantes fugiram para o interior, deixando a Maciel só eom
cento e tantos, que se viram obrigados a recolher ao forte.
Os dos navios desembarcaram, e deram seus primeiros
passos parlamenteando como amigos; -por fim fizeramJse
senhores do forte, impozeram tributos á terra, apoderaram-
se de toda ella, e levaram o governador prezo! para o HW~,

Recife; donde, sendo deportado para o Rio Grande do Fe,.

Norte, ahi acabou seus dias, cheio de remorsos.
Ao chegar ao Pará e districtos ou capiLanias de Cametá

e do Cabo do Norte a noticia da prisão do govern-ador do
Estado, quiz acamara concértar-se com os lres capitães
mores para reunirem suas fôrças. Occorreram sobre isso
Huestões e desintelligencias, em que não teve parte o
capitão mór do Pará Francisco Cordovil Camacho, por 1fU~,

cuja morte, ficou a municipalidade em posse do governo. SeI.

I Aeuiía, cRelacion» n.ni', foI. 4 el)o reto, em data de 2 de A~osto ,de i62-l
, Baena, p. 5t.-Vej. tambem na e a declaração de 29 de No\'embro d6

ColI. de documentos buscados na Haya i!)4,2 do coronel Ko"ill sobre a tomada
Ilelo Sr. Dr. Silva a certidão do Prove- do Maranhão.
dor da Fazenda Ignacio do Rego Bar-
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x":2i - Entretan~o os habitantes do Mal'anhão, que tão pouco
~ haviam concorrido para defender seus lares, apenas del-

les se viram 'desapossados, começaram a juntar-se em
\l.ma çruzada contra os invasores; vindo'assim, emr~6U.
na cidáde.do Maranhão a repetir-se e!X.àctamcwte o mesmO
qu~ em 1624 na Bahiá"e em 1630 ,em Olindal, I II

, Passado o primeiro panico conceberam. .os habitantes o
p>Janô de sacudir o jugo estranho, e o leva am á ,execução.
Jl1Jttat'am-se em campo lís ordens de Ant0nio'Nlunii Bar
reiros; e depois de tomarem 'os engenhos dé' It.apicárú, se
fizeram senhores do forte do Calvario? áJ(!)z desterio, e afinal
se fortificaram n'um convento situado sobre· um outeiro.
junto'a'olmar, áquem da c'idade, do,qúaUincommodavam
sobreI;Qaneira .0S Hollandezes, reduzido.s a(l) forte ou cas-
LellQ,de S. Filippe. . ,"

Apenas constaram no Pará estas •Det!icias' , não' só ,a
camára SE) deu p'ressa em mandar .cento e ta,ntos'sGldados
e s.etecentos Indios, ás ordens do companheirp ,dé Pedl'o'
Teixeira, Bento Rodrigues d'Oliveiná" e de Cl)ll ros',: como fez
qué,.para ali 'se dirigissem os capitães dissidentes, que te
l'iatú beni merecido da pa tria, se ~ ao cbegàrem, I não
~t;D.eçassem de novo com questões de pr-eeminencia, re
si,slindo-se a obedécer a Antonio Teixeiralde :Mello,· que,
po)' falleoimento de Antonio MunilJ, fôra lnv,esticio da di
re~ção da obra de libertar a provincia. Entretárrto o atllxi
lja.lqUe elles houvera;m dado foi pouco depois:subslituidQ
paios soccorros enviados da Bahia, 6fpo;Ceará .':lua se dniu
á s,ljIa causa,-e pelos que de novo lhes ImandQuIBedro d'Al-

• , buqnerque, natural de Pernambuco,( que antes. tomál'a na
cidade do Pará posse d~'gov~rn@ e capita'll~a geral' do Es
ia~o septentrional.

1flU, Teixeira de Mello consummou a nobre. empreza que seu
Fcv.,28. antecessor Muniz emprebend~ra. Os ,HoUandezes) e.vacua-

rªª o Maranhão ao cabo dé vinte e seis mezes de dominio
e dezesete de lucta com seus heroicós c0ntebd(')re8 1-•

.~~ côrte dera-se por este tempo:no a flDrma á "administra
ção dos negocios do Brazil corpo á eK.tincQão do: ,C0:DBelho
dás Indias, criado quarenta an~os ~ntes, e a .in~lalla9ão do

Ju~~~.l. Co.n,~el'no UlLramarino,'de 'qti'e j;;i ~zé~Qlsrnençªb. QC' ~~l Fel
r, 1" • roO.'i

. • 1,), ~. l' ( 1'I'l
I n3en3, p. 05. J[.' 'I a; 1.l oI'lt ~ b

, I. I 1 1 lU
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g~mento encarregou aos vogaes «muito o cuidad? que de- ~~~i.
vIam ter em ordenar e prover tudo o que conVier a bem -
d'aquelles Estados (ultramarinos), e a seu acrescentamento
e bom governo ... e á promulgação do Santo Evangelho.»
Uma- provisão do mesmo Conselho Ultramarino mandou
favorecer a cultura do gengibre, anil, cana e mandioca;
mas não consta que' esta providencia chegasse a produ-
zir, no Brazil, nem mais um pé de qualquer dessas plan-
tas, a não ser do anil, de cuja cnltura só então se prin
cipiou a tratar; bem que com tão escaços resultado~ que a
industria de seu fabrico só mais tarde se desenvolveu. As--
sim para não alterar a ordem chronologica que vamos se
guindo, só nos occuparemos deste novo producto quando
elle comece a figurar no mercado: pelo que o reservarbos
para o seguinte Tomo, que comprehenderá a Historia do
Principado e do R~inado, isto é o complemento da Historia
Geral do Brazil alé (por em quanto) á nova era, quasi
contemporanea, do Jmperio.



Nota i.', p.g. I.

Qlie o pensarnen[J do Infanle D. Henrique era chegar, pela cir~umnaYe
gação d' Africa, á India, se colli6e da propria bulia de Calixto IIlInler C~!erlJ
qu~ nobis, eto., passada e n virtude das súpplicas do Infante, na qual são
conlledidas á ordem de Christo as terras que se fossem descoarindo od ln
dOI, etc.

Not~ 2.', pag.5.

Não sabemos se a edição da Bibliotheca Colombina da obra dI! Ailly citll
I)a no texto é a de 1490, de que faz menção Humboldt (Ex. Crit. I, Bl, 11,
i95).-Digamos unicamente que é identica, até na marca d'agua do papel
de imprensa, á que possue em Paris a Bibliothella de Sainte r.enevieve, facto
este 'lue confirmámos por nosso proprio I} especial exame. E' de 4.0: tem
t70 folhas, e 150 destas estão paginadas á mão. Cornpl'ehendc·se uo volume
não ~ó o tratado Imago Mundi, como um epilogo do mappa-mundi, um tra
tado das leis e seitas, outro do kalendario, outro do cyclo lunar, dois li
vros de cosmographia, etc. Segue-se o tratado das concordallcias astrono
micas do Cardeal Pedro Camercense, e os opuscúlos do Chanceller João
Gerson contra varias superslições dos astrologos.

A poder de mui escrupulosos cote~os por nós ftlitos entre a leUra' das no
tas deste livro respeitavel e a dos orlginaes autenticos do mesmo Colombo
que possue apropriá Bibliotheca J chegamos a convencer-nos de quo
essas not:!s margillaes bem que esaiptas em lettra muito mais miuda p~ra
poupar as margens, são do proprio punho de Colombo, e não de s~u irmao,
como julgou com Las Casas o Sr. Washington Irving. Perfeitamente. de
acordo com a nossa opinião está hoje o il/ustre bibliothecario da Colombma,
em cujo poder deill8mos ppr escripto todos os arguméntos fundados. e.m
,e18rn~s paleographicos, que não são para aqui; poia que só podem ser bem
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apreciados em vista dos proprios originaes. Era nosso desejo transcrever
todas' as notas do grande navegador, taeg como estão, á margem de outro
exem(llar da. obra de Ailly, e á f,llta delle de uma copia desta obra feita de
intento Porém sendo isso pl'ohibido pelos estatutos da Colombina, onde só
é permittido lirar dos manuscriptos li&eiras notas, fomos obrigados a
contentar-nos de copiar as segui~tes,. que orrere?emos ao pu~lico por a
presentarem novos dados para a hlstona geograpfuca e para a Vida do iIIus

. tre argonauta.
LO-No cap. S.-De qlJantitate terrre halJitalJilis=se lê á margem, a folho

i3, com breves que desfazemos:
«Nota qu:e hoc auno de 88 in mense decemhro apulit in Ullixhona Bartholo

meus Didacus (<<ita»), capitanus tres caravelarum, quem miserat Ser. Rex Por
tugali:e in Guinea ad tentandum terram» .....

«usque unum promontorium per ipsum nominatum «Caho de Boa Esperan
~», quem in Agesinha estimaIBus» .....

.....«Quem viagium pictav'it et scripsit de leucha in leucha in una cart:a navi
gationis ut oculi visim ostenderet ipso Sereno Regi, iu quihus omnihus in-
terfui.»- . ,

2.0_Do cap. 32=De Afrioa in generali=vê se que Colombo estivera na.
Mina, pois que deste modo se expressa: _-

«Sub liuea equiuociali dies semper suut .lJorarum t2, in castro Seren. Reg.
Portugali:e, in quo fui, et inveui locus temperatus.»-

3.0-Finalmente a follJ. 42, no cap. =De quantitate terra=do Epilogo
do Mappa Mundi, não só vem consignada a confirmação do facto que se de
du da nota anterior, pois diz que

.Sepe navigando ex UlIixbona ad austrum iu Guinea notavi cum diligen-
tia,» etc. .
como tambem se faz ahi menção do conhecido nstronomo de Portugal
Mestre José, physico. Infelizmente não encontramos no livro a nola sobre Il
navegação tle 'Colombo á I;;landia em t477 mencionada por seu filho Dom
Fernando. Eslaria por venlura escripta em algum papel á parte, e por isso
se extraviaria. Se aparecesse ta riamos nova confirmação de que era este
exemplar o mesmo que segundo D. Eernando rôra commenlado por seu
pae.

Nota s.a, pago a

o conego Rodrigo de Sanlaella na=CosnI,)grapbia introducwria= que
precede Il traducção de Marco Polo impressa em Sevilla em i5tS diz: .

•Item porq. muchos vulgares e aü bóbres d' mas suerte piêsan que Antilla:
o estas islas ouel'amente bailadas por mandado de nuestros muy catolicos rey
dó Fernando e reyoa dona ysabel son en las indias só engaiiados por el nõbre
llue les pusieró de indi:\s...... parece que 110 se podl'a lIamar india sino se en
tlêde por ãtifrasi, contrario como ai negro dizeo Juan Blanco y a la negra mar
garita.

Nota ,P, pago 9.

Na extensão das legnas I bem que não seja ella indicada no tratado,
nenhuma duvida temos de que se deviam entender de i6 213 ao gráo equi
nocial, pois que isso era então convencional t, suppondo.se a circumferen
éia da terra de 6000 leguas. Era nesta idéa que os antigos l'jlduziam a 220
as 370 leguas.(Magalhães em Naval'., T. IV, p. tSS). Devendo porém a!l
370 leguas ser conladas no cireulo da altura do ponto inchoativo, hão-de
a ell~ reduzir-se; e estando a Ponta do Tarrafal da Ilha de Santo An
tão ein t7.0 5.' de Lat. N., achamos por meio da conhecidá proporção do

I \'ejam-s,e as cosmograpbias de Enciso 15HJ, e de Franci cu Faleró 1537.
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COSo no 5 = 9,9804027
2

Lg. 16"5 = L22183i4

eosenO das taboal. etc., que equivalem naquel1a altura a 23° U' 51"~ e qae
por tanto. a linha meridiana rigurosamente calculada viria '.

370•• IHi, 9::1

!iH 2314' 51."
361'

6
2166
7?30
f35~
!lá

aU8
.{8~Ó

. --}--

Lg. iS, 93=i)L202~3~f

.11..1 , _I I

37000\ ns 93
-o!l!llill !S'f.l' 236 etc.-'
-,:!)q x 36'

-8 1
- u'li

. '"
a ser li, ~ue cortasse a ilha de.Marajó desde tO' 3i" ~ (ou proximameóte Ire'
lesu\i~ é meia n\a~itimas) a loeste do ,Pará-e ~iesse a passar do lado-di> Sul
5"30'~ 'Cdu 'quasi (luas leguas marítimas) para dentro da ponta Ele Embitu
b!\ no iSlhmo qa Laguna, se acasQ não anda lias taboas maritimas inexato o
computo das longitudes desses logar.es. Barros (D. La L. 3, cap. ii.) en~a
na-,se nãQ só na conta das leguas que supPQe trezentas e sessenta e tantas
como na dos gráos computando 21° pelos 23 e quasi um quarto. •

Do càlculo acima se pôde conhecer que o verdadeiro dominio de Portugal
do lado .do sul só ser devia extender sobre a costa 6. altuM de 28° fl3 pro
ximamente: visto que d'ahi para baixo ella Slle da -linha de demarcação. IS5()
explfcàr6. po~que D~ João III, apezár de pugnar pela prioridade do desco
brimento do Rio da Prata ,-esquecenclo-se de que esse descobrimento

.ainda que próvado não lhe garantia direito á posse-,não se atreveu a fazer
,passar dos limites que marcamos as datas de terras e doaçoês, elc.-, , .

Nota 5.1', pago i3.

A p~rte destas Instrucções que se conservou nf} Real Arcl.ivo de Lisboa
(Arm. ii da Casa de Coroa, Maço L° de leis sem data, n.o 21) fôra por
nossa intervellção submeltida ao prelo ao Tom. VIII t da Revista do Instituto
Histurico do Rio de Janeiro desde pago 99 a U5. Porem a folha do princi~

pio dessa mesma minuta, escripta em papel igual e lettra identica, a en·
conlCÁmos depois n'uma pasta de papeis velhos, que comprámos unicamelJte
por es.sft folha, que dilicil fôra hoje averiguar como se desgarrou das ou
~~as. Julgámo-Ia de lanta importancia que a reproduzimos em fac-si:nile
com t-odas as suas emendas e riSCOS apezar dos quaes se lêem as palavras se
guihtes, que servirão a j uslificar cabalmente o que dizemos no texto:

«Esta é a maneira que parece a V.eO da gama que deve teer p.odaluarez em
sua yda prazemdo ~ nosso sõr.

uPrimeiramente ante que daquy parta fazer muy booa hordeuamça p. a se nam
perderem buns nauyos dós outros nesta maneira.)-

Seguem os periodos riscados e póueo intelligiveisj mas voltando pagina,
depois de dizer como da Ilha de S. Thiago devem os navios navegar para o
~ul, lê·se o seguinte para nós do maior interesse:
_ .E se o~uuere (~os navios») de gynar seIa sobre ba I:!amda do su.dueste ~
tanto que neles deer o \'ento escasso deue byr na volta do mar ate metere
(assim, não montarem) o cabo de boõa esperamca em leste franco. E dy em~
diamte navegare lhe seruir o tpõ e mais ganharem porque como fore na dyta
parajem nõ lhe mygoara tpõeõ ajuda de noso Siír. com que cobrem o diloC bo.

I t f '

J

,. Alias Tom. i.O da 2.a Serie, Fique seriés; segundo o methodo que :idop"
entendido que sempre nesta obra nos tamos no Indice geral Que acompanha
referimos a essa collecção, pelos volu- o Tom. 14 da mesma collecção.
mes liegl1idos. sem fazer co nta com as
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•

senor aI
prolJosi
to estas
suardas

• .• nunca
la J)Qsya ~po o antarfyco . " se escon-

den a t'é yel1lpre anlian en de 1'6d.or sobre el orizonte e aun eslo dndozo que
110. s~ qual de aquelLas dos mas baxas sea el polo aolartyco, e estas esl relias
prmclpalmenle las de la crus san grandes cas)' como las dei carro e la eslre\la

E por esta maneira lhe parece (Iue lia naucgaçã sera mais breue e os nauyos
mais se~llr~s do busano e iso mesmo os màlymêlos se teem mjlhor e a jemle
yraa maIs. saa»- _

Cumpre-nos aqui declarar que por julgarmos de mui transcendente va
lor a dita flllba de que ora publicamos o fac-simile, resolvemos orrerecel-a,
bem como outra que em nosso entender pertencia ao n:esmo regimento, ao
mencionado arcluvo, afim de que a1Ji sejam depositadas a par das suas com
panheiras de que se extraviaram.

Nota 6.a, pago t8.

Send(\ mui conhecida a carta de Pel'o Vaz de Caminha, que desde que foi
pela primeira vez publicada por Cazal ha sido reproduzida em varia II obras.
contentarmos-hemos por agora de incluir aqui a do physico mestre João,
quedemos cm outro logar a conliCcer, apenas tivemos a fortuna de ades·
cobrir na Torre du Tombo em Lisboa (Corp. Chron. P. 9.6

, m. 2, doc. 2) •
. Seiibr: o bacharel meslre Joham tisico e cirurgyano de vosa alteza beso vasas
reale~ man?!! senor porque de lodo lo aca pasado largamepte escrivieron a vo
sa-alleza ás)! ati s/correa como todos lo's oulros solamente escrevire dos PUtI
tos senor ayer segunda feria que fuerón 27 de abril descendymos en terra yo e
el rylOlo do cdpitan mooJ' e el pylolo de ncbo de lavar e tomamos el allura
de sol ai medyo dya.e fallamos 56 grados e la sombra era septenlriooal por lo
qual segund las regras dei eslrolabio jusgamos ser afastados de la eqllillocial
por 17 graáo enol' consiguiole leoer el allura d~1 polo anlarlico em 17 grados
segund que es ma{!nifieSlo en el espera e eslo es quanlo á lo uno por lo qu~l
sabra vasa alteza que lodos lQs pylolos van a dyante de mi en tania que pel'o
escolar va adyanle Ui(} leguas e olros mas e olros menos pel'o quien dyse la
verdad non se puede cerlylicar fasla que en boa ora allegemos ai cabo de boa
esperanÇo' c ally sabremos quien va mas cierlo ellos cum la carla o yo com la
carta e com el eslrolabio. quanlo senor aI silio desta terra mande vasa alteza
lraer um mapamuody que Iyene pera vaaz bisagudo e por ay podra ver vasa
alleza el sytyo desla terra en pel'o a quel mapamundy non cerlyfica esla terra
ser hahylada o no e~ mapamundy anliguo e ally fa\lara vasa alleza escrita lan
byen la myná; ayer ca y enlendymos por asenos que esla era ysla e que era'n
quatro e que de oll'a ysla vyenen aqui ahnaqyas a pelear con ellos e los lIevan
catyvos. quanto senor aI 011'0 punclo sabra vosa alteza que cerca de las estre\las
yo he trabajado algo de lo que be podydo pera noo muébo a cabsa de una pyer
na que tcngo mui mala que de una cosadura se me ba fecho uoa cbaga mayor
que la palma de la mano, e tanbyeo a cabsa de esle navio ser mucho pequeno
emui cargado que noo ay lugar pera cosa ninbuna, solamente mando a vasa
alleza como eslan· siluadas las estre\las dei, pel'o eu que grado esla cada una
lIón lo he podydo saber antes me paresce ser inposible en la mar tOIl)~rse al
lura de ninguna eslre\la porque yo lrabaje mucho en e~o e por pocQ qu'e 'el
navio enbalance se Yél'rau qualro ó cinco grados de gnisa que se non puede
fazer syuon eo t rra e olro tania casy dygo de las tablas de la Indya que se nOIl
pueden lomar con e1las synon con mui mucho lrabajo que sy vasa alleza supie
se como descoocertavan lodos eo las pulgadas veyria dello mas que dei eslro
labia por que desde Iisboa ale as canarias unos de-Oiros desconcerlava!l Fn mu
cbas pulgadas ~ue unos disyan mas que oiros Ires e qualro pulgadas e 011'0
tania desde las caoarias ale as yslas de cabo verde e eslo resguardando lodos
que el tomar fuese a una misma ora de. guisa que mas jusgavan quantas pul~;\
das eran por la quanlydad deI camino que les parescia que avyan andado que
\100 el camino por las pnlgadas, tornando

"> * ,
.!!
~..,
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~
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deI polo antartyco o sul es pequena como la deI norte e muy olara e la estrella
que esta en riba de toda la crus es mllcho pequena,' 000 quiero mas alargar por
non ynporluoar a vosa alteza salvo que quedo rogando a ooso sellor ibesu
cbristo 1(l1a "yda e llstado d~ "OSa alteza acrescie1'lle J como vosa alteza de
sea. fecha 130 "era crus a primeiro dc maio de 500 pera la mar mijor es regyrse
por 131 altura de! sol que oan por uio&una estrella e mejor coo otro oiogud es
trulIlento.
do criado de "ósa alteza e voso leal servidor-Johanes Emeoelaus.

No marpa de Juatl de la Cosa, concluído 00 Puerto de Santa Mafi:í em
Outubro de 1500, se encontra a julgada ilha ilescoberta por Cabral traçada.
e com este dislícho: Isla deSCtlbierla por 1'ol'tugnl•.

Nota 7.a, pago 19.

Pelo que respeita 4 carta ~e O. Manuel aos Reis Calholicos, publicada
por Navarrete (Viajes II, 94, doc. i3), eslamos hOJo convencidos que não
foi ella 'escripta de Santarem, corno julgou Navarrete, ao encnnlrar uma
corJa na collecçãll de Huiíoz que dizia S..nt. .a. Quanto a nós devia ler-se
Syntra (assim se escrevia antigamente Cintra) pois ahi segundo Goes (I, 60)
estava elrei O. Manuel quando Cabral recolheu da Asia, Justamente no mez
de' Julho de 1501, que vem na dâta desse documento. Uma copia da dita
carta que possuia Rích linha a ta I terra em claro, e dizia só: (cEscripta
em)) ....-:-Tambem o dia do mez era 9, e não 29, como traz Navarrete. Vejo
Ca{alp~ae tJf a Colte~tion o( Manu8criptl princlpallll in Spani,h; relaling to
AmerIca, in t1íe possessioll of O. Rich-pag. 39 e 40. .

Nota 8.~, 2.° de pago 19.

Não 9ntremos na questão do nome do commandante que a julgamos de
menos momento. Saibamos só que o desta exptldição ou o da immediata foi
Gonçalo Coelho. Para a prererencia de lima ou outra conjectura não fal
tam argumentos pro e contra; mas Humboldt decide-se, com hom funda·

, mento,-por declarar Coelho chefe da segunda.
_ Não podemos deixar de admillir o parec!'r de que Amerigo esleve nestas
duas expedições, não 1>omente porque elle o diz, e não êxiste em nosso
espirito prevenção alguma para deixar de o crer, como porque assim nol-o
confirmam autorldadfls comtemporaneas, taes como Empoli, Pedro IIlartyr
e Sebastião Cabal. Este último em 15i5 era de opinião (Navarrcte, T. 3.°,
p. ai9) que o mesmo Amerigo havia estado no Cabo de S. Agostinho.~

Humboldl (no T. 5.° do Ex. Cril.) deixou ellucidadas todas as duvidas que
II tal respeito Linham os increduros. Ntlste numero não devemos contar a
Navarrete, quando este digno hisLoriador nos diz (DO T. 3.°, p. 320): (cD e
f!stas declaraciones puede derlucirse que Amerigo navegó por la costa deI
Brasil ... yendo probablemente como individuo subalterno deI equira~e ó
triputacion de algunas de las náos portuguesas que desde 1501 a Hí04 rue
ron despachadas desde Lisboa para reconúcer o poblar los paises descu
IJiertos recientemente.)) Os erros de d'atas que se notam nas cartas suas que
se imprimiram deverp haver pI'ocedido, lião delle , mas dos editores,' erros
alias, desculpaveis; visto que o caracter de letlra de Amerigo era pouco claro,
segu ndo se collige de sua propría
assignatura, da qual procuramos
!lar ao leitor uma idéa por meio'
ria gravurJ annexa, feita, á ~ista deI[~
urna copia ou fac-simile, que obti.
vemo, e lJue segundo nossa lem- ~ H1~:;q-U
brançú não desmente 'a original do
archivo de Indias em Sevilla, on
de o vimos.
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Quanto ao encontro dos exploradores com os descobridores, no porto do
Cilbo- Ver.de, é elle corlfirmado no Cfop. 2i pelo pil.ltn.;lOrtuguez eli'ul\3jllu
sio, tratando da viagem de Cabral. Tambem· deve servil' de confirm3çãi)~ aos
que não fl1fem sc~pticos, a carta de- Vespuéoi , que cm 1827 publicOllO
Conlle Baldelli, e cuja data no manuscrito 'origiriill séra provavelmente ,(
de Junho (não hneiro)'de i501. • . . ,

De Gonçalo Coelho sabemos que era fidalgo da casa .rear; que tinha ser
"ido de cnn'lmandante de um navio em tempo de D. João 11; que em H88
fora a Senegambin donde lef'ra um l'ei negro a Portugal.-Cremos ql1 e
seria o mesmo Gonçalo Coelh<l que a i8 de Julho de J509. recebeu uma
tença de 20,000 reis, a qual cobrou passando recibo nõ derradeiro de Mar
ço de f5fO (Corp. Chroo., H, -18, -I3);-e u que a -12 de Setembro de -1517
obteve 6,649 reis de mantimento, os quaes cobrou a -IO'de Outubro dom~J

mo anno (Ib. II, 7t, -105). Os recibos são Pllssados pela leUra do agraCIa
do, q~e não era das melhores. I - ,

• - I

'ota 9,a, à.a de pago 19. ~

As razões que temos para concluir que a esquadritha de' i50 1 explóróu
edeu os nomes aos sitios da Costa, desde o C. de SI' Roque para o sul, po
dem ver se na nota ~2 ao Diario de Pera Lopes que damos a conhecer lIl!
publico. Alguns quer.em exceptuar desta jornada a.deno'minàçãô do'porto de
S. Vicente; porque' ahi veiu a entrar a fruta de M. A[ronso, ao voltar do
Rio da Prata, no dia 22 de Janeiro d~ '1532. :lh~ n~o s9 a parCe' do D,iario
escripta antEls, fala do porto por aquelle nome, como iltê em 2~ dl\ 14ar,ço
de 1530, o tinha já, em vista da declaração de Alonso de Sant~ Cqiz, ~lle
loureiro da armada de Cabot. N/lvarr. Naut. 1846, p. 193; isto sem cQJl.~ar

que no mappa de Ruysch, .em 1508,'se lê)'tul nome. 00 Càbo df.l 'Sallto
Agostiuho já se faz menção pela imprensa em i501; o de Samo de S. tho
mê e a Angra dos Reis tinham eslas mesmas denominações antes de i5i9
(Navarr. IV, 2tO).

Nota 10, pago ~.

Quanto ao nome do degrad~do cumpo·e·nos dizer qoe um bacharel
Gonçalo da Costa levou Cabot comsigll da Cananeaj e como isso n~o obsta
ti que elle regressasse, pode ser que fosse o mesmo encontrado por Pero
Lopes. Veja o nosso lexto na pagina 50. Em S. Vicente havia pouco d-e
pois ou~ro bacharel que chamavam mestre Cosm/)o Porem a crermos
Charlevoix o nome do dilo bacharel degradado de~eria Sllr Duarte Peres,
companheiro de Mosquera, segundo o escriptor jesuíta:

Nota ii, 2.a de pago 20.

Somos obrigados a admillir a exislencia dessa primitiva colonia de Sanla
Cruz, independentemente da autoridade de Vespucci, alias para nós de pe
so, pois que Gabriel Soares (I, cap. 34) della dá razão,. quando diz que no
Porto de Santa Cruz, em dezeseis gráos e meio, existira n'outro tempo a
villa de igual nome que «se despovooU)) (escrevia em 1587). E' tambem
confirmada a nolicia por Fr. Anlonio da Piedade, na. Chron. da Prol}. da
Ârrabida P. 1 a, Liv, 3, cap. 40, nun. 603, onde se lê: «~o anno de i50a
-mandou a Provincia de Portugal a dous filhos seus de quem ignoramos
os nomes, posto que foy grande o que deixarão, os quaes como o seu des
lino era de salvar as alm~s, ape!las desembarcarão em Porto Seguro, sem
admillir alivio aos trabalhos da jornada, fabricarão logo hum Templo, e
junto a elle duas apertadas .casinhas para o seu recolhimento. Era copioso
o fructo que fazião, eathequizando IJUns, e bautizando outros daque lIes
Gentios. Via o demonio defraudado o seu imperio, pela cruel guerra, que
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lhe fazião seles dons Soldados da Milícia de ehristo; e tralo\l< de o rllcupo
rallrcom todo o empenho, dando-Ibes o arbítrio, para não se mal logar o

. intenlo~ Ordenarão huma grande feira, com sitiO" accommodadG lIara a vin..
~nça, que qüerião. lomar dos Porlu~ullzes, ~11l odio , que já lhes tinhão.
If!norall1es esles da traição, e cillada, qne IlIes estava armada, acudirão
com suas fazendas para o commercio, e quando mais descuidados, se virão
acometlidos dp Gentio, que estava emboscado, e era em tanIa quantidade,
qUe .não podendo MslSlit, á violencia dasr frex/H renderão as vidas. Com
esl~ lJ:iunfo vierão procurar aos Religiosos, que acharão postos de joelhos
na Igreja, offeréceôdo a DeoS já a vid'l pelo seu amor, e com huns malhos
de pao Ibes quebrarãO! as caheças, e os malarão; e para que a sua inhuma
iiidade mais'se cevasse•.depois de morlos 09 desp.ndaçarão, assarão, eco.,
merão.! Para que a ruina dos Catllolicos fosse IIQlal, usarão lie outra indus
tria tambem diaboliéa, e foy,qqe dous desles TapuyOS, <:O{!\O mais barlla
ro~ enlre lodos, vestirão os Raljilos dos dous Religio'los, e fqrãQ passear Il
lugar, onde enganados os fossem buscar, pkra assim como lobos disfarça
dos em pelles de ovelhas, d~v01'arem o pequeno rebanho de Christo. Assim
~u~~ed70 a alguns, IIJas sendo descoberto o engano, os acomeler~. e ma-
rarao, • '. I.

(IPaSsa'dds1á1gúÍJs ~nnos aportarão aOapitania de Porto Seguro dons Re
ligiosos 'd'á:me.smál.Ordem e ItRlianos~ que' l'eediOcarao o Templo f;lbriclid~
por.'aqu~lI'oulros; e o de~icarão 8,0 Padre S. Fraricisco, e lambemrllpar,,
tio ~s 'lliíli,tas' cas\llims.. -Depois embrenharão-se pelo sertão pata ensinar
aos ~elilio!; o caníl'nhó da salvaçãD de suas almas, é querendo atravessar
u·m}ip,te'vád~a.lo'arrógou.se" o'mais velbo délles, e o ollfro foi contar o
ca o Irds P~~lugue~es '. qoo vindo ver enco!llrarão na maré vazia o vene"
rhe~cadaver posto de1oélhos, 'Cbm as mãos levanladas" ete.-«Cltama-se
~: ri? ~~c~e.ÍlCen~l!. O' chrolljst ) t?, Rio do ,Fradel>. . •

'Americo'indica~nós ê verdade a posíção da colollia Sa~tll Cruz (de iSOa)
pela lalilude S. de 18°, o que vem a corresponder proxim,amente á foz do
Uocury. Refleclindo porém como .enlão as <iUuras se tomavam mal, e como
alé os pilotos de Pedr'Alvares haviam calculado ficar a enseada de Parlo Se
sunQ pata o sul maislde meio grão do que llffectivamente eslá, não dqyi.
damos qUe agora os compqnbeiros d'Americo arrl,lmaoselp,Q porlo e a suq
colonia em lalitude UDl pouco maior; e que o Ill\lsmo Americo, escrevendq
não officiatnlente, arredondasse II conla em i8~ .-Assim em nosso· enUlD~

- der esta colonia fQi a propria Santa Cruz !le que trala Soares; e IUfldou-&&
t marsem do peQueoo Rio MO'lhluaby, quI! na lalitude de dezeseis' grúos ~
meio escaços desagua na enseaaa ou concha qUI! se aftliçoa na costa para q
norle do Rio de Porto Seguro ou BUTrlTlhém (Guara~m, segundo outros).
Esta enseada e aquelle rio ~'londuaby) são, a nosso ver, os que Soares cha·
ma de S~nta Cruz. O rio. ã margem direita do qual se rundou a nova Santa
CruZ' era o anligo SernamIJj.tuba, que desagua em uma espaçosa bailio,
que com dozé braças' de fundo, 'sé forma,'desde a Coroa Verml1lhlJl, ao sul
'até o recife dos Araripes, ao norte. Segundo o mesmo Soares foi naquelJa,
e não nesla, ~ juntO' Iro'mencionado Monduahy, que se effeclúou por Cabral
o acto de posse do'Brnzil; I) que não deixa de ser nalural por quanto aquella:
1\ÍaWao' sul, dévia ser o porlo primeiro'encon,trado IJelos navios que vmham
lcbl'rendo dllsde a allura do Monte Pasohoal; e·llIom disso aS batra'S ou bo.
queirões da ultima são· mais ttrrisdádos.
"

Nóta U, ~3g. 21.

Um dos navios do Gama, e o qual cremos seria o de que em capitio An
tonio do Campo (Barros, Dec. La, L, 7, cap. 2), si/bemos qué deixou do
acompanhar o lalmiranLe; pois o cupiLãó uã/) pal'liu logo, (lorlJue <lha-
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•Ia mandado por muitoll papa~llÍol e nes deferenÇadas d'ya 60 leguu
dois homens que hy acharão.)) Qs dous homens seriam os degradados dei
xados por Cabral, o que 1I0S faz crer que foi Porto Seguro o ponto da
Costa em que apartou. Temos esta nolicia por ums carta que deve haver
sido ellcripla no mar, eDtre os Açores e Lisbóa, pelo feitor do navio Fran·
CISCO de Carvalhaes, com o fim de accusar 'o capitão. Pela car\a se vê que
nOllavio era escrivão de elrei Garcia.'Melldes Vjmos este interessante do
oomento na Torre do T1>mbo, Armaria 25 do interior da Casa da Corôa,
!1. unico, numero 452.-Com a náo dE! Antonio do Campo sabemos que
entroo em Lisboa, ém HJ ,de júlho de i 50'4 , outra de <lRuy Mendes que
linha do Brazil.lJ ' . ' ,

"

Nota i3, paS '!3.,
Em feZ de publicar aqoi uma noticia, maisl_ 'extenlla do que perrnittiria

O009!0 testo, de pormenores respeetiyos' ri60 Bretoa, preferin'J,os 'dar neste
lagar pela primeira vez a publico a integra do Llyuro cOl"flpet~nfe, que se
guarda Da Torra do Tombo, no armaria da Casa da Coroa M ç: fi Num'. ~.
Está escripto em papel tIorele escuro, cUJa marca d'agua é uma luva com
uma estrella diante do dedo do meio. Consta o Ll,luro de dois quadernos
de papel cosiJos, um com seis folhllS (24 paginas de rolha), e outro com oito
(32 paginas). Deste quad.erno falta a ultima meia folba. Ao todo existem
hoje 50 p:lginas, algumas déllos em branco, das guaes f~ltam quatro;
\lU um folha. A capa é de pergaminHo usaM I ~ue parece I ~llver sido
d'a'~~l{1 m,issal. A.fl'lha do rosto conte~ o titulo i 'e lê-se pllr ciala,'J delle
escmptor=4~3=, e abaixo=Extras'=. Igrlo.rafUos,se e!\ta n60 Br,etQ,a'era ain
dala mesma que"stigun,lo Gaspar Carreai {õra era t502 li [ndia,.capitaneada
por Francisco Muecos. Dos arlnadores sabemos que Morelle. vinha a ser
sobrinho d~ Marchioni; qU~ '1mbos negociavllm em aSSUcãN!!I; e eram mui
ricos. De Noronha tra~amo$ em \lutro logar. I

Eis a integrd do " J '

Llyul'o da n300 berto:Í que vay pará a terà do brazyl,l de qu.e
som armadorllS berlolameu marchone, e beoadyto mo- I

relle e feroã de 1I01'01lba. e .,rancy.séo mjz.
!I!le partio deste,.porto de lix.' :l

.' ij de reureiro de 5i1.

L.ODo dya que partimos da cydade de de (ita) J1ysboa para ho braz.yll ate que
,orDamos a (lurtugaJl . .

Emsabado xij dyas ffeujreyro era de 151 ~ aoos: partyo (sic) oãoo hertoa de
dyamte,.de sam~ cateryna para 110 brasyll e no dyto dya fomos de fora seguyo
do bo camjnbo das- caoaryas em tençom de tomarmos as pescaryas como DO
n~gymõto dellRey noso Snõr mãda '

It. aos xxbiij dyas de reujreyro em sesta feyra cbeg:lmos as canaryas e a dous
lIyas de março em domyogo a tarde começamos nosa peS'carya e no dno do
mingo (omos seguymdo nosa ujagem para)1O bra!!yJl

It. aos bj dyas dyas (ita) do mes da bryJl em dQmjoguo de Jlazaro, chegamos
pujsta do rjo d& sam rramcysco tera do brasyll

It. aos xbij l1yas dabryll,em quymta le)'ra de ~reuas chegames a ba)'a de todo
lIos, samtos

It. a xij dyas do mes de rilayo em :;egii.da feyra Jlartymos ila~a cabo fry()c
• It. aos xxbj dyas do mes de maY9,e!D següda feyra acbtlgamos ao porlo-de
cabo frY9

II. aos .xx!)jij dyas do mes de julho partymos de C:lho r~yo p.1ra !lurlugaU
It. 'aos biiiJ dyas do mes de setembro em dya de nosa 8uMa vymos tera de

euyne jumto cõ sanaga .
aos bij dyas do mes de oytubro vymos ho pyqo I1ba dos acores e fyz.emos nosa

Rota para purtugal .
aos xx dyas <\e mes de oytubro cm domynguo pe'la manhãa '"ymos ho cabo

de espychell '
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:10,S xxij dyas do mes' de oylubro e quar.la feyra emtrllm.os polia cDrreyra de
sam gy,ain ", . . > ,~1I l' ,

. , • (Srguem, as fo1,bils 5, ~ e ;) eJ;l1, bl\ílD,CO)

. .. , , Regyíhê~o do c'ap'ytam ' I ,

L.0 Do Regymêto 'do càpytani 'qqe'eú Duarte rrrz espruam (sic) 1relladeyem
este I!yuro dellRey noso SnQf I', ' .. · ,

I Amaneyra que vos muy10 homrado (sic) crystouã. pyz. que hys por capitam da
lJãoo bretoa a Resgate do brazyll av.es de ter ê toda a vyagem e asy no dyto
R~sgate,be a segllj!Dte I i I. I '~ '.. ..

Il. como partyrdes davamte Restello fares voso camjnp'o dereytamete. as pes
caryas oinde estares os dyas qde ablistarem atee' fazerdes (iJ:a) ó que vos for
necé'saryo e acaba'da sygyres "osa vyayem ate a tra. do dyto brazyll>seln tocar
des ê nenhüa yllla nê em partedl.llguqJa.da c,o ta de guyne e semdo chegado
a lera do dyto brazyll asentares voso Resgatfl cõ toda segurança de uos nó
acõnteç~r p.êgano nê.por ,Qutta llllgiía milneY'ljl nenhíia cayam 'dQ que \lOS
posa vyr .da'nQ a vos nem allg~a p~~oa da dyta não, nem prda. .a~ que compre
armacam dena •
;'a'o~ xij.d)'as d'e1in rço prvjc~u érystouam Pyz. capylam ali 'olaoo bertoa lia a

sna 'com'panha'olseu 'negymHo paêa saberem a 'ma'neyr~' </de 'laujam' de ter na
dyta ujàgem'. '. " 1'1' 'I f . ',.

't I' 1 ) ~ I r

T • f I I Regymeto '
!. ~t. í:}semtamdq, O ~yto,Resga1e,com:o dyto e fares todo o:lquelbllm ·poderdes
pello ,fàzer cô t040 prouyto darmaçã ,e.no meno~ tempo q'le ser poder preçu
l'arr!do (ita) todo o que em vos.ffor para averdes toda caregua de b,õo1llrasyll ,e
cõ menos desp.a que. se póder fazer ," , .

II. todos os paos dI> dyto bras~1I quE; Se caRe~arem na' dyta .n~oo' em1rarall\;
nella e se 'aRumaram p..comto'que se fara p. amte vos e p. amte o espruam
delta 'que,os asemtara rõ boa decráraçomdem seu Byuro em tall ,maneyra que
nõ posa i1jso ab, nénhü ero-e aRumaçam delles mãdares fazer em,laJl.Ü1odo
que, p.osa traz~r adi~ nãoo a mays Soma que sec ~der selIl vyr, 'cousa allgüa
della de vazyo ,. ~

It. defemderes ao mestre e a toda a companha a dyta naoo que no faça uen
nhü mail nem dano aagente da tera e se allgem fezer o comtrayro o' fares asy
espreuer ao d1to espryuam e se vos p. aligü Respeyto lhe nam mãdares que
o faça elle de seu ofycyo ~era obrygado de o asy cõpryr sopena de perder ame
tade de seu ordenado p. a o espryt:flllle tadollos samtos desLa cydade e qua\l
quer pesoa da dyta naoo que este nam$uardar p.dera yso mesmo a!JIetade se
seu solido e aliem du que lhe for dáda ljualquer outra pena qu.e p. justiça mere
çer segumdo a callydade do que 'fezer como seofcrese cõtra cada hüa das pe
soas da dyta nãoo ou de caa do rey.oo por ser muy necesayro a S.ujço Deli Rey
noso Snõr e ben do dytQ Resgate srr trautado p. lodos melhores meyos que se
poder e sem nem nbü escam.dallo pello muyto dano que dello se pode seguyr

It. notefycares yso mesmo a toda -a'dyta cõpanha que nõ Resgate nem vemda
nem troquem cõ ayeI,llte da dytà tera nem nllUas armas de nem nenhíia' sorte
que seya punhas { nem outras nem nllíias cousas que sam defesas pello samto
padre e ppr ell Rey noso Snõr e poderom \leuar fa'ças e 1ysoyras' como sempre
neuarom ,',

It. Requereres ao dylo esprnam que esprua em seu Ilyuro lodo\los papagaos
e gatos e esprauos e quallquer outras cousas qua cõpanha da dyta naoo dellaa

- trouver decraramdo' o de cada hüa para para (i ta) se qua areçadarem (sic) osdy
I'eytos do dyto Snõr os quaes espruos nõ poderom 1ra1.er salluo lIeuamdo os
ordenados pellos armadores e por que pella acupaçam que os mareamtes e pe
soas outras que lia uam Lem na compra dos dytos espruos e papagayos por om
de o avyamê10 que cada hii podeRya dar a carrega da dyta naõo e asy mes
mo que es preua (l. seus nomes no dyto lIyuro todollos mareamtes que forem·
na naoo e nõ comsemtyrdes \Iue nenbiia pesoa que nella va posa comprar fera
meta que Pilra yso lIevem somête o posam fazer depoys da dyta' naõo e se
allgums fa\lecerem na· vyagem asemte 1I0guo o dya e mes em que for para a
comLa do ~olldo do. que se ouver de dar a seus erdeyros e uos teres ~ujdado
quando aconteçer que allgem for doemte lhe .fares lembrança lie' a no tyuel'

, .
I Isto é pugnidas ou prullib.idas.
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feyla cedulla ou teslamí}lo que faca 1I0gua e o dylo espl'uam que se)'a a)'so
dyllygernte e lhe fares toda lIembrança que vos bem p.areçer para todo desca
reguo de sua CP cyamcya em taU mane)'ra que seos Ds: quizer Ileuar o ache em
camjmho para sua salluaçam .

E se allgüa fazemda e vyslydos ou quaes qr.üoulraS cousa,s fiycarem p. sua
morte 1I0guo a,s mãdares espruer p.amle nos' ao d)'to espruam em hü lermo
que fara em seu lIyuro e tudo pores a tall reçado que se nõ posa p.der nem
danjfyçar cousa allgüll e se allgüas pesoas da dyla nãoo quyzerem cõpl'ar as
dytas cousas oU'allgüas dell;ls lhas' fares vemder empregam peramle vos e
quem p. ella)! mays, der e asemtar ao dylo. espruam no dylo lIyul'o cõ boa de
craraçam o Q\l6,cada hij. cpmprar e PVeço que devedo que lI,oguo PJlgal' fares
emtregav o ,dFo. ao meslre de dyta nãoo e·caregar sobr elle pal'a se caa ell)trll
Sal' os seus erdeYFos com. todo' o mays que, allgüs tambem cõprarem e eaa o
averem de pagar p. seus solidas ou as mesmas cousas se se nõ venderem
, It, mãda o dylo Snõr que se allgüa pesoa da dyla nãoo Renegar de Os. ou
de nosa Sõra. e dos san\tos OU jurar por cada vez que o fezer_ perça lres mjll
Rs de seu solido para o dylo espl'tall e que tamlo que a dyla naoo aquy chegar
da toroavyajem vaa preso della acadea domde pagara a dyta peoa cõ quallqr.
oulra que nos laes C\lSOS he dada p. suas,ordenações .

Il. tamlo que lonTardes uosa carelta de lodo vos vjres dereytameole a esta cy
dade e nõ yredes demãndar nem nhua Ilba nem tera sem e eslrema necyçedaqe
de mjngoa de J>y~lbas ou'a(la~elbos sem os quaes nõ podes res en maneyra allgüa
navegar e se o contrayro fezerdesl p.l;Ieres lodo uoso ordenado e asv o perde
ram o esprynam e mestre e [,yllolo da dyla nãoo vemcJo que o queres fazer
sem a dyla njeycedade n.õ UoS requerl!mdo que o escuses ho que 1I0guo ho dylo
espruam asemtara em quall qr. modo .que pasar e semdo caso·que pella tallne
eesydade vades demãdar allgüa Ilha ou lera o dylo esp~uamdara dyso fe em seu
llyuro aliem do quall uos lrares cerlydomdos ofycyaes do dylo Snor.lda lall Ilha
ou lera em que dem fe e ser.lafyquem a causa de vasa yda que vos lhe manjfesla
res e mostrares (lara que mjlhor e mays serlo o posam asy fazer semdo easo
que foseys com a dyla necysjdade lomar ,augoa ou lIenha a quall qr. p.nle da
costa de gnjue nam fares y mays delemça que quamla p:lra yso cõmpryr nem
Ileyxares sa)'r .em lera mays que as pesoas neeesaryas aa obra que St ouver de
fazer e esles nem oulros allguns I)em vlls ~so mesmo nõ resgalares nem nbüa
cousa de nenhüa callydade que seJa sO\DeLe, bytalba e lIenha e aogoa e mays
nõ e se bo cõlrayro fyzerdes !nos e quall qr. qlle 1)0 fyzer e for perder.e lpdo o
ordenado da dyta ujayem e as cousas que se resgatarem ludo para o dylO Snõr
aliem de encoerdes em todollas oulras penas cyues e crymes das ordenaçoes
de guyne pello cõsemtyrdes e elles (lello fazerem e o dylo espruam emcqrrera
nas mesmas penas se lodo o que se pasar em tall caso o nom espreuer em sen
lIyuro como be obrygado. ,

Il. nam trares na dyta naóo em n.llm hüa maneyra nem büa p.' das'naluraes da
lera do dyto brasyll que queyra qua vyr ujuer ao reyno por que se allgüs qua
falleçem cujdam eses de lia que os matam p.' os comerem segãdo amLl'e elles
se custuma

Il. semdo chegados, avamle desta cydade nõ seyres em lera nem oulra nem
nhüa pesoa da dyla naõQ 'nem comsemlyres lyrar em lera cousa' allgüa nem
oulrem de fora hyr a naõo alee jrmos a vos a vos despachar segunJo a o~de-
namça do dylo Snor. .

It. os leslametos e emavemtayros ujram em vaso poder p.' qua os emtre
Rardes a quem qua p. lias vos for mãdado p. se emlregarem a seus yrd,eyros
ou leslamEryleyros a que perlemcerem

Il. p. qualo o espruam nõ lIena oulro nenhü Regymelo p. que se aya de re
ger e fa'zer ho que cõpryr a seu careguo somele esle vos tamlo que o lyuer
des ujslo lho moslrares e dares p, ho lrelladar em seu lIyuro e aver e o dylo
.rellado ler e ler lIembramça de bo cõpryr ynteyramele asy no que elle p. sy
ouver de fazer como em vos allemhnr e espertar e requerer ao que for o.Qry
gado (I. bem de seu carego segundo se neHe majs lIargamente comlem o quall
cspruaro o tralladara em seu J1yuro e dara ho propyo ao capylam lamlo que da
(Iuj parl)'r e nõ no fazemdo asy o dylo espruam pr.dera s,e u ordenado e solido.

11. v,os lemLrara de lerdes gramde vegya na gemle quemãdardes fora p." que
\'a sempre a bom reç.ádo e cõ pesoa lall que olhe p. elles de maneyra que nõ se
posa lia na tera lIamçar nem fyçar neohã delles como algüas vezes ya fyzerom
(Iue he COUl;lI muylo odyosa ao traulo e servjco do tlylo Snor.

II. laroto que c.m boora chegardes ao çabp. fryo omde esl)'uer ho ferIar lhe
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cmlrcgares todas as merçadaryas que lIeuardes [l. "oso despachó ~erel>dres
deUe iconhecymêLo p.a p! elle dardes qua vosa comla .' '

It. nom comsem4'res que nenhü bomit de vosa naõo que saya foro na ter:l fyr-
me somele na Ilba bomde esleuer a fe)'lorya. •.

!t. nom comsemlyres que nenbú bome resgaLe cousa allRúa sem lIycemca do
feylor e queremdo aUguem allgem (sic) e rezgaLar allgna cousa que ho faça
saber .• I I

E LamLo que 'fordes caregado 1I0guolloS b~res sem nem lJeobúa mays.de
temça dereytamente a esta" cydade sem demadárdes nel'lbiía tera salluo se por
mjngoa de máLymêtos ou <..causo·l"ortoylo for necesaryo de que trares cerlydam
feyta fi. ofycyaes deli Rey da tera' omde fordes ter e se for em Hugar que DÕ
ouver by ofycyaes deli Rey fareis fazer hü auto dyso ao eSl!ryuam aSYllado p. o
dyto 'espryuam e m'estre e pylloto é seres aujstado de no tyrar em tera nem
deyxar tyrar brasyl,luem nem (sic) outra cousa all"giía que. da dyta tera do bra
s~1I troltverdes sopena de, perderdes Dosa capytanja e ordenado e au'erdes
aquella pena corporàlf que uos ertReynoso Dôr quyser dar e os marynheyros
e pesoas outras que ho comtrayro fyoerem p.derllm seu solldo'e eram obryga.
dos b lIyla 1'ena I "I' "
p. meyramete ao feytor sopeoa de .perder seu'ordenado e todo o que o feytor
nos req'uerer que facaes p. serujço dellRey noso Snõr e b'em darmaçam o fares
cõ boa dellygemcya.' • ' .•

Fc;y trelladado este regymeto do capytam em este lIyuro p. mj eSflruam
da dyla nao bertoa a xij de março era de HjH anQs. .• I '

t • '

L.o da C!ompanba áa naoo bertoa.
11.'crystoua~ pyr:. eapytam morador em a rua Dova dospterçadores
Ir. I Duarte irz. espruam casado!e morado\' em allfama. • !
It! 'ferná vll\7,. mestre casado' em' aUfama II I ,

It. Joham Hopez carualho oasado e morador em as raDlgas da farynba
" '

marYDbeyros
11. amlonjo a. comtra mestre casado e morador em catequefaras'
11. allu. O aõe·s casado e morado\' e sam gyom I ,.
Ilt. Iiastyain gUz. casado e mbrador em quateqúefaras' .
.ft!' Joltam GII\7,. cásado e morador cat~qneraras • r 1 ~l

. JtI.. furn'am mjz. gallegb Sdll'téyIio e'Datunall da cydade'da e"'un~ !l
It: Jobam Dyz. solltejÍ'o -e 'ujue na rerarya • ,,' I'" I I •
It. domjngos Gera casado e morador em as' nm'rte
n. p:o anes dararate sollteyro naturaU da cydade do porlá
It. aUu. o royz. sollteyro e ujue em alluerça (
It. martym Vaz sollteyro e ujue em samtarem
IL. ·amdre a.o casado e morador a nosa Soora da cõseyçllm
It. njcollnó'royz oasado e morador tiro as' farogas dá rarYDh~
!t. Juramj despenseyro e cryado 'dé bertolamelI marchone

L.O dos grumetés •
It. Jobam dazevedo casado e morador em sam, njeollao
It. Joham gera sollteyro e ujue Da ollcazarya
It. amdre mjz. sollteyro e uyue Da rapQzeyra
Il; Dyogo frz. sollteyro e ujde em 1I0uredo
11. Joam ferador e sollteyro e naturall de m.· aUua I

It. ;l o e sollteyro naturall de canas de senhorym termó' de uj.eu
Jl: p.o yorge e sollteyro e ujve Da coujlham' ,.."
It. amdre frz. sollteyro'e vyve em samtarem •
U. gomçallo PJZ. sollteyro Daturall de braga • I i

I~ Djcollao sollteyro e ujve na cydade do Pto. II .
'It. 'ámLolljo frz. negro oryado de Roy Gomez (

• !t. amtonjo negro esprauo de aretur amryquez
It. bast-yam e,sp~auo de ber1lOIIljmeu marchone ,
'J1. bertollameu sdllteyro e"üaturall da cY4ade de RodrY8o
I 1 I flJ ti" I I b

, , . . 'pages >da Daoo L II c ~
ft. 'P.édryD'bo cryacfo ao Ç8l1ytam' (ita) . :Ir. 01111 r.
n. peryço crJado do meB!re ' lo 1.1' I: I

't. ,omçallo eryado do p'yllotó I

'1·



It. Jernamdo crvado.do r.omtr~mestre. ~
earega do bl'azyli"que a nãoo bertoa lomou em c~bofryo e foy a. prme~·ra.
balellada a doze dyas do Ples de'junho era de 1.5H anos
aos xij dyas do mes de junho en quymta feyra lomou nãoo berl.oa pão 'de'
brazyll iij.c xbij I 317
aos xiij dY'as do mes de Junbo sesla f>~ra tomou nãoo berloa paos. de .•
brasyll iij.cxxbiij • . 3~8

aos xiiij lIyas do mes de Junho em esabado tomou nitoo berlo:!' pnos de I
brasyll ij.c Ixxxxbiij 'j ". 298
:los xbj dyas do mcs de Junho em segumda feyra:tOl1l0u nãoo berloa p:aos
de bl'asyll iij.c lxiij , , '1> '" I • IJ 563

"1 "II·.~
II •.• , 'J. ,mOG

:lOS xbij dyas do mes de Júnbo lomou nãoo berto'apãos i10 'b~alü'lI iijc. bj .30G
aos xbiijdyasUomes deIunho tomou naoo bertoapaosdebrasyll iij.c'Xxxix 339
aos xbiiij dyas do mes de Junho lomou )lãoo berloa de brasyll ijc,lxxxxiij' .295
aos xx dyas do mes de Junho tomou nãoo bertoa 'pãos de brasyll iiije. I iij ~
aos xxj dyas do mes de Junho tomou nãoo bel'loa paos de brasyll iiij.c 1xxxx 490
aos xxiij dyas do mesdeJunho lomou Dão berloa pãos (\e.bcasyll riij.c 'Uxxj 340
:IOS xxh dyas do me~ de Junho lomou não benloa pãos de brasyll bc iiij OOi

,I -+-,-
I'W031

~os xxbj dy'as do mes d.e Junho 'tomou nãoo be~loa pãos de brasyU iij.c 517
xxxxbij . , I I
aos xxbij dias do mes.Junlro'IOIoournãoo ilerloa ·os de brasyll iij.c biiij 01 ,,309 .
'1os.x dias do mes de Julho tomou nãos (sic) bertoa pãos d~ brasyll i.o xxxx 140
-IIOS XlI1iiij dyas do mes de Jnlho lomo nãoo berloa pãos de brasylll.clxxbJ "I.'7l.l

~,. "1....,.......-
I • 972

Soma de lodo ho brasyll·onde oQ-cornlo allgumas.rachas e paos que se
{emderom para facerem arumatom da'd,yta nãoo b.m paos (sic) ...

• Soma 5009
, L.o dos esprauo • '. . I .<

lt. bocapytam b esprauos se. dOlJs'moços.e tres moças. e mays büa moça que
IJeua de emcomãda oe francysco gomes espruam de francysco :mj~ eap,'Jiome
a sRrua buysyda e foy asemtada p. o dylo francysco.goóles a XTbij dyas do me
de iJunbõ em çabo fryo bj eram p. ilodos bj '.

JI. olJ~ ,espruam b espruos sc. hú moço e quatro mOÇ3s • I • I'P
It. quatro de lIycemça.; que eu espruam lrouve biiij
JI. hü de p." 1I0pez e oulro de' lIuys aUuar.ez e bo out.ro de Jobam fn. fe.- o

rador e outro de gonçallo alluarez e &aJ1l p. lódos . "biiij
II. ho mestre lr.es espruós hü ame e dqas sc. molheres I I • biiij
It. vo pylloto biiij esplluos·s'c. tres ames e 'bj molheres " • lJiiij
lL Juramj desjJen~ey.rob>espruos se. hú'moço equalrb moças h
It. njçollao Royz marynbeyro húa esprua I I " I • o.j

11. ho conlramestl'e büa esprua • J j
!l. bo carafale hú espruo fj
ft. Dyogo fN. grumete hú lespruo . . .' j
E ~ sam p todos os esplluos uxbj lorom 3 valiados todds estos ilXxbj .des~

cravos nõ etrando a q. ha do hordenado.do esprvã juotamele e cbxxiij reis.de
q. vê a. elRey noso Snõr de seu qIO'-niiJ' uI relS QS quaes'vamcaregados e retl\}
sobr ellor nunes. ; ..

(folh~s 11 v., iS.e 19 em br:mco) .'
• ".' t ··.·.J4

L. ~ dos gatos I e.papa,gayos • I il'l J
lt.-.bo capytllm lrespapagayos e douS'IOys e bu gat.O e sam p. tddos bj peoas ..O
It. ho esplluaOl hú papagaYQ • I l' l f I I , '-.< r) II I· I
It. bo mellre dous galos e Ilú ç3go<ym e sam p. todos ilj peçu "1 li" I. lt
II. 110 pyllolo dous galos e b çagoys e Ires papa,gayos e blij IIlYS c sllm p'}:' J

todos xLJiij peças I I r • 'u ,'' 'Ia

t Maracayás se entende.
i Eslas qualro linbas que sqgueOl

eslão riscadas no original.
• I
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n. domjngos sera carpemleyro lres mncaos (sic) e uous' galos e sam p.
todos h peças . ti

n. Juramj desp~.~seyrob galos e b çagoys e iíij papagayos e biiij 10ys e
sam vor lodoi XXIIJ peças 23

It. amdre a.o hü galo e hü çagoym ~

It. njçollao Royz marynheyro lres Balos e hü çagoym iij pecas
It. fernam galleguo marynbeyro bu papagayo i
II. allu.°aões marynheyro hü papagayó 1
n. allu.o Royz marynheyro hü papagayo t
n. ho comlramesh~e hü toym. i
It. dyoguo fn. grumete dous çagoys 2
It. Jom rerador 6!'umele h'Ü papagayo e hli loym !!
It. p.o Jorge grumete hü çagoym t
n, ferDamdo page hú loym forom __
forom 4 avaliados estos galos e pagayos (i ta) e çagujns junlamele li xxiiij ij.c

xxI.eis de q. a elRey noso Suõr de seu qlo. bj.c Ib reis os quaes vã caregadas
ecla. sobre citár nunez

L.°Da f('rameta que se furlou na naõo lJerto:l eslamdo na baya
de lodollos samlos

Aos b dyas do mes de mayo em segumda feyra na baya de todollos samLos se
furtou serla merçadarya darmaçam sc. machados e machadynbas e cunhas e 110
go pello capytam foy feyLa esla dyllygemcya que se sege

lt. prmeyramete deu bo capylam asua chave e requereo a mj espruam da
üyta naõo e a yobam de brag~ -~ytor qne buscasem a sua camara e asymesmo
mãdou amj espruam que Jhe o"se a mjnha e asy Lomou a do meslre e pyllolo e
de loda a oulra' cõpanha as quaes chaues orom emLreges a mj espruam e 110-
go roy feyLa-a dyl~'gemcya que se sege .

It. ao pyllolo bu macbado que bo reylor conheceo c dy1. ser darmaçám
It. bü macbado a njçollao Royz marynbeyro que dyz que Ibo deu ho capytam

ho quall capytam dyz que he verdade qne elle llle deu ho dyfo macllado por
quãlo elle lrazya x ou doze machados do fereyo que fez os darmacam p. nome
chamado ho fereyro crystouã e asy trazya quatro machados de hüa lIyçemça do
espruam de rramcysco mjz. que bem se poderyam pareçer cõ 05 oulros.
- n. mays am.dre a. ~ marynheyro Lres cunhas e hü macbado que dy7. bo feytor
que lbe parec;em ser darmaçam e dyz ho' dylo amd·re a.Y que lho deu bo pylloLó
p. ouLro que lhe emprestara, I ".

It. mays hü macbauo 3 Jeronjmo espruam da feytorya elle dylo Jeronjmo dyz
que lbo dera Jerumj despemseyro da dyta Daoo ho quaL! Jerumj dyxe que era
v. dade que Ibo emprestara

It. mays duas macbadynhas a gomçallo pyz. grumete e dyz, que lhas deu bo
conlLramestre e dyz bo feylor refem darmaçã

pello quall dyz ho comLra meslre que as ouve dazevedo grumete e dyz qo
grumele que quãdo lhe for prgumlado que dara teslemunhas domde as ouve.

It. mays hlia macbadynha a p.o ~orge grumele que dyz que Iba deu azevedo
'bo quall dyz bo feytor ser darmaçá .

IL. feyta esta dyllygemcya que ho capylam mãdou fazer se DÕ achou oulra
cullpa se nõ nos delras aDomeados. .

Requerymeto que cryslouam pyz. capylam fez a sua cõpanha em cabo fryo
que foy em segumda feyra xxhj dyas do mes de mayo e lhes requereo da parte
dellrey DOSO Snõr que nenhü DÓ fose lam ousado que nõ resgalasem nenbüa
cousa p. nenhüa merçadarya que fase

aos xxbiiij dyas do mes de mayo em quymta feyra no cabo fryo veo Jobam de
bra6,3 a naõo berLoa a lyrar a ftrameta darmaçam pello quall ho capylão deu ju
ramela ao pylloLo e ao comLra mesLre e ao carafate que elles pello jurameLo
que tynbam resebydo que oulhaaem bem aquella fera mela e macbados se lhe
parecyam ser de bü ofycyall e iSlo por bem da ferameta que acli'aua menos e a
achauam em II!aos de outrem pello quall dyxe ho pyllolo que Ibe parecyam se
rem bos machados de tres ofycyaes e pello semelbamle ho comtral)leSLre II ho
caTarale.- .•

8eguem as folha's 24, 25, 26 e 21 em branco
Alé oqui O, Llit4'o.

I Estas Ires Iinbas que seguem .eslão riscadas.
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Nota 14, pago 24.

Em Navarrete (t. III, p. 25) lemes que um quintal de brazil valia 1,&15
maravedizj e sab'3-se que 3:-5 destes faziam um ducado de ouro. Nav.
t. IV. p. 393. Oe varias documentos antigos e ineditos consta o seguinte.
Em 1509 vendia-se em Anvers o lIrazil de Santa Cruz a 28 soldos. (Carta
do feitor João Brandão, de 8 de agosto). Em 1512 se vendia em Bespa
oha o quintal a 2,000 maravediz. Em 15'15, que os generos estavão'
por baixo preço, pagava-se em BruxeJlas a 12 soldos. (Carta de Ruy Fer
oandesde 6 de m~io). Em 1517 estava a 23 soldos em França. Em 1531 ven_
deu-se em P ugal, o que trouxe a Faro, no Algarve, João de Souza, com
a lIao franceza apresada, na razão de SOO a 900 reis.

E'para sentir que os documentos que aqui extratamos não sejam expli
citos ácerca da unidade de peso a que se refrerem; porem pode deduzir·se
da allegação que publicamos na nota 32; onde consta que em 1532 valia
em França o quintal a oito ducados; o que equivalia a pouco mais de qua
tro duros; donde se vê que os 800 a 900 reis de Faro eram opreço de cada
arroba.

Entrou o uso de se effectuarem pagamentos ou darem-se esmclas em lIra
zil, como antes se davam em pimenta. A's vezes até aos senhores donatarios
se fazia mercê de algum brazil. Na Torre do Tombo existe um requerimento
de Alvaro Dias, pedindo a mercê da licença para levar 4 mil quintaes de brazil
da terra de Duarte Coelho. Ainda em 1662 concedeu D. Arfonso VI a seu ir
mão D. Pedro licença para mandar tirar do Brazil cada anno mil quintaes de
páo-brazil, sem pagar direitos. (Arch. da Torre do Tombo, Corpo Chron. I,
8-30,9-74 e 17-120; Ib. Arm. XXV, 9-5).

Nota ii>, pago 21>.

Berrera (D. L°, L. 4, cap. 1.0). Não se encontrando os roteiros da via
gem de Bojeda, tivemos que valer· nos da narração que nos deixou Ame
rigo Ve pucci, que Navarrele (no 1. III, p. 245 e 249) não confrontou de
vidamente (vej. T. III, p.5). Demais os escriptos do navegador florentino
ja se acham por Bumboldl bastante rehabilitados para poderem ser acceitos
como provas pela Historia. O mappa de Juan de la Cosa tambem nos serviu
para acreditar que a viagem leve lagar segundo a descreve Amerigo; pois
que no dito mappa, feito em 1500, marca o A, esta parte da Costa, natural
mente alem do Rio Grande do Norte, pelo modo seguinte.=P.· Formoso
(Rio das Conchas?)=Plaia de arena.=Rio de Baraziles (Rio Upanema?)=
Mótes arenosos.=O. de Sta. Maria'.=Punta deI medano (P. Agebal'ana?)
=Ilhl do se (alló una cruz ... (?)=C. de arecifes.=Rio negro.='Plaia.=M.
negro (C. Corso?)=Costa pareja.=Plaia.=Rio de arboledas (Jaguariaçú).
Costa arenosa.

Mota 16, 2. 3 de pag, 25.

Veja-se o que depoz (Navarrete, t. III, p. 54S)Anton Hernandes Colme
nero que ia n'essa expedição, e declara haverem subido pelo Rio, cujas
aguas doces entravam 30 legnas pelo mar; que dentro havia macareo; e qne,
estando SUl'tos os navios, crescia o mar, e com grande ruido se levantava
a quatro braças d'altura «(Alzaba de golpe la mar é el ruido que traia les
alzó cllatro brazas cl navio.»)

Navarrete, não tendo presente o ~ue diz no fim da pago 20, do tom. III,
enganou-se na nota da palavra -macajo, que não é o_peixe mm'rajo, mas
sim erro de leitura do MS. em ver. de macc;ri!o, ou· pororoca. A declaração
de Valdovinos (na. p. 552) confirma este factü, acrescentan-do que o rio era
de alagadiços (anegado), que suas ae.uasiam ao mar 30 leguas, que lhe cha..
mavam Paricllfo, e que costeando d'llli em diante roram a Paria etc.
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Tambem n'este ponto cremos de grande importancia, como documento
historico, o mappa de Juan de la Cosa, no qual se marcam ja os descobrimen
tos de Pinzon, que regressára a Hespanha no ultimo de setembl'o; antes
que o mesmo ·Cosa partisse, com Bastídas, em outubro seguinte.

Cosa desenhando sob a Linha um grande rio que desagua por duas boc
cas, e que só pMe significar o Amazonas, escreveu ali=EI macaréo=e
tambem:=eeMas alta la mar que la tierra.»=

No mesmo mappa, em que se vê em branco a extensão desde oMaranhão
ao Pará, que não fôra visitada nem pelu dito Pinzon, nem antes por Hoje
da, notamos a circunstancia de se achai' como designando um Conlinente
a extensão da costa septentrional.=Ao Sullê·se:

Este cabo se d~scobrio el afio 1499 syendo descob1'idor l'ice'!~: 7:s.I)

Nota 17, pag.26.

Em quanto dizemos' de Amerigo somos levados por uma convicção in
tima inabalavel a toda a opposição. A autoridade do Sr. Visconde de San
tarem, que em i S42 publicou contra o benemerito explorador da nossa
costa um trabalho especial, é para nós mui respeitavel; mas não nos
fez modificar nossas convicções.

Nota 18, pag.:27.

Gaspar Corte Real teve deação das terras encontradas, em Cintl'a (em 12
de Maio de 1500); e Coram-lhe mandados dar comestiveis por ordem de 15
d'Abril de 1501, recebendo elle, no dia 22,72112 quintaes de biscoito.
A 15 de Janeiro de 1502 validou-se a doação em seu irmão Miguel, a quem
haviam sido fornecidos comestíveis por ordem de 5 de Agosto de 1501. A
filha d'este D. Catharina obteve uma tença de 15,000 rs. (Does. da Torre do
Tombo).

Nota 19, pago 29.

Empregamos a expressão de cemar mediterraneo» para o golfo de San
burundon, ou embocadura do Rio da Prata; porque ao outro mediterraneo,
que separa a Europa da Africa, o compararam os primitivos navegantes
desse rio, segundo o opusculo em allemão (cheio de ilaliani~mos) da Bi
blioteca de Dresde Z~ytun(J auss Presiltig (Brasil íg) La/ldl., cuja existencia
foí dada a conhecer pelo Sr. Fulken~tein aHumboldt, que d'ellu trata no Exa·
me critico (V. 239).

Quanto ao anno da publicação desse opusculo, pelo exame que delle
pessoalmente fizemos, somos levados a crer que Coi simultanea com a do ou~

tI'O que lhe está adjunto (com typo e imprl'ssão igual) e que trata dos Cei
tos de Francisco d'Almeida, redigido originalmente por Pedro Mfonso
Malheiro em 150S. Naturalmente os dois fnram para o nllemão traduzidos
do italiano, em que tambem sairiam a publico conjunclnrnente; e corrlo não é
de crer que se desse uma gazeta (Zeytun(J) senão de Cactos succedidos pou
co anles, devemos Goncluir com alguma probabilidade que essa expedição
de dois navios esquipados eepor Nuno e Chrístovarn de Hal'O i e outros ar
madores...» que se destinava a descrever e reconhecer o Brazil, com lice/lça
de el Rei de Portugal, e que entron evidentemente pelo Rio da Prata, não
foi outra senão o mesma de Solis e Vicente Yanes de 150S, a qual em tal
caso, não foi emprehendida por Castella, mas sim pelos armadores socios tal-

t Christovam de Raro vivia ainda co- tambem com quatro mil ducados, se
mo armador em 1526; e leve parle na gundo se parlicipava para Lisboa em
frota' em que foi mandado Garcia Loay- uma Carla de 18 de Julho de 1519,
5a ás Molucas. Na de ~fagalhães entrou
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vez dos da expedição de 151-1, pàrte dos quaes eram, como estes, de Anvers.
O piloto cernais celebre que então linha Portugal», que commandava o primeiro
navio que voltou, devia ser o proprio Solis, que como sabemos era portu
guez, e foi pnlSO logo depois; talvez por desavir-se com V, Vanes Pinzon. A
circumstancia de ser a expedição emprehendida por armadores, explica o
não haver a respeito della documentos nos arcbivos; pois fazia em verda
de admirar como nada a tal respeito existisse, quando (\s navios seguiram
a Costa e exploraram della s~jscentas a setecentas leguas.

Em todo caso, em quanto novos argumentos não vem decidir esta nossa
conjectura (que por ora não podemos chamar-lhe de outro modo) ácerca da
data dessa expedição do folheto de Dresde, não ousamos ser mais extensos
no texto ao tratar da de Solis em 1508. Aqui porém transcreveremos al
guns períodos mais importantes do lal folheto, cuja narração vem a ser uma
carta es~ripta, provavelmeute de Lisboa. Depois de dar conta como um dos
navios recolhera, no dia 12 de Octubro , { falto de mantimentos e com
carga de brazil e pelles de animaes, acrescenta: '

«Tendo chegado á altura de quarenta gráos, viram como o Brazil concluia por
um Cabo que se prolonga pelo mar: e ao montaI-o acharam que a terra como
no meio-dia da Europa se dirigia üe leste a oeste. E' como se ao pasiar o es
treito de Gibraltar, se proseguisse pela Costa de Berberia. Quando teriam an
dado umas sessenta leguas alem do Cabo, acharam-se com terra firme do outro
lado, e tiveram que dirigir-se para o N. O.; mas veiu-lhes tal tormenta que não
poderam continuar».

«Obrigados pelos ventos tiveram que regressar para o Brazil (presill). O pilo
to que dirigia este barco, meu intimo amigo, é.o mais célebre de quantos pi
lotos tem el rei de Portugal. Tem feito várias "iagens á India; e me assegurou
que, segundo seu calculo, não pode baver mais que seiscentas leguas de dis
tancia, desde o dito Cabo do Brazil, que se deve considerar o principio deste
paiz, até Malaca. Diz tambem que dentro em pouco no commércio da especiaria
o rei de Portugal ganhará muito em aproveitar-se desta nova derrota para a
navegação entre Lisboa e Malaca, terra esta para a qual, segundo elles, a costa
do Bl'azi! (alias do Rio da lJr:J,J.a) se ia afeiçoando».

«Regressaudo ao Brazil os nossos viajantes descobrirambellissimos rios epor
tos de facil entrada, e um paiz tanto mais povoado quanto mais se aproxima d~

Cabo. Os habitantes são de boa indole, sem leis, sem reis; e s6 obedecem aos
mais anciãos. Teem s\lmpre guerras, mas não se devoram uns aos outros como
no Brazil: matam porém os prisioneiros sem remissão. A sua lingua dilTere da
do I3razil inferiOI'. Notam-se nesta gente reminiscencias de S. Thomé, e os mo
radores pretenderam mostrar aos Portuguezes pela terra dentro as suas pé-
gadas».... .

«Os naturaes carecem de ferro, e dão, como no I3razil, por uma chave, quanto
possuem. Tambem tereis satisfação em saber que os viajantes annunciam ha
ver obtido na embocadura deum rio que fica na distancia de duzentas leguas
áquem do Cabo para a Europa, noticias da existencia pelos sertões de muita
prata, ouro, e cobre. Asseglu'am até que o capitão do outro navio trará ao rei
de Portugal um machado ele prata. Os naturaes tem-nos de pedra. Trazem
tambem um metal da côr tio latão que não se enegrece (.oxida); ignora-se que
metal seja, qniçá ouro de baixo quilate. Ouviram falar de um povo das serras,
rico de armaduras feitas de chapas de omo, muito delgadas, que os combaten
tes levam sobre o peito e na testa. O capitlío traz comsigo um morador do paiz
o qual quiz absolutamente ver o rei de Portugal, e dizer-lhe como se offel'ece
a tI'azer-lhe tanto ouro e pl'ata 2 que apenas o poderão carregar seus navios».

«Os moradol'es da çosta disseram que, de quando em quando, abí chegavam
outros navios, cujas tI'ipolações se vestiam como os nossos, e tinbam quasi to
dos a barba ruiva. Os Portuguezes creem por estes signaes serem Frau
cezes» ....

{ Segundo Navarrete (UI, 47) Solis
regressou effeclivamente no mez de
Outllbro de 1509 Em tal caso a ediÇ<10
~lIemã será já de 510.

2 Sendo esta expedição a de 1508,

devemos fazer l'emontar a este anno
as primeiras noticias das riquezas do
Perúj e não ao de ·\515 em que, como
dizemos no texto p. 55,-se obtiveram
«mais averiguadas».
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Nota 20, pago 5'1.

«Tratado da agulha de marear adiado por João de Lisboa ho anno de f5i4,
palio que se pode saber em quallquer parte que homem estiver quanto he
arredado do Meridiano.»-Achavâ·se copiado a fI. f9 v. de um livro enqua
dernado e com 4 brodles, com o titulo de Breve Tratado de Marinharia,
que existiu (ja não existe) na livraria do Marquez do Castello MelllOr, segundo
consta do catalogo antigo d'ella, que se conSerVI\ na Biblintheca Nacional do
Rio de Janeiro.-·João de Lisboa foi depois feito em Portugal piloto mar
do reino, e em i534 era fallecido, e pedia o seu lagar Heitor de Coimbra,
que estava na India. (C. do C. da Castanheira).

Nota 21, 2." de pago 5'1 .

. A navegação de Magalhães poz as ilhas Malucas em poder dos Castelhh
nos; se bem que se não achassem errectivamente dentro do hemispherio occi
dental, isto até dos limites de iSOO alem do meridiano demarcador na long.
de 23 0 i4' 5i" O. da ponta de Tarrafal. A demarcação correspondente á
mesma armilla, ou circulo meridiano que divide o globo em daus hemisphe
rios, n'um dos quaes entra o Pacifico, n'outro o mar indico e a maior parte
do Atlantico, vem a passar '1320 20' 52" a E. do observatorio de Greenwicb,
vindo a comprehender, para Portugal, parte da terra dos Papuas ou Nova
Guiné, quasi metade da Australia, ao depois descoberta, e com mais razão
as ditas Ilhas Malucas e as Filippinas. Pretendiam os Castelhanos (e com
elles em i5i9 o geografo Enciso, f.9 v.) que as Malucas acbavam-se dentro
dos limites de Castella. Sustentavam os Portuguezes o contrario; e com
toda a razão, segundo o tempo veiu a descobrir. Arespeito desta questaõ das
!folucas, desejaramos transcrevolr aqui uma das eloquentes e elegantes pa
ginas do meritorio escriptor João de Lucena, que nos limitaremos a recom
mendar ao leitor. Acham-se no capitulo XV , do Livro l1I dessa excellente
obra portugueza denominada Historia da vidcr do Padre S. Francüco de
Xavier.

Com a perda das Malucas começou Portugal a experimentar grande des·
falque nas rendas da Casa da India; e se esforçou por provar os seus direitos .

. Para se terminarem as questões se decidiu a con vocação, em i 524, na fron
teira entre Badajoz e Elvas, de juizes arbitras das duas nações peninsula
res, aggreeando ·se·lhes astronornlls e pifotos. Doze eram de cada par
le. Bespanoa mandou entre outros um filho de Colombo (O. Fernando) e
um sobrinho de Vespucci. Por parte de Portugal compareceram os dezembar"
gadores do Paço Dr. Gaspar Vaz, e Dr. Franr,isco Cardozo, o Licenciado
Antonio d'Azevedo Coutinho, o cOl\hecido Diogo Lopes de Sequeira, o fi
dalgo Pedro Arfonso d'Aguiar, o mathematico Francisco de Mello, o es
criptor Pedro Margallo, o physico de el Rei Thomaz Torres e Simão
Ferndndes; sendo fiscaes o Dr. Diogo ·Barradas, e o Licenciado Arfonso Fer
nandes. Das reuniões na Ribeira do Caia nada se obtinha de tanla
gente junta; e o Imperador Carlos V, que, para manter a guerra es
tava então muito necessitado de meios, propoz-se a vender, ou antes
a hypathecar, a Portugal os seus pretendidos direitos, mediante a som
ma de 350 mil ducados; e isto não obstante a supplicação feita pelas
Côrtes l!e Toledo de f525, e a resposta que lhes havia dado o so
berano. Foi pois decidido que ficassem a Portugal as Malucas até á
linha norte-sul que passase de 297 i [2 ao oriente destas ilhas; faltan
do-se tambem aqui a designar rigorosamente um pont.o inchoativo, Pre
veniu-se porém que se algum dia Portugal provasse claramente o seu
ltireito á posse, em virtude do tratado de Tordesilbas, lhe seriam devolvidos
os 350 mil ducados. Pelos annos de i566 e i567 se volvet a esta questão
para decidir se as Filipinas estavam comprehendidas no empenho, e se as
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Molucas eram ou não errectivamenle na demarcação caslelhana_(Navarre
te.-Nautiüa p. 197). Poucos annos depois a união de Porlugé\l a Castella
solveu as duvidas.

No actual estado da geographia faci! é provar qU!! não s6 a.s Molucas
come até as Filippinas se achavam dentro do hemispherio plJ1·tuguez, e que
a Hespnnha, ou actuhlmente suas descendentes americanas, teriam que pa
gar os 350 mil ducados, se por uma especie de convenção tncita anterior
ao anllllado tratado de 17(l0, não se tivesse subentendido a troca daquel
las dominios com a extensão que o Brasil adquiriu pela terra dentro.

Nota 22, pago 59.

Reverendissimo Senor

Aun qne a vuestra Rma. Sa. fasta agora no aya fecho nyngun servicyo, su mu
cha nohleza, y la estrema neces'sydad que de su socorro tengo me dan atrevi
myento, a le suplicar por servicyo de dios me faga tan senalada merced, que
por su yntercesyon, yo aya Libertad da questa prysion que tengo aqui en per
nambuco fatoria deI rey de portugal em la tierra deI brasil, y poeira !;er por una
de dos vias, o que Vuestra Rma. Sa. escl'y,'a a portugal al~una persona que
aya un aluala dei rey, que con el primeI' pasaje sea levado delante su alteza, a
ser ovido de Justycya Ó aviendo Vuestra Rma. Sa. una letra dei emperador
para el l'ey de portugal, que mande darme pasaje pues em servycio de su ma
gastad me perdi, y fue desta IJlanera, que la armada de Su magestad que y\é.a
a maluco, de que bera capitan Ruy garcya de loaysa, fortuna nos maltrato, y
derroto en el estrecbo de magallanes de manera, que Santy spirytus se per
dio, y la capiLana fue a la costa, y falto poco de se perder, la nucyada y I"s ca
ravelas perdyeron los bateles y ayustes, y asy destl'oçada partyo la uucyada la
buelta do leste, dezia que yva por el cabo de buena esperança, yo tome la
buelta dei esLt'echo con la nao san graviel en busca de, la c:.pitana y de las
cal':lvelas que me aviou dicho que las faijarya en el ryo de Santa cruz, y nos las
podiendo fallar corry la costa con as. aI tiempo, sin poder surgyr nn ancla,
fasla la baya de los patos que es em ~ grados y medio donde me repare dagua
y lena y carne y faryna para cunplir mj viaje sin necysydad a Maluco., ya que
hera rll'esto para me partyr viujendo el batel de terra se anego con XV onbres
y otros muchos se me quedaron que fueroo entre los muertos y quedados mas
de cuarenta onhres, de manera que me fue fuerça venyr la buelLa de Espana,
porque a uno estava seguro de los traydores que queda\'an en la nao, y juuto
con esto nos comyença la náo a fazer tanta agua que no nos podiamos valer tan
to que nos convino arryhar aI bl'asil, donde fallamos eu U11 puel·to, trez nãos
france as, y por no poder fazer otra cosa entramos con ellas en el puerto,
faziendo todos sagl'amento solen, que en tanto que en el puel'lO estovie
semos fuesemos amigos, y assi posymos mano a dobar la náo, sam gra
viel, y syenelo nosotros em carena, la náo tan pendida como sea posib e, UU dia
las trez n:'los fl'ancesas se decean veoyr sobre nós otros con toda su artylherya
a la handa y no comyecã a conbaLyr, de manera que no temyendo digo tenyen
do n)'gun remeelyo de nos defender por estar nuesLra não /an pendida de pa
recer dei maestre e de alguuos me fue neeesario )'1' a las náos francesas a aver
algun medio o acordio eOIl ellos, porque dotra manera, no nos podiamos es
capar, y asi fuy a las naos, y COIl buenas palabras y algunas daelibas, y promesas
los fiz amigos y se retl'Uxeron donde solian estar, y desoeupan la salida dei
puerto, y nuestra náo como fue derecha y se vi do lihre, se faze a la veja lar
gando los cables syn tenel' mas respeto se va la buelta ~e donde quedal'on los
otros SIlS co-nsortes, y yo quedê em manos de los franceses xxx dias acabo de
los quales me heebaron em tyerra em uu baLei sin vela ni pan ni agua nj otro
remedio, donde mjlagrosamente apor te aquj com "ll personas que comigo
salieron de la náo, donde hemos estado y estamos ha vu meses, fasta que
vino aqui una armada dei rey de portugal, y elll'iando una náo caregada
ele brasil para portugal, suplique aI capitan mayor, ~e mandase dar pasaje
para portugal, pues yo hera cryado dei enperador y no avia fecho njngun desel.'
vicyo aI rey de portugal, y no qujeren, ny pyenso avel' libertad, syu mandado
dei rey de pOl'tugal, porque pyeusan que yo aya avido en el rio de Solis v quj
tales dol'O y de plata, por tanto s.uplico umillmente a Vuestra Rma, Sa. procure
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my libertad con la qual y con my \lersona syempre sere syervo de Vuestra
Rma. S3., aviendo recebido tan gran merced de su mano, y porque a1 Seiíor
Cristoval de Bal'o he escrito mas por estenso, y por no fastydiar com mys Juen
gas razones a Vuestra Uma. Sa., cesaré, rogando a nuestro Seiíor la vida y es
tado de Vuesh'a RUJa. Sa. prospere como por el es deseado, desta fatorya de
pernambnco tyerra de1 brasyl a Jl;V de Junjo de '1527-de V. Rma. Sa. umill ser
vidorque sus manos besa-Don Rodrigo dacuiía I.

Nota 25, pago 57.

A obra de~ta casa de feitoria é confirmada pelas se{:uínles palavras da
carta de doação M capitania de Pel'o Lopes: «E islo com lal d~claração que
a cincoenla passos da casa de feiloria que de principio fez ChrIstovam Ja
ques, pelo rio denlro ao longo da pruÍ!1 se porá um padrão de minhas ar
mas)), etc. O nome do feitor não nos pode occol'I'er donrle o alcançámos;
porém do Dia rio de Pel'o Lopes (p. 20) se vê que em Hí3'1 era ainda feitor
um Diogo Dias.

Nota 24, pa~. 41.

Acerca da armada de Cabol e da de Diego Garcia, podem consullar-se
os dois documenlos em hespanhol por nós offerecidos ao Insliluto, e publi
cados no principio dJ Tom. XV da Revisra. - Desejayamos lambem a lal re~

peito publicfJr aqui úma carl& de Diego de Salinas escripla de Tidore, fJOS
H de Junho 1528; mas sua extensão nos obriga a deixai-a para melhor io
gar. QuanLo aos dois primeiros documentos, o devermo-nos ausenlar do nio,
justamenle quando elles se entregavam ao prelo, f~z que não ;Jode semos
ver as provas, e que escapassem algumas erraljls. Eis as pl'incipaes:-pag.
6, Iin. peno lornira, léa Coruna; 7,17, Jactor, factor; 8,5, navermenia, ma
J'ineria; id., 18, gurpadas; 9, 5, har a, lêa ha la; id., 26, yaclores, fa?to
re ; 11,6, «Chaul'ruas)); id., 19 e 20, I Uriay)) ... (cjuntau)), e.... «1'l'eveJs));
12, 10 e 14, «Carené)) e «dende)) (nãu eneo); 13, 24 ~ 27 e 32, «ahaty)!;
17,7 e 13, «como pan)) ... e ...«desbacer)); i!:(, L', «capltanes»); 23, 7, celu
sierOIIl); 34, ull., «del-Uruap); 36,30 e 32, «beridos») ... e ... «desvergoll
zado»); 40, 12, «seu arina ó quesos)),-

Nota 25, pago 42.

Siír. Quâlo Ile ao servyço e desservyço de V. A. quo qua ho ~lo. desque de la
pa~tym~s te guora xpbã Jaquys que traz ho carogo o deve escreuor a V. A. per
boa razao he se tanHo que não la vay gço. leyte que dyso podera muy bem da
comIa a V. A. por lodos se o deBe quyser saber, omente dyguu a V. A. que se
for coussa que ouver por seu serv)'ço estarmada por outra que de la vyer amda
qua majs tempo tio que V. A. tem 'Iemytado que são tlous anos des o dya que
chegamos a esta costa que me faca mel;c!J em galardão de meu servyço asy do
de a como do de qua que me mãtle hyr e me mãl1lle embarcação em a prymeyra,
nao que p." qua vyer do moI' carego e se uã,o trouxer capytão se não pyloto g.
V. A. me faça merçe da capyLanya e mãdo dela de qua p.' la estad!l que nao
que nella va por pasajeyro com meus cryados e seruidores por que nao se sofre
ver tamtos deservycos como se fazê nes'ta tera a V. A. e a Os. podemdo elle ~er
muy bem servydo segütlo armada que qua traz e despeza que raz. e asy bOJJa
rey as mãos de N. A. fazerme merco de outros tamLos escral'os por ano quatos
traI' gaspar corea que são dez por ano jo quall veyo por capytão de hü navyo
como eu he eu cuydey quãdo fuy chamado tle V. A. p.' vyr qua que ysto <!l'a cm
jeral a todos os capttaês e qua acheyme emganado por q~e quê nos t~'az sos
traz por especyall madado de V. A. por ysto beyjarcy as !Uaos de V. A. Jazerme
esta merce poys qe qua e la jse tenho bem serl'ydo e uysto me rara muita l1~er
ce, beyjo as mãos de V. A. o que Ds. acrescenle os dias de vyda per mUitos

1 Esta carla que existe em Lisboa na roi vista [lor Muiíoz, cujo extraclo pu
Torre do Tomho (Gaveta XVIII, 5.', 20) bHcou Navarrete, V, 258.'
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anos. Do Brasyll o deradeiro dabryll de T b.cxxbiij anos.-Diogo Leite.-(Torre
do Tombo Corpo Cbr. 1,59, 15:J.)

Nota ~6, pago 43.

Carta de Simão Affonso-r.-de Sevilla.

SOl'. eu estou nesta cidade de seu ilhá esperãdo requado de Vasa alteza pa da
qui hir á corte do emperador pedir execuçaõ cõtra Joaõ frz. de crasto e seus bes
se V. A. asi ouver per seu seruiço por que aqui ja esla detreminado q. se naõ ha
de fazer sem o d.o cõ elho vir per especial mãdado ás justiças desta cidade que
a l'acaõ segundo tenbo e crito a V. A. e per naõ ver mandado de V. A. naõ saõ ja
partydo por que sua justiça se perde e esta se dilatar mãdeme V. A. o que for
seu seruiço porque Daõ espero oulra cousa.
esta soma na cbegou aqUI hú piloto e capitaõ que era hydo a descoLrir terra o
quoal se cbama gabote piloto mar destes reinos e he bo que mãdou o navio que
veo ter a lixboa agora ba dous anos que trazia Dava de hua tera descuberta palo
rio Percuái que deziaõ ser de muito ouro e prata, elle veo muy desbaratado e
pobre por q. dize que naõ tras ouro ne prata ne cousa algua de proveito aos
armadores e de duzetos bomes que leuou naõ tras vyte que todo los outros dy
ze que la ficaõ mortos bús de trabalho e fome outros de guera q. cos mouros
tivcraõ por q. IIS fl'echadas dize q. mataraõ muitos deles e lhe desfizeraõ bua
fortaleza de madeyra que la tinbaõ feyta, de maneira que elles vem mal cõtetes
e o piloto está presso e dize que qnere mãdar á corte ver o q. ·mãdaõ q. se dele
faça, o q. disto pude saber e se aqui pobrica ayda que mui paso he que na ter
ra que deziaõ ler descuberl.o naõ deixaõ nenbum requado saluo a gete morta e
o gasto perdido. dize com tudo estes bomes que viel'aõ que a terra he de mllita
praIa e ouro e a canza perq. naõ traze nada be segundo dize per que o cal>itaõ
os uaõ quis deixar tractar e taobem perque os mouro os eganaraõ e se alevan
taraõ cõtre\es disto podera V. A. crer o que lhe parecer, da terra ficar deserta
naõ teuba duvida o rio dize que be mui grande e alto e muito largo, na etrada
se V. A. ouuer por seu seruiço mãdar la agora o podera fazer, porq. esta ~ete
apartase muito donde não ve dr.o, e se acerqua disto poder ao diãte saber mals
particularidades escreverei a V. A., noso siir a vida e real estado de V. A. co
sel've e acrecete per muitosauos, de seuilha ba ij dagosto ,de 1550.-8imào,
doctor ,1.

Nota 27, pago 49.

Diz a tradição que na Praia Vermelha. Houve tempo que em virtude do
nome julgámos junto ao porto que os antigos chamaram de M. Affonso,
mas este nome provinha do lndio Tebiriçá e não do nosso capitão mór. ão
seria estranho que para a casa forte se escolhesse então o sitio junto á foz
do ribeiro que d'llhi em diante se ficaria chamando Carioca, ou caija elos
brancos. (Cary, branco; oca, casa).

Nota 28, pago S1.

Não seguimoli a opinião que outl"ol'a tivemos de haver sido este rio o
Mambituba, pela facilidade com que em vista do diario de Pero Lopesr
ahi vieram ter, em tam pouco tempo, os que estavam no Cabo de Sancta
Maria.

Nota 29, pag.55.

Sabemos que Ramalho se estabeleceu depois em Sancto André, mas só
a elle podemos atlribuÍ!' n origem de Pir!\Lininga, que'ja existia em 1532. Os
jesuítas não foram ali senão vinle annos depois. .

1 Torre do Tombo Corpo Chron. I, 45, cipahnente pelas noticias que dá {je
9O,-Publicamos este documento prin- Sebo Cabot.
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Nota 50, pago 55.

. ClPiratinj~ga)) .ou antes ClPira.lining» pode melhor designar «Secca de
pelxe.)-VeJ. o DlCc. Braz. na palavra=Secca.=Vej. tambem no vocabu
10=Murchar.-

Nota 51, pago 57.

Vejo FI'. Gaspar da Madre de Deus, Liv. LO, §. i6 e 70.-A carta do
sesmaria de Ruy Pinto, citada pelo mesmo FI'. Gaspar, é de tantá importancia
que a transcreveremos com os documentos, de que a encontramos acompa~

nhada, igualmente importantes. Somente a data é differente da que lhe dá
FI'. Gaspar: tambem o é o appeJlido do tabalião, segundo elle, Pel'o Capico.

Venda que Jl7.erão os herdeiros de Ruy Pinto a João Veniste,
'Framengo, e a seus companheiros.

Anno 1550, Junho 1S.-Em Lisboa, em casa de João Veniste, estando ahi Ni
cotáo ~~ Azevedo, fidalgQ, morador do logar da Fonte Longa termo da Villa
de Amlaes, como procurador de Francisco Pinto, o velho, e de sua mulher
I~abel P!nto, de Martim Pereil'a, seu sogro, e sogra, de que .most,·ou procura-

.çao, p dito mostrou uma carta de sesmaria, a signada por Martim Afronso de
Souza, de que é o seguinte traslado:

Havendo respeito como Ruy Pinto, Cavalleiro da ordem de Christo, serrio
nestas plll'tes a elnei, e ficou povoador nestas terras do I3ra il, lhe dou as ter
~as do porto. das Almadias (aonde se embarcão, quando vão para Piratini desta

. Ilha de S. VIcente) que se chama a «Piacaba., que agora novamente se chama o
porto de Santa Cruz. E da banda do Sul partirá, pela barra do Cabatiío pelo
porto dos Outeiros que estão na boca da dita barra, entrando os ditos Oiteir03
dentro nas ditas terras do dito Ruy Piuto. E dabi subirá dil'eito para a sena
por um lombo que faz para um valle, que está antre este lombo, por uma agua
branca que cáe d'alto que chalUão «Ututinga•. E para se melhor sabér este
lombo, antre a dita agua branca por as ditas terras, não se mette mais de um
so valle; e assim irá pelo dito' lombo acima, comI) dito é, ate o cume da serra
alt~ que vai sobre o mar. E pelo dito cume irá pelos outeiros escalvado ,que
estao no caminho que vem de Piratenin; e atravessando o dito caminho il'il pela
mesma serra até chegar sobl'e o valle da «Davagui., que ó da banda do norte
das ditas terras, onde as serras fazem uma differellça por uma sellada q ue pa
rece que f'ene.:e por ahi; a qual serl'a é mais alta que outra que ali se ajunta
com ella, que vem por riba do valle «Davagui», á qual abel'ta cáe uma agua
branca d'alto; e d'esta dita aberta da serra di"ectamente ao Rio cDavagui., e
pela veia da agua irá abaixo, até se metter no mar e esteiros salgados.

As quaes terras lhe dou por virtude d'uma doação que para isso tenho d'el
Rei Nosso Senhor, de que o traslado de verbo ad verbum é o seguinte: (Segue
o conhecido Alvará de Castro Verde de 20 de Novembro de 1550). Em virtude
da qual doação, dou as ditas terras ao dito'Ruy Pinto, com toelas as entrarias e
saidas, e rios, e veias d'aguas que nas ditas tel'ras, dentro da sobredita demar
caÇão llDuver, para serem para elle e para toelos os seus descendentes forras e
izentas, sem pagarem nenhum <lireito. somente dizimo a Deus. E i to com con
dição que elIe dito Ruy Pinto aproveite as ditas terras nestes dous annos pri
meiros seguintes. E não o fazendo as ditas terras ficarão devolutas, e para se
n'ellas fazer o que bem parecer. E por esta mando' que seja logo mettido de
posse das ditas terras, e esta será registada no livro do tombo, que para isso
mandei fazer. Dada na Villa de S. Vicente. ao derradeiro dia do mez de fevl'.o
Pel'o Capigr.o, escrivão. a fez anno de 1555 aS.-ceMartim AITonso de Souza».

Esta Carta estava ja registada como nelIa se contem, e PQr se perder o'livro
do tombo (que foi levado pelos moradores de Igual>e) se tornou a registar eJ'1l
outro livro que ora se fez. E fica neHe registacla hoje 20 dias de agosto em S.
Vicente, de 1557, por mim Antonio do Valle, Tabalião.-Antonio do Valle, Ta-
balião. . •

Logo pelo dito Nicoláo de Azevedo foi dito que, em virtude que sem emba~
. go da dita carta, o dito Sr. Martim Affonso, juntafQeute com a Sra. D. Anua Pl
!JIentel, sua mulher, em seu contracto que /izerão com o dito Jqão Vllniste e
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c{)m OS Srs. Erasmos Esquetes e seus lJIiJos, per as ditas terras e aguas, que
ali tinha dadas ao dito Ruy Pinto, não ter cumprido as condições que na dita
carta se contem, e como Sua Alteza na dita doação declHa, elles deráo as di- .
tas terras aos ditos João Veniste, e Erasmos Squetes e filhos, para se refaze
rem das terras, que Jhe havião dado para o engenho, como favor ao contrato
da companhia que entl'e elles e Pel'o Lopes de Souza, e Vicente Glo. e Fran
cisco Lobo fora feito, e que outro sim no dito contrato entrara D. Isabel de
Gamboa, mulher do dito Pel'o Lopes, o que foi feito por mim Tabalião, aos 8
dias do IUIJZ de fevr.o deste presente anno, segundo se mais cumpridamente
nelle era conteudo; e que, por isto as im passar na verdade, que elles ditos
Francisco Pinto e sua mulher, e Martim Pereira. por terem dado a elJe Nico
láo de Azevedo, em casamento com a dila Isabel Pinto as dHas terras e aguas
dJ dito Ruy Pinto, e por evitar algumas duvidas e debates que disto se podião
recear, e em alguns tempos se usarão, elle 'icoláo de Azevedo, assim em seu
nome e dos ditos seu sogro e sogra;.e concerto cõm o dito João Veniste por
sua parte, e dos ditos Srs. Erasmos e llIhos, que elle, por virtude da dita pro
curação, em seu nome e da dita sua mulher, lhe dá e vende, como de feito lhe
vendeu aos dito Erasmos e seus filhos e ao dito João Veniste, tocando neste a
.1.: parte a Pel'o Roso, que ora está em S. Vicente por feitor, todas as mais ter
ras, aguas e pertenças delJas, e assim todos os moveis que lá ficárào pelo fal
lecimellto do dito Ruy Pinto, e assim todas as ditas dividas que lhe lá licárão
devendo, e todas as cousas que lhe lá no dito Brasil lhe possão pertencer de
herança do dito Huy Pinto, e do direito que podião ter e pertencer, todo o dão
e vendem aos sobredilos. E por evitarem duvidas tudo por preço nomeado de
~ mil reis. E com isto se contenta, por lhe parecer que não poderia ter algum
direito ou aução. E por tanto todo o direito, aução, posse e propriedade, que
em ello poderião ter, tudo de si renuncião por os ditos 50 mil reis. Os quaes 50
mil reis logo eHe João Veniste os deu e pagou, perante mim tabalião e testi
munhas ao dilo Nicoláo d'Azevedo, etc.

Nuta 3:2 e 53, pago 58 e 59.

Não fomos mais extensos no texto a respl:!ito dos feitos dos Francezes em
Pernambuco) porque contavamos publicar aqui como passamos a realisar, a
integra de um documento importantissimo, e até agora desconhocido, e
onde tudo consta minuciosamente. Barran era o nome do. capitão do navio
aprezado no Mllditerraneo pelas dez caravellas de guarda-costa. De la Molte
o do chefe da colonia que Pedro Lopes rendeu. Dizemos que sua guarnição
era de 70 hOlUl:!ns por irmos de acordo com o que diz a carta regia na
pagina 62; mas em vista de que se lê no 1ocumento que vamos transcrever,
é possivel que não fossem mais de 3g, e que algum engano de leitura con
vertesse os 30 em 70. O apresamento da não teve logar a 15 dc Agosto;
porem deve entender-se quc tanto este como a I:!ntrega do arrayal gallo
pernambucano tiveram Jogarem 1532, e não em 1531, como allega o docu
mento; o qual cnmo se vai ver é ulUa reclamação feita, annos depois, á com
missão mixta portugueza e franceza installada em lrul'! e Fuentel'rabia pa
ra sentenciar sobre prezas. Os 300 quintaes «bonbicisll seriam de algodão.
O anno de 1532 é verificado pelo Diario de P. Lopes, e pela propria Carta
regia. Eis o documento, com a sua propria ol'thographia:

Nobili; Bertrandus doruesam miles Baro, et dominus de Sant Blamcard ac
preffectus classis Regis cristianissimi.in marj mediterraneo Actor adversus
Epm. vulgo dom martin nuncupatum, Antonium Correa et petrum loppes
reos. Coram vobis prestantissimis viris Dominis commissariis Reguúm cristia
nissimi, et sercnissimi pro petitione sua et ad fines de quilJUS infra dicit ut se
quitur. .

ln primis q. in anno domini millessimo quingentessimo tri:;essimo, et in
mense Decembris Dictus Actor, çum consensu etexp,ressa licentiaRegjs cristia
nissimi, Al'mavit quandam suam navim vocatam la pellegrin:l de decem et octo
peciis machinarum ex ere Eneo compositarum ponderis quadingentorum quin
qú. quintalorum et de pluribus aliis petiis eal'undem macbinarum ex ere fer
reo comlTectarum in tan magno gloBo q. sulTIcissent pro tuitione dicte Qavis et
ultra unius castri.

28
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lt. EI armavil eandem na:vim qs. plurimis generibus armorum videlieel ba
lislis piquüs lameeis el plul'ibus aliis invasibilibus et pro deffensione dielarum
na\\is el easlri, sLipavit que eanelem navim cenlum viginli lJominibus belieosis
nobil:ibus el pIebeiis magno Ilumo conduclis.

It. El in missit in diela navi qs. plurimas marcas Requesilas et in maximo
pretio babilas in insulis Brisiliaribus ín quibus. subucbende eranl pro eis com
muntandis eum alüs mercibus dictarum insulal'um summe in gallia Requesilis,
in missiL que inslrumenla neces aria lHO consll'Ueliolle unius caslri el RedaUoe
terre inculle ad Ctllluram et suppelleelilia eliam necessaria ad garniendum dic
lum caslrum. .

11. Dicle navi prefecit JoaÍlem Duperet qui solvi I amassilia et sulcavit maria
per tJ:es menses posl qtlOS aplicuil diclis insulis in loco fernãbourg nuneu-

paI~'Et ibi comperlis sex Lusitanis adorsi sunt ipsi galli ab eis eum maximo fu
rore et magno commeatu sill'eslrorum sed Deo juvante inco!umes- evaSlunt
galli et vicloriamReportarunt. Elandem pace inler eos inita galli unum forlali
tium conslnuxerunt juvanlibus silveslribus el eliam dictis ex lisilani sump
tibu ~allórum támen et ab eisdem slipendiatis quod edeffilium fuit conslruc
tum UI in eo ne.dum merces seu el e01'um pel'sonas se tulal'enl adversus dic
los si! \leslres.

!t. Et pro constructione preffacla fuerunl per diclum duperel qualuor mille
ducali e:<posili IUlerta lamen qu. perfaclum fOJ'lalilium cOllslrllebalur diclus
Duperel, merces quas ex mass!lia aduxeralliber.e cum incolis dictarum insula
rum traficando cum mercibus diclarum insularum commutavil de quibus Iam
maximum.~lobum congessil qu. vix tolum iIlum caslrum polerat eas capere.

II, El poslquam hec viã. fueru111 facla el caslrum munitum et de cunctis biis
que supelebanl pro luicione etdelentione ipsius lan inarmis quam suppelle~
tilibus quandam porlionem diclarum mercium in navi inmissit uI eas in gallia
subueberel in qua in magno prelio babebanlur.

n. El inler alias merces de qnibus navem oneravit fuerunt quinqu. miHe
quinlallia ligni brasilii quod tunc jn gallia vendebatur prelio oelo ducalorum
pro quinlallo (Jnare I'alioris eranl quadraginta mille dueatorum.

n. EI Iricenta quintalla hOll.bicis valloris lrium millc ducalorum ad ralionem
decem dncalol'um pro qninlallo et lantllndem de gl'anis illius palrie valloris
nonigellLOrum duealOrum ad ralionem lrinm duCaloJ'nm pro quinlallo el sex
centos pssilacos, j;lm Iinguam noslram conatos, valloris tl'ium núlle et sexcen
torum ducatorum, ad rationem sex ducalorulD pro quolibel, eller mllle pelles
leopardorum el aliorum animalium diversornm collorulll, valloris novem mille
ducaloruLD ad ralionem trium ducatorULD pro pelle ellrescenlas simias sen
melius agnenones, valloris mille el oclocenlorum ducalorum ad raliooem sex
ducatorum pro agnenone, el de mioa anri q. purifieata uI decebal ler mUle du
calos reddidisset et de oleiis medieabilibus valloris mille (Iucalorum et tanti
ut preITaelurQ esll'endi poluissenl ín gallia ad quam destinala erant prefl'acle
merces. .

It. El omnes sume prefJàete simuljunte sumam sexaginta duorum mille du
catorum cum treseenlis aseendebant. •

II. El merces que in dielo çaslro reman~erunt pro eis in gallia snb vebendil
in fulurum lripluin et io globo et in "aliore mercium in preeedenlibus arlieu
lis designal:lrum ascendebal qno circa omlles merces Iam navis qualll caslri
valloris dueenlorum quadraginla mille duealorum el'ant.

!t. EI dicle navi fuil dalus prel'feelus d.omillns debarram cum quadraginla
honiinibus belicosis ipso computa to pro eo adversus piratas tuenda,.

It. Solverunl a dilo l'ernamburg el eommillanle sorle satis prospera.iJ;l mensse
augusli anni millessimi qningenlessimi lrigessimi primi in porlu de mallega in
bispania apulerunt in quo anchoras jecerunt ob penuriam alimenlorum,

It. Et comperlis ibi dictis dom marlim et correa cum decem nal'ibus el cara
velis ab ipsis dictus barram preffectus aceitus est inquisilus de büs que su
bucbebat unde et ad quem locum.

II. El de omnibus cereioratl ac de penuria esculenlorum, dieti lusilani pielate
fila inuluo dederunllriginla quinlalia panis viscoli dieto barram, et quia Homam
peleban~ ad gua,m lu~e ipse dom mal'lim. uI aiebat .le~atione l!ro. diCIO Hege
serenisslmo porlugallte fungebalur promlsserunl. dlell lusllalll (!Jeto barram
eonservantiam usque in dictam massiliam. .

II. EI fid~'slc dala aceptata omnes una adieto porlu de malega solverunt llJ-
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lum tamen el uoudum quinqu. milliaribus de mari travatis coali sunt grad'um
sislere 01> cesalionem venLi.

/t. Et die sequenti q. erat dies assumptionls virginis marie dictus dom mar
tim fingens velle omnes naulas preffeclos que navium consulere circa navigá
lionem fiendam accivil ad se diclum barram et pavelerum patronum sue navis
quos advenlalo ipso correa presenle et favenle dom marlim cepit el deinde
alios sodales dicle peregrine et omnes vinculiS dedit vin·culatos que per vim et
navi cum mercibus depredàtll merces navem et homióes Regi iam dito sere
nissimo mandavlt qui cuncta ratifficans homines carceri mancipavit, nuvem
merces qs. sibi apropriavlt. '

!l. Et cerlifficatus dictus serenissimus de castri construtione il\'ldiclis 'in
sulis et de mercibus et macbinis armiS suppellectilibus et hominibus iu dieto
castro existentibus ad tu tum tres naves armavit quibns dietuD'l petrum loppes
preffecit eis que in mandatis dedít ut cellerrime ati dlctum castrum s'ubverten
dum merces et cetera que in eo erant capienda et homines proflli6anuos ac-
cederet. •

• I

Jt. Et antea in anno mi\lessiltlo quingentessimo vigessimo sexto ydem sere
nissimus pel' totum ejus Regnum Edictum ab eo omanatul1\ puhlication; déde
rat quo conlinebatur preceptum expre SU!11 omnibus ejus su~ditis sub pena
capilis de omnibus galis ad t1ictás insulas accedentiJjus seu ab eis redeuntibus
submergelldis et expressam commissiónem ad lióc finis dieto correa signatam
tradiderat. .

!l. 8t !Ilud decreverat licet tttnc nullum extaret belum inler prefactos Reges
seu eorum suhdítos imo tunc confederati er:lIH e~ Iice~ eliam merces de qui!\ÚS
SUf,ra facta est mencio non sint de I\iis que de jure pl'oliibontUI' ad inimicus
delTens, et licet etiam dictus Rex serenissimus nullum habeatdominiUm uecju
risditionem in dictis insulis imo gentes eas intollentes plm'imos habeant regu
los quibus more tamen et l'itu sill'estri regunlur et ila ponilur in facto. .

Jt. Etiam ponitur in fac lo probabilli qu. dictus serenissimos Rex pol'tugalie
nuBam maiorem habet potestate in dictis insulis quam habeat Rex cristianissi
mus, imo enim mare sit comune et insuli prefactc omnibus ad eas acccdentibus
aperte permissum est ne dum gallis sod omuibus aUis uationihus eas frequen
tare et cum accolis comertium habere.

!t. Et maxime quia tunc lusitani gallie libere frequentabant et e:um gaBiis in
die comercium habeballt quare indem erat aut debebat esse premissum galis
in lusitania et in diclis insulis etiam dato qu. dicto Regi serenissimo spectaset
attenta diclorum Hegnum confederatione.

. It. Et circa mensem decemhris dicli anni miJIessimi quigeutessimi primi dic
tus loppes cum suis navil1us dicto portu de fernamburg applicuit castrum dicti
actoris obsedit et per ~decem et octo dies machinis impetui et tandem con
quassavit.

It. Et ob qu. dominus delia mote qui in diclo castro capitaneus erat videns
etiam de longo tempore non posse sucurri coBoquium de deditione cum dieto
loppes habuit et post maximas allercationes inita fuit inter eos transactio qua
lantum fuit qu. castrum diclo loppes prodicto Rege serenissimo traderetur et
ydem 10ppeS 'salvaret bomines ac merces in dicto castro existentes quos homi
nes et merces promissit in loco libero subuchere et dimitte~e francos et liberos
cum mercibus et biis q;ui in dicto castro babebant.
f'JIt. Et dicta transactlO fujt juramento dicti loppes velato solepnim et supra
sanctum corpus christi presbiterum ibi tunc consecratum.

Il. Et iIlo nou obstante tradito castro dicto loppes xdem loppes suspendio
dedil dictum dominum della mote capitanem et vigintl alios ex suis sodalihus
duosque vivos silvestribus declamandos et mandendos tradidit aliosque c.um
mercibus et ali is rebus in dicto castro existentiblls Regi serenis imo aduxit
qui homines carcere dedit in villa de farom cum ceteris captis predictum correa
et merces celera quas sibi propria fecit.

It. Et in quo carcere multum·fuerunt per lusitanos vexati per viginti quatuor
menses in magna inedia fame et longa oppressione ql.latuor ex hils animas efla
verunt e post xx iiij menses :llii Iiberati suut demptis undecim'proprius tamen
lusitani coogerant dictos gaBos captivatos falso deponere in inquesta per eos
fata prope é ('aclis depredationibus cooperiendis.

[to Et quare ad !Juc detinentur dicti undecim et)x fueruut suspensi duo vivi
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delaniati et comesti et quatullr in cárcere inter empti qui omues trigillt8 sep
tem ascendunt.

II. Quod adicto anno captionis usque ati huc tlictus actor solvit vel onoxius
est uxoribus seu heredibus eorum slipendia promíssa videlycet tres ducatos
pro mense cuilibet ascendentia io cumulo summa mille tl'icenlorum ducatorum
cum tringita et uno pro quolibet anno qoare per septem annis summa novem
mille ducatorum cum trecentís et d~cem.

!t. Et ceteris qui manserunt in dicto carcere per dictos viginU quatuor men
ses solvi! etiam prefacto modo stípendia aut pro eis manet onoxius ascendentia
pro dicto tempore summa sex mille nonnigentorum sepluaginta quatuor duca
toruro, cum octuagiota Iros homínes essent nou computatis dictis triginta se:>
tem hon:inibus.

!t. Et dícta navis cum suis armaroentis vaIloris erat duorum milIe ducatorum
machinevero, arma' et allia mobillía mercibus oon computatis tan in navi quam
in castro existencia valloris erant sex milIe ducatorum.

It. Prefl'acte omnes summe Rerum depredatarum ascendunt in universo sum
mã duceutorum sexaginta oclo millium ducatorum cum ducentis octo-aginta
quatl10r cdjus summa quadruplum cum pro rebus raptis <Ietul' summa in decem
centum septuaginta triuro mille ducatorum cum centum tl'iginLa sex ducatis
ascendi!. "

It. Et quia díctis mercibus seu va110re earum si depreda te Don essent dictus
actor traficum ceptum continuasset et cum eis in decuplum lucratus esset peti!
idem ;lctor ilIud interesse lucri cessantis.

Il. Et saltem illud consideratur et ratio i1\ius habetur in solito lucrari et
o'" mercari in gallia ad rationem de viginti pro centenario pro quolíbet ãno quod

interesse io quinque annis principalle ascenderet ídeo eoim principale dicLa
rum mercium summa ducentorum quadraginta mlllia ducaLorum ascentlat toli
dem ascendit et interesse.

II. Quia omnia et síngula predicta sunt vera et notoria offerells actor ea pro
bare ad sufficienliam tamel1 et non alias imo rejecto superfluo onere probationis
de quo espresse protestatur.

Concludit dictus actor qualenus ipsi reij in dietis summis condenentur erga
actorem aut in ali3 summa de qua aparebit pretestis aut per juramentum eius
dem actoris ad quod petit admilti ,allento q. est questio de rebus depl'edatis
et ita concludit et alias pertioenl..s juxLa materiam subjecLam cum expenssis
dannis et interesse petens in omnibus jus dici et justicíam minístl'arj.

Protestando tamen qu. in casuum dicLi reii non invenirent solvendo pro sum
ma condenata et per vos declarata executio remaneat dicto actori salva adver
sus mandantem et ralifficantem.

Pelens liLleras vestras citatorias adversus dictos dom marlim correa et lop
pes sibi deceroi visuros dictam petitionem coram vobis fieri et alíter procedi ui
juris et rati,onis juxta formam dictarum comroissionum nostrarum.-

Está reconhecida de 1lfoprio punho por Jehan Jlyrot secretario (gr3ffarius)
dos commissarios francezes a ii de Março de f558.

Nota 54, prig. 60.

Quanto ao systcma da colonisação emprehendida por meio de povoado
reslavorecidos (l0r leis especiaes. como no sul da Europa o foram n'outro
tempo pelos (.1raes e cartas-pl/eh/as, já antes pela imprensa, e alé de ofücio
o temos defendido como applicavel ainda hoje com vantagem aos nos os ser
tões. O essencial é: t. o autorisar os contractos, que em contravenção ao

.. // Carl. 42 do Liv. 4.° das Ordenações se constranjam os colonos a moral' oode
os obriguem os colo,lis11dores; 2.0-lmpor castigos severissimos aos colonos
rí,gidos, bem como aos insubordinados; e não hesitaríamos em authoris8r
que taes castigos fossem atá a perda temporaria da propria liberdade, a casa

, de correcção ou as galés por um ou mais annos. Sem esse rigor para com
os colonos difricilmente haverá quem arrisque capitae~ para transportaI' gente
que no dia seguinte abale com as de Villa-Diogo.
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Nota 51>, pago 62.

Pela carla regia que no texlo foi transcl"Ípta se vê como o primeiro plano
de partição da costa do Brazil era em porções iguaes de 50 em 50 10gllaSj
o que foi naturalmente modilicado com a chegada de Pero Lopes, e, de
pois de Martim Affonso.

r-íota 56, pago 66.

Os serviços principaes de Duarle Coelho na Asia, que Barros consigna na
La e 2.a parte de sua 3.a DAcada, sãj) a embaixada ao reino de Sião; a ida a
Coulão e a Malaca; o encontro com a armada de Binlão ; o descQbrimenl.o
da Cochinchina; e a perda com a armada:-Couto na i" parte do segUi
mento de Barr'Js traia da ida a Binlãoj do risco com que ganhou a armada
de Pão, recolhendo· se com 23 prezas; do soccorro a. Fernão Senão j da
ida a Sunda; e volta a Malaca, e á India; e a final da ida com Lopo Vaz
contra o Sarnorim.

A doação a Barros e a Cunha foi feita em t8 de Junho de i535 (Chanc.
de D. João 3.°, XXI, 73).

Nota 37, pago 67.

A proposito do que da doação de Fernand'Alvares dizemos no texto
cumpre-nos aqui rectificar um trecho da dl)ação mencionada na precedente
nota, que foi com alguma incorrecção transeripto na nota iS pago 80 do
Diario de Pero Lopes. O principio desse trecho deve ler-se do modo se
gninte:

••••• ((3 Fernand'Alvares 75 leguas que começam do Cabo de Todos os
Santos, da banda de leste, e vão correndo para 10este.)) etc.

Nota 58, pago 76.

Acerca das Ordenações Arronsinas, Manuelinas e Filippinas, e suas fon
tes proximas e arredadas, deixemns o Iratar com mais extensã'l aos Iiv,'os
cspeciaes, pois que isso mais pertence á historia peculiar do Direito patrio
do que ao nosso fim. A entrarmos profundamente em assumpto, não só
iríamos contender com as te is extravagantes desde quasi o principio da mo
narchia portugueza, como chegariamos a nos envolver nas Leis das Parti·
das, no Codigo wisigothico ou Fuero·Juzgo , e até em todo o Dirpilo Justi·
niano, e os codlgos romanos anteriores a parar nas leis das XII TalJoas.

Nota 59, pago 77.

Sob~e o codi.go Filippino veja se o'que diznmos na pago 320 deste_tomo;
e na correspondente nota, que irá mais adiante.

Nota 40, pago 82.

E' sabido que ha quem pretenda que Lobeira não foi mais que traductor
do Amadis. Quanto ao Palmeirim fi queslão parece menos duvidosa; por
quanto na edição hespanhola de Toledo (f547) se declara ser autor do livro
Luis Rurtado (de Mendoza?)-~oraes veiu um pouco depois: publicou a
P edição porlugueza em 1567: e falleceu em 1572,segundo Barboza.

Nota 4'1, pago 83.

Alem das palavras guaranis, introduzidas na Europa, que se Icem no
leIto, podemos citar as seguintes: Piassaba, Ipecacuanha, Copaiba, Manau-
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Nota 45, pag. 9i.

bí, Ananús, Gaipora, Caipira, Gatimuáo, elc. Pito, Pitar, Pitada, etc., são
tambem da mesma origem.

,~ Nota -i2, png. S.f..

Entre as pal~vras arabes introduzidas em porluguez citàmos, só da leUra
A, as. seguintes: adail, alamar, alc'l.lra, albarda, aldraba, alcova, alcofa, al
dea, alcachofra, alcáçova, alcace,', alcatruz, alqueire, alforge, alfenim, al
I~otolia, alfazema, alfayate,. algeroz, al$ibebe, algo~ão, alfafes, alicate, alm~
dia, aIJuo1!, almecl3ga, almlscar, almotada, almofatlz, almogavar, almaxan

. fe, almude, etc.

N9ta.{.3, pag.S6..
.' .

A perfeição de-alguns astroláBios. bastante antigos que vimos na Hespa
nha, e que tivemos por dias em nosso p.odêr não nos deixa a menor dúvida
d aue este ihstrumento ja existia na antiguidade, e talvez, anles do geo
grupho Ptolomeu, no auge em que o apresentam os tl'atados especiaes de
seu us~ que no seculo 16 se publicaram em várias. nações da Europa;
enLre ouLros os de S\ofier, e de Galucci.-E a perfeição de execução e de
invenção é tal que nos faz crer que os maLlJCmalicos que faziam u o de tal
instrumento tão complicado 'deviam conhecer os mappas e a agulha .

. De tres de taes in Lrumentos todos com inscripções arabicas, ora da
remos conta. O maior que é o maIS antigo, foi con. truido em i i 07 por
l!.Jrahim Bensad e pertence á BiblioLheca Nacional de Madrid. onde se mos
tra.-O segundo é do Sr. Ribadeneyra, editor conhecido, e foi feito por Ah
med Ben Hosayn em 1276.-0 terceiro é rio Sr Garangos, arabista célebre,
e foi construido em Guadix no principio do seculo illllUediato por lbrnhim
Hen Mohamad. No momento de entrar esta folha no prélo nos consta que o
Sr. Gayangos possue outro astrolabio um pouco mais moderno.

E o mais notavel é que esses astrolabios feitos pelos Arabes da Penínsu.
la, comtêem g-ravadas taboas,' que provam que elles deviam servir, não
só em differenLes paragens do Mediterraneo, como até do M.ar Verme
lho e d:1 lndia, e vêm ainda muito confirmar quanto o trato dos Araues da
Europa á Asia pelo Egypto devia ser frequente.-Pelo exume d sse instru
mentos, e de seus dífferentes circulas concentricos, e de sua alidada com
graduaçao, se prova evidentemente como os anligos conheciam perfeita
mente o arLificio que depois se denominou llonio, por Ibe haver Pedro unes
restaurado o uso, segundo talvez aprendera dos mathemaLicos orientaes.
Veja adiante a nota em que provamos que Pedro Nunes estivera na Asia.

Nota 'U I,pag. 88.

. A secção 7.a , bem como as tres seguintes poderiam passar ao principio
da obm sem prejudicar o arranjo total della. Pareceu-nos porem que com

-o methodó que nesta edição, pelo menos, adllptumos, a ligamos melhor á
historia da humanidade em geral, na qual a do nosso paiz ha-de um dia vir
a figurar.

A :Lbeoria da viração e do terral nas costaS marítimas dos paizes quentes
é hoje bastante conhecida. Ao levantar-se o sol, como na terra se rarefaz
primeiro o ar para ahi se escol're o do mar. Ao por do sol, como no mar 50
rarefaz primeiro para lá'foge o ar da terr8.

'Nota 46, pago 99.

Seguiam-se o Ql1iclJ!la -e o Aimará que tinham alguma ,afinidade, e. a lin
gua chilena. Alem. d'estas tres, talvez se possam reduzlr a doze hnguas
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mais, e por conseguinte a quinze na totalidade, todas as da America meri
dional, cujo numero tanto se havia exaggerado n'outros tempos, que s6 ás
terras do Brazil pretendiam dar mais de cern linguas. Bervas no seu Diccio
nario poligloto dá eonta de umas vinte e quatro em toda a America do Sul,
as quaes pelo exame das proprias rézas e palavras que publica se )'eduzem
a 111etade, verdadeiramente distinctas. Cumpr'1 advertir-se que essas línguas
cm que predominam as vogaes sdffrem mais alterações do que as mais abun
dantes d'arliculações. Estas _ão no corpo da lingua as feições mais fixas:
são como os os d'estas feições. Por i~ o deve·se buscar a homogeneidade
quanto possivel pelas articulações. D'Orbigny que segue muito a Hervas
conta ('1'. 1.0, p. '164) vinte e tres nacionalidedes linguisticas; cremos porém
poder ri cal' do numero umas oito; pois quanto a nó o Yuracaré é dialecto
patagonico; o Paicolléca, Sarab~ca, Chiquito, e Ipacacuára são Moa;os; o
Puelche é A1'áuco-GlIaranij o Moobi e o Otu/ce parecem irmãos; o Mobima
procede do Guarani; e o Ailllará é am Quivhlla corrompido. E ja não são
poucas quinze Iin-gua. mãí dominantes, quaudo na ~uropa, pDUCO menor
em extensão, se contam apenas seis matrizes das grandes raças:, Tingeas ou
Ugrias, Slava" Gregas, Te%nicas, Cel/icas e Latinas.

Nota 47, 2.a de pago 99.

Comprehendemos nesta excepção uma porção de territorio bem visinho
da costa no seJ'tão do Espirito-Santo e PO'rto-Scguro oade conseguiram pe
netraI' por invasão os estrangeiros Aimort!s, a que mui provavelmente per
tencem, como dizemos em outro logar, os chamados hoje l'uris ou Botocu
dos. Estes estrangeiros da raça Guarani 6 se deram a conhecer no Brazil
no meado do seculo :16.0, i-to é, quando o He panhoes levavam victoriosos
tudo diante de si, a ferro e fogo, pelos lados do occidente e do sudoeste
do logar em que appnreceram, e podiam mais bem ter vindo de Chuquisaca,
do Chile ou do Riu da Prata. Chuquisaca tinl1a-se povoado tanto tle he Ila
nhoe que Julio 2.° a fez bi pado em junho de :1551 (Morelle, Ord. 82). Por
outro lado sabemos que os povos conhecidos pelos nonies de Querandins,
Chands e Pampas tinham vindo dós Andes sobre o Rio da Prata, e que com
a chegada dos H<!spanhoes deixaram a terra e se (oram para as banda do
norte. Alguns Chanás se encuntráralo, egundo lemos em Hervas (T. :\.11, p.
:188), como io~olados nos bosques, em :1761. As conqui ta dós Pizárros e
Alruagros tambem deviam acoçar muitos para les(e. Assim sabemos que os
Chiquitos que parátam em :1558 nas missões de Santa-Cruz de La Sierra,
era gente vinda do oeste (Grao Chaco por J. Jolis, Faenza, :1789, pago 5 8).
Estes emigrados fallavam muito gullural e não erar)] nada navegadores, cir
cunstancias que se davam em todas as raças araucaaas e patagonicas (Her
"as passim).

Nota 48, pago 09.

Por toda.a parte se encontram nomes geo<\raphicos compostos dos ter
mos paraná que signilicava rio, yagna, pllan ilha, aç:í grande, merim pe
queno, etc. Por toda a parle eram os mesmos os nomes dos peixes, tanto do
mal', como d'agua doce; os dos úeijupirás, papanas, carapebas; bem como das
lraíras, dos juquiás, pi7'allha$, etc. Muitos d'estes nomes se encontrilrQ até
nas Autilhas ondu os Caribes estenderam suas conquistas. O nome íuca dado
al1i á farinha é o mesmo mar.dioca, pouco degenerade. Ta.mbem tem o que
quer-que-seja de gual'ani a abundaocia dos gllas, -em que terminam os no
mes das bahias da Ilha de Cuba, e de Honduras, onde seg)lndo sabemos~

tinham estendido suas conquistas oos Caribes ou Guaranis.

Nota 49, pa~. :lOq.

Dtl intento não quizemos n'o texto capitular com o emprego desses n



NOTAS E PROVAS DO PflIMF.JRO TOMO.

m'os barbaros, e até cerlo ponl,j absurdos de nacionalidades indias, que nos
haviam embaucado vários escriptores; sendo qne alguns povos havia, v. gr.
os da capitania de S. Vicente, que eram, segundo os autores, como dizemos
Da pago iOO, cppellidados por seis ou sete differentes denominações, como,
Guaiallás, Temi:nin6s, Tupinambás, Tupinillquins, Maracayás, Bugrcs, etc.
-Ora quasí todas estas denominações apparecem tambem dadas a outros In
dios em mui differentes paragens da costa e do sertãoj pelo que se conlimla
a insurfíciencia de sua adopção pa.ra determinar nenhumas idéas.

Entretanto como uS 'antigos escriptores e especialmente o mais original
delles todos, Gabriel Soares, anles de profundos estudos ethrographicos e
da Iingua guarani, aventaram inadvertidamente essas denominações, e ellas
foram consagradas pelo uso, principalmente com a tradição, convem que
neste logar recapitulemos as denominações que nos transmilliu o mesmo
Soares, seguindo em parle a Gandavo.

Comecemos pelo sul. Aos que percorriam o Iittoral das actuaes proviil.
cias do Rio Grande e Santa Catherina tratam por Carijós.-Aos do Iittoral de
S. Paulo por Guaianás; licando, segundo os Jesuitas, ao norte de 'le uns
Temimill6s. Vinham na provincia do Rio de Janeiro os que cl,amámns Ta·
moyos: em Campos e no Espirito os Guailaca.es i e Papallazes; em Porto Se
guro os Tllpiniquills: nos Ilheos os Aymorésj no Iiltural d'a Bahia os Tupi
nambás, e 1I0S seus sertões os Tupillaéns, Amoipiras, Mara,;ás e Ubirajáras.
Havia em Pernambuco os CaiUs, e mais ao norle os Peligl,ares ou Poligua1·es.
Por todo o sertão havia a Imal essa decantada nação tapuin; o que mais
correc'amente se exprime hoje dizendo havia muito gentio barbaro, muito
Tapuya ou 7'apyuya, que é a orthographia que para a palavra que significa
contrario ou inimigo se prefere na Grammatica brazilica, pago 47.

Nota 50, pago 11.5.

Estes' eram os estolicas dos Peruanos, mui bem lavradas e que tão bem
manejavam os subdltOS do Inca. Tinham 4 palmos de comprido e tres dedos
de largura» en cuyo remat-e, li la parte de arriba, fijan un diente de guesso, .
en que hace presa una flecha de nueve palmos con la punta tambien de
guesso, o de palo muy fuerte, que labrada en forma de harpon , queda con
Rarrocha, pendiente de aquel a quien hiere, 6sta cogen en la mano derecha

. en que tienen la estolica pOI' la parte inferior, e fijandola en e1 diente su:
perior, la dispara n con tan gran fuerza y acierto que a 50 paso s no yerran
tiro~ Acuiia, n. 37, foi. 17.

Nota 51 , pago 119.

Patud em vez de Patigud se lê n'o Dicc. brazilico no voe. ccArcal).
Tambem nos vocabulos ccAlilho» e ccCorda» em vez de pissa7lla se chama
Xáma ou Tupaçáma á prisão que sustentava na testa a carga collonhq.

Nota lS2, pago 129.

Na Revista do Inst. (VIII, 361) se lê de um caso em flue o pai havendo
castigado o filho, se deixara depois lJspautur por este.

Dos Chiriguanás diz (p. 9) o mesmo P. Fernandez:
.Son de genio inconstante, mas de lo'que se puede creer, mudables a lodo

viento, no guardan la palabra que dan: oy parecen hombres, y Cbristianos, y
manana Apo tatas y animales, amigos de lodos, auo de los Espaiiotes, qtl3udo

I Em additamento ao significado que lar, que segundo o Dicc. Braz. pago 2~

demos na pago 101, ~evJlmos acrescen- .«G.oatacára» significa caminhador:
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los está ii cuento para sus interescs; pero por la mas .eve causa r.ompen la
amistad».

Dos Indio~ do' Chacl) diz o P. JUan Patricio Li'ernanddz (Relacion histo-_
rial de los Chiqllito , Madrid 1726-4° p. 426) :

«Parece empero esto menos intolerable, á causa de no reconocer ni aun las
leyes naturales, que qualquier hombre, por barbaro y salvage que sea, con solo
ser homhre, veneó, y aprecia. Los hijos, por la mayor parte, no lienen ningun
respeto á sus padl'es; allles lienen sobrll ellos domillio, baziendose obedecer
de ellos con gl'ande descaro; y si les dá gusto, osan poner en los padres las
manos» .

Nota 55, pago '150.'

Se omittiu alem dos lexto~ citados em nota oseguinte, que deve ahi entrar:
.•.«despidos de toda a cortezia e humanidade.... sem conhecimento algum
do houesto ou de virtude, sem idea~ do ju~to ou do injusto».-Villegaignoll,
Cart. a Calvino (ReI'. do Inst. II, 198).

NOl~ ~i, pago '157.

Alguns vislumbres :le relações maritimas entre o MU:l :J
antigo e a America.

A questão, eminentemente importante para a ethnographia e para a !lis
toria do gen~ro humano em geral, acerca da existencia ou não existencia,
em seculos mui afastados, de relações entre o continente americano e os povos

I do chamado Mundo anli~o, ttlm sido geralmente tratada por escriptll'es, como
apostados a sustental.a ou a combatel·a j não a e clarecel-a, contribuindo a
isso com alguns factos mais ou menos provados, e aguardando da investigação
alheia outros novos, pró ou contra, e cedendo a juizes imparciaes) contem
poraneos ou vindouros, a tarefa'de sentenciar na caUSll com toda a conscicn
cia, ASsim não se espere que nas iJeds que consignemos neste memorial
1I0S constituamos em juizes, ainda quando Lal pareça. Nosso principal fim
é alentar novo;; exploradores, indicando alguns seguros caminhos por onde
ha que marchar com prudencia [lara não extrúviar-se. Assim deixare
mos do lado as confusas nalicias das emigrações, I\OS seculos 7.0 e i2.0 da
nossa era, do bi po S. Brandão llesfle o Porto, ou de àladoc desde a Irlanda,
ou de Erick Upsi desde a Isldndia j pois embora essas emigrações se digam
effectuadas todas pHa o occidente, atravez do Atlahlico, e se encontrem de
accordo com tradiçães recolhidas na America do Norte, da chegada em
tempos antigos áquellas plagas de um homem vestido de manto vermelho,
acompanbado de outros de sotainas negras prégando todos a paz, é certo
qtle, ainda quando eH as deveram ser acreditadas, pouco mais fariam do que
reforçar a eri tencia já provada pelil Sociedade dos Anti-luarios do Norl~ da
communicação que mantinham os povos septemtríonacs da Euro;la com os
<la America. Mas essa communi~ação ara proporcionalmente de recente da
ta, e não se tinha extendido nem ao Mexico, nem ao Perú, civilisados em
mui antigas ems, que talvez um dia se clleguem a determinar. Deixando
nesta nota de parte ii possibilidade de ~ntigas navegações atravez do Pa
cifico, restrinjamos .nossa allenção a alguns factos que vamos consignar
acerca do Atlantico.

Evidentemente provado está, em nossos dias, o constante fenomeno das
correntes cquatoriaes oceanas que, vindo prolongando-se desde o Cabo da
Boa Esperança pela costa africana, se precipitam do Golfo de Guiné para ti

Amarica, levando eomsigo não só madeiras e muitos effeitos menores boian
tes, como lité os navios que perLfend9 o govemose entregam á mercê das
ondas. E' facto q'le tantas vezes se tem confirmado em nossos t'~mpos 1 qU.(J

1 Humuoldt, Ex. Crit. II, 258.
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não ha meio de se du'Vidar delle. Assim assentemos que um barco lanç:llfO'
á mercê das ondas no Cabo da Boa Esperança ou no Banco das Agulhas t'ém
muita probabilid,ade de ir, boiando com essa corrente que os inglezes cha
mam Gulf S~eam, pa'mr ás pragas oriJeutaes da America, Úra constando~
nos por outro lado, pela autoridade do célebre escriptor João de Barros t~

que d'ls náos e pangaios arabes, que desde antigos tempos iam do Mar Ver
melho até á costa de Zanguebar, alguns se haviam perdido, esgarrados com
o tempo para á quem do dito Cabo da Boa Esperança, pouco razoavel seria
acreditar que toelos n'esse tempo se houvessem submergido, e que nenhum
chegasse, COUl alguem da t6polação ao menos, aonde chegariam em nossos
dias, em casos identicos, se no Atlanlico, tão cruzado de navios, não encon
trassem antes quem os soccorresse.

Por outro lado. E' sabido que os Tyrios navegavam o Atlantico, e iam ao
Baltico buscar o ambar. Entre tantas navegações que faziam, embora se nos
diga que procuravam não perder a terra de vista, não seria alguma vez este
ou aqulllle barco levado sem governo pelo temporal até o Guif Stream? E
uma vez entregue ao influxo desle, poder-se ia escapar de ser arrojado á
America? E o que dizemos dos Tyrios para o Baltico, diren.os com muita
maior razão dos m&ritimos d'Africa, e talvez tambem de Tyro, que navega
vam para as Canarias, ilhas que eram conhecidas pelos antiges Egyp::iús.

Logo nada mais nutural d,o que a chegada de algum navIO do chamado
Mundo vel'ho , pelo Atlantico, á America; ainda suppondu que não voltasse,
como alias tão variados textos de autores antigos podem f.azer conjecturur.
O. argumento de que uma vez estabelecida a navegação lião se houvera ín
terrompido jamais, não colhe; pois que sendo natural que os navios não fos·
sem então numerosos como em nossos dias, a simples duração de algumas
guerras, na metropole, nação maritima, durante uma ou duas gerações, ou
a occupação dos P0rLOS dos colonisadores, por qualquer povo invasor bar
bara do Oriente, desses que n'outr9s tempos aparociam com frequencia, e
oontemporaneamente na Amel'ica a Illvasã\l da colonia por novas. hl)f'das do
norte, bastariam para interromper taes relações. E o que mais nos explica a
possibilidade de isso acontecer com a AmeriCll, é o ter-se reaíisado, t{outra
paragem.-A navegação das Canarias que óm antigas eras tivera lagar, che·
gou fi interromper-se: foi desconhecida dos Gregos e dos Romanos, e-as
anliHas ilhas Afortunadas,-as Canarias,=descobTi?'am-se pam a Europa no
seculo 15. Sem Ll escripto egypcio que as deu /l conhecer ao~ geographos gre·
~;os, estes não as houveram mencionado. E quem nos diz que escriptos se
perderiam que tralassem da Ailantida que depois talvez só pela tradição pas
sou á noticia dos Gregos? Outro exemplo de navegações interrompidas nos
,deu o norte da Europa 'na idade media. -Tambem a Scandinavia nave
gára p,ara a Groetllandia; e depois cessára de navegar, e perdêra dessa na
vegação não somente o habito, como tambem quasi a memoria.

E não s6 das Canarias havia noticia nos livros de Ptolomeu, como d'ou
tras ilQas do Atlantico prova Humboldt que havia noticia antes q,ue os ma·
ritimos de Sagres, sob inOuxo do infante D. Henrique, acreditassem tel-as
descoberto 2. E sem embargo, a navegação para eBas tivera Jogar e' se abaa'
donára. ' ,

Assim podemos sem escrupulo assentar: 'LO Que da falta de relações
marítimas da Europa, ou autes dl ArF~a, com a America, em epocas histo-

i Barros, Dec. da Asia I, 8, 4. das "Cabras») e que o'ene lagar vem
2 Sem ir mais longe: p'~ra nós, que marcada nas mappas do seculo 14 com

acreditamos na viagem dos Almagruri~ o nome de "Cupraria", Aoutra ilha ha
,em 1147, não a podemos explicar de biLada de "gente vermelba» a que chO'

'outro modo senão acl!uittindo que foi garam dahi a 12 dias éra evidentemente
uma das tres ilhas do archipeJago da . uma das Canarias.
Madeira a que chamaram de "Ganá» ou
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ridas, ou para melhor dizer consignadas evidentemente pela historia, não se
pode argumentar para deduzir que as relações de ida e vinda não existiram:
2.° Que em vista dos plienomenos naturaes que ainda em nossos dias pre
senciamos, se pode pelo menos afoutamente atirmar que dos navios da civi
Iisação antiga do velho continente, esgarrados e envolvidos pelo Gul{fotream,
algum chegaria com gente ás plagas amerjcanas.

Assentados estes factos, e bem ponderada a muita analogia que na idade
moderna encontraram os primeiros exploradores maritimos entre os babitos
e costumes dos Guanches das Canarias e os de alguns [ndios d'America, se nos
apresenta um novo tio d'Ariadna a guiar-nos neste labyrintho por em quan
to idejll de antigas navegações atravez do Atlantico, perdidas quiçá todas .a
um tempo;-quando dS das Canarias se perderam; q~er por haverem sido as
metropoles victimas de alguma invasão de barbaros,-quer por t.erem ellas
inhibido essa navegação como prejudicial, o que segundo nos revelam infor
mações historicas succedeu entre os Carthaginezes, cuja transmigração para
terras 10rJginquas chegou a ser tanta que o senado a prohjbiu de todo.

Os principaes caracteristicos que nas Canarias nos podem indicar a epo
cha das relações dessas ilhas com os navegadores do Mçditerraneo são f.o A
falta completa do ferro, e o uso de machados e mais instrumentos de pedra,
analogos aos que ainda na Europa se encontram nas excavações de epochas
anti-historicas; 2.° O desconhe.cimento do uso de moedas cunhadas para o
trato reciproco; 3.° O pintarem-se e riscarem-se os habitantes o corpo de
vermelho e outras cores; 4.° O caracter pesado e severo das construcções
principalmente circulares, e de enormes cantos, todas anteriores aD conhe
cimento e uso do arco architectonico.

Ora estes característicos, nomeadamente os dois primeiros, induzem-nos
a suppor que essas ilhas foram frequentadas, e por ventura colonisadas, em
tempos mui anteriores aos que consideramos historicos. E isto vai de accor
do com o haver Champollion encontrado na língua dos Guanches muitas pa
lavras das línguas do antigo Egypto; e com a circunstancia dê que as mu-.
mias se embalsamavam como das deste paiz contava Herodoto; sendo que
os !lraneos das que se encontram nas eanarias se parecem ás das cgypcias .•

Por outro lado: todos esses caracteri ticos eram jdenticos na America,
maxime nu Mexico e no Perú. E não só esses, que consideramos E'm sepa'ra~'
do por atlenção á chronologia, o eram, entre os Guanches e os Aztecas e Pe
ruanos, como os seguintes: Lo O.uso da numeração decimal; 2.° Os cantares
monotonog e tristes, e as danças em circulo em uma fila; 3.° As festas gua ..
tativas ou bachanaes; 4.° As ideas de fatalismo e desprezo da morte; a resig
nação e impassibilidade aparente no soffrimento, e o valor para se mutila
rem a si proprios; 5.° As industrias nas esteiras, redes, cestos e anzoes de
espinhas e de osso; 6.° O uso de fisgar o peixe com dardos, e o das ostreiras
Oll montGes de ostras e cascas dos mariscos que deixavam nas praias nas epo
chas do anno em que os apanhavam; 7.° O uso da farinha feita da raiz do
feto canario (Pl.eri.s aquilina), cuja idéa não deixa de ter analogia com a da
yuca ou mandioca; 8.° O uso de dar gritos e urros, como os antigos, nos
ataques, sempre intentados por surpreza e em ciladas; 9.° O das mumias,
como no Peru, postadas de cócaras. Ainda em nossos dias sabemos que em
Tenerife encontrou uma o dislincto Bertbelot, fi cujo trabalhlJ publícado no
primeiro tomo das memorias da sociedade ethnographica de Paris devemos
o conhecimento das noticias acerca destas ilhas do AtlanticQ, que tanta luz
lias dão em nossas conjecturas de que os povos que n'outras eras navegavam
até ás Canarias não deixariam de chegar tambem a algumas paragens de
America, por !acaso, senão -de intento. Nem dp'ye fazer duvida que não se
conservassem identicos todos os demais usos, depois de tantos seculos, co
mo imaginamos, de falta de communicação; conservando-se as Cana
rias ilhadas, e seguindo as regiões da America a soffrer naturalmente in
vasões de Barbaros vindos do norte. Os Guanches. entregues aos proprios



xous ff I'1IOVAS DO' I'I\IJlEIRO T(}Jl'O'.

recursos consideravam as cabras seu principal meio de sustento e de ves
tuario, e fizeram-se pastores de cabras: os da America, com terras fertei9
e de bosques, se fizeram mais agricultores e caçadores.

Assim já se vê que a admittirmos a possibilidade de relações interrompi
das, entre os navegadores lIo Merliterraneo e os povos a!ltigos d'America, for
çoso seria conceder qU\J só poderiam ter logar antes que aquelles navega
dores houvessem admillido o LISO da moeda cllnhada, ou que conhecessein' ()
alphabeto; e tambem antes que usassem do ferro; metal CUJO invento ou in·
troducção foi attribuido·a um Vulcano, que a mythologia depois cunonisou,
digamos assiril; e perdoe-sll·nos a irreverencia da metafara, alia apropriada_
O ferro era ainda rarissimo no tempo de Homero. No escudo d'Achilles ape
nas a pregadura er~ de aço; e em tempos mais recentes, entre os Romanos,
era fBrrllm unicamente a folha da espada. às artefar.tos da antiga nrchi
tectura do Nilo,-as Pyramides do Egypto, foram naturalmente trabalha,las
com instrumentos de cobre ou de bronze da mesma forma que os do Perú,
proximo das ruinas dos quaes alguns se tem encontradoj e sabido é quanta
semelhança existe entre essas moles egypcias, e as talvez contemporaneas
da America. E se as suppomos contemporaneas, desde já emilliremos
que as relações maritimas, que poderiam acaso haver existido, remontariam
a mais de quarenta seculos,-a uma epocha anterior á destruição do imperio
egypcio pelas Bycsos. Quando pensamos que hoje conheoem<:s, pelo estudo
e interpretação judiciosa de certos monumentos do Nilo, tantos factos que
ignoraram até os Gregos e os Romanos, quem nos diz que não virá dia em
que algum novo Champollion, ou algum futuro Instituto, interpretando os
monumentos desses pequenos EOyptos americanos, que exi-tem no Perú, em
Cudinnmarca e em Azllan, consigam acaso veriftcar estas nossas uprahen
ções, cada dia mais vehementes.-As tradições confusas e os hyerogliphos
dos Aztecas não alcançavam se qt:er a hi toria de mil annos, e as pyramides
de Cholula, Popatlan, Xochicalco e de Teutipuucan devem ser de mui an
lerior data. Perseveremos pois no exame, embora com alguma prevenção••.
Quem sabe se nas cordilheiras pouco exploradas de nossos sertões, ou de
baixo dessa frondosa vegetação dos nossos maltos virgens não jazem ain·
da monumentos como os do Perú?

Não façamos agora argumentos com o uso dos americanos civilisados de
hieroglyphos, nem com o conhecimento de um kalendario analogo ao dos
antigos Egypcio~, primeiros astrollomos e mathematicos da terra; nem com a
mesma idea da Ursa para designar o Sete-estrellal. A analogia dos princi
pias legislativos que Iieavam os parentes, e que obrignvam a um jovlln a ca
sar com a mulher tio Irmão fallecido; o saudar tocando com as mãos a terra
c beijando-as; os funeraes e os sacrificios, os trages, a mitra semelhan
te ás das autoridades judaicas, c o culto do sol exercid(} pelas virgens das
familias mais distinctasj a segure de 'pedl'a ou de folha de metal que os
chefes tinham por sceptro, de forma inteiramente analogll á da antigui
dade europea;-os tapa· orelhas elípticos de folhas delgadas de ouro, seme
lhantes aos das mulheres frisonas, que segundo alguns os adoptaram dos
navegadores phenicios, e que se veem representados em e tatuas de Ninivej
e a linal os ornatos tambem de folhas delgadas de ouro lavradas, (e que vis-.
tas em um gabinete ethnographico ao lado das que se encontram nas mais
antigas excavações dos Etruscos e do Egypto são Ião analogas em tudo, que
até nas guacas ou sepulturas se tem encontrado algumas com lavores repre
sentando elephantes, animaas que a America de 'conhecia) são faclos que nos
levam ao fundo d'alma a çonvicção de um modo que,só a poder de muita pru
dcncia nos contemos racciosos de podermos ser extraviados pela imaginação.

Quanto aos argumentos da falta entre os Americanos do uso cio leite por
alimento, diremos qu.e talO bem a Europa o desconheceu ató que o recebeu
da Asia, talvez depois do ferro, da mesma forma ~ue o alumiar com azeite
ou com cera. A falia dos cavallos c do gado vacum, não pode servir de
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argumento, quando em nossos tempos são·ain,la de tão difficil transporte
por mal'. O~mais tão pouco os havia nas Canarias o ninguem duvida (le que
os antigos conheceram estas ilhas.

Os reinos do Congo e outros d'Africa ainda hoje quasi que não tem ca·
vallos, -

Todas estas conjecturas tomam grande fõrça quando reflectimos bem
nas palavras que nas primeiras vistas Montezuma ou Muteczuma dirigiu a
Cortez, e que aqui transcreveremos fielmente, sem as arbitrarias obServa
ções dos commentadores, e taes como o mesmo Cortez por essa oGcasião as
transrniltíu ao proprin Imperador Carlos V (em urna carta de 30 de Outubro
de 1520). Ei como, sp."undo Corlez, se exprimiu Montezurna:

«Muchos dias há qlle por nuestras escritura tenemos de nuestros antepasa
dos noticia que yo ni todos los que en esta lierra babifamos no somos naturales
della, sillo extranjeros y venidos fi ella de p:trtes muyextraüas; é tenemos asi
mismo que á estas parteE trajo nuestra generacion un seiior, cuyos vassallos
todos eran, el cual se volvi6 ii su naturaleza, y despues toro6 á venir dende en
mucho tiempo, y tanto que ya estavàn casados los que habian queda,do con las
mujeres naturales de la tierra, y teniao mucha genencion y fechos puel'los
donde vivian, ~ gueriéndolos lIevar consigo, no quisieron ir. ni meno ..recibirle
por sefior: y asl, se "0Ivi6. E siempre hemos tel1ldo ql,le de los que dél deseen
diesen habian de venir ii sojuz~ar esta ti~rra y á nQsotros, como á sus vasallos.
E seguu de la parte que vos decis que venis, que es ii do sale el sol, y las cosas
que decis deste gran seüor 6 rey'(rue acá os envi6 creemos y teoemo~ por cier
to el ser nuestro eiior natural; CD espebial que nos decis que él hil mucIJQs
dias que tiene noticia de nosotros.

Nota 56, pago 150.

Nota 55, pago 141

Julgamos que o leitor se alegrará de que lhe demos aqui a inscripção,
que copiámos em Santos, da campa da sepultul'a de Bras Cubas:,

s.a de Bras Cvbas
Ca,·lr. o fidalgo da
Caza de sua ~Ig. Fu
dou efes esta I'ila
sendo capitão e
caza da Mia. I o ano
de i54.5. descobrio O"
1'0 e metais o ano de
60 fes fortaleza
por mãdado deI
rei dõ joã 5. o f.l\eceo
110 ano de i592. As.

.
Hans Staden trata de Dua'rte Coelho, na sua relação allemã publicada

em Marburgo em 1558, chamando-flJe Artokoelio: so conhecendo á priori ~
nome fora pus ivel acertar com a sua significação. Staden escreveu o nome
segundo talvez elle o diria, barbaramente astropiado, Outl'O tanto fariam na
antiguidade os Romanos com os nomes dos Iit)roes e ten'as dos Barbaros;
muitns !les,es nnmes serão pl'olluneiados ainda hoj'l, nos respectivos pai
zes, m'lÍs COl'I'tlctamente do que correm nos livros latinos, a que damos tan
ta autoridade.

De 19arllçú é que cremo se escrevia a elrei a seguinte importante carta:
. Senõr. Depois que de V. A. me parti e embarquey para esta terra de santa

crus de que he ca[litaõ e governadol' Duarte coelho. pus 110 caminho mujtos
dias por causa dos tempos que me forão adversos e'fortes ou por a vontade do
Senõl' ds. ~er asy finalmente cheguey-a esta terra hOIHLe fico para servir. V. A, e

I Misericordia.
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quando aqui vim ter derão me novas de sete naos francesas que pasarão pera
os pitigoares honde lhe eu Snõr dixe que se podia fazer oITensa aos franceses e
depois passarão outras muitas e com húa dellas encontrou hum meu bargãtim
que hia ao Resgate e saiolhe húa zavra aue hia com ella e foi ho seguindo tanto
que ho alcançou e andarão ás hõhardadas e espingardadas e frechadas de ma
neira que quizerão ahalrroar com elle mais os frecheiTos com a mais gente não
nos consentirão e matarão lhe ho mestre e ferirão algua gemte da que hia nelle
e dos franêeses morrerão cinqno ou seis e outros muitos forão feridos por cau
sa dos frecheiros que os tratarão mal e !Isy se alargarão delles no que todo se
fez muito servico a V. A.. E muito mais se faria se favorecese estas terras com
algua gente e Justiças de que tem muita falt:). e posto que nesta capitania ha
muita gente e e~tá hem fortalecida e segura destes gentios estaria muito mais
segura se V. A. tevese aqui Justiças suas porque as terras novas como estas
não se povoão e sostentão senão com muita henenidade e Justiça {:ada hú a seu
tempo esta diguo por que sou cri.,do de V. A. e olmgado alho fazer saber. Se
nõr a Igreja desta minha fazenda de que lhe dei conta e pedi me fize~se me~ce

do abito com algua tença pera com tudo bo servir porque eses sáo meus de
sejos beijarey as lOaos de V. A. cõcedermo e bum pera de mesquita filho de
bastião a.· que foi voso orives e afinador da moeda de Iix.· terá carrego de lho
alemhrar e requerer e V. A. me faça merce confirmar nelle a Reitoria desta
jareja por qne elle he pessoa para iso. Sõr. eu quizera aquerir hos dizemos
desta Igreja para os gastar nella e em cosas necesarias para ho culto divino e
ornamentos pois sou fundador della e afiz á minhas custas proprias e atenho
feita a milhor que há nestas te~ras como V. A. poderá saber e asy folg1ria que
tivese toda lias cousas e ornamentos hoõs e tivese sempre nella bum padre que
he o brigado adizer lOisa e confessar a gente desta minha povação e isto todo
pago á minha custa por que não se sofre húa povoação tá grande como esta es
tar sem. igreja e clerigo que os confese e lhes diga missa porque tem bem du
zentas almas e ha mister dous clerigos para poderem acudir a tudo e tambeu
para se poderem Reconceliar bllm com outro porque daqui á villa de duarte
coelho ha cinquo le~uoas e tudo por antre gemtios e correm hos homés risco
em hir la e hum paure tem necesitlade de outro para se reconceliar e para o
ajudar por que náo pode sempre estar disposto para poder celebrar e conf~sar
agem te desta povoação asy que tinha bem necesidade de dous padres beijarei
as máos de V. A. escrever a Duarte coelbo que náo me impida que os dizimos
se aquiraã para esta ygreja para se prover das couzas necessarias pera oculto

. devino aque V. A. be tá inclinado; asi que em tudo proveja como fOI' mais ser
viço de Ds. e acrecentamcnto de seu Real estado e eu reccba mer·ce por tanto
trabalho como tenho recebido em fazer e sustentar esta fazenda contanto gasto
e risquo para com ella servir V. A. cujas mãos beijo hoje dia 5 de mayo de :>48.
Criado de V. A. Afonso Gonçalez. (Corp. ChI'. 1,80, 102.)

Nota 57, pag.153.

Já fica dito na nota t t, o que pensamos ácerca do verdadeiro porto onde
esteve Cabral: isto é que tal porto foi a coo.cha onde desemboca o ribeiro
MOlJduahy, que fica logo ao norte do rio de Porto Seguro.-Quanto á tra
dição que consignamos no texto de que Porto' Seguro se assentou no pro
prio monte onde Cabral deixara plantada a Cruz declaramos que podia ser
tal a crença de Pero do Campo; e dos que se lhe seguiram. Pela nossa
parte encontramos rl'pugnancia em justifical·a.

A descripção que, da abra onde fundeou a armada de Cabral, nos dei
xou Caminha é em tu -lo conforme com a de Porto Seguro; e sabemos que
desde o Monte Paschoal, ou foz do Rio do Frade para o Norte, a armada s6
correu em busca de um bom surgidouro, indo mui junto á costa um dos
pilotos. Alem do que não era natucal que sem a certeza de encontrar outro
melhor desprezassen o p~imeiro que se lhes deparou.

Nota n8, pago 155.

Pouco fintes da chegada da colonia de Figueiredo ao morro de S. Paulo
naufragára 'ahi perto, na ilha de Boipeba, em Agosto de 1535, a náo S. Pedro,
capitana das duas c~m que saira de S. Lucar o infeliz chefe que foi assassi-



NOTAS E PROVAS DO PRlIIEIRO TOIIO. 455

nado pelos seus. A este anno, e.não ao de Hi37; se deve referir o facto de
que se faz menção no fim da pago 165. Veja-se a fé de erratas.

Nota 59, pago 161.

Barros propunha-se a escrever uma grande obra sobre as conquistas
port.uguezas, em quatro partes, analoga á que depois realisou nas primeiras
tres Faria e Souza, que em hespanhoJ fez populares os feitos dos seus pa
tricios na Europa, Africa e Asia portugueza. Temos hoje por assentado que
Barros começou pela Asia; e na redacção da Asia se achava quando falleceu;
de modo que nada deixou concluido sobre a La e 2.a , nem sobre a 4.a ou
=Santa Cruz=segundo deduzimos das pl'oprias expressões i com que nos
transmille seus projectos. .

Nota 60, pago 162.

Relacioo de lo que dice Francisco de Guzman que vioo en la caravela nombrada
la Conceuicion de que es Maestre Pel'o Sanchez vecino de

Cadiz el qual es uno de los que fueron con ei
adelantado Orillana.

Dice qne Orillana partio á onze de 1I1ayo de San Lucar de Barrameda, partió
con quatro navios redondos en que sacó quatrocientos bombres de guerra, fué
áporlar ii Tenerife donde esluvo Ires meses, de alli fué con la misma armada á
cabo verde donde esluvo dos meses, i por causa de ser la lierra enferma,se le
morieron alli 98 personas i se le quedarian hasta 50 que no eslavan para se
guir la jornada, de los qualro navios que llebava fue menester hecbar el uno aI
traves para guarnecer los oIros de cables y anclas porque en el dicho puerto
bavia perdido onze anclas ai liempo que de allí salio: salio deI dicbo puerlo COIl
tres navios eu que en cada uno Hebava desde setenla i siete hasla cienl preso
nas lomando 5U derrola para la co la deI Brasille rueron los tiempos mui con
trarios, i pereciera Ioda la genle sino {uera por agnaseros de donde se proveyo
de algun agua, i con e ta nesce idad el uno arribo deciendo que no tenia agua;
el qual navio lIebava 77 p_ersonas gente sana i onze cavallos i lIn verganlin. dei
qual dicbo navio IJasta oy no se sabe. Los dos navios que quedamos con vienlo
norle, nos tornamos á encabalgar todo lo que haviam os decaido con los tiem
pos conlrarios, fuimos á reconoscer los bajos de S. Roque i lomando la cosIa
en la mano pasamos por cerca á vista de maranon i basla cient leguas b.ajo la
cosIa. eo medio grado, doze lcguas co la mar topamos agua dulce donde Ori
Hana dixo ser aquel el rio donde el havia salido. 011'0 dia siguiente dia de Santa
lIIaria de la O ballegamos denlro dei rio eo dos islas que alli bailamos pobladas
donde se nos dló por nuesll·O rescale Ioda comida de mai:r. i casabi i pescado i
frulas de I.~ tierra; alli ai "unas \lersonas diximos ai dicho Orillana por quanlo
traia la genle mui faligada rle los tl'abajlls que havian pasados i asimismo por
traer onze c3vallos mui rali"ados por no haver bebido mas de dos asumbres de
agua cada dia, i pues aquella lierra era para rehacer á su gente.i C3vallos, i por
qtie era bien que un verganlin que alli traia se armase para conoscer el brazo
principal donde havian de subir con las naos, i :i eslo nos respondi o que el sa
bia ser la lielTa mui poblada i haver mucho aparejo para hac"r lo sobrediclJo, i
asi subimos con las dos naos hasta cient leguas el rio arriba donde topamos
quat·o ó cinco ulIhios de Inoios donde paramos hacer un ver~anlin i dimos eu
lierra que havia poca comida, de 10 qual se nos murieron alli57 presonas, é es
tuvimos alli en hacel' el vergaolin tres meses, salimos de aUi con el vergan
tin i una nao que la nlra se desizo para la clavason i tablason dei vergantin:
esta uavegacion que hicimos fué ai SUl', i para bll car e1 braso principal fue me
nesler navegar aI sueste, i acabo de haver andado 20 leguas estando surtos,
la gran creciente de la marea nos hizo reLentar un cable que teniamos por don
de de la nao no nos podimos·aprovechar, sino fue de la clavason para hacer una
barca porque dimos altrabes con ella, i ansi nos ruimos :i nu buhio de Jndios
donde de labias de cajas hicimos una barca en que seguir ouestro viaje; estu-

I Rev. do Jnsl. Tom. 15, pago 596.
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vimos eu el hacer della dos meses i mediu en doade quedamos hasta 50 preso
nas, i Orillana se fué decieudo que se iva á buscar el braso priucipal dei rio, i
acabo de 27 dias andados no le hallando se volvió a donde estavamos, i viendo
que de alli á 50 dias '!O podriamos becbar la barca á la agua, se bolvio decicndo
que el andava enfermo i no podria aguardarnos, i por abrel'iar tiemllo, pues no
tenia ~ente para poder poblar, que el se queria tornar á buscar el braso dei rio
i subil' basta la punta de San Juan á rescatar algun oro ó plata para enviar á
S. M., i que si nosotros le quisiesemos seguir despues de becho nuestra barca
que por alli hallariamos. i asi nosotros quedamos haciendo la barca i nos tli
mo buena mana á tomar amistad con los Caeiques de aquella tiel'ra que venian
á rescatar con nosotros la comitla, i asi ai tiempo que hechamos la barca en el
agua se fué con·nosotros con seis cauoas un Cacique, dando nos por nuestro
rescate toda la comi,la que babiamos menester i dandole uosotros á entender
que ibamos a hacer guelTa á los de Caripuna, porque segum! delloo cono cimos
ser só.s contl'arios, i asi nos lIebaroll el rio al'riba 57 leguas hasta las Islas de
mal'ibiuque y caritan, i de alli aquel Cacique que nos pI'oveyo de tanta comida
q'le fue de-menester alçarnos de alli por no caber erfla barca, porque tres dias
que estnbimos alli nunca faltaron de 60 hasta cient cauoas de abordo, i alli se
quedo el Caciqlte que COII nosotros iva, i nos fue á mostrar el camino el Caeique
dei maribiuque, i asi tornamos á caminar el rio arriba hasta mas de 50 leguas
donde bailamos tres brazos pl'incipales, i subiendo mas arriba hallamos seI' toda
aquella camidad de agua, ser un brazo dei qual terna de ancho bien 1:2 leguas, i
por la harca hacer mucha agua i faltarnos la gente dei remo por ser poca, i por
tamhien faltarnos el rescate, viendo que á S. ~L no podiamos hacer ningund
servicio i por asegorar nuestras prllsonas, acordamos de volvernos, i asi nal'e
gando el rio abajo 40 leguas antes de salil' dei rio topamos'un pedazo de tierra
b qual tuhimos POI' tiel'l'a fil'me, el qual era de mui grandes zahallas i tierra mui
proveida de sementeras de comidas de los mesmos [ndios pOl' meLlio 'desta tier
ra viene un esteI'o de agua el qual nos pare 'cio venir de tielTa alta, i dei la 01:1
yor parte desta tierl'a se pllede regar dei e.tero, esta tierra lIaman los Indios
comaa los q lales 1I0S salieron de paz, i nos diel'on por nuestro rescate casabi i
mai? en gl'and abundancia, batatas i names, pescado patos i gallinas i gallos de
Espaiía: aqui se halló un pabo ()~spana en esta tie"ra havia pueblos de 6 i 70
huhios, entrava de nuestra gente die7. ó L10ze hombl'es en quatro ó seis leguas
la tierra adentro, traian pur su l'escate 50 i cient Indios cargados de cumlLla: ai
tiempo de la parti la 1I0S quetlaron seis hombl'cs por su vOIUlltad i porque les
parescio la tierra buena, quatro leguas el t'io abajo se nos volvio un marll1ero i
tres soldados COII el batel qLle tr.liam03, tubimos por cierto se I'olvieron con los
otros, i a3i navegamos el rio :lbajo hasta venir a la m11'garita donde hallamos á
su moger de Orillana, la qual nos dixo qne su marido no havia acertado :'t tomar
el brazo princillal que buscHa, i asi por andar enfermo tenia determinado de
venir á tie~ra dc cristianos, i en este tiempo andando buscando comida para el
camino le flecharon los Indios [7 homhres,. De esta congoja i en enfel'me\faLl
mUI'ió Orillana lp.ntro en el rio. este rio esta de norte SUl', la costa se corre dél
este hne.te tomada el altura pOl' donde entr:\ nos, i por do de sal imos tiene de
boca 57 leguas; ba se de entender que todo este rio esta Jleno de [slas.

S. C. C. M.-Despues que escribi el último plie~o me bino la certitlumbre de
lo que en Portugal se haze sobre lo 'Iue ia escl'ibl ii V. M. arman los siguieotes
D. Juan de Almeda hijo dei Conde de Brandes i un «Diego uiíezu de qnesada
que dei Peru traxo alli vuena copia de dineros i porque elO, ,Juan de AlmeJa
enfermo en su lugar melieron á D. Juan de Sandi. qlle le tienen pOl' mui balien
te homhre que se'acompana y recihe en su casa acuchilladol'es i hombres revol
tosos i á tales a escogido que baian á esta empresa los navios que an apal1ejado
son 4; dos ion maiores cada uno de asta 200 toneladas, i otros dos mellores que
hellos. Car~an artilleria de bronze mucha i ITIl1nicion en ahundancia tanta que
me dizen que lIevan polbora para conilatir con qualquiera gl'antle armada. bi
tua lia ll1ucha. Ias armas i munillion dizen qlle pone el Rei i la costa los armado
res. i quiza "que todo es dei Rei. Ia hoz de lIapmada es para el brasil, i la vel'dad

llara N.a empl'esa porque,eÍt lishona ban buscando personas que aian estado en
a costa i aun h'Jblaron que fuese con ellos á uno de los que baxó por el rio con

el adelantad? Orellana· que se fue de aqui alia porqlle fue en la muerte de un
bombre aqUI en Sevilla i buiose alia. lIeban patentes dei Rei para tomar gente
i lo que hubiesen mellester en todos los lilgares que el Rei de Portu~al tiene en
:)rjllella costa. i an de lab.ral' alli bergantines para costear prometen dlbidir i .dis-



tribuir en partes las provincias que se ~anaren allí: para que acuda gente á ellos
aunque traen en secreto que han ai RIO i publIcan ai brasi!. dizenme que para
desme!ltir las bespias lIeyan rescates en nombre 4el Rei, la armada dizen que
ha I/!ui probeida i que se partira este mes i se íra la v~elta de las lslas dei cabo
b~~(Je: i,alli ara lJ,uebo carnaxe V. M. lo sabra por bia dei embajador mas espe
zificadamente que est~ en la corte de Portugal la qual esta en V.a Ciudad i abra
25 dias que D. Juan delBandi abia)do desde lisboa á en otra ablar con el Rei
V. M. ~.era i, mandara aca ló que cump!e. .' ,

Quanto á lo de N. armada y. lt[. ~epa que -él adelantado se caso contra mis
persuasiones que fueroo machas llixitimas porque'á ellJno le .dieI'OIi<dote lIin
guna.' Dlg~ ni un solo ducado j quiere ,"e~arl'àllli8u1mnger.j aun una ó !! quiía
das, 'allego de su parte'· que n01poltili1ill'sin 'mUge!')! palia ir Jamanzébado quese
queria casar, 'a, todo la responlli 8ufiei~ntt!meh~ell:omo se,aDia de responder OG
mo cristIano i e'omo iJortbenib. á est:í elil~esa'pàr:l q'u.'e ntl <ódupasenios el 'arma
da coo mng~'res y gastos para ellas."á 1>robeitl~'J>Or' gimeral i 'lugaI' teniente una
de las personas que le casaron lto'oollveniell'l'e' ai OfiEio ni aun a lt e1 biaje sobre
la qual probicion ubiera de ah.er ·renzilla sino seat'ajaràj ,pl'obeio.de maestre de
eauipo un jinoves contra las·leies 'y bólu)ltad de ~o'~Sl; que ~stáh ~l1Ojados por
hazer italiano sobresta gente. primera' s'e ablo para que fnese 'por procurador
de los Jinpbeses para recabar sus parte 'iJué 'p'iden i'páià l,lsto se hahia de'pedir
litenzia á V. 11. por ser estranjero: i allende'déstb lzole maestre de campo, i me
dizen que le'dió'·dinero's. no me dijo ilada qeHo,'i yo le 'I'eprlindi deiante todos
los ofiziales àestó i·de otras cosas. d,e toilo'l9''<JUe convieoe á esta armada i ai
gobiernp della dare abiso á V, M. quando mandara·quese deba ·azer sobre los
capitu:Jtls.de los lI:inobeses. ' • ""

ES'el adelantíldo Lan bueno que cada petsona que le dize-una'o()osa·la cree i la
'b,aze. i tanta dulzedumbre Has'vezes'es de1pMb iprobééhol. los n'a'bio~ que ·te
nemos e~tan 'desarmado~ de l,Irtilleria, ijuales 'selin"iullo escribi á V. M. hnie
quanto pued'e el adélaritado de darme parte/lIe lo que se h,aze porque le repren
do deUo ilde lo que' me pilreze que hare f!leta de lo que,a prometido' i capitu1a
do. como nu s~ lo que y. M. ijuerra manl\ul'-en la' capittlla7,ioo estoi indetermi
nado de lo Ilu~ tengo de bazer. a' está hora Ilego una111be de la armada de las
iodias que dize qoe abra p'ocos dias que se partio de la compania' de las olras
N. S. Ia traI 11 eon hien i'felizite la inperiat.persona de V. S. M. .c'on universal
dominio, de' S'evilla á 20 de Novielllhre 1~ aií"E~s.

D. V. '8. 'M.. I

E! menor lJe sus capel!anes que ~us cejiarios pies·i-manos besa-Frai Pablo de
Torres, Ue la Qrden de Santo DomlDgo. " I '. I , •

Despue!l'I'le'aber escrito esta Uego, aquH'Se1Jitla D. Juan' de Sandi el Oapitan
de larmaéla;tle-Portul:al i'luego aunque noóheJavise á jos ollzl'ales de lá'casa de
ln contratllZiol}! esta, lue á 2·1 dei [lreseIlte pieriso tlue'veqga fi espiar ó á soosa
c~r al~nna /tltilte'de l'a N.!1 que etlos piensan' qtle tleneu-notizia dei Rio,~Copia
da'Col!. deiMli'iloz). ., • I' 'j, j 1" : , ~ (I" I I .

I • ,},\ I I ,li' J ,. ~ • J

i } Nota!6t, pago 17õ. I I
" I I

Em vez de orgulhosos'disseramos lÍl~thor valdosos-, tntanllo ·àQ~(.Ba'rba
ros. Estamos de acordo com J. B. Say em' que o homem'p0r' natureza 'e'ain
da mais escravo do amor proprio e da. vaidade, do que do interesse ou egois
mo. E segundo elle a sciencia do moralista deve consistir principalmente
em saber diri~ir essa~ paixõ~ em Iav9r jda socied\ldei por quanto e~tj/lguil
as fôra impossivel.

Nota 62, pag i76.

Ros .ameaças dos [ndios sentenoiados li :morte er.am ·tão~ llxtraordlóarias
que ch~gavam a ser &Xlravaga~tes. Todo~"ós que lerlham, lido aa nb.ras do
svropatbieo escriptot 1r'dnOeZ Moljtagne le~-áõ presente a- cel~re' ameaça que
elle tránscteve 'em um l de S&'l1s Erlsaio's (Mv. U, cap. 30): «(~inde· bem
Iiardidnmente; II junliW·'vOllJtodos· pilta~ melilevorar~ FJ '!lomereis a pedaços da:
'e~rÍle 'de VOSS<lS pai~' 'el !>'VÔS!cqué se,rviu ,dê' pasto ao meu .corpo.úFJstes. ,'m~~
'eíilo's, esta carpe, lllestas·vlllas são as vossas, meus pobres ltobtos.~'Nã{)-en
contrareis' 'outra susl'aocia além dll dos vóssos proge'!litor~s. Baborll,ai bem;
~ue sàboreareis a'"ossá pro~rÍÍl cdrnM;' , . I I" I ..
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Nota 63, pago 178.

, Se,em qualquer nação O· melhor governo é'o que mais a civilíga e que
melhor educa e enca'minhâ o povo, em uma terra em que ainda ha Baroa
rds sélvagens e aHthrlipophagos qual missão do gov~rno será superior á de
chamar delles quanto anles á civiJisação u maior' numero possivel?_Eis todl~
o trecho do relataria do Sr. ilJinistro do Imperio:

«Aos defeitos capitaes d'aqueUe Regulamento se aggregão aind~ diliculda
des de outrolgéneroj qu.e em vão se tem procurado remover, e que muito em
baração a solução das questões, 'que naturalmente se ofTerecem na escolha dos
meios e systema, que mais convenha adoptar para emprehender com proveilO a
Cate,chese. Os·indios arrancados das brenhas não perdem de ordinario a incli
nação á vida errante, a que de novo se enlregão dllsde que são forçados a um
trabalho regular e aturad!>; muitas vezes acontece que apenas concorrão aos
aldeamentos quando ba n'elles ferramentas, roupas e outros objectai a destri
buir; mas feita a destribuição desappaJ;ecem».

»São ~guns tão, ferozes>.que Q.ão ha D;leio de domesticaI-os, e seu appareci
men.to deixa, sempre vi"tigios indeleveis de suas depredações, crueldade e ra
pina;·taes são entre 9utros os que babitão os sertões da Provincia de Santa'Ca
tbarina, onde até hoje. se não poude formar um só aldeameuto; ainda no anno
proximo passado aggrílvárão elles as atrocidades de que vos dei conta no Rela
taria a)llerior, accomJ1lelte9dO por duas vezes uma casa no logal: da Boa Vista,
que completamqnte.sªqueárão, assassinando um escravo, I I '

»Outros ainda mais ferozes, simulando que se querem aldear, illudem com
~ncrivel barbaridade a boaíCé ilos que n'eJles acreditão, pata em premio ao aga
salho que recebem, commellerem a seu salvo inau!litas crueldades; e d'isto
acaba infeli1<mente de dar-se' horrivel exemplq l1a Provincia de S. Pedro, Qnde
por esse modo accomelterão os selv,:fgens suas Fazendas no districto ela Vaeca
ria, nas guaes assassinárão seis' pessôns, roubárão quanto ach:írão, queimando
e destr\lfndo o que lião poderão conduzir, e raptárão tre5 .donzellas, outros l!l'!
tos memilOS e uma escrava. COPIO é de prever" deu este faclo Iogas a represa
lias, em que se houve com Criminoso excesso a força encarregada. pe repellir a
aggressão, e resgatar as pessôas raptallas; e se bem que fossem le,galmente Uro
cessados os que se excedêrão n'esta diligencia, isto não llestroe, ne)ll mesmo
attenua a impressão produzida: por factos d'esta ordem, que certo mais que
muito contrarião a Catechese. • , . ,

»Por outro lado não menos a contrari~o as violencias .commettidas ,contr~ os
indios ja domesticados em suas proprias pessôas e bens; sendo mUltas vezes
praticadas por aquelles mesmos a quem está confiada a sua direcção; e tlldo isto
prova assás quanto é difficil acer~ar com os meios de vencer tantas e tiío oppos
tas resistenClas. (Sem' o emprego da força», posto. que mui prudentemente. di
rigida, «não é passiveI repeJlir a aggressão dos indios mais ferozes, reprimir
suas correrias, e mesmo evitar as represaUas a que ellas dão logar»; mas só da
caridade religiosa se pôde e deve esperar a dedicação e sacrificios, que exigem
as fUllcções de director de uma aldéa.
~A força para conter, a religião para attr.l\hir e conservar, são pois os dous

essencialiiimos elementos da C~techese.»

Nota 64, pago f~.
, I'

I Palll-vrns africanas são tamhem tnóxinga (surro), tanga e tipoia.

Nota 65, pago t94 in fine.

Q te;xto dos fS,6 lartigos mencionados na nata (i) deve ser estudado com
altenção por quem haja de ~scrcver a historia especial da administração
financeira do Brazil. Quanto aos Ijvro~ mencionados na nota (2) infelizmente
vam-se ldeixando:extra,:iar: 'ou perder, de bicho muitos delJes,.bem COIJlO os
das nossas antjglls municipalidªdes'l A tal respeito urge muito I tomar~m-se
providencias,j I~vando-se a um ,ou dlli~ grandes depositas situados (não 110
Rio de Jan,eiro) nos log~re!l mais eleyados e seccos do Imperio, e onde não
-dê o bicho todQs os manuscriptos <at~ o fiml do seculo passa~o, ou já ató o

• principio do actual reinado. S. Paulo ,seria exceHento logar,pa.ra collocar um
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desLenrchivos do Imperio, e o &eU edificio isolado podia oollSlituir o monu·
menta do Ipiranga.:-Outro podia collocar-se no Ouro Preto.

1'(ota 00, pago t9:l.
, ,

Para que se tenha mais exacta idéa dos valores da moeda por aquelles
tempos; daremos n'esta, nota alguns 'factos pelos' quaes se possa dirigir o
leitor.

A lei 25 das de 26 de novembro de 1538 (imp. por Ger. Gallarde e'm
11539) manda lavrar cruzados de ouro de 400 rs. de 112 menos 314 de grão,
sendó o ouro de 22 518 quillltes. O real' portuguez de p'rata era de dous
vintens.-Em 1556 se lavráram na casa da moeda de Lisboa 5f72 marcos de
ouro, a razão de 30,000 rs. o marco, total de 387,900 cruzados; e 16,700
marcos de prata, que a 2,600 faziam i08,550 cruzados.-Em coore H,OOO
cruzados t._Somma 507,450 cruzados. A provisão de 22 de abril de 1570
que reformou a urdenação de 27 de junho de 1558 mandou que do marco
de prata de 11 dinheiros se fizessem 24 tostões, cada um ~e, tOO reis, e de
seis ceitis o real (e011. de leis de D. Seb., em 8.·, pago 158 e segs.)

Nota 67, pago 196..
No Liv. 7.· f. HO v. da Chancel/. de D. João m, está lançada apostila

por Christovam Benavente, mestre em artes e escrivão da Torr.e Tombo, em
favor de Manoel Coutinho. A este ultimo,foi passada a carta de Juro, em 16
oe Agosto de 1576;-1l se constituiu em seus d,escendentes o chamado Mor
gado do Juro que por descuido dos ultimas herdeiros chegara a prescrever,
quando, em i796, Jose de Seabra, sendo ministro do reino, alcançou o decreto
de 13 de Maio, supprimido por seu,s s,erviços a prescripção em favor de seu
filho e agraciando a este como herdeiro d-e sua mãe D. Anna Felicia que
pleiteava, não só o mesmo morgado como a mercê de uma commenda, e a
successão ,em outra de seu pai e o titulo de Visconde da Bahia; por isso que
seu 8.· aVô,não liavia recebirlo tanto peJa sua capitania (onde não invertera
cabedaes, como os que as outras que se venderam, depois de ja formadas),
etc.-Jose de Seabra teve talvez occasião de começar a pensar nesta graça
ao recolher pela Bahia em 1778 do seu degredo de ~ annos nos sertões d'An·
gola.-

Nota 68, pag, 198.

O Conde dos Arcos, a quem a Bahia deveu tantos beneficias, quiz ain
da para ali tqlDsferir de todo a cida,de, corrjgindo assim o erro da primitiva
funilaçao. O general Andrea, que tantos serviços prestou na administração
de quasi todas as provincias que estiveram a seu cargo, chegou a mandar
traçar as ruas para regularidade d'essas casas que para ali se agrupam.
Virá dia em que um presidqnte que) tenha prestigio consiga transferir para
ali, ao menos algumas repartições da alfandega;-e com isto tudo o mais
se fará.

Nota 98, pago 215,

Guillen havia sido boticario em Sevilha, onde chegára a fazer reputa
ção c'omo grande jogador do xadres. Havendo descoberto um novo meio para
obserVar as longitudes, passou-se, em 15-25, a Portugal; esperando que abi
lhe premiassem e adoptassem seu invento (Navarrete e Hist. Naut. pago
178, 182 e segs.). Foi primeiro, em 1527, empregado na casa da India,
Em 1538 passou ao Brazil com Vasco Fernandes. Em 15~i partiu para a

I'Livros dos frades de S. Vicente na T. do T" 1', 9,°, foI. 2016.
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Bablél'e ahí perdeu a mulher e um filho que tiQha, e foi Mm os tres filhos que
lhe ficáram exercer em Porto Seguro um emprllgo de Fazel\da. Oom as 1l0
vas de ouro que ahi teve, enthl!~i smou-se' e esçreveu a Thomé de Souza in
culcando·se para n empreza. Chegon a'seí- para ella escolhido, porem adoe
ceu e ,.~ltou á Bahia onde, quando melhorou, fpi encarreg~do da abertura
do caminho da çi~a,de, ~~ra.a. Riiieira ,etc. Voltou depois a Po~td Se~,uro
como provbdor; e aInda ali vIVIa aos 12 de março ali 1561, com 74' anllos
de ,idaid;, pois se ~ol)servta u!pa c~rla ,que então escr~vl\!1, em qUIl d~ novo
recommendava R~rl;!! erança na d'escoberta àá~fuinas,-~tc. (N. 76 p. ~64.)

Em i 5tH, h~:vid sitlorlii~Q QNalleir~ Ide Clir.ist<f', clÓfq. a 'tença aitntial de
50,000 reis, l' J" I • I ,I', " ,

l ., ! I f •

Nota 70, na, di~ paI'. 215. • , ,J

Carta.fIo ~. João dê l\.spUaueta.
(Ultima na ê,9l1ecção de 1555~.

Agraça e amor.~e N. S. J. G. seja sém(}ré e.~ nossas alma!!.

Carissimos Irmãos. Passa d~ anno ~ meio que por mandado do nosso P. Ma~
nuel da Nobrega ando em compannia de áozo bomens christãos, que por man
dado do Capitão entrarãoJlola terra dentro a descubrir se havia alguma nação de
mais qualidade, óu se hati na terra ooisa. porquB \tiess-em: mais .cftistã s a po
voal-ai_o que suminamente.imp0l'ta PAr~ a eOD"Vers~o de&~es gentjo~. Esta. não
he' selj<\o, para I he~ dar conta coj1\o 4eRols dp L-empo .ql,ll:l dlsSll vol~, e0m. tpdo!\
os doze cpmpanhell'?~, p~la gro.l;Jl; dJl Se,opor, 'll~VQS ~ em I)Q~;qu~:,ef,a o para
<Ne o (ladre me enYla~il com eUes.. . • . ~

'Qar-Ibes conta cro caminilo e'ni'lliHicnl rI !lei'l !tunda 'aé~ôá~:'~ãs comó sei
que com issO lhes voú dar co'osol'aÇã'oNirei em 1;era1 â:lg(Jm:l- CÓIS3' do que pas
samos e .VilJlOS. Saberão, irmãos carlssimos, qué' entráwos 1101 ~e1P1I dentro 550
leguas, sempre por caminhOs pouco. descobertos, p01::'serras JÍUl.i fnagosas.que
não teem conLo, e lantos rios que emlpartes.nü espa.C}j) Ue qU:ll.tOl.oU cinco i le
guas passamos cincoenta vezes contad:}s por aglJ,.:!,:e multa,s vezç.s,s~ mc não
soccorreram me bouvera afogado. Ma's de Lres qíezés fOlJlQs ppr terras mui
humidas e frias por causa das muita~ arvo es mÓi grossas e atlas, de folha quE!
sempre está verde. Chovia muitas vezes; e niúnàs noites dormíamos molhados,
especialmente em logares des~ovoados; assi Lo~o em'cuja companhia' eu ia;
estiveram quasi á morte de enfermidades,llns óas aldeas, outros em despovoa
dos, e sem Ler ouLra medicina que sangrar-se de pé, forçando a necessidade a
caminhar: e sem ter outro mantimento as mais das vezes que farinha e al5ua não
perigou nenhum; porque nos soccorr~u- N. S. com sua misericordia, hvrando
nos tamhem de muitos perigos de indios contrarios que algumas vezes deter
minavam matar-nos; p~incjQa,l.mente e,IU uma ~ea J;raQ~elonc\e estí\v-an eus
feiticeiros fazendo feiLiçarias,':\9S q:uaes, porql ~.~n.dãJl\ di,.ú!Da:Í>~rte',I)a~a ,ou
trí\, fazem os in,dios grandes recebImentos, cbncertân'di 'of caml~~bs pbr onde
hão-de vrr e fuzen<fo grandes festas de ~omer e ~'éJjer. I 11~ • l.

Estava pois nesta aldea milita 'génte de outros ãldeas Iqne (Opa vihdà ás festas
dos feiticeiros: logo que O'OS cl1egamos Jíbu 'le entre .alies algmlIIt alboroto; mas
um indio principal que 'ia comoosco mui, bom homem, eomeQOu a fa.zer-lhes
uma pratica a seu modo, .com qo,e socegaram. Apesa llisqÇl, n~o ,quizemos ai:li
demorarnos mais que aquena noite que foi paTa mim mui triste e mui cp~pri
da; porque vi cousas que fiquei espantado.-No meio de uma praça tinhàm feito
uma casa grande, e nella outra mui pequena, na qual tinham uma cabaça figura
da como caheça bumana mui ataviada a seu modo, e disiam que era o seu sanc
to, e lhe chamavam «Amabozal'ai, <Lué'qUtl~,dizer, pej;spa(qtte l!ll,nga e fotgq, que
tinha virtude de fazer que os velhos ,se tornas jlO1 mRços..Qs 'Indios an,dayam
pintados com tintas, ainda nos 1'o-stos li e01~t'f{Da~os.de pe"nas de '~versas
cores, bailando, e fazendo muito\; gestos', torcendo :\s,boc'a e lI!tl~do uivds co~
mo perros: cada um trazih na'mão uma cabaçâ tl'piJi~~da, diz ~~~, qUQ a<ÇIlJ.ell..!ls

11

t Fizeram uma cabana seguindo o
seu costume, onde puzeram uma caha
ça feita a modo de rosto humano ata-

J II '1';-;'
viada de pennas; os feiticeiros que is
to fazem chamam «Pagés» etc. Anchie
ta, ibi. Era o «maracá».
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eram os seus sanctos, OS quaes mandal'am aos Indios que não tca»aJhassem
por que os mantimentos Daceriam por si, e que as !rechas iriam a<Ycampo ma-o
tar a caça·: eslas e outras muitas coisas que eram para ch9rar muitas lagrimas
vi. No outro dia nos (omos e passamos muitos despovoados especialmente. um
de vinte e tres jornadas por entre uns Indios que chamam Tapuyas, que é uma
geração de Indios bestial e feros; por que ândaín pelos bosques, eO!D(J'Inanadas
de veados, nús, com as cahelJos compridos como mulh.eres: asua fala émui
barbara e enes moi carniceiros: trazemí frechas 'ervadas eJdão cabo de um-ho
mem n'um momento. Para palsar por entce eUês jnntamosJDuitos dos que es
tão em paz comnosco, e passamos dom espias adiante com grande perigo. Um
Ind'io que vinha comnosco, e era para mUIto, passou adiante um tiro de bésta
dos htancos, e de subito veio uma manada dos TapllJlas, que despedaçando-o,
o lâvall3m em quartos: e com este receio, nem os brancos, nem os Indios ousa
ram d'então por diante apartal"-se do caminho, pelo qual soffreram muita neoes
sidade ate de agua. Os dias aqui eram calorosos e as noites frias, as quaes pas
savamos sem mais cobertura que a do ceu. Ne~te ermo'passá)nos uma serra
mui grande, que corre do norte para o meio dia e neUa achamos rochas mui
allas de pedra marmore. Desta serra nascem muitos rios caudaes: dois delles
passamos que vão sahir ao mar entre Porto Seguro e os llheos: chama-se um
Rio Grande, e o outro'Rio das Orinas. Daqui fomos dar com uma nação de gen
tios que se chama aCathiguçú~. Dahi partimos e fomos :Ue um rio mui calldal,
(lor nome "Pará, que segundo o&lndios nos informaram é o Rio de S. Francisco
e é mui largo. Da parte donde estavamos são os Indios que deixei; da outra se
chamam Tamoyos, inimigos delles; e por todas as outras partes Tapuyas.
Vendo-nos pois neste aperto, pareceu a todo!; que ordenassemos barcos em
que fossemos pelo rioj e assim começou cada um a fazer o que entendia porque
não tinhamoa caI'pinteiros; e assi \lOS assentamos em ulJla aldea junto da qual
(lassa um rio por nome aMonayl», que vai dar \lO outro, e~sto para não sermos
sentidos dos cootrarios que estariam dahi tres leguas. Fizemos logo uma cruz
grande e a pozemos na entrada da aldea, e junto delia fizemos uma bermida
onde fatia praticas de N. Soro :jos companheiros, e com licença de todas pome
cei de ir pela~ aldeas e logo na terceira onde fui achei as suas miseraveis fea
tas, póis tinham na praça uma menina pequena alada com umas cordas para a
malar, ao que se havia juntado muila gente das outras aldeas: cbeguei-me a
ella, falei-Ibe na lingua dos nossos IndiOlõ, mas não me entendeu por ane era
filha de Tapuyas, que são os salva~ens ue que atraz disse. Aqui vi cerimonias
que nunca tinha VIstO neste acto ae malar. Daqui fui bastante lriste para outras
aldeas, onde tamhem lbes disse coisas de N. Sor.; e folgavam de as ouvir, mas
logo s~ esquecem. mudando o se\lLido em seus vinhos o guerras. Tornei-me
aos chtist~os b3ptis~ndo alguns meninos qu~ ac~rtaram de JDorr~r. Em uma
aldea d~stas achei 'tUDa coisa como pez, que cae de'umasarvQres que estão rios
camp~, e eslillando as!!i p~l'a arvore, como' pelas folbas faz'uina pasta :dnra na
terra: levei uma porção pára os bareos e qualldo cheguei a\:beil d~is <pIasi aca
bados; e os êompanheiros enviaram pOI' mais pe~ pina cálafelar. estás) doís bar
cos que estavam quasi fcitos: cOPl'e'mos mui gcão perigo, pOl'que osilndios que
estão da outra banda do Rio souberam de nós, e passaram. a nos impedir a via:'
gem: e foi o perigo tão graude que me metti na hermida, e me puz dianle de
um Crucifixo, que levava comigo. Foi N. Soro servido que ainda que alguns fo
ram mal tratados, nenhum perigou, e eu os curava com mel silvestre e os In
dios fOIll\~J11:l rrat;ldo~; p'e10 que nos--em\,larcamos cOfIl muito cuidado, e fomos
pelo rio :l;baÍl:o; R\a~ não podemos coqlin,uar ap~Yegaç~o e assi ~foi necessario
tomal1 cons~lho de novo acerca de. nosso caminlio por sér toda a terra 'povoada
em derredor de diversissimas gerações' ae fndios mu)' barharos e crneis: As
terrlis-que cercam este rio em trinta leguas ou mais são mui planas e fermosa~:

parece-me que nacerá nel\as bElm quanto lhes plantarêm o.u semearem; porque
do mantimento que usam os Indios e de dill.çNlas fructas bª grandissima có'pia:
o pescado não tem conto, assi neste rio.como n'outros mais pequenos, e em
lagoas. Quando os Indios tem delle uecessidade juntam-se os de uma aldea ou
de duas e vão ambebedal-o; e assi tomam tanlo que vem depois a feder-lhes
em casa: e.desla maneira ,tem p0'lc~, lJedeBSid;l,de de ~nzoes) ~,pril\clp:jlmente
no Rio G~al).(le punes pescal}l com ~lJes.e não são de ferro e.gnan~es c deas de
"1Jl palmo ou dois; porque lia um,pe;xe' que se chama aPirâyv, q1j.,e

j
SOl'líl,um an

zol cOql os den~es como com una naval~a, q que vi com meus 'o ij.os, pois de
outra maneira, apeUJs o crêra. Sahldos do RIO' fizemos nosso caminho por terra
volvendo-nos. Achamos na terra que andamos que commamente não t.éní su-
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perior,. o.que é causa de todos os males:'tem tal I~i .entre, si que re~ebendo o
menor pelles uma injúria dos ebrisliíos, 'se JUJltam todos a vingai-a. Sao pobris
simosç nélll'tem coisa propria}' nem panticular, antes comem em commum oque
cada dia pescam e'caçam, 8e mo.;ti'am.algum' amor aos Christãos é por cobiça
que tem das,suas'coisas, e.é tanta que' quando não lhes veem ootra cousa lhes
tirám os.vestidos ' edepois Ih~s dão de-comel1,com a condição de que arranquem
as p;eslan:ls e' h3rbas como elles e vão caçar e pescar juntos. .' ( "
~s tem~os,(são.muHemper..dos, fóra de alguns annos seccos. HílilmuUa caça

ass. de. amníaes" Domo de à!ves: ba unS 'anim~es que se cnamam Antas'pQuco
menores que mulas, e parecem-se com ellas senão que tem o pés como de
boi. Tamhem ha .muitos p011«OS montelles e ol:\t1'os animaes que tem uma capa
por cima á.maneira'de cavallo armado: ha raposas, lebres ll.coelhos como nes
sa terra. Ha Inuitas castas de macacos: entTe as quaes uns pardos .com .barbas
como homeos: ha veados, ~atos monteses, onras, tigres e muitas cobras, -entre
as quaes na umas que tem mo.rabo uma.coisa áJ llliIneira' de C;lscave1i e t\lm.Uem
soa;.e quando topam qlguma pessõa bolem'e fazem soldo,com. eUe, e se acerta
de se não, apartac mordei el poucos escapam dos mordidos, que ,nã-o , mQr1'am.
Ha umas aves que sáo.como perdizes; oll~ras(CQmo faisões, coD;! outras muitlls
diversidades: tambem vi em 'poder rl'lndios dois :lbestrulles. O frjlcto solido
desta térra parece 'Que sera quando se fót poyoando,de;christãos. Ds. N. SOl'.
PO!' sua misericordia tire estes·misera'veis çlas abominações em que estão, e a
nos odtros dê sua gra~a. para que sempre façamos sua,sancta vontade. De J?or
to Seguro, dia de S. Jl;lãú. Anno de Hi55.

Da Carta de Pero Correa (é a 1,3 das do Drazil na Coll. de 1555), copiamos
. tambem o seguinte §: .

_«(Não tardou muito que por outro caminho vinham outros indios da mes~a.na
çao (tem falado de uns que vieram com hespanhoes do Paragnay), OUVI dizer
que seriam 50 ou 60 em companhia de 5 hespanhoes. Como entraram entre os
Tupinaquioes lhes fizeram outro tanto a elles, e a todo 105 hespanhoes, e um
fugindo por logares deserto's \ eio ao Pe. Nobrega e aos irmãos. Tambem soabe
o Pe. que dois hespanhoes que escaparam da companhia dos primeiros que ma
taram, eslavam em poder de uns lndios muito máos que diziam IUIViam de
matar 'quantos christãos coLhessem; os quaes estavam 100 Il\guas do log~r don
de o Pe. o soube, em-ion· um irmão que com o favor do Senhor os hvrpu e
trouxe,» etc. .

Nota 71, pago 219.
I •

A Camara de 1556, que em carta de i8 de Dezembro deste onno, dava
por suspeita a que julgava dever succeder-14e, por insfnuação do Goyerna
dor, que devia inDuir na eleição da irnrnediata, que hattp:allnente cont!)ria
varios dos seguintes il)dividuos a,!Tpctos ao govérl1ador: Ioão 11'A'raujo, 'Gasp~r
Lamego, Christovam d'Aguil\r, Antonio dQ Rego, Sebastião Alvares" Anto"llo
Ribeiro, Diogo .Moniz Barreto, Bernardo d'Avelal' e Lopo Machado, nenhum
dos' quaes «era casado ne~ morador na terra».' , ,', I

" ., 'Nota 72, pago 220.
" .

, E' ll'lÍ'lt!ravel'erro confundir este chefe com o que foi ao Maranhão que
era sed filho. Este d~ que' trata o nosso texto é o proprio çu~liado do dona
tario, que no test~mento que fez (em 1584) não' só chama sempre a Jorge
d'Àlbuquerque seu Jlobrinho, como"diz mui posi,tivameJJte, com a cons
ciencia .de quem JaLpOUCG esperA.va do mundo, que o estar aquella sua capir
taniaono estado elll quP estavf,·depois .de Dells ,a e.lIe se devia.

#' , \. f' 1•r ~ II . t f (

, .,' ·1' '>Nota 73, pago 227'.
ulf ..·.I)! 'J .... I .. 1 ,

Heliotloro Eoball é 'o mesmo individuo, que em.alguns manuscritos se
denot'íliná Eleodoro Ebano '(Pereira a'cres'centam varios modernos,' mas· este
era appelliM de' algum descen'dente do pr.imeiro colono', o qual em 15.60
commanda.va as ,canqas díl el'-pedlção colonisadora do ltiC' -te Janeiro', de que
tratamos no texto, pago 239.
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Nota 74, pago 229. s

"Os escriplores contemporaneos são uns muito em favor de Villegaignon,
e onlros mui seus contrarios, 'cada' qual segundo o 'partido 'que defendia.
Que era homem' de merito não !Ia duvida. A hypocrisia e 'as mIras ambicio
sas se apresentam ao historiador i~parcial~m muitos dos se~s aé~ós e frases.

Nota 75, pago 254.

Carta de Men de Sá a Elrei D. Sebastião dr.·U de Junho de 1ii5S ácerea da
Capitania do Espirito &:ínto', dll V.asco Fernandez, e

dos Francezes do Rio de 'Jáneiro.
I • '1

Senhor. Q.espois de partido dom duarte me chegou ,esa Carta De vasco fer
nandes Cout)'nào que mando a V. A.; A 8,Ua Capitania qll'6 estava Alév,anLada e
tinha o gentio dela postos os ,cristãos en tais, termos que se os não socorreram
não podiam escapar de serem \Dor tos 'e eomidos, fica .agQra milito pacifica e o
sell gentio tão castigado; mortos.talltos e tão prijlcipaes. ,que ,parece que não
AlevanL:lrão a caheça tal}l cedo., Dou n,l;uitas ~raças. a (ls.: por acabar fer.não. de
Saa meu filho nesL:l Jornada em seu serviço epe V. .A, o pe.rigo que,esta ,terra
agora pode ter hee ter Capitão tão vEllho e pobrEl e ,jlisto ver4 Y'o i\,"Ql1e os Ar
madores são o nervo, do b,razil e a ÇapjL:lnia que os ~ã~rti.vllr .senao ,poderá
sustenta...: • " I. "/ {, '. .'1'[1"/" 11 'I "

pareceme que V. A. devia de tomar esta terra a Vasco fernandes,e lo,go .qijl)l
d.ar a Santomé: e dar aos homens· Ricos q"e Pílfa cá querem vir as onrras que
pedem e emharcação e mandar'1ilguns a c'sta Capitania, outras ao esprito Santo
e cqncllder IlreVi~e"ios dr 1)0 Lqdl1 ~f.iIOS tem,já;a )~O foral aos qu Cá quize
rcih vir: éu irei As'éntar'o'tl,trâ 'C\íl!id ia~ rlJ~t~are'éJe Com a aluda De 'ds. queem po.lI o tempo ~ ei de fazer'ial com es't:\'.'Do alvhdor, a outra seráilo espri
to Santo, ':\si segúrarseá.a.tl!rra de Lodo do gentio': edos francezes: os quais

'l:!stti muito certo que em podeutlo .hão de vir f.lzer salto ahi: e mais são para a
Receár. . .,." , .

E rndome Ali Asentar pode ser que os enfadarei paU e esta Cidade não ha
mister por Agora mais fortaleza parâ se poder sustentar.

Vasco fernando vai la: e táo Cansado e emfadado que náo dezeja senão que
lhe tomem a CapiL:lni:l.

mando,hum estromento a V. A. que me,veo do esprito Santo Das novas que
\li acharam do françeses. que estão no Rio de Janeiro, hua Caravela e hum har
ganLi dos darmada que mandei ao socorro: foram a mais Adiante ver se podião
tomar algúa chalupa das queles trazem pola Costa para se sabElr bem averdade
de quanta gente hee, o CJ.Ue fazem ou o que determinao.

O que me amim Afirmao outras pessoas que de la vierão, que se fazem outo
n~':.ios de~Remos:.os trll~, amodo de galés outros Como bergantins mas não nos
Vlfi\O senao por dito dos negros, todo seu fundamento be fazerense fortes tem
muita gente; e bem armada, as suas Roças não são senão de pi!Ilenta prazem
anoso dõr que se Ihe~ desfarão todos estes pensamentos, noso Sn.ór a vida e
estíldo de V. A. acresriente desta sua cidade do alvador o primeiro de Junho
-Men de Stla.
. AS Hnhas seguintes copiadas,do fragmento!le um vell,lo ma,nuscrito, aem
Julgamos, se do eslromento, a .que se j·efer.e Meu de Sá., ,Este documento
citámos na nota vi),de pag, 2531 Eis ,o que se''PoJ:\e ler: , .• , I J.

«O que sei 'Pela Informação que: .... os linguas que fallão com'oltnegros que
vem dantre10s francezes é'o se~uinte:' ',' I. I ,. '!(jj,' " •

Di'1lem que1os'francezes fizerao uma fortaleza de mad'éipa na lagea que esta no
meio d~ rio e que 'por lhe cair tem ja' Umita 'pedra'juntá na lagea para fazerem
uma lfortaleza de pedra e cal oude está e consiste t'o'da a forL:lleza do'Rio de Ja-
nciro e da terra toda.. 'I " , "I. I.' aI

Na enceada da'Carioca que está,da lagea para dentro 'hum tiro·de Berço onde
desembarcão JUnto de uma. aguada está uma casa .'<tom artilheria e diz!em SCT
fortaleza.,· " I" II 'I' I : II I' • t.1 ".1 ' "
. Que estavão duas ná'os' grandes no Rio c tem tres galés foral"outros In:lVios

mais pequenos e que'serão perto de outo centOS' hODHms ·de'peleja. ' 0<
, Que na Ilha de Seregipe que está sobre a.eJlol!ada,da..{jaí'iooa está outl'31"orta
leu com muitas casas10utras a qual-col1J'(!sponde'á I:lgêa que'esHI' no'm'e'io'do
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Rio por onde entrão as náos e navios dentl'o no Rio de Janeiro e bem assim cor
responde esta fortaleza e,povoação desta ilha á fortaleza da Carioca e ao desem
parca1doJlrole' aguada que.estãrjunto da eoceadil da Carioca.
, ;;DMlha dc;l'Seyll0i1l6 Pllr ad.eljtro OndelO ~ato tioha seu assento dizem '\-lue os
francezes·1izérão UOl~'povoação em que'tem outra fortaleza e que d'esta pQvoa
çãQ cQrieIl).,~o certão e à'p,acailia donde vem'carregados, «de terra» a levão ás
ilaos én1 muita quantiàáBl:\ e dizem que os francezes folgão muito com ella.

. . , . con.fioa outro rio donde
, . . . pouca agoa'humas conchas
, ,. . " tec~ntes e que trabalhão e folgão
muio' cotn' ella quaes p,s n~,gros posto que sejãô
n'ossa~ ~~~xão de·t~a2érlao pescoço (jelas nã.o poderem

. ., de ... :.... e neste no /Ie conchas pedras OUVI
. . . . . . l1'\uitas vezes fallar a João Ramalho que era
verdade qlle hé um Homem dos muito antigos na terra e boa língua

Dizem máis que os.fYaooelles tem muitás mulhepes que lhe vem de França e
que cdrrem tanto ja pó" dentpo da terra e pelo pio da paraíba que se mete ao
'tre elles e o Cãmpo %1é'Sio, VJcente onde estão os padres de Jezus e iJoão Ra
'malho por fronteiro oom'uma aidea dos 'nossos índios que é jornada de dous
dias assim por este tio! !.". . (em que se ,aéMo espias e 'fastos dos con-
trarios nossos é amigds dos francezes. I
- - Os moraddres da O'apicillia de S. Vicente estão muito-espalhados: pal':l serem
Imais f,<irtes se 'deviã& de ajuntar en dilas povoações, as .que parecem mais ne
cessarias! não \em armas, artilheria, béstas, espingardas, polvora devia se de
prover a IstO." " )

, ) I ;' , , )" No a fO, pago 'M2.

. "G,!-,Uien 'e'P.,paF.t~'.íl· atr,er ,~e t2, de ')f~t'Y? áp i~'6J? insist~ qu.e s~ conti
Duas~e 'com o p,r9.11oslto da HPlora~ d\! IlliDaSj lémtirando o que supcedê
ra a Caslella..que com proteger a Ci:olompo, á custl\ de t~o pouca despeza
adquiriu tantas riquezas. Somente rllcomentlavll que as bandeiras fossem
bastante numerosas para gue não houvesse numero sufficienle de lndios
aIlíados que as podesselD.atacar eom vanlagem.

I '

, Nota 77,'pag. 245.

Sõora.-Sabendo nós os da CaD;lar:í e mays moraBores de~ta Vila de Sam
paulo de pyratinym~acapytauy.I de Sam Vicente bo zelo E desejos tam sam tos
de V.IA. de povoar està terra E prantar nela- bôa semente da fae de noso Sr.
Jesu xp.o nos'coraçõés do g'êmtio de seu criador tam alomgados E quamla vom
taue tem de favorecer os sáos J1réposytos, tomamos ousaüia ha Ibe escrever es
ta "E darlhe comta brevemente'do' que hagora se pasa na terà E a 'R~ziio que
temos de, lhe pydir socorro E \ml1rcês. Saberá 'V. A. 'como ha muitbs Annos que a
'gemte de.sla capytanyá les,tá muy atrebulada por <l1lUza' das g_ueras E opresoens
que lhe dam os comtrayros nosos Vyzynhos E fromteyros, ,E: polo prygo de se
:alevantarem. os nosos 1mdips, o nu~ muitas vezes tentaraó E tentão eada dia
matando cada dia CÜ'ristã'os, e fazemdo cada dia muitos males o que tudo he
~orque desoe o tempo que com eles temos guera que he pouquo niepos des
que. se_ esta capytanp povo0l:! não deyxão de vyr ba nós E tem morto muytos
Chrlstaos E levado suas molheres E filhos E muytos escravus E achegou ago~a
ha ta·mto que por tollas as partes vi"hão :a nós,E abryo caminJJOs Q.Ovos pOl' se
'r.as E matos br.aN.Yps(q,\l'e ll.t,unqua se maginO,IJ·, ha .vyrem, b pQv,oaçôys ~ fazen
das de todos os moradores domde'tomavão seus eSCl'aVOS E !luamtos' achalião,
Ipolo mar ~ambem.vyer.ãoa esperilr (ls,pes.cador.es e tOm-ayiio muitos de maney
.ra !lue por mar, e por tera'PJlPhã\ll::etlIQ,o/e fazião muiliO male l1a que os m01'a
-dores do mar Jlão f~iãa lDayes ,qqllJdefe~erse E suas .poyoaçÕys e esperarlos
se a elas vyecem sim numqua ousarem os hyr acometer .elcalltigar ás sua,s al
'.deas ,po,r Ihes,avllr 8ucydydo,'JUalllrb~IHmepa que ha rpuHo8iJlnnQs fizerão omde
os cJ)~t1fal'Y()s,matlllliio: ,:liJllIJytOJi cb~is~Qs, e os; p11inclpays,daJtera <somente usa
vão mandar fazer saltos não he este 50 ho male que pa.deçe esta capytanya, por
que aleIl1lJ~esteleloU~N,!lllÕ lmenos'que !teblprygo.de se.Jalellam~ar~mestes
nossos ImdlO~ ho que ,rnqltas Ye~e6 temtaran fmatqndo.·muy\OS Chrl!! aos.e ,/a
z.eodolhe militas ve~llçõyellt .e ha poucos dias. que mplaráo muitos Christãos que
vinhão do parasua,peste campll, e despoys vieraó sobre hua povoação de cbris~
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tãos que se chama Itanhem e levarão algums escravos e fazlão mayor male se
outros Imdios nosos amyguos lho não estrovarão, tudo is"t.o se disimula por não
estar em guera com tamtos. "
, .Este anno pasado de 1560 veo a esta capitania mem de Sa guovernador gerall
E sahemdo o estado da tera mamdou de conselho de todos apregoar guera ba
os comtraryos E mandou apelydar todos os lmdios nosos bamigos para o aJuda
rem, fazemdo comta que castigando os comtrayros avyryão os nosos.lmdios tam
bem medo E parecendolhe fazelo de caminho quamdo se tornase, mas hos Im
dias não vyerão atempo nem ouve aparelho nem vagar para o poder fazer mas
deixou mandado que vim do os Imdios fosem algums Cbrystãos ajudalos á gue
ra E asy mandou que a Vyla de Samto amdre omde amtes estavamos se pasace
para junto da Caza de Sam paulo que he dos padres 'de Jesu por que nós todos
lho pedimos por búa pytição asy por ser lugar mays forte E mays defemsavell E
mays seguro asy dos com trarias como dos nosos Imdios como por outras muy
tas causas que a ele he ba nõs moverão.

despoyes elele partido se ajumtarão muytos lmdios do Campo dos' nosos amy
gos que vynbão para yrem á guera dos contrayros com os Cbristãos, os quayes
estavão ja tão fóra diso, que não ouve da gemte do mar que povoa á Vila de
Samtos e de Sam Vicente e em toda mayes que pode ser, mais de trezemtos
homens para poderem pelejar que quizeceD;1 Jr com eles, somente al~uns mam
cebos filhos da ter!!, do que os uosos Imdios muyto se escamdalizarao e come
çarão a falar mal.comtra os christãos q. de tam lomge os fazião vyr e aguora fa
zião escaruio deles, temdo os Christãos em comta de fraquos e. Ihedrosos por
não resistirem aos comtrai'ios de quem tamto mal! recebyão, e ameaçando ma-
les que avião de fazer se com com eles não fosem a guera. .

E vemelo nós os moradores desta Vyla que toelos estes males prymcypall
mente toquarão a nos POl: que somos fromteyros destes nosos Imdios e tam
bem dos comtrayros qua polo campo, nos detrymynamos a Ir todos aguera não
chegando a imda a trymta homens bramquos, E com nosquo yr)'ão outros trym
ta mamçebos mestiços da tera, E asy comfesados e comumgados e muy eomfia
dos em noso Senhor 005 fomos em companhia dos Imdios e Já a este tempo os
com trarias sabião de nosa leia por escravos de ChrisLãos que aviã!!. tomado e se
avião feyto tão fortes que be couza de espamto e ce avião ajumtado na fromteyra
a mais.escolhyela gemte que avya porque tiobão mu)'tas casas fortes com quatro
cerquas muito fortes ao redoT á mane)'ra de muros como se farão bramquos, e
junHO com isto muitos arcabuzes he polvora E espadas que lbe dão os france
zes. mas noso Seuhor por sua myzyricordia nos deu Vytorya e as eerquas forão
emtradas e elles todos mortos e presos sem escapar maye~ que bum só que
pôde fugir, mas custounos mataremnos dous bõos moradores, he bum dos
mancebos ela tera, E quayse todos "yemos ferydos e afrechados, E dos noss,os
lmdyos algums mOl'Los do quall feito asy comtrarias como os nossos Imdios
fiquarão muito espamtados, esperamos em 1'1050 Senbor que seja isto primcy
pio para se esta ter.u se segnral' !le bo gemtiQ se soge)'ta\', pera que salvem suas
almas, 11e poyes esta 50 Vila fóy cauza de a -tera se ganhar e lybertar em alguma
maueyra, be rezão que V. A. favoreça esta Vila, com digll e os l1óos dezejos dos
moradores dela e nos laça mercé, e oomfiando no anymo Iyberall e magnifiquo
de V. A. pedimos o seguynte, prymeyramente no faça mercé de nos mandar
pl'over de armas-senda-duas duzias de espymgardas, be huá duzia de bestas,
E dous pares de berços com a polvora necesaria, E outro sy duas duzias de es
padas que sejão boas. E estas armas serão ellltregues a esta CamaTa por que
eUa dará conHa delas ao proVedor de V. A. a todo tempo..

pedYlllos mayes que faça V. A. 'mercé que os dizimos que aguara remde esta
Vila se gastem por dez annos em fortalecer esta Vila de cerquas e baluartes he
o 9;,ue mayes for nece ario.

E outro sy mande que os degradados que não sejão ladrõys sejão trazidos a
esta Vila para ajudarem a povoar, pOl' que baql1Y muitas molheres da tera mys
tyçns com quem cazarão e povoarão atera .

.outro sy comfyrme V. A. a mudaç~o E trespação da Vila qne fez mem de Saa
com todos os mayes capytolos E lyberdades que lhe deu dos qUaYS mamdamos
hum trelado a V. A. E nós rogaremos sempre a deus 11050 Seuhor por Vi'da he
prospero e tado de V. A. em Servyço de noso Senhor. desta Vila de Sam paulo
de pyratynyJhgua, oje vimte dias do mes de mayo de 1561 Annos,

Jorge moreira-Joanes alves.
Este documento nos dá nova prova da freq.uencia do trato dos de Para

guay até o litoral das actuaes eapltanias do Paraná e S. Paulo.-Chegou II

DIST. GIlI1. no nUAz. TOM. I. 30
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tal ponto que em Fevereiro de 1\557 ordenou a cortd de Hespanha ao Go
vern~dor do Rio da Prata ql,le mandasse povoar o Rio de S. Francisco (do
sul); e fundar alem dis;;o outra povoação no caminho da)1i' para a AsulIlp
cion. Em Maio desse mesmo anno ia outra ordem para o mesmo Governador
mandar desalojar os Francez.es (eram os de ViUegaignon), da Costa do Bra
zi!. fazendo alguma povoação., se a julgasse necessar.ia.- Constam estas
duàs notas, que nos foram. communicadas pelo senhol Muiioz, de um livro
(foI. 1. 33).• 'da Academ.ia de Historia de Madrid.......Gobierno- espiritual 11 tem
poral de lnaia,,~;,-onde é citado outro-Lib. Rio' de la PlatlS-fol. 29 e 33.

• I ,

Nota 78, pago 250.

- J 'l'bdós' os àscriptores são concordes em conceder que a povoação, que
.dep~is se, di~sé Cidade T'elha, teve Iogar nessa penillsula. Variam porém
110 verdadeiro í1ssento d'ella. Gabriel Soares não é explicito; e póde servir
aos dous partidos. Pizarro diz ijue foi junto á fortaleza de S. João: Baltha
ZQr següe·o em trai opinião; mâs diz logo adiante (Ann. I, t03), que o fun
"dador se passára depois para a Varzea,. povoando-a, murando-a etc. Que
varzea podi~ ser esta junto' ao morro de S. João? O poço qUe se abriu na
'ár~a, a,s sohi.das que da cidade parece se faziam, sem ser por agua exclusi
vamente, são a favor dos que creem que íl cidade velha era na praia Verme
lha, junto a onde hoje estão algumas casinhas, perto do monumental Hospi
cio de Pedro II. Com esta opinião vai de acordo uma passagem da memora
-vel carta de Anchieta (de 9 de julbo de 1.565), onde diz que do local esco
lhido coiileçáram logo as lndios a fazer ciladas por terra." Ao morro de
S. João não eram ellas faceis atravez do Pão-d'Assucar. Donde se conclue
que a primitiva povoação da Praia Vermelha foi obra de. Estacio de Sá e não
de Martim Affonso, que como n'outro logar dizemos se estabeleceu perto do
ribeiro da Ca"y-oca, hoje do Catete. A tradição tem quasi sempre um fundo
de verdade; mas ás vezes com o tempo se confundem certas particulari-
dades. '

'I Nota 78, 5.Q de pago 203.

['foutros manuscritos se lê Paranápucui, o que tombem hoje temos por
engano de copista.,

Nota 79, pago 255.
,

Eis o epitaphio que se lê na campa da se'pultura de Estacio de Sá, P(lf
nós fielmente copiado:

. «Aqui .jaz 'Estaçio de Sa
Pro. CapHão e Conquistador
desta Terra e Cidade; e a cam
pa mandou a fazer Salva
dor Correa de Saa seu Pri
mo, segdo. capitão e governa
dor, comassuas Armas: e esta
Capella acabou no ano
<le 1585.»

Mehos fielmente se publica nos Annaes do Rio de Jan. I, i i I.

Nota 80, pago 'll57.

, A escravidão e a servidão temporaria são adrpittidas ainda boje, com no
.mes differenles, no,s.codigos 'das nações mais liberaes. Com erfeito o homem
,condemnado a galés perpetuas é mais escrevo que o infimo.dos escravos sem
galés. O qu~ é condemnado a galés temporarias ou a presidio é servo do
'Estado durante o tempo que cumpre R· se!ltença.
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Nota 81, pago 268.

O cruel fim do P. Jgnacio d'Azevedo com lrinta e nove dos que o acom
panhavam serviu de assumpto a um desenho de S. W. Baumgartner, que
foi reproduzido por Klauber, em uma b..lla gravura de uns doze palmos
quadrados, cujo titulo é: (IV. Pa{er Jun. Azevediu&, Soe. Je&. cum 39 sociis
in Bra;;iliam t1avigantituI et odio Stae. Fidei trucidatis;)}

Nota 8"2, pago 304.
. )

A lei contra- a usura de i6 de Janeiro de i570 foi seguramente mQtiv/ldn
pelas deliberações canonicas tomadas nos annos anteriores; maximé pejos
concilios de Milão e Malines de i565 e i570, e assemblea de Metun deste
ultimo anno. (Traitl! de la pnltiqu~ des billets entre les negocianl, etc. ~.

Ed., Mons., i68~).

Nota 83, pago 505.

Este facto da estada do insigne Pero Nunas na Jndia, antes de ser CDS

mographo mor, lenle da Universidade em Lisboa e Coimbrn, e eicriptar de
màthematicas, foi desconhecido de todos seus biographos (incluiddo_ Bar
boza e Stokler}, não obstante achar·se consignada em C'1Btanheda (V, Ui a
i8) e Barros (III, 3, 9),·que fazem expressa me.nção da ida de. um Dr.,P6dro
Nunes á India em 1519, na qualidade de provedor ou de vedor da fazenda.

Seguramente que os biographos e milhares de outros leitores tiveram
conhecimento d'essas passagens dos historiadores, e Quintella nos Annaes
da Marinha (1,329) se reffele a ellas; porém sem a ménor oustll'vaçâo ten
dente a fazer crer a mais leve desconfiança de que esse Dr. Pedro unes
era o proprio que ao depois por seus escriptos ganhou lanta celebridade.

E quem nos disse a nós, observàrá o leitor, que é o mesmo?-Uma ca
sualidade feliz, uma coincidencia notavel, da lJual passamos a dar noticia.

Do Doctor Pedro Nunes vl!dor ou. provedor mor da Fazenda na Jndia,
existem na Torre do TomiJo em Lisboa tres cartas a saber: de 10 de Novem
bro de i52i, de 20 de Janeil'O de 1522, e de 25 de Outubro dê 1523. l\..
pezar que seu conteudo fosse inSignificaute para o nosso tim (limittando-seu
dar conta da pimenta e outros generos vendidos e de certas queixas que
tinha do governador Diogo Lopes) haviamos encarregado a alguem .em t8U
de tirar d'ellas cópia, sem declarar o intento. Pouco depois soubemos que
essas cópias se haviam tirado em duplicata, e que as segundas vias d'ellas
haviam logo sido reproduzidas no Porto (Rev. Lil. Xl, 422) pela imprensa,
o que nos exiroe agora de o fazer, e de incluir aqui algumas paginas de
um assumpto estranho ao nosso. .

Saiba-se porém que a importancia ilesses documentos não está tanto nb
seu contendo (como naturalmente imaginou quem então os publicou), como
no que se não deu á imprensa, nos fac-similes da assignatul'a do tal Dr. Pe
dro Nunes vt!dor, que se devem cotejar com os do Dr. Pedro Nunes lente e
escriptor;-pois é a aproximação e comparação dellas que vai produzir um
novo facto para a biographia do célebre mathemalico. .

Eis a assignatura do védor da Fazenda: (Corp. Chron. M. 46, M. 60.. D. 67.)

"11ro~~~
,~~r'? ..

. Digâ-se agora que juizo devemos formar de 8ua comparação com a se-
guinte .
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I,
do lente da Universidas,le em 1536 (Corp.

. Chrou., P. LS- M. 51!, D. 20. )-e ainda
.. . mais com a da seguinte carta inedita, evi-~ O~eb~ dentemente do insigne mathematico,. a qual

:r- »u.~:-- se encontra sem sobrescripto no me~mo ar
- - , J chivo que os dois documentos citados (num.

. . 393 -do maço unico no armario 23.0) e tira
todas as duvidas, pelo seu teor da forma seguinte: '

Mto. ylustre sor.-Eu fui a S. A, sabado ho qual me remeteo a V. S. cõ
que heu mto. folguei que pois meu requirementn esla em mão de V. senhoria
nã se ade perder minha justiça, o que pedi a elRey noso snor foy os cem mil
reis de meu hordenado que mos de sua A. pam meus filhos e que ho hoficio
dalfaudegúa que me tem dado para minha La que me de satisfação dele em
algua couza boa e honrada para a Iiindia pnra ajuda de a encaminhar, e os
meus trinta mil Rs. de teça que eu cõprei por me dr.o para mynha mulher
histo para o que mereço é mto. pouquo e pore fazendo esta merce a meus
filhos fiquarey cõsolado que como disse a V. S. estã todas por êquaminhar
e pois me eu esqueci de mynha mulher e delles por servir sua A. bem sera
que me faça merces para elles por descarreguo'de sua cunsciencia que para
my hir me ey fazer hermita para ecomêdar a ds. a S. A. e a V. S.-aqui
mãdo parle de meus serviços a V. senhoria certefiqno lhe que vão mIo.

. menos escritos que grã parte dos que eu fiz peço a V. S. por que é que
veja tuâo mto. bem como de seu servidor e com histo beijo suas maos a
qüe noso snor acrecente vi (ita) e estado por mtos. anos-servidor de V. S.

·b,.~w. .
(%6n«~v-

Nota 8', pago 510.

Ácerca do corsario Pois de Mil trata tambem Fr. Fernan io da Soledade
na Hist. Serar. Tom. V, Iiv. 2. ~ cap. 19.-Ern 1599 um navio de Dieppe com
mandado por Jacqu·es Portel, tendo ido ao Cabo Frio, foi tomado por qua
tro caravelas e varias canoas dos colonos.

Nota 85, pago 514.

Antes que os Padres da Companhia conslrangessem no Brazil o gover
nadpr Diogo Botelho a embarcar-se, haviam elles conseguido oul.ro tanIa em
Angola do governador D. Francisco d'Almeida. Sobre esle facto e as aspira
ções dos ditos Padres ao dominio temporal, vejam-se as mui positivas mani
festações de Fernão Guerreiro, na ((Relllçãoll de 1605, foI. i2tí v. e 12ft; cu
jas palavras transcreve Lopes Lima, no seu Liv. 3.° p. XVlIl e XIX.

Nota 86, pago 5·18.

O proprió Moraes, no vocab.-Mocambo-do Diccionario, nos confirma
que a ((Razão do Estado» foi escripta por D. Diogo de Menezes.

Nota 87, pago 520. .

As Ordenações Filippinas se pu6licaram com data de i t de Janeiro de
1603.-NeIlas se incluiram muitas disposições, que'corriam avu)sG, poste
riores ao codigo manuelino; V. gr. as eXlravagantes de Nunes do Lião e
outras.
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Nota 88, pago 325. II ~,
Começemos por dar textualmente os dous documentos que nas nota a

esta pagina citamos; a saber: a carta da Camara da Parahiba, e a' do Go-
vernador D. Diogo.-EiI-os: . ' .
Ser.~-Querendo os reis cathblicos predecessores de V. Moge•. mostraJ:)a

sel\s vassallos que em todos os casos tocantes ii suas fazendas se queriãó izen
tal' de seu poder real pera assi os poder melhor manter em justiça ordenarão
em seus reinos meza de consciencia onde os dilas casos fossem determiqadQs

E porque este he hú dos grandes sohre que se deve ter muita consideI·a.ç~o

e V. Maltde. manda em suas ordenações Livro 2, tit. 44 que posto que d'é stia
certa sciencia aja por bem e mande por suas provisoes alguas .cousas que em
algua manr.· contradi~ão, o que de direito, e pO!' bem de seu serviço se deve
guardar. não ajão effeito o que tambem se pode entender na lei por que
V. Magde. ha por bem libertar os gentios do Brazil que y. Magde. deve aver
por bem revoga~ na maior parte. . _ .,.' '-' '. o'

E pella dita leI se mostra ser feIta e cosultada no remo de Castella onde av]
menos rasão de se ter a informação, que a semelhante caso convinha mostrall<\o
se tambem ser feita por informação que se deu a V. Magde. que 'podia sér dadã
por partes interessantes: E posto que o mais essencial na dita informação slt
fundasse em grande servico de Deos tras de mestura mqitas cousa~ que são
contra o mesmo serviço de Deos e de V. Ma~de. e hem de seus vassallos.

E posto que em rigor pareça que o principal effeilo da dila lei serve de li
bertar os gentios destas partes com perda dos moradores dellas se não deve
entender aSi, pois todos aquelles que com dto. devê gozar da liberdade nao fa
rão nunqua julgados por cativos nem tratadoS tomo tais em special depois de
vinda a estas partes e pro\tisão que V. Ma\l:de. mandou passar em sinquo de ju
nho de 1605. Cousa qu~ esta bem ventilada 11esta cappta. a onde os gentios
que a ella vierão de jaguatibe vivem por diversas partes mais satisfeitos, que
de tornarem ii sua patria. onde lenímenos ou nenhuma occasião de sua salva
ção, que be o que mais se lhes deve pretender.

E beRl notaria cousa he averse feito exame nesta cappta. em todos os gen
tios de jaguarihe que nella avia pellos capitais passados, fazendolhes a aber co
mo erão livres, e como tais se podião ir pera suas terras pu pera as partes que
bem Ibes estivesse: e debaixo destas condiçois escolherão ficar na terra em
divers:ls partes, e a mesma liberdade se Ibes cõmuniqua e prega cada dia asi a
estes como aos mais cbrista03, e gentios pello capitão mar que ora governa em
cuja jurisdição se não achava home que se sirva nem tenb:l gentio algü como
escravo que não seja conforme as leIS e provisoes de V. Magde. nê menos se
achará que no geral e algüs em particular se lhes lance ne~ tenba lançado tri
buto :lIgam ne elles são capazes de receber lei nê prematica, que se lhes ponbà:
pois ate o proprio do dizimo, que he pensão do drto. divino, não pagão. ,

E pera o dito gentio gOZ:lr drtamente do beniücio de sua liberdade não foi
V. Jl[agd~. bem informado em mandar que se tirem do poder de qjie os tem:
pois o em quo ella consiste be, em se manifest:lr a lOUOS em geral e a cada hú
em particular, como j:l se tem feilo, e fas cada dia, que são ,livres e como taes
podem estar a onde lhes aprouvere he couza bem notOl'ia gozarem os ditos
gentios de maior liberdade que os mesmos bra.ncos: pois a estes em todos os
cazos obrigamos e podemos obri~ar por via ordinaria conforme 35 leis e' aos
gentios somente com palavras e obras usança que nunqua entre elIes podera
aver outra. ,

E ainda que pel:l dita lei parece que entrão na conta os In'dlos que ão vdr!!
dadeiros escravos, senão deve entender pellos que o são cõ justo titulQ pois e
cativa~ão por justas causas que pera isso tiverâo os Reis passados".s,endô c,erlos
que nao sQmente fazião guerra'a seus vassalIos salteandoo$ e' mat,andoos co
mendo carne humana mas confederandose cõ lnteranos «ue contl':ídizem nbs ~
evangelho, cõ f:lvor dos quais sê se quererem nU'nqua liar cõ -a pnz que em no~
me de V. Magde. lhe offi~ecerão seus caJlit:\is derramarão' tanto sallgué como'
be notaria fazendo oulros muitos danos não em defensãQ de sua lIbe'rçlade cujo
captiveiro elles introduzirão ne de terras em que vivião, mas I?0f'aMo tla,tural
q?e seImpre de tempo antiguo a esta parte se lhes acrescentou cõ o favor aos
dItos uterauos. ' '.J , •

E se no !Dado da conversão, e cativeiro de algus gentios ouve excessos cou~a
b.!!m notarIa be, não serem culpados nelles os moradores do Br:lZiI: p,ojs o fize
rao a exemplo do que virão fazer a algüs governadores é capitais de V. l\lagde.



que são os que tem obrigação de guardar e mandar cumprir suas leis provi,.
zois e regimentos. o

E bem pareoe a tal informação adulterada: pois sem respeito do muito qy.e
importa ao serviço de Y. Magde, e bem de suas rendas proveito de seus vassal-

,los se comete a eleição de aposento dos dilos gentios aos gQvernadores e relli
giosas avendo de s'e cometer aos capitais das capitani;lS e povos delIas ollde asi
acontecer: pois são os que mais rezão tem de saberli acertar que ile outra
manr,8,se,ril cousa mui ordinaria e ligeira ii lugare~ <le qpe se siga nutavel
dallfno aSl ás rendas de Y. Magde. como aos moradores: pois he de tanta mais
u~ihd~d~a lavoira dos brancos que a dos gentios ainda que sejao em terras que
nao slrvao pera engenhos ..

E bem se te visto por experiencia não baver no Brazíl outra dro~a com 'que
se possa comerciar mais que asuqres. que se não podem lavrar senao em partes
a onde aia taes logradpuros que se possão pera sempre conservar: o ql\e pão
sera possivel se nas ditas parLes ouverem dabitar gentios nas dd~trillas: pois
nellas por ordem dos religiozos rezidem mais tempo, e com mais çoncurso de
gente do que cõvern lavrando as ter.cas, e pondoas em tal estado, que be muito
maio~ dãno que com suas HlUoras faze, que o proveito que dellas se ppde
segUl.~. ,
'De mais disto he mu, notavel o dano que os ilitos gentios recebem estando

muitos juntos corno estão nas ditas doutrinas e por espaço de muito tcmpo em
hi!- mesmo lugar sem se trasladarem de huas partes a outras: porque de mais de
ser isso contra seus ritos e .agouros e costumes antigos de seus avos cõ qual
quer doença perecem tanto como podem perecer por razão de algli3 notavel

. peste: porque alem de não admittirem medicina estando em suas aldeas não
tem possibilidade para mais que para se sugeitarem a aquillo que a natureza
quizer obrar nelles; sendo se;mp'l'e mais poderoza contra sua saude a imagina
ção de seus ritos,

E para que Y. Magde. esteja inteirado do muito que importa a uida dos gen
tios que naO,podera ser boa se juntamente cõ os rel~iozos não intervier a auto
ridade dos capitais, como corre ate agora: e pode ver nesta cappta. que avendo
nella não mais de dez moendas de engenhos de asuccar andão os dizimos de
Y. Magde. em nove mil cruzados e avendo na capitania de Pcrnãbuco noventa
não tem chegado a quarenta e sete mil cruzados entrando nellcs; o muito, quc
rende, o mais que he fora de acuqres. o que tudo procede da mais largueza que
tem os ditos engenhos e da ajuda dos ditos gentios que temos cõ o bom trata
mento.que se lhes faz: o que não podera.ser se sua liberdade for tal que pera
uzar della lhe seja necessario consultalIo com pesoas de cuia vontade dependa
rasere no: ou não.

E o maior beneficio, que os religiozos da companhia ou putros, quaisquer po
dem fazer aos ditos gentios por serviço de Deos e de V. 1I1agde. e bem de seus
vassallos be doutrinallos por aquellas partes, on.de a elles lhe estiver bem' ,-i
ver: e que os capitais, e camara onde elles estiverem lhes assenarem porque asi
ficarão gozapdo de sua direita liberdade como Y. l\Iagde. quer e se poderão
au"'mentar:

() que não podera ser pella ordem atras declarada que he hüa das cousas de
maior consideração: pois alem de ser cousa forçada por muitos e mui urgentes
respeitos auer indios naturais se arrisdío muito os Jlovos do Brazil faltando os
ditos indios por cuio respeito os negros de guiné vivirão com mais soltura, in
quietando estas capitanias como fazoem ate a~ora: e que outra razão não ouuera
só esta bastava por ser de mais consideraçao o augmento dos ditos gentios,
que, como fica dito, não poàera ser aiútandose as familias em muita quantidade,
e em poucas partes fazendo neHas mais residencia do que permitte seu mod{l
de'ílver. ' .

E não .tenha Y. 1Ilagde. por incõveniente D deçerem os moradores destas par
tes gentios; pois de .?S tr.a~ere á nossa cõversão se não pode seguir n,enhum
dãno; ante:; muito- PfovejtÓ pera a salvação de suas alma~ e -pera as mes1l1as
capptas. ,J;llu,ito ~~mento e np tempo de hoi~ cae isto melhor,: pois o não po
dem fa~ér cõ tenp.o de .;;p:ceit.aj.' os ditos gentios cõ algum modo d~ ,c\lliveiro
pall~al1o conio noS temnos ati'as se fazia e pera que V. Magda,. esteia 110 conp.e~
cimento de saber que h;e coúza forçada auer escrqvos· naturais no brasíl, e Os
que ha nesta Cappta. o são por contrato feito entre elles e o capitão fellicj.an9
coelho de earv:j.lho no as!!ento das pazes, que 1iserão se poem por exemplo di
sendo... , •

Se os que ~slãó \lbr no :lO!! vi~jJ;lllP$ gP7WIjd,o' da P:jZ .concedida peJlQs capitais
.' I •
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de V. M3gde. se allevantarem como em diverS3s parLes deste estado o iem fei
to/ e forã pera partes onde-não somentelse izentem das leis que devem guardar
como xpaos mas ainda fisérã gu'etra aestes povos e moradores deBes salteàn
doos e matandoos pello querere fazer, fazendo os mesmos dãnos e insulLos que
1'1lIi:\erão fazer quaisquer hereges pr.opbanando os lugarelr sagrados como' por
muitas vezes tem acontecido, sã se quererem reduzir, se se poderem escusar
conqulstlllloS, e suceitallos cõ cativeiro! pois se tem entendidó que neBes não
pode aver outro meio de castigo nd qual se não excede o seu modo natural e
antigo teudo por costume ter por escravos os que cativao nas guerras. e quando
ba falta de compradores os come: aos qnais tambem parece que se faz grande
beneficio em os resgatare por escravos, não tanto ainda por remissão da vida
c0!l10 pella ocasião de sua s:Ilvação qne he tanto de mais consideração que a
dita liberdade: pois cm húa consiste a bem auenturança do corpo e na nutra a
da alma: quanto mais que cousa hem notoria he, serê todos os gentios destas
partes asi escravos como forrGs mel boI' tratados de quem os possue que os mes
mos branco$ de que nos servimos.
, Temos ralrão de lembrar a V. Magde. a grande obrigação, em que está aos
moradores desta sua cappta. na conquista da qual s'endo como '.foi tão larga se
deixa bem enténder o muiLo sangue que derramamos, e o muito que nos ha
custado de oossas fasendas, sem ainda algüa da de V. Magde. e não forão pou
cas as occasiois em que se tem uisto ser esta a cappta. onde ouve mais pode
rosOs inimigos asi naturais como estrangeiros, contra os quais se acreditarão
tanto as bandeiras de V. lIIagde. como he notorio: E ate hoje não ha neBa mo
rador, que tenba sati fação algüa sendo tais seus serviços' gue quando V.
Magde. os queira mandai' examinar acbal'á .que se iguallão co quaisquer de
Africa, e da indl3: pois não somente nos ba custado sangue mas fazenda: e pera
informação de tudo o que nesta carta recitamos a V. Magde. ba nesse reino
muitos capitais e religiozos que bão resedido nesta cappta. em special feILiciano
Coelho de carualho, que foi o capitão que em mais largo e arriscado tempo
servio a V. Magde. nesta cappta e a domou e pos em paz. Deos guarde a catho
Iica pesoa de V. Magde. em camra. n3 p3raiba por nos assinada somente por
ainda não aver sello. aos dezanoue dias do mez de abril. Gaspar fz. dourado es
crivão della a fez anno de mil e seiscentos e dez.

Fr." barbosa-ff." Camelo-Iopo do barquo-Rafael Carvalho-do. ortega.
(P. I, !\Iaço 115, Doe. 108).

Sennor.-De 9 de setembro tiue carta de V. Magde. e por que a'caravela qué
a trou de veio pOI' Canarias onde se deleve cbegou aqui a 19 de Março, tiue ou
tras de '12 de dez." que pola mesma resão recebi a 7 de Abril e assi responderei
a todas nesta c3ravela. .

Na de 9 de Setembro me manda V. lIfagde. mande tirar deuassa de Dom
Constantino de meueses capitão 'do Galeão que a e te porto arribou, e .por me
seI' dada a carta, quando acima digo, não foi possivel fasersse diligencia para
poder ir a tempo de ir nas naos de viagem deste anno, e assi se fica tirando de
.uassa do caso como V. lIIng-de. manda e a encomendei, ao Desembargador Anto.
das Pouas, por que o Cbanceller o não pode fazer, poBa occupação da residen
cia de Francisco Sotil acabada a mandarei.

Tambem me V. Magde. auisa de como ordenou a Alexe. de lIfoura fosse ver
3S minas que poderia auer no sertão de Rio Grande e iutamente visitasse a for
taleza e visse o que era necessario e me avisasse para prouer nella como fosse
sern." dl) V. !\fagde. o que farei, tendo recado seu.

Dos omciais da Cam.a desta Cidade me auisa V. Magde. lhe pede em no.me
deste pouo que polias necessidades em que estão lbe couceda V. Magde. os tres
annos de espera pal'a nelles pagare suas diuidas dando fiança aos deuedores,
ou, possão ir pagando \lel1as dnas partes dos 'rendimentos de-seus engenbos e
nouidades e a outra parte fique para elles se podel'e sustentar e fabricar suas la
uour:\s, e engenhos e me fas merce d'e me mandai' que neste particular Ibe dê
meu parecer como raço cõ a liberdade e pontuQlidade que deuo. '

As necessidades dos mOll:'ltlol'es deste estado assi dos que fabricão engenbos
·como dos que são 'lauradores e de canaveais são ll1 ui grandes e .todos estão mui
indilildados e a principalresão de estare.he o muito cabedal gue'em estas duas
fabricas de engenhos e lauouras, hão mister de negros de guine e como estes lhe
durão tão pouco que mUItas veses lhe acontece tellos por pagar,le não os terem
a elles por lhe morrer cõ o immenso trabalho que passao não sendo possiuel me
nos e para remedio disto se secorrem aos mercailores qu~ lhos dão fiados ate
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ll,1os poder pagar pello rendimento de suas nouidades, e anles que chegasse :l
este esta.do a Relação tinhão os pobres remedlos particulares e agora cõ eUa são
auexados e lhe fasem pagar:í força, foi lhes então forçado socorrersse a V.
Mag~e. e assi me parece que V. Magde. lhes deue conceder que os deuedores
se vao pagando delles polia ametade dos rendimetos dos engenhos e a outra
ametade fique para seu sustemo e fornecimento dos mesmos engenhos e os la
vrador.es que grangeão seus canaveais pa.~uem dás tres partes as duas como pe
dem e a outra lhe tique para suas necessiaades, e faço esta differença dos snrs.
de engenbos aos lavradol'es pelas grandes fabric;ls que tem nelles, e não se
poderão valer cõ menos quinhão que ametade.

Por esta resão e vendo e palpando as necessidades desta gente avisei a V.
Magde. muitas veses quão seu serviço era o regimento das aldeas ser de modo
que se puderão valer dos Indios dellas para suas lavras pagandolhe seu servi20
conforme a mesma naturesa dos Indios e não a de qtffi os gouerna a i to me nao
deffirio 'V. Magde. l1unqua, senão com hua lei em favor da liberdade delles a
qual tem mil inconuenientes para se poder guardar e assi se não haué faser se
não Ilaquella 'parte que vem bem a quê os tem em seu poder por que assi se
80 elles flquem cõ o dominio. e mandando V. Magde. por ordem nestas aldeas
de manr.Uque os moradores se poderão aproveitar de seu seruiço por seu salario
fora grande o proveito da fasenda de V. MagJe. como no acressentamento deste
estado e moradores delle esta lell\.brança faço por que pois V. Magde. trata tanto
de acudir a estes pobres que intenda no que esta e consiste seu remedio que he
em ter~gente cõ que trabalhem e esta não a lia ([ua senão ou os ne~ros de guine
ou 9 gentio da terra e os primeiros são a sua total destrnição e por isso ainda
que V. Magde. lhe faça a merçe que pedem nê rõ isso se hão de remedear e hão
de ficar sempre no mesmo estado, o remedio das aldeas he o principal e nesse
reino tem V. Magde. mnitos yassalos que isto entende mui bem e te mais expe
riencia disto que eu para o poder mandar ver e remedear como for seu serviço
porque lhe aflirmo que muitas informações que se dão a V. Magde. por onde
não acode a isto são tão difrerentes e cõ tão dilTerentes intentos de seu serviço
que li as pudera experimentar como tenho feito vira claro o engano que nisto
ha e hum dos IP'audes que me parecerão, nesta noua lei de mandar V. Magde.
Ilue se não possa ir ao sertão a persuadir ao gentio se venha para nos, porque
limitando~eordem mui conueniente que para isso pode auer he o moI' serú.o
que nestas partes se pode faser :í terra e a V. Magde. por que por hua l>arte he
chamar almas a igreja e polia outra he dar vasalos a V. Ma"de. que o enrique
ção e ampliem este estado e a seus moradores e he notauel engano e particular
pretens;;ão, não conceder V. IIIagde. a licença destas entradas a seus governa
dores e capicais das fortalezas porque quaudo estes as mandarem faser pella
ordem que V. Magde. lhe ordenar os Indios que assi dicerem se porão em al
deas conúenientes ao serviço comü e doutra manr.u que os for buscar leua os
para o g:ue lhe cO~1Uem a se e todo ptoueito he seu, e fica daqui nascendo hu
mal COnlu a todos que he nem de huma manra. nem de outl'a de ter esta gente
ha falta della se não podêr remedear as necessedades dos pobres moradores.

E bem vejo que para divertirem V. lIIagde. desté' bem, asacão aos moradores
que os cativão e vendem 'e não duvido que al~us 3SS1 o fizessem mas não tão em
conmcomo se affirma mas foi quando entendiao i) podião fazer oje que V.lIIagde.
tem declarado ser esta gente livre niguem o fal e se ouuer algum seia mui bem
castigado conforme ao que V. Magde. nisso ordenar mas não be bem que polla
maldade de algü percão tantos e se deixe de recuperar hum estado tamanho
como este contra parecer de tantos que desiuteressadamente o lembrão a V.
Magde. resolveudo sE1, com b parece~ daquelles a que so fica o proveito o povo
grita a V. lIIagde: e eu da sua parte lho lembro porque entendo quanto seruiço
nisso lhe faço.

Bejo a Inão a V. Magde. pella merce que me fez em me avisar e haver por
bem que me não mudasse destas casas suas e que para se faser Relação conti
nuasse as obra, necessarias para eIla das despesas da mesma Relação e perdoes
e que a traça mandasse para V. Magde.auer e mandar o que lhe bel)1 pareces~e

.a obra he mui acertada e necessaria, mas são tão (racas as condenáções e tao
poucas que assas farão chegar as ordinarias que se não podem escusaI' a traça
mandarei fazer e a mandarei conforme a ella dispora V. Magde. como lhe pa-
recer. .

A as mais provisoens que me derão farei cOlllprir assi como V. Magde.
manda. '. •

Quando se me deu a provisão em que V. Magcie. manda quo A.o Garcia tomll
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-em Pernaobuqo a residencia de digo°Botelho iuntamente com a de Ambrozio de
sefl." eraja chegado e vindo de Pernaobuqo de faser·a diligencia de Ambr.· de
fleqra. e por ficar doente não he partido outra vez a fazer a de diogo BotE\lho
.como V. ~fagde. manda o que fará tanto que se acilar em disposição .)lara isso e
<sera o mais depressa que puder.

Tambem me V. Magde. manda que os dezembargres. qne nesta Cidade tira~
rem residencia ou fizerem quaesquer outras diligas. não levem seltarios e que
p-osto que A.O garcia pOl' prouisão ae V. Magde. lho mandaua dar que o não leve
40 tempo qdo. aqui tomou a residencia e Amhr.· de seqra. nem o seu escriuão
e porque quando daqui se partio para I'ernabuqo lhe mandei pagar os dias <J:ue
aqui tinha vencido que erão sessenta dias que tomou para as duas residenclas
de Prouedor mor e'ouuidor geral que Ambrozio de seqra. seruia conforme a
prouisão que tinha para isso depois que me derão a carta de V. Magde. e elle
veio de Pernaobuqo e o requerimento que me fez para lhe I\landar pagar os dias
que gastou la que forão outros 60 dias fora o caminho. mandei que por quanto
V. Magde. mandaua não uencesse ordenado dos dias que aqui gastou na dili
gencia se lhe descontassõ e o mais se lhe pagasse, \listo agravou de mi visto o
agrauo mandara V. Magda. o que for servido e isso se fara.

Quanto á queixa que la fez Ant.· vaz não teve resão porque tudo qto. V.
lIIagde. mandoll fisesse em seu particular fiz e compri como era devido porque
o lIlandei meter de posse e conforme a ella servio o tempo que V. Magde. man
dava e depois do tempo passado proui o off.o em hum criado de V. Magde. que
oje esta serl,lindr) e elle nao disse a uerdade do que passara a V. Magde. por
onde merece bem castigado sem embargo de suas faltas que o devem descul-
par de tlldo. .

Em mtas. cartas tenbo lembrado a V. Ma~de. e pedido qne me faça merca
mandar que elI não asista neste gouerno mais tempo que os tres annos que V.
Magde. tem ordenado assistão todos os Ministrados e assi o t-orno a fazer agora
de nouo: peço por merce que em acabando eu o tempo que me falta para os tres
annos me possa ir entregando o gouerno a alguma pessoa de satisfacão nestas
partes que a V. Magde. parecer para que sirva em quanto o nouo gouernador
não chegar e isto pode ficar ao Bisp6 deste estado ou chanceller que o farão
mui bem. N. Soro a catholica pessoa \le V. M. guarde etc. Da Baya em 8 de Maio
de f6jO. Dom Diogo de Meuezes. 0:. U5;-H~ e 113).

Entremos agora um pouco mais miudamente na analyse das Dons pro
videncias contra o captiveiro dos Indios.

(}ppostos os Jesuitas a todos os arbitrios, com que no tempo de Men de
Sá e de seus lluccessores se haviam conCormado, alcançaram da Côrte de
Madri I urna lei (H de Nov. t395), para que somente se considerassem
guarras justas as que fossem mandadas fazer por provisijlJs assigoddas dtl
real punho. Seguiu·se a esta, no anno immediato, uma provisão bastante
decidida em favor dos mesmos lad,jos. Annos dep"is (5 de Junho de f605
e 4 de Março de !60S), se declararam de uma vez forros e livrM os In
dios, ordenando-se que por caso nenhum fosse legal o seu captiveH'o; o que
mais terminante e eIplicitamente foi consignado na lei de 30 de fulho d~
t609. Nesta se especificou que seriam livres e em tudo igualados aos colo
nos brancos, até aquelles que vivessem, como geRtios, com seus ritos e ce
rimonias; que os Jesuitas seriam delles os verdadeiros curadores, aconse
lhando o governador em tal assumpto. Os qUtl ca[JlivasslJIU os Indios incor
reriam nas mesmas penas impostas pelas leiS do Reino aos gue o\l.sassem cap-
tivar quaesquer outras pessoas, et.<:. -

A austeridade de todas estas providencias foi porém a linal modificada
pela lef de tO de Setembro de t6it; para o qlle concorreriaul talvez as duas
representações que transcrevemos acima. A nova lei dispoz que decidida
por .urna juqta cornpoita do governador, do bispo, do chanceller e mais in
dividuos da Relação, e dós 'prelados presentes no log!!r, a 'justiça tl' a Qe
cessidade da guerra, ficassem escravos os gentios que nella se captivassem,
tGda a vez que o accordo du junta fosse approvado pelo soberano. Tambem
.se declarou captivo o prisioneiro ja sentenciado á morte por outros canibaes,
A quem .fosse arJ'ancado.-O pra~o do captiveiro (nos casos ordinarios) SI

30~
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fixou em dez aooos:'e no !im dó prazo gosa'ria o Indío de eump·leta liber
dade. Nesta Lei se providenciqu Acerca do modo como se devia tratar d" al
deur os gentios; indo em compnnlria de um religioso l ao sertão um ca(7itão
para isso nomeado, que sendo possivel fosse casado, de boa geração e vida
e abastado; diz-se como os deveria governar; como seria juiz nos pleitos
delles,.illdo·a appellação que cerlos casos para o ouvidor da clipitaniu, e nos
maiotes para o proyedor mór dos deru ntos, etc.

No "2.0 volume seguiremos occu[Jando.no~ deste importante assumpo.

. Nota 89, pago 5'!6. . , ..

O principal do Jaguaribe de que se trata se chamava Jacauna, e de sua
ramili.a era o grande Camarão. E' possivel que o facto reflJrido do- navio
francez succedesse no rio Mocuripe, e seja o do navio Pélican, de Dieppe,
commandado por'Oav. Paul, de que dá razãq Ternaux Com~ans (Not. Hi&t.
de la Guiane, etc.) p. 23.

Nola 90, pago 5:50.

E' conhecida a opinião Mum célebre ministro ácerca d'o pouco empenlro
dos Francezes, seus patrícios, para as cQlonías longiquas:

«J'ai loujours estimé la monarchie d'Espagne élre du nombr.e de ces Ela.ls-Iá
qui onlles bras elles jambes forles el puissanles el le creur faibll\ et débi[e,
el, loul"aú conlraire, nolre Empire français elre de ceux qui onlles exlrémilés
desLiluées de puissance el de verLu, elle corps d'icelles mervcilleusemenl fort
el vigoureux.: différeoces q.ui prQcédenl de leur silualion el du nalurel des na
ti~os donllls- sool composés. Ces considéralions m'ont toujours faiL insister et
conseiller avec fermeté qu'il filUait allaquer le creur et les enLrailles de l'Es
pagne, que j'estirn,e pour·le preseM résider aux Iodes-Drientales el Dccidenla.
les, les quelles, ayanl été le seul fondemeot de la grandeur de PEspagne, se
ront, par leur ruine, le boulevprsen;ten~ dc sa rude domination.

«Saos oéanmoins devoir prétendre pour nou:; la conservation et posses$ion de
telles conquétes, comme lrop éloignées de nous, el, par conséquenl, dispro
portionnées au naturel el J. Ia cervelle des Franç:jis, que je reconnais, á mon
grand regret, n'l1voir ni 'Ia persévérancé, ni la prévoyance requises pour telles
choses, mais qui ne portent ordinairement leur viglHmr, leur esprit el leul'
courage, qu'á la conservation de ce qui leur touche de proche en proche, eL
leur est incessammenl présent dev3nt les yenx, comme les expériences du pas
sé I)e Pont que trop fait paralLre: tellement que les cboses qui demeurent sé
parées de notre corps par des terres et des mers étrangéres, ne nous seronL
Jamais qu'a grande charge ~t à.p;eu P'uliliLé.» ,

I
Nota 91, pago 532 IIo. 1.1)

O livl'o de Ives rl'Evreux, emboça não se chegasse a publicar, fui conhll
cido; pois que no fim duquelle seculo fundava nesse livro argum~nlos o em

'baixador' de França, a quem r'espondia Roque Monteiro Paim. E' esse o mes
mo A. .que por algum engano é citado na Rev. do Inst. (VIII, 460) como
«João de Everacuci.l>

Nota 92, pago 552.. .
Nu riquissima 'bibliotheca da Academia da Histol'ia em Madrid encontra

mos cópia de duas cartas dirigidas da Bahia li Corte por D. F.adrique: E' a
primeira, para elrei datada de 12 de Maio de 1621):

«Seiibr; yo hé traido á mi cargo las armas de V. M. á esla. Provincia dei Brasil
y oueslro Seiior bá vepcido con, ellas. Si hé acertado á servir á V. M. con esto
estoy premiado sobpadamente. Las ocupaciones de dar cobro á la' ciudad, res
lituir á N. S. sus templos, lratar de los negocios de justicia que V. M. me en
cargó,.y casligo de eulpados, carena de algunas n:jos, )Jastimento para la hueHa
en que hay bien qúe hazer', aviamiento y despacho de los rendidos que' han cfe
vO,lver á s.u lierra y el de 'esté a~iso y olras mil cosas me liene!! sin hora de
tiempo; 'lo que fa~taJ:e co la relaclOn, emendal'é en el segundo,:lVIso.
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'lID. 1uan Fajardo há servido á V. ?tI. mejo~ que io porque há asistioo aI :rpresto
de lo que he desembarC:Jdo de la mar con grande éuidado; y que no ha sido
menos esenCÍ'al que el de las armas: tambieu estubo en la segunda bateria que
l'e-puso :i los nauios 1Iechando ii fondo algunos y en todo há procurado servir á
V. M. Ya)'udarme como persona de tantas obligaciones.

• Lo mismo há hec1l0 D. Manuel tle Meneses. EI Marques de f.ropani há traba
jado como mozo, con el valor y ztllo que otras veces dandQ á V. M. obligacion
dc.1I:l'Lerle merce<J, y honrarle y à mi de suplicárselo á V. M.•. .

Outra carta su1l, da mesma cidade. ; os 10 de Ma)'o de 1~..5, ao Conde Duque
de Olivares. di1.ia assim: '

t<Exmo. Sr. En lJombre de V. E, y por soldado suyo me encargrê dc esta jor
nada..y la m'erced que nuestro Senor me bá becbo en ella, )Jé estimado pOl"
V. E. a quien toda se refiere 'mas que por mi esto afirme á V. E. coo verdad, y
V. E. sabe que la trato y que mis deseos tle hacer mucbo en servicio de V. E
no se contentan ni saLisfacen por mas veces que se empleen; de oucbo "uell'o,
:I ofrecerme :i servirá V, E. toda I.. vida. Grandemente bé deseado acertar á
parecei' súbdito de V. E. :í este nombre deberé los aciertos. .

»Meme acordado hartas veces de los pareceres que hubo en Espaãa para que
V. E. no embiase esla Armada )' que sobrarian una docena de navios hase visto
que el corazoo dei que gCI'ierna le muel'e N. S. que puso eo eI de V. E. lo mas
acerlado como se 1Ia cooocido. y cada dia se becbará de ver mejor en Jornada
tan conocida por de V. E. Tamhien parece prel'eocion suya, que eolrase )'0 en
la Cilldad dia de San Philippe. Al'isolo á V. ,E. por circunstancia que acá la ba-
vemos'solt:mnizado elc.' .

»D. 1uan Fajardo llá acudido muy bieo eo todo, to que escribo áS. M. merece
que V. E. se 'lo estime,,:

, . Nota 95,'pag. 555.

Ainda que haja algumas veies no 'texlo incorrecções [ypographicas escre
vendo-se Concelho em vez de Conselho, quando se trata das Juntas dos BoI·
landezes, declaramos aqui que preferimos decididamente a ultima orlbogra
phia, em virtude da palavra hollandeza (Raden), qúe se refere a aconselhar.

Nota 94, pago 555.

As forças invasoras orçavam s~ em quatrocentos Paulistas e d~is mil {n
dios; e dizia· se, lalvez exuggeradamente, que pas.avam de tresentos mil os
Indios que vier:lm presos para S. Paulu, desde 1614 até 1639. Acerca do
local da missão do Loreto confirmamos nossa afirmativa com a noticia a tal
respeito dada ao Instituto Hist. do Rio em Sessão de 8 de Abril de 1853•.

Nota 90, P?g.~:>'7.

O alvará que probibira as aclministrações dus fndil)s no Pará era de 15
de Março de 1625.

Nota 96, pago 559.

O regimp.nto hoflandez para o Governo politico e judicial f,'ra datado de
13 de Ouluuro de 1629; e tem muita analogia CGm o anlerior rio L° de Nov.
de 1624 dado á expedição contra a Bahia. Delles devemos copias ao senhor
Dr. Silva, que igualmente poblicaremos em outra occa-ião.

Notas 97 e 98, pago 366....
Este Bento Maciel Pare.:te é o (fIpsmo que depois (1638) foi governa,dor

geral do Marunhão e donatario das terras dú C. rlo N. V. p, 334 ~ 4i 7 do trxlo.
O Re<;imenlo dado a Nassau é datado de 23 de Agosto de 1636.- Tel1

cionavamos puulical· o nesta nota, com varios esclarecim~l1tos sobre os es
cabillos e escultelos, segundo tudo nps foi subministrado pelo sr. Silva; mas
tivemos que deduzir do nosso proposito por não demorol' mais a impressão
deste tomo.
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Nota 99, pago 580.

Risque-se na Iin. 25 ccou cidade Mauricia».-O. Recife ainda enlJo nia
tinha esse nome, que recebeu pouco depois.

Nola 100, pago 586.

Acerca desta resíslencia dos Ilheos talvez se chegue a encontrar algum
documento no archivÇl da Villa, que poderia ser da maior imporlancia para
esclarecimento de um facto, alias pouco conhecido, bem que honroso a esse
malfadado paiz quasi sem historia. Pelo que respeita ao nome do ch'efe da
expedição hollandeza, segundo o Sr. Nelscher,.(p. 'ti) foi Lichtdardl.

Nota 101, pago 397.

A reputação de Vieira estava ja formada na Bahia pelo sermão em favor
das armas porlúguezas, prégado em 1640, verdadeiro modello de estylo su
blime, segundo veremos ao tratar deste grande escripto~ no seRuinte volume.

Nota 102, ,p de pago 401.

Em consequencia das dificuldades encontradas (apezar dos diligentes es·
forços do nosso amigo o Sr. Dr. Silva), para haver uma boa cópia do retrato
a oleo do Príncipe Mauricio que existe na Haya, não foi possivel fazer por
elle a gravura. Tivemos pois que valermo-lIos da cópia que do Musllo de
Madrid tirou por nos obsequiar o ilIustre pintor fluminense o Sr. Grandjean
de Ferreira, cujo talento o facilidade de trabalhar tanta admiração excitou
entre os artistas hespanhoes.
, Nota 105, pago 406.

Um pequeno salto. Antes das tres ultimas linhas ha que intercalar o se-
guinte periodo: .

ceDo Rei Catholico uma cedula (datada de Madrid aos i 6 de Seterr.bro de
i 639) ao Marquez de Mancera, Vice-rei do Perú, ordenesndo·lhe que con
s~ntjsse no armamento dos Indios das reducções para poderem assim repellir
os assaltos dos invasores paulistas».

Nota 104, pago 410.

, Preferimos reservar para o seguinte volume algumas consitleraçõ'es) oP"
pondo-nos á fórma absoluta e exaggerada com que muitos ataculn a' Compa
nhia de JeSU8.
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PDS! EDlTUM.

VOA! PÁL.(VRAS ACERCA DA PHESENTE EIHÇA'O.

Esta obra depois de começada a ler na 8ess~0 do Instituto Historico do
Rio de Janeiro de 6 de Junho de iS5\, foi prosesuida na idea de que se
daria á luz anonyma, ao menos olé que seu aulor, mais folgado das obriga
ções de serviço que eSlão a seu cargo, podesse de todo aprimoraI-a, com a
devida atlenção e Jlausa.

Embargado porem (por motivos que não sio para aqui) de recorrer ao
anonymo, e censurado por oulro lado de lardar em razer publicas as suas
modestas locubrações acerca da Historia Palria, viu..se por fim na precisão
de submeuer ao prelo o ~IS., cuja metade constilue esle primeiro lomo.
Justo é dizer que para a resolução veiu contribuir lambrm, e muito, certo
receio que dene se apoderou de «Iue sem auxilio do prelo, podessem extra·
viar-se lantos apontamentos preciosos recolhidos pelo proprio autor em
muitos archivos nos melh(lres anllos de sua vidu, receio que nasceu llm fS52
quando se julgaram sepullados no AlIanlica, na goleta hespanhola S. Pedro,
saida do Rio de Janeiro, e a qual, quando já Jlor lodo~ declarada perdi,la,
ao cabo de duzenlas e quarenta e cinco dias de viagem surfliu (a fR de Ag.),
por mercê do Deus, a salvamento, bem que com grossa avaria, no porto de
Maloga I Não faltou quem enlão aconselhasse de publicar ludo em francez
para ser maior o numero de leitorp.s e menor a responsabilidade, principal
mente pelo que dicesse respeito aos apuros da linguagem, quando se tratava
de ganhar tempo. Escusado é dizer que o arbilrio pareceu quasi alTrontoso,
e não foi acceilo.

Agora porém que, impresso o livro, o autor se con,erte em leitor desa
piedado de si proprio, e que a leUra de molde lhe revela desalinhos, que
como que se occultanm entre os seus rabiscos, a9ora, que sem deixar de
conhecer que a Iingua~em, bem que em. geral castiça, segundo se esmerou
om que saisse , poderia àqui (, ali ser na dicção mais castigada, agora
que ao cabo de tantas fadigas e vigilias se vê tão pouco satisfeito, vai sem
escrupulo appellar para n generosidade do publico, afim de que lhe perdoe
o não haver retardado ainda mais a impressão e publicação da obra, com o
que houvera ella saido por certo mais a::urada. .

Longe porém de nós querer-nos eximir, com· este pedido, da. censura
que mereça a nossa doutrina; pois mal da obra que a não suscita em publico
ou em corrilhos. A crilica Justa e sisuda acerca dos factos e d~ sua apreci~

ção somos os primeiros a pedil.a. E embora nos não llompromellamos a
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responder )l1~O, porque nos não solJl'ja o tempo, e preferimos, sendo pm,sj:
vel, não o ,gastar em' polemicas (augmentando o numero das que já vão por
esse mundo, com divertimento do publico, mas poucú favor'pbl'a as leUras),
desde ja asseguramos que todas as observações que se fizerem, rligna e ur
ballamente, serão por nós altendidas com docilidade e reconhecimento.
Quanto a quaesquer dialribes anonymas, pseudonymas ou espufÍas, semprd
iniqoa,s, ingratas e ma) intencionadas qunsi sempre, eSCUSalDc,s dizer que
as desprezaremos; da mesma forma que tambem desde agora nos despedi
mos de alguns censores que apenas se constituem taes, para com meia hora
de trabalho se inculcarem de ~randes sabios ou, para melhur dizer, de sabi
chões, em assumptos a cujo estudo ol.tros dedicaram toda a vida; ou sim
ple~mente para embicarem n'alguma frase descuidada, quando o aut.or teve
tanto a que attender; e quando um dos mais abalisados historiadores de
nossos dias, o illustre PrescoU, c(,nfes,a que seus escriptos, depois das pri
meiras edições, tiveram de ser revistos pelo que respeitava Clá correcção gram
matical e á dicçãoll.

Tal1ll:rem não faltará quem, esquecendo·se de que escrevemos uma Hi~to
ria Geral, e de que temos leis de unidade a que subordinar· nos, e-trar.he de
ver que não dedicamos capitulos inteiros a esta ou áquella expedição explora-'
dora, de que Uvemos documentos, ou a certos feitos heroicos, alias ja minu
ciosamente contudos por outros escriptores. Acudimos rlesde agora contra
tal reparo, dizendo que juslamente um dos maiores empenhos que livemos
fieste' Ens'aio (que tal Hle <levemos por em quanto chamar) foi o de abarcar,
por assim dil'Jer, .no. menor volume posslvel , os factos cupitaE!s acontecidos
nas diffnentes, pto,vincias; alill; de que o desenvolvünl\nto. successivo do
todo se chegas e p apreciar nleJhor

l
o quedlão, s~ p,oderia onseguir, pnran

do de quando em quando demasiaoo n'um ponto (pela umca, oircunstancia
de enconlrar ma,i ,escrinto acerca" dellq), e reduzindo alnarraçãv, a UIl10' en
fiada ele 1'equun~slliarr~çõe ,á rnan'eirâ dos conlos do livro de Gil Blas.' EsLe
uHiroo sysLi:ma:é obh'muneira coltlmodo; pois qtUl o tr<lbalhp.todo se reuuz
a rllunir u)uilos documentos'e lrelbC}õeslmaUtlscripLas.ou Ílnpressas; logo dis
pol-os por ornem ~htCiflol gicà e,começar,o·oompilur.... Fioi o que seguiram
Castanhedo, Barros e Hlirréra como hoje é muito facil provarJ coleJando
~s,coml'OS origirJ.'les que liveram diante de si., Se· bouvessemos preferido
adopt/lr, tal S):sLema I se elle fosse 110je em, dja adOlllíl:vel, com o archivo de
pocumentos iDedito's' que tivemos'álNista, ah'm,oel,uns Cem livros illlpressos
que l1ossuimos 'ácerca 'da nossa HistOI'ÍIl, {ll~ito.mais fa.cil nos houvera siJo
compila,. trinta é duas decallas, em cr.esoido numero' de volumes (bem que
com o t igesimQ numero de leitores), do Q.ue COOlpllJ este e o seguinte, es
merando-nos.em ser ooncisos, sem ClOmoIUd(l'I.peaar por omissos. Uma coisa
é:a Hillto~i~ ,Geral' (ainda quand'O n~o resumida) de um Estado, e outra são
ns,lIcLils óas.~~aslcidades e villas; os.allnaes e faslos dus suas províncias; as
chrol!icllS etos .seu,s govlwnante ; as vidas e biogralJbias de seus cidadão be
nemeritos. Aquella não impede que nestas se trabalbe, e em cada qual tem
a·,nar,rijçá.o !proporções oOIl-venien~es. Procurámos guardar ,na composição do
todo a maior harmonia que nos foi"possivel;, porem n.ão duviJamos de qUI!
em IJijll! no~a edição{ Sll a chegarmos a preparar) teremos de dar a alguns
pOl)IQs maior,!desenvolyjmenlo. e se a preparar outro, Lalvez que lhe sejam
de não p~gUe~o aUldho,'SCnF'ir mais lunge, as ·nossas potas no fim de Cadi\
pa~,ioa ",', ~ " n) 11"1' I ' II I ,I " •

. , Pelo 4ueJl'espeit~ 8'0 plaDlllgeral que seguimos, ou antes que nos propo
zellJos,'seguir nl1 obra,toda;, e d« nosso juizo comparativo aceroa,dos chro
!Iislas e fontes historicas que consultamos, dos serviços. prestados pelo nosso
InstHuto ,ijistorito. e:dosl~olCles dás pessoas a quem fomos deve,lores de
mais par~iculare~'altl!n,ções, reselivamo'-DoS u trular na Introdul'ção que pre- \
cederá o volume seguinte. No fim do mesmo volume publical'u/\lOs/ um ca-,
talogo chrolloJI)~ico), tão acurado como nus ha sido po~si vd UITlll'JU\-O, dus
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governadores e capitães generaes e'<1us bispos de Iodas as nossas provincias
e dioceses, bem com dos Reis de Portugal e dos Papas desde o descobri;.
mento rio Hrazil até i822;-pois que julgámos que deviamos de uma vez,
separar do lexto da Hi,toria Geral do desinvolvimenlo e civi.lisação do paiz
(sobreturlo rlesde o meado do XVlIo seculo para cá) esses aranzeis de nomes
a que ás vezes nenhuma idéa ligamos; podendo aproveitar unicamente delles
como auxilios chronolugicos. E neste sentido conviria até que nas escolas
primarias de cada provincia se fizesse decorar aos jovens a lisla dos res
pectivos governadores ou presidentes, o que concorreria lambem indirec
tamente á fomentar o estudo da Historia Patria, fomentando a das pro,.
vincias.

N'algumas das notas que ajuntamos a este volume, bem como em muitas
(las que levará o segundo, incluimos vaTios documentos, pela maior parte
inéditos, que nos pareceram mais essenciaes. MuilOS leitores desejariam aca-·
5.0 ter presente todos quantos no texto citamos, e esse desejo fôra tamhem o
nosso. Havia porém um grande contra' para o realisar. Por si sós occupariam,
p.lles ,alguns volumes; e não nos fôra possivel sem auxilio das Camaras e do
Governo emprehender a 'sua publicação; que alias desejaramoS'effectuar, se
podéssemos, por meio de uma collecção especial em que, com o titulo
de Pandectas Brasilicas, aparecessem elllremeadas chrollologicamente com
os mencionados documentos de oflici0, todas as leis e ordens especiaes,' em
sua iatclgra, enviadas ás dlfftJrentes capitanias do Brazil, dtJsde a sua coloni
sação até á chegaria do Sr. O. João 6.oi-de cuja epocha datam as nossas coi·
Jecções; sendo que as ant'lriortJs portuguezas mui pouco incluíam do que
respeitava ao Brazil. Para a dita collecção temos ja reunidos muitos ma·
leriaes, e do que nos falta possuimos nolas para poder r,onfiar aS copias a
amanuenses.

Este nosso intento não obst~rá a qu~ continuemos de novo orftJrecendo
ao digno Instituto Historico aquelles documentQ' que Il}elhor cabida possam
ter em seu importante repositorio; ,e dos quaes até agora não podiamos se
pal'armo-nos, para acudir com elles a este trabalhu, que jamais, digalllos de
passo, no pez~rá haver emprehtllldido; não obstallle os cuidado. tJ traba
lhos que já nos tem dado, ou nos possa vil' a dar, p'!la circunstancia de que
<da publicution cl'un livre.... est une espece de professioll de foi, politique
la plupart du temp , souvent mêmtJ religieuse, qui entraine bian dtJs con
séquences aprés elle; qui Iie i'auteur. bien plus qu'on ne le pense géné-
raler.nent.) -

Uma salisfução.-Obrigados a imprimir este volume em um paiz, cu]à
Iingua tanto se parece á nossa, e ondtJ os compositores caixistas .só pelu
principio de cada palavra leem e juntam no componedor em sua Iingua o
resto della, a correcção das prim)iras provas se reduziu muitas vezes a uma
traducção__Assim os cqidados da mesma traducção de tal modo absorviam
a attenção do revisor, alias do proprio autor, qUtJ não pode elle deixàr de
esperar do leitor desculpa pelo avultado numero de arratas importantes de
que vamos dar fé, e as quaes cm part,; nos foram indicadas por amigus que
se encarregaram de pas.ar pelos olhos algumas d,{s folnas depois de im
pressas; bem como por algumas que escapassem, ou que sejan ,de meuos
consid eração. '





SUPPLE~IENTO

A ESTE TOMO PRIMEIRO.

A boa fé e verdade com que nos presamos de escrever, e sem as quaes,
occupando-no? de historia, não foramos alias merecedores de credito, nos
impellem a juntar a este volume algumas addições e retoques, que nos são
oru (lins de -JS;;!») pela maior part.\J subministrados, pelo encontro de mui
tos documentos, que antes de c'onheciamos, e pelo exame de outros, que
não tínhamos á mão, Agradeça-os poís o leitor a Quem nos favoreceu ain
oa, para que podesse ter logar esse encontro e esse exame.... Seguindo com
este proceder, de publicar o que vamos encontrando, o.exemplo de um dos
primeiros criticos deste seculo, o illustre João Pedro Ribeiro, julgamos que
os leitores faráõ justiça devida a este sacrilicío do amor proprio ao da ver
dade, lembrando-se de quanto as verdadeiras fontes e rnananciaes da nos
·sa historia tem estado até agora occultos, de mlJdo que s6 pouco a pouco
vai sendo pfJssivel, em muitos pontos, e por meio de, ás vezes mui de
sp.ncontrados raios de luz, dissipar as trens e o cahos. Pela nossa parte no
dilemma de patentear ao publico um trabalho incompleto, ou expormo-nos
a vel-o naufragar antes de obter os apuros da perfeição que so rlã o tem
po, preferimos o primeiro expediente, por ser o mais nUI a.o paiz, embora
menos em favor da propria tranquillidade e satisfação do autor.

Deixando de parte os retoques para o aperfeiçoamento da linguagem e
apuro ela fraze e alguns melhoramentos no melhodo da exposição, que serão
attendidos na edição immedinta, nos limitaremos agora aos factos essencíaes;
e para caminhar com ordem seguiremos a das paginas a que se reliram
no . as obsyrvações.

PAGIIlA 9. - A linha de demarcação na Carta ullive7'sal do hespa
nhol Dil'go Ribero, em 1529, foi traçada um pouco mais para o poente,
passando pelo cabo de Santa lIiaria, e por conseguinte mais a oeste do
Amazona do flue a nossa. Vl'j. M. C. Sprensel, «Ueber Ribe7'0' s aeltesle
WelrcharleJl Weimar, 1795; pag. 14.

PAG. H.-Depois da lin. 21 deve seguir-se: Se a aragem, cm vez de so
prar dt' sul, levando a armada para o norte, vem deste lado e a leva para o
sul, grande risco houvera ella corrido r.ntre os haixos e recifes dos Abro
lhos, que começam justamente com os de Itacolumí, logo·ao sul do Monte.
Paschoal.· ..

PAG.20. Iin. 33. O nome de terra de Santa C7'U::; se cncontra j~ na
Ch(lrta 7na"illa Portugalcnsitll11 (1504?), no mappa de Tluysch '(1 !i07), de Sil
vano (15fi) e no lsolariode Bordonne (1521).
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P~G. 23.--Na nota devem riscar-se ao duas primeiras linhas, acerca do
regimento da Fazenda, pois entraram ahi por engano.

PAG. 25.-Pororoca é uma voz onomatopaica que signiOca (10 roncar
continuado,» segun;!o o P. João Tavares.-Panor. de i840, pago 235.

PAG. 27.-As lin. 6, 7 e Il devem substituir-se por estas: pois que só, ao
continente austral se referia a indicação que, em i507, fez p~los typos de
Saint Dié, o pseu,lonymo Ifl/acomillls, i to é o friburguez l\lartim VVald
lieemüller-(((Non video cur quis jure vetet ab Americo inventore sagaci
iogenii viro Amerigelll quasi Alllerici terram, sive Amerieam dicendam, cúm
flt Europa et Asia· a mulieribus sua sor:itro sint nomina;) Cosmo!!r. In
Irod. cal'.IX)-indicação que foi acceila porJ. Scllõner (1520), Sebo Muns
ler (154l) e outros; e, ampliad-a a todo o continente, cm Ii.espanha pelo
Dr. Margallo (1520), etc. .-

PAG. 28.-Nota na fino 8.=Ja no mappa de Ruysch (1507) se lia: Terra
Sanete Crucis siue MUlldus 119VIIS.=Houl"e tambem qnem chega. se a res
tringir ao Brazil o nomé Ameri~a. Nu hell1isphcrio de J\.h. Schõner 05~O)
lemos sobre as terras ao sul do cabo de S. 110qup:=Amel'ica sit'e Brasilia,=e
no mappa de um frade franciscano de 1526 se lê sobre o territorio do Bra
:lil sornente=America.-A nota do Om oa pagina foi posta i1hi por pn
gano. A que alli corresponde é a seguinte: (~ono I<al. Fe!).; Provo da Hist.
Gen. II, n.· 22, pago 106 e 107.)

PAG. 31, fino 27.-Entre as palavras=piloto portuguez= e =Juão de
Lis!Joa=sallaram-se as seguintes do original=(eja mencionado (ante pag.23)
João Lopes Carvulho, que reconheceu o caho de Sanla Maria pela relação
que delle tinha de outro tambem piloto portuguez.) ,

PAG. 34.-Acrescente-se no lim este §.=Segundo as bullus de que ante,:,
l'iormenta lizemos menção, as terras do Brazil foram a principio conside~

radas da ordem de Christo, e por conseguinte espiritualmente declaradas
sujeitas ao viga rio de Thomar, que, como delegado do Papa, tinha jurisdic
ção episcopal em todas as igrejas nullius diocesis da ordem dtl Christo. Por
lima Ilulla de Leão X de 7 do JUflho de i514· (.Dum lidei conslantiam, elc.
Pr. II, lT. 42, p. 217) fui concediJo a el rei D. Manuel o direito do padroa.
do e apresentação da~ igrejas c !Jenclicios nas terras ao sul do Cabo de Bll
jador; e coutinuaria o espiritual sujeilo li mesma ordem ele Christo, se por
outra !Julla cle 12 dr.Junllo·do mesllloannr)· (·Pro excellenti praeminelltia etc.;
Pr. II, n. 56 p. 259) não houvesse sido criado para lIS rliws terras o !)ispado
do Funchal, reduzindo-se a cathedral a collegiada que havia nesla cidade.
Assim o lJis[lud,) cio Funchal foi o primeiro, a que depois da vigararia de
Thnmar se consideraram espiritualmente sujeitos os primeiros colonos o In
dio~ chri~lãos do Brazi I.

PAG. 38.-Subslituarn-se as primeiras linhas ;JOr esl.as: «no sitio que de
pois se ch:llnou cios 1Ifarcos, em virluoe dos que ahi se collocaram por te~

lnos de r1emarcaçãll. Em nosso entender foi este Incal o que, segundo etc.')
PAG. 41.-Diaute da liu .. 13 deve ontrar este §: Os .la Mo S. Gabriel, de

pois de elegl~r P'lI" capilão ao pilotll Juan de Pllola, não podendo montar o
Cabo de Santo Agostinho, retrocederam á B.lhiu, para querenar; porém in
lluietados ahi por outra não franceza passaram ao Ca!)o Frio, e deste a um
porto mais ao sul, do qual se fizllram a Onal de vela para a Europa, che
,.:ando a B.lyona de Galiza aos 28 de Maio de 1!:i27. (Nav. V, 173 e 233:
4ualllo ao dito porto ao sul de Caho-lerio, ao qual na relação se chan.a Rio
áQ Extremo, pude suppor·se que fôra a Angra dos R\!is ou a Bahia de Gua
l'uli!Ja, em visla do logar que lhe ussigna a carta de Diego Ri!Jero (j 529) do!
,hibUntlleca•.de Bül\ner em Jena, segundo a publicou em 1795 em VVelmar
M. C. Sprengel; e se vê reproduziJa, em pequena escala, na est. 4i do Aliai.
de Lelew.,J). -

PAG. 42.-Risque-se a nota. lhviamol-a tomallo'da SYIIOPS& ehronol0f!iça~

cujo autol' (Jos Anast. dI! Figueiredo) se enganou glli8ndo-se pelos 10111
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ces do arclJivo da Torre do Tombo. O documento a que se refere o racto da
Synopse, e que no propri~ original examinámos u!ti".lamente, .não é de; 1528,
llIas sim du 1629.-GuJando-se tambem pelos mdlces rlo rllto arcluvo se
I.'nganou ainda o au~or da Synops.e, declarando ser para Joao da Cosia Pena
I'xplorar o Brazil em 15'18 o regimento dauo neste anno por Carlos V a
Joao de Car/'.Jgella, reitllr mór na armada de Magalhães.

PAG. 56.-Alltes do § que começa=Em fim M. Mronso etc.=deve ler
<e estu: «Tal era {) estado ja ilorecente das duas colonias quando o mesmo
Pel'o Lopes, por orelem de seu irmão, as deixou, partindo para a Europa
aos 12 da Maio de Hí32.»

PAG. 57.-Acrescente-se ao fim da secção 4.n este §: Quanto á jurisrlicção .
rcclesiastica, vimos que em 15J4 fora o Brazil declarado sujeito á mitra do
Funchal. Cumpre acrescentar que assim continuou ao elevar-se, em 1534, a
metropolitana a sua sé, tendo por surfraganeos os bispados de Angra, Cabo
Verde, S. Thomé e Goa, enlão creados por Clemente VII; o que mais evi·
rlenlemente se consignou na bullll=Romani Pontiflcís=de 8 de Julbo de
1539, que reformQu a anterior." ("Pr. II, n. i:a.2, p. 726;)-nesta bulia se diz
elll latim lerras de Brasil, e /errarum de Brasil, em vez de Brasiliae, como
hoje, e como jáse preferira escrever no hemispherio deJ. Schoner (1t:20).

PAG. 80.-Antes do §-Cl. ão havia em gn.ral, (tc.» -!ea-se este; (,Como
as rlemais nações do meiodia da Europa, Portugal, que fizera parte do 1m·,
perio romano, que f'lra conquista dos Barbaros seus invasores e dos Mauro
arabe~, venceJores rlestes, herdára de todos instituições e habitos. A legisla
çãll c:ivil e as municipalidades eram romanas. Dos barbaros procediam ori·
ginalmente os f'Jracs, parte da legislação criminal, os titulos (provenientes
originalmente de postos militares) e o brazão, que era como uma condecora
ção heréditaria; t~mbem deJles, mais que do 5enado romano, provieram as
Hnligas Cortes ou congressos convoc~dos pelos reis em que com o andar do
tempo vieram a ter parle os procuradores dos povos; mas a que assistiam,
a principio só os magnatas, pura resolveI em o augmento de tributos ou as
questõas imprevistas. Dos M,lurO'-arHbes foram adoptados os cargos de al
cai,las-mores, alferes mores, almocadens, adais, almogavares e outros titulo!:
da milicia. Esta vaiu a reformar-se muito com as guerras das cruzadas,on.
de tivuram orig 'm as ordens militares, isto é as ord'.!ns dI! freires que faziam
pro ris ão de combater pela fé ele Chri to. Desta~ ordens havia tres cm Por·
tupal, a snber : Ln a de Chrüto, creaela para substituir neste reino a su
primida dos Ter:Jplarios, cujos bens fMam em Portugal confirmados áquel
la em P19, pelo papa João XXII; 2.n a de Santiago da Espada, a prin
cipio rama da de igual nome no reino visinho, don'la foi desannexada
POI' bulia' da Nicoláu IV de 1288 j 3.n a rla S. Bento (vulgo d'Aviz),
correspondente á castelhana de Calatrava, da qual so foi dl'finitivamente
~eflarada pelo papa Eugp.nio IV. No seculo XVI ja estas ordens haviam dege
nerado de suu instituição, e as suas commendas eram conferidas como re·
compQ.nsils de serviços independentes da ordem.

PAG. 84.-São ainda arabes as palavras seguintes da industria agricola;
nóra, atafona, azenha, azarola, ameixa, açude, ;acelgas; tremoço, tamara,
seára, safr:t, beringela, beldroega, alecrim, alfazemll, etc.
. PAG. 86.-De um documento de ii de Maio de 1521 (C. 3, 7, i03) colli

glmos que havia então nos marus da India oitenta e tantas velas.- o
seculo XV ja o rabi Abraham Zacuto hada publicado as s:Jas Taboas astro·
nomicas, que do hebraico traduzifél em latim, imprimindo-as em Leiria o seu
discípulo mestre Joseph.

PAG. 97.~Temos a maior satisfação em ver corroboradas as nossas con·
conjecturas acerca da escaccz da antiga população inrligena no nosso paiz
por um benemerito e criptcr do lIfaranhã", de q,le abamos de ter conheci
mento, e que pelo pseuJonyrno de Ti'ROII acalJa de recommendal'-se a todos
os pensadores.



SUPPLEMEIiTO.

E'-nos summamcnle grato, e ao mesmo lempo não deixará acaso dI! ser
um a!gumenlo em faval' das ideas que ambos pela força de convicções e pelo
amor da jusliça, timbramos em de[ender, o fucto de havermo-nos nessas
ideas encontrado, sem coniJecimento um do outro, acerca deste e de outros
pontos. Pelos direitos da civilisação, e em contra os defensores dõs direitos
dos Indios, ultimos invasores do territorio do Brazil, emittimos nossas ideas·
na L" e 2." parte do lI1emodal Organico impresso em Madrid em 1849 e
1850, e em 1S5-1 reproduzido no Guanabám. A opinião de que a raça indi~.

propendia a exterminar-sr, ainda sem a collrnisllção européa, acha-se consig
nada na nev. do Inst. XIV, pa~.,.i07. Na mesma Rev. do Inst. (XIIl, pago
517), soltamos tambem, lrata'ndo de- Quoniambebe, um brado em ·favor da
civilisação chrislãa, e contra a selva~eria, e esse brado fui até vehemente,'
contra as tenrlencias indiscretas e falsas de patriotismo caboclo, na memo
fia inlitulada=(cComo se deve entender a nacionalidade na Historia do Bra
zil'!»=que cm -1S52 ousamos levar á Augusta Presença de S. 11:1: O Impe
rador. E para estarmos ainda rnai~ dI! accordo, encontramos o illustre Ti·
mon apoianclo, sem a nós se Tefferir, o pensamento de uma Historia Ge·

. ral elo Brazil rios seguintes termos (ii, -14): ((Das pequenas provincias de
um Estado não é mister escrever um corpo completo de historia; bastam sim·,
pies e mo'destas memorias, que sirvam depois ao trabalho complcIo que
compreiJcnda o todo.) .

PAG. i H, Iiu, 4." Emende-se onde se diz «da sapucaia) (cdo geni-
papo ,') - -

PAG. i 13.-Ha nesta pagina algumas inexalidões, no que se refere ás
armas do alto Amnzolias.· Eram. estas, alem do arco, as e$oravatallas,
ns muruclÍs ali lanças com as pontas hervadas e a tllmarana, pão de qua
tro faces suspendido do cauo por uma franja de algodão, e mais grosso na
Qxlremiclade oppós.ta. .

PAG.·I iS; lin antepen.-An vinho de cajú chamavam COj11 y (donde 'cajuim'
ou cayuim), ao do millio abati-y, etc.

PAG. '126, lin. 28.-Seg::e; Depois da victoria eram as mulheres que
apregoavam as novas prl)CZaS dc seus maridos e publicavam os nomes de
guerra CJue acabavam de tomar dos contral"Íos que Iiaviam morto, «ceri
monia notavel e de muita graça, pelo fenol' com Que as mulheres índias
davam á ex~cuçãó este rito.» (Jorn. do Maralllião, p. 65).

PAG. 129.-0 uso de ficar ele cama o pai do recemnacido era seguido
na antiguidade por povos do Ponto, da Ibm'ia 6 da Corcega, segundo Apo
lonio de Rliodes. Stmoo e Diodoro Si culo; e ainda mOllernamente, com o
1I0me de cOllvnete. é conliecido em Béarn, nns Baixos P,yrineos.

PÁG. 131, lin. JO.:-Em lagar de «era a pimentinha Jekitaia) d'eve ler-se
jukira-ay. ria qual. etc.)

PAG. 132, lio. 6.-Em vez de callgoeil'a, lea (ccatimbaba (que os nossos
converteram em catimboo e coti"mpoeira) ,)

PAG. HO.-Braz Cubas teve em 8 de MaiO' de 1561> (16,360, etc.) mercê
(lo orticio de provedor e contadOI' dos residuos e capellas;, hospitacs, con
fraldas, albergarias e gafarias das capitanias de S. Vicente e Santo Amaro.

PAG. H4.-Na nota (2) acrescente·se: PHa as bandas de Guarltliba
oeu-se uma sesmaria de oito leguas de lcrra, que depois herdou de seu
marido (Gonçalo Monteiro?) a viuva Marques Ferrrira, que deixou por tes
tamento metade da dita semaria aos Padre' de Jesus, e a onll'a metade a
seus filho' Eliseu Monteiro e Catherina Monteiro, mulher de Jose Adorno.
Estes cederam a sua parte aos di.tos Padres em troco de terras na Bertio
ga. II r.essão teve,. lagar em 8 De?. de 1589, e a posse d03 Padres em 10
de Fev. 1590. Tal foi o principi da actual fazenda imperial de Santa Cruz,
a que-depois se aggrcgaram outros terrenos.

PAG. 156.-nisqüc-se <Í notu (2),-No fim dolexto da pago 157 c1eve acres-o
centar·sc.~llcrJou,o ·seu filho mais velho fiuy de Figuoiredo· COI·rea,. q-ue'
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f~z desistencia da Capitania em favor de um irnlão Jdronymo d'Alarcão du
Figu~iredo, o que lhe foi conlirmado (22 Nov. 1552.)-Este 3.° donatario,
depoIs de concel'tar-se> com seu irmão (20 Ag. 1560), vendeu-a (6 dll
Nov. 1560) a Luca~ Giraldes, o que teve conli1'llJação regia (20 F~v; 1561)
e pOI' morte do ultimo passou a seI' 5.° donatario o fillIo do antenor, Fran-
cisco Giraldes .(23 de Fev. 1566). .

PAG. 158, iln. ua.-Emende-se: (conduzindo, a nosso ver, uns qUl
nhento~.»

PAG, 159, lin. ·15.-Acrescente-se em uma nola:=Já pelo mappa de
Diego Hibero feito em '1529, em que partindo do istlllno de Pauamá segu ia
a contracosta marcada para o sul até á altura de 10.°, se po.lia prever o
ructo de que, seguindo-se do Ma ..anhão para loeste, se dava com o Pel ú.

PAG. i61.-Ternos hoje para nós que a primitiva colonia fundada com o
nome tI~ Nazareth, pelos que escaparam tlu lIaufragí.o ou, l1a~fragios (pou
co ,nos Interessa em que baixos ou conjas de areia) da pl'lmel!'a armada c?
lon!sadora do Maru.nhão, teve Jogar na propria illla, onde depOIS se ~onstrulu
a Cidade de S. LllIZ, e que por conseouillte fui esta ilha a que entao se de
Ilominou da Trindade. Assim. se colli'ge considerando allentamente o que a
tal respeito nos transmilte Gabriel Soare~, cuja autoridade (por issu mes1l1u
que I~ai~ antigo e mais immeuiato á epoca do SUCCp.sso, alélll de geralmente
bem rnlurmado) nos deve merecer mail' conceito do que a de,autores mo
demos ,_que não al/egam documentos conlemporaneos, os quaes por n?ssa
parte tao pouco sabemos que existam. E até certo ponto encontramos dlss.u
II confJrma~ã() no proprio ~ome de Ilha das Vacas, que el.la linha meio se
cu/o depoIs" acaso em virtude de algumq vacada provI nda por venlura
de rezes fugidas da dita colonia para o sertão da illIa. E não occullare
mo.s que muito sentimos que, no ajuizar taó- favoravelmente acerca da ,a~
londado do nosso predilecto Gabriel Soares nos encontremos em opposlçao
com um estimaveJ escriptor moderno, tal~bem muito nosso predilecto, e
com cujas ideas muitas outl'aS VCZIH vamos de accordo. o Timo/j m~ranhen
se que acha ((5ingulúr que n65, 1/0 allllO úe 1851, funuassemus uma c.on
Jectura na relaçio de Gabriel Soares, taõ eviuentelllente il/exata e escl'Jpta
com t,u~pouco conhecimento das cousas, que nella se figuram duas diversa~
l'xpedlçoes-do Ayres da CuulIa, e dos /ilhos de João de Barros-quanuu
IlOuve uma so uo todos elles.» ('rimon, II, 22). E ta relação de Soares diz
assim: «Tem este rio do Maranhão na boca, enlre ponta e ponta, dullas para
dentro, ,uma ilha que se chama das-Vacas, que será de tres leguas, ?/llllJ
esteve Ayres da Cunha, fIuando Sg llcrdeu com sua armada nestes b~lxos;
e aqui nesta ilha estiveram tambem os filhus de Joãú de Barros, e a tiveram
povoada quando tilinbem se perderam nos baixos deste rio, onde lizc
ram pazes, etc.»-Op.ixando de desculparmo-nos cf3 accusação de termos
em ~851 procurauo justificar um facto IInligo, com o autor nlais anli60 ~1I
BrazIl, nosso cOlllIccido, que delle trata, quando succedeu que cntao na~1
nos aproveitamos da S:.I(I autoriuaJe devidamente, por falta não das illrol'lna
çõ~s da Soares, mas uo conhecimento 10caltopograplJico do Maranhão, qUlJ
hOJe temos, nos lill1itarelllo~ a ponderar que às inexatidoes. c fr.//a ele conhe
cimeil/Os de Soares nessas linhas ac~rca do 1:JranlIão andam a par das quu
sulhe poJem notal~ cm outi'as paragens do Brazil, pr'ocedentes de escrevei'
rle, ouvida e vista, porém selll doculnenlos; e nem por isso a sua autoriua~u
deixa ,de ser sempre da ·maior valia, qUiindo não rebatida por outra ~e maIs
fó. Não lrata Soares ue uma nem de dUa3 exp~dições; porém sim de. dois
nilufragios. Boja inclinamo-nos, quasi de todo a creer que a uita primitiva
c910uia, (para que talvez u 'proprio perigo com que foi fUlldada fez invocar o
nome da virgem milil"rosa da Na;m'eth) se r~lIldou na-ilha do ~Jaral1hão. sa
bre a bahia de S. Mal~os, e quasi defrollte do pequeno ilhote arido e inlwbi·
tavel, chamado do ~leLl(). Assim nol-o deixou dito Simão Estaciu da SiI~eira,
que indo ao Muranhão , ('ecolheu c nos lruns1l1itliu em 16 J8 esle [acto, (flHl
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lhe consta~la trad~cionalmente, e qué elte até certo ·ponto. paude. conlirmnr;
p.o~que se conhecIa, ter h<lvido (tUma fortal'eza, de que atnda ali IS/ao vu
ltgl08 (são suas p:.tluvrns), em que se veem pedras brancas das de A:lcant~ra."
-Sem fazer memoria de Fr. Marcos de Guadalaxara, que apenas COPIGU a
Estacio, Fr: Domingos Teixeira, no principio dú seculo pas~ado, julga~a que
sobre os clme~tos dessa fabrica é que se havia construido a hennlda ~a
S~nhora da GUia, bem que acrescenta que se mostravam lbquella os «vestl
glOS, com mais indicio que certeza de antiga [orti(icação.)) Quasi pelo mes
mo tempo Barredo (tiv. LO, §. 49), sem haver reflecti~o ao que parece
no que atestara Estacio, contenta-se, para refutaI-o, com dliler que «nem da
for~aleza, nem das pedras de Mcantara... havia tradição alguma!)) E que
!nals tradição desejava do que o testemunho desse autor, cuio escripto cor~ia
Jmpresso?-Melhor critica houvera mostraJo se tem ido, em um passeIO,
'examinar os alicerc~s da Senhora da Guia, para nos diz'er de 9'ue, pedras é
formado... Parece que uma voz intima nos diz que nessa hermlda Jazem.se
p~ltados os veneraveis padrões da primeira te.ntativa frustrada da cololllsa
çao do Maranhão.....

PAGo i 62.-Eirei D. Sebastião perdoou mais ao diante a B'arros a divida
d~ ~ns 600,000 rs. em que e,tava alcançado (leia artilheria, armas e r~~
llIçoes, que lhe haviam sido fornecidas pelo arsenal regio para a expedlçao
do Maranhão; e depois de elle fallecer (1570) fez mercê á viuva de 500,000 rs.
-E D. Filip'pe (I de Portugal) concedeu a Jeronymo de Barr~s, tilho d.o
110S.S0 donatarlO, e talvez como indemnisação dos direitos que tinha á cnpl
taOla, uma tença. de 100,000 rs., com faculdade para testar de 3q,OOO r~ .

. PAG. 170.-Ajunte no frm de LO §.- «Da farinha com peixe faziam
11

.lr6 , don~e nos veiu o pirao; e das sementes pisadas do algodão (ma~y) fa
ziam o mlngáo, nome que tambem adoptamos, apticando-o a papas feHas d'~
outras féculas.))

PAG. 172. -Acrescente no fim: (ICaribócas donde se deriv<l Cariocas, quer
como dizer (lOS das casas dos brancos.»)-OS descendentes dos primeirog
~olonisadores começaram a designar com a expressão africana 11Iazombos aos
fllhus dos chegados tia Eur'opa, rese'rvando o termo portuguez ~reoul~s para
~s filhos dos .Africanos; chamando a e~tes ladinos,· quando ja J11strUldos lia
JJngua e servIço da casa etc. A abundallcia que havia de mestiços e mam.e
!ucos '. que segUIdo os Jesuitas eram os autores de tantas invasões .de !'OlltOS
IOdoll1ilos no sertão, vem em auxilio dos que cremos que o typo IOdl~ de
sapareceu, mais em virtude de cruzamentos successlvos que de verdadeiro ~
cruel exterminio. .
. PAG. J75.-:-Acerca da iniciativa elas aggr~ssões entre os colonos e os Ir.

UIOS sao mUito paTUler-se as senuintes linhas do Tlmon marallhense (II,
i 77 e 178): Mais tarde vieram as"Jesconlianças, a má vontade, as offensas,
as Guerras, as d.evastações e os exterminius; porém o mal era completamente
reclpro.cado. Se boje era salteada e destruída uma aldea de Indios, amanhã
s.uccedla o mesmo á povoação ou plantação portuguesa ... )) «Mas ~ol1de par
tira ~ liggressãu?... A probabilidade é que as aggressões foram sllnllltan~as,
naSCidas de paixões individuaes não raras vezes devidas ao acaso, e a fixas
inopinadas, bem poucas talve~ a plano e cóncerto deliberado. Se aqui, a
bala do arcabuz foi varar o Indio que errava descuidoso no centro da e~pes
sura; além, á mesma hora, veio a frecha traiçoeira cravar-se nas espadoas
do 'navegante que prendia diligente o seu uatel á praia arenosa e de
~erta .))

~AG. 18?-Por palavras africanas temos ainda as seguintes: muleque, mo
colo, manbondo, e tnl vez tamuem lamina e aerebita.

PAG. 186.-0nrle se lê=na secção precedente=entendenda-se=preceden-
temente (serç. XII)..' ,

P.\G. l88.-Timon pro~ende a que os maís dos degradados o deviam ser
por culpa leves; isto em virtude do rigor das leis que até castigavam os pc-
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cados e_ applicavam o degredo a uns dusentos e cincoenta e seis casos, dos
quaes oitenta e sete, ou mais da terça parte para o Bruzil.

PAG. 196.-A armada de Thomé de Souza constava de tres nállS por nomes
Conceição, Salvador e Ajuda, e de duas caravellas e um bergantim. Viera
na 1.a Thomé de Souza; na 2.a Antonio Cardozo, e capitaneava a 3.a Duarte
fie Lemos. 'As caravellas eraln mandadas por Pel'o de Goes e Francisco da
Silva.-Ao todo havia 320 pessoas de soldo.

PAG. 208.-05 tres primeiros §§. desta secção XVI devem ser substituidos
pelos tres seguintes, separando-se delles -para notas o que tenha em nótas
melhor collocação:

Em quanto porém ~oda esta actividade se desenvolvia no Brazil , a Côrte
não estava occiosa , e continuava por sua parte a ajudar a que se leçasse a
cabG a oLra da regeneração do novo Estado, que com a vinda de -Thomé de
Souza havia cohra,io os alentos do vida de que ia carecenrJo.-Ao ew.baixa
dor em Roma Balthasar de Faria passaram-se ordens terminantes (3 t de Ju
lho i549) a!im de imperrar a hulla para a criação de um novo bispado, com a
sé na !lova cidade do Salvadol', acrescentando-se-Ihe que impetrasse tambem
o provimento da nova mitra em favor de Pera Fernandes Sardinha, que es
tudara em Paris, onde tornára o gráo de bacharel, o nesse tempo era clerigo
em Evora.

A bulia da criação do nol'o bispado que se chamou de S. Salvador, ao
mesmo tempo continha o provimf!nto e a conlirmação do dito bispo, e f.Ji
passada a 25 de Fevereiro de 1550.' ("Verificamos esta data pelo original da
bulia (Torre do tombo Arm. 12, m. 31, n. 1) que é=.-lnllo millcsimo qllin
gcntesimo Quinto [(ai. AlarLii, ~tc., o que pelos autores que seguimos antes
havia sido lido=1.° de l\larç'l de 1555=sendo 'lue o=Quinto=com Icltra
maiscula rrpresenta o dia. Desta bulia correm imprcssas , como é sabido,
duas edições. scndo mais exacta a 2. a revista pelo. bispo Azeredo Cuutinho~
--A bulia começ'} com as conhecidas palnvras=(Supcr speeula militantis
e~clcsiac.)ll No principio do anno següintc"o lJispo, tendo sido anteS sagrado,
vIajava para o seu destino, achando-se em Sanliago de Cab'l 'lerdc aos ii de
Abril, e na Bahia pelo menos em Outubro (H;5-1).

Ficavam pel'lencendo á nova diocese, declarada ~uff.raganea do arcebis-.
pn.do dc Lisboa, todas as tcrras do Brazil, desannexadas para este cffeito da
mrtra do Funchalj-bem entendido porém que, como terras que eram do pa
dro.ado da ordem de Christo, continuavam sujeitas in sJ1iritualibus ct iII tempo
r!lllbus ao seu grão-m~stfe, quc era agora elrei D. João III, a quem pela
morte ele elrei D. Manuel o papa Adriano VI conferil'3 essa dignidade
em 1522; c depois viernm a tel-a turlos os reis seus successores. Pois quc fal· 
tecendo (em 22 de Julho de 1550) o mestre das qrden.s de Sanli&go e San
Bento, D. Jorge, o Papa Julio III, imitando o que ja a curia concedera á
Hespanha para tlugmentar o podcl' real, annexou e incorporou para sempre o
grão-mestrado das tres ordcns na Corôtl; com o que de então em diante coube
no Brazil aos reis, s6me-nte como taes, e pelo direito do padroado, a apre
sentação das igrejas e beneficios, e a cobra!!ça e administração dos dizimas.•
(" Essa annexação e incorporado leve lo;::al' pela bulia Praceiam c1tarissimi
do 3.° das Kal. de Janeiro 1551, ou de 30 Dez. de -1550, cujo texto se en
contra na Torre do Tombo Gav. IV" 1,18; V, 1,9 e V, 3, <I; havendo delta
varias edições; v. gr., H. G. II, n. 121, 7-18; Est. de ehr.; duas do bispo
Azeredo Loutinho, de Londres 18-17 e 1818, na Copia da carta ao Sr. Dom
João VI I p. i 1-1 e segs., e na Copia da Analyse etc., pago 260. José de Sea
bra, que foi quem refferendou a C. de lei de 19 de Junho de 1789, enganou
se. dizendo no preambulo que esta buliu fora (ldada em Roma aos", de Ja
neIro de i55Lll A dita -annexação dos mestrados á Corôa fora por eh'ei Dom
Manuel recommendada em testamento; maxímé a de Christo que nunca da
me~ma Corôa deveria mais sair; (por ser isso pe,,:goso.ll Por tal motivo não
IlIlVIa o mesmo rei, no subir ao tllrono, cedido desse mestrado, comI) lhe p~.
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dia em testamento D. João II que o fizesse em favor di) dito D. Jorge, seu filho,
ja grão mestre de S. Bento e Santiago).

PAG. 225.-Nota.-Duarte Coelho deve ter iallecido não no mez de Agosto
de 1554, corno quer Jaboat-ão; mas sim talvez no principio deste anno; pois
que em 10 de Maio se passava ja em Lisuoa a carta de confirmação da ca
pitania em favor de seu filho maior. (Fil. L°, 3,282).

PAG. 22D, !in. 7=lêa: Este ousado nauta tinha-se, etc.--Villegagnon nas
cera em Provins; e não na Provença.

-Lin. 17.-Em nosso en.tender Ni~teroy não quer clizer Agua esc~n~i~a,
como pretendem .alguns: porém é adulteração de Ig-teroy, e slgtllhca
Agua-fria.

E' de advertir que antes da invasão de Villegagnon ja havia sesmarias'
concedidas (desde 15ô4 pelo menos) na bahia de Janeiro pelo loco-tenentu
de M. Affonso, Pedro Ferruz Barreto, a Jorge Pires, a seu !ilho Simão Ma
chado e outros, segundo se I'é de um livro de sesmarias da Provo da S. Paulo
de 1562, p. 29. .

PAG. 235.-A carta a que elrei se refere, e que conteria as. instrucçõe3 para
pOl'oar- e o Rio de Janeiro, não nos flli alé agora possivel encor.trar.

PAG.240.-Eis como um contemporaneo descreve a primitiva fortalezl
feita por Villegagnon: «Tudo o que é ilha era fortaleza, e tudo o que era
fortaleza ilha, e toda excepto um pequer.o porto na praia era cercada de
penedia urava, onde bate o mar cousa de 100 braças do comprido e 50 de
largo, em cujas d.uas ultima. pontas levantou a natureza dons cabeços ta·
lhados no mal', e no meio de al:Jbos um singular penedo, como de quatro
braças de alto e seis em· contorno. Da circurnferencia dos recifes e penedia
delles tinham feito defensavel murallw, dos dous caobeços com pouco artifi
cio, duas juntamente naturaes e artificiosas fortalezas: e do penedo, um
pouco mais cavado ao' picão, caixa de polvora segura e constante contra todo
artificio.»
, PAG. 244, segue na IiD. 2.-Para facilitar os casamentos entre os Tn,dios e

Africanos, vista a impossibilidade de se obterem as pi'ovas para as ~Iispensas

requeridus pelos concilios, concedlJu Paulo IV por bulia de 28 de Janeiro
de ·1561 (lrunscripta no livro Brasília Pontificia) mui amplos polieres ao bispo
para dar as-mesmas dispensas.

PAG. 246.--Acrescenle 110 fim: TambeP1 desta capitania, onde estava re
sidindo, saiu com todos os seus Indios o valente Martim Mfonso Arariboya.

PAG. 20~.-Houve outro combate de canoas' aos 15 de Outubro de 1564.
Estacio de Sá deu ,algumas 'terras de sesmaria pelo reconca 1'0 do Rio de
Janeiro: entre estas nos constam as de Guarihy a Pel'O Martins Namorado e
JOSI3 Adorno, eas de S. Lourenço a Antonio de Mariz', as quaes depois (16 de
:Março '1568) fO.I·am adjudicadas ao chefe indio Al'ariboya.

PAG. 253.-Em presença de documentos dp. todo autenticos, licam de par.
te os de menos credito. O nome da Ilha do Govemador era de Paranápltctí,
i lo é do Alar CompridtJ. Paranápucú se lê claramente no original da carta
de 13 de Pev. 11)76 conlil'lnando metade desla ilha a Salvador Correa.

PAG. 256.·-Na 1.3 lin. lê.l=DecorriJo. quasi dois annos, e havendo dado
as necessarias providencias, elc.-E no lilll do §. Por esta occasião favore
ceu Men de Sá o colleglll rlllS Jesuitas no Rio do Janeiro, com novas terras,
que depois (6 de Fel'. 1068) lhe. foram confirmadas pelo r.ardeld Rei, e COI,I1
o salario, a cada um pura vestido e mant:mentos, de cinco mil reis em· dI
uheiro e mais dozrl cl'Uzados em ferro como linham os da Bahia. Alem dessas
tenas ad uiriram dahi a pouco os mesmos Jesuitas mais seis leguas dellas
para as bandas de Mllcacú, que lhes cedeu Miguel de Moura, o que ri Corôa
confirmou em 17 de Dezembro de 157i.-Na lin. 28, onde sa diz (para as
Landas da bica dos Marinheiros» léa: (da banda d'a:ém da cidade no recon
cavo de Nictel'Oy ou de S. Lourenço,»=devendo-se tambam substituir aS'pa
lavl"!s ua fino 30,31 e12, «a !avanuo etc.,» pelils seguintes: (com, intento ue
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se apoderarem deste chefe, pa-ra o entregar á vingança dl)s seus ctmtrar·ios,
mandou Salvador Comia reforços, capitaneados por Duarte Martins.» (A. nossa
primeira versão Cle na presença de novos documentos mais autenticas do que
.os que ne!la nos haviam guiado). No fim deste § acrescente-se. ccAcometteram
.(dlz UlTla chronica antiga) os nossos a subida tre. vezes; mas como ao entrar
licavam a peito descoberto, foram rebatidos com os piques e com alcanzias
de fogo. e nestes tres acomellimentos caiu sempre ú governador ao mar,
sem s,!bernadar, e· sempre 'foi livre pelos nossos·lndios.·Prolongava-se a
briga travada de parte a parte; o Capitão na náo vestido de armas brancas,
:brigando com duas espadas, defendia e animava aos seus com valor; discor
Jelldo por todo o convés; entenderaõ os nossos, que neste consistia a dilata
çaõ do successo; IDas como andava taõ bem armado naõ cntravaõ com elle as
seltas. Entrou em brio um frecheiro, perguntou sa tinhaõ aquellas armas
algum lugar por (tnde el trass~ humu frecha? OÍ"Seraõ-lhe que pela viseira:
bastou o dito para o effeito, disparando huma frecha, que pelQ mesmo lugar
penetrou o olho, e interior da cabeça ao CapitHõ COlltrario, e deu com alia
no cOIl\'és, á vista do que desmayaraõ os soldados; fugiraõ para debaixo de
.pois de muy bem feridos: elltraraõ os nossos: e reud.erüõ ii náo á vista do~

mesro,oS' Tamoyos contrarias, que coroo escaldados naõ sa atraveraõ a ajudar
a seus amigos.)

«Mandou a Capitaõ Governador dar á vela, e entrou com a náo no Rio .
.Deu o saco aos soldados, que em breve tempo appareceraõ todos \'estidos
dos ll1al.horcs panos do mundo. A al'lelharia applicou-a á defensa da Cidade,
e na furtaleza de Santa Cruz na barra se conservaõ ainda hoje algumas des
tas prças. A náo mandou o dito Capitaõ mór aMem 'de Sá seu tio com a
relaçaõ desta bom s'lccesso, e ficou elle sómente com a Bloria delle, naõ to
mando cousa algu mil do despojo para si.)

PJ\,G. '268.-0. Luis Fernandes de V~sconcellos foi nomrado gover.nador,
com ordena(io de 800,000 1'5., em Evora aos 6 de Fev. de 11;70. Por estç
tempo fui tambem imposto aos assueares tlo Orazil a siza ao entrar no Rei
lia, depois de haver pago de saída no Brazil o dizimo.

PAG, :l69.-A Meza da Consciencia que como junta ou conselho privado
fora jnstituida por elrei em Dezembro de -1532, só veiu a converter-se err).
tribunal, dando-se lhe o regimento em 24 de Novembro de 1558, que foi re
formado pelo de 23 de Agosto de 1608. Tinh~ a Meza ou Tribunal um pre
sidente. e cinco deputados theologos ou juristas.

PAG. 272, Iin. 2."-A resolução de se dividir o Bl'azil em dois estados foi
tomada não. Cal 1573, mas em lins de 1572. De 10 de Dez. deste allno é a
carta regia dada em Evol'a nomeando a Luiz de Brito, que assim começa;
«Dom Sebastião etc., faço saber aos que esta carta·virem que consyderando
eu como por as terras da costa do Brasill serem tão grandes e tão distantes
humas das outras e auer ja agora nelas muitas povoações e esperança de se
fazerelT) muytas mais pelo tempo en diante não podiam ser tão inteiramente
governadas como compria por hum so governador como te qui nelas ouve
asentei asy para o que convem á conversão do gentio daquellas partes e se
dilatar nelas nos a santa fe como para mais brevemente se administrar a jus
tiça e elas se (Joderem melhor derender e por outros respeitos de mandar
clous, gOI'ernadores ás ditas partes hum para residir na cidade do Salvador
da capitania da Bahia de Todos os Santos e outro na cidade de são Sebastião
cio Rio de Janeiro e governar cada hum deles as terras de seus lemites com
forme a repartição qua para yso mandéi fazer' e vendo ora como para os
cargos da capitão da dila capitania da Bahia de Totlos os Santos e do gover
nadQr geral dela e das capitanias e teras que ha d:l.lJandll do norte e as}' da
parte.do sull ate a capitania dos Ilheos e Iymite della p'or onde ~arte .cul\l ii
de porto seguro que he huma das dilas duas governanças he Ilecessana hUi
ma pessoa em que coÍlcorrão aS'partes que -para iso se requereu e pela muyta
confiança que tenho de Luiz de Brito Dallmeida do meu conselho que em
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luelo o de que o emcaregar me sabera bem servir e o fara eom o cuidado"
vigilanciá que se ,tele espera e como ho sempre fez nas cousas de qUI! ate
qui foi encargado e por folegar de lhe fazer mercê ey por bem, elc.» ~

PAG. 276.-A ilha doe Ilamaracá tem novc milhas de comprido e quatro
de largo, segundo assevera em sua importante e scicntilica DescripçaQ hy
drogrlJphica (Pernambuco, 18M, p. 20) o SI'. Manuel Antonio Vidal d'Oli
veira.

PAG·. 278.-Na nola t, ríSqt1d as ultimas seis linhas: «Cremos, etc.
PAG. 285.-No fim: Os lesuitas seguiam augmentando as suas rendas, ob~

tendo para os seus lndios grandes do,içõcs de lerras. Em 24 de Janeiro de i583
foi conlirmada aos das atrleas de S. BernaIJé e S. Sebasliãn urna sesmaria de
duas leguas, jUl/to da fazenda dos Padres:, e aos de S. Lourenço outra de
quatro leguas de Macacú á Serra dos Orgã'os,- tambem junto d& terras dos
Padres.

PAG. 303.-Nota.-A primeira casa de misericorrlia em Portugal foi a de
Lisboa, instituida pela Rai-nha fr. a Leo~or, em Agosto dt.! 1498.-Bem '1ue
recommendada a instituição ás outras cidades e vill<Js do reino pela C. R.
de U de Março de i49!}, como... (<uma coufraria para se as obras de miseri~

cordia haVtlrel!J de cumprir, especialmente acerca d-os prezos {Wbres e des·
amparados ... e assim em muitas obrus piedosas, etc ,» o seu compromisso
s6 foi cOlllirmado por alvará regio de 4 de Julho de 1'5õ4, reformado em 19
de Maio de i·ijI8. O compromisso dado á dita misp.ricordia de Lisboa se de
clarou extensivo á do Espirito Santo por Alv. tio L"'de Julho de i605; li
de Olinda por resolução rpgia de 2ô de Janeiro de i606, e a Itamaracá POl'
dita lle 8 de Abril de i6H.~U A!v. de i8 de Out. de i8C6 o fez extensivo
11 todas as misericordias que lIãll tivessem olltro. A Ordem terceira de São
l<'rancisco da Penitencia do mo data de ~tí22.

PAG. 30·i_lin. i 1 acrescente em nola. Pllr Il'i ele 30 de Junho de i567,
provisão ele 2 de Junho e alv. deZ de Julho de i573 foi probilJido passarem
os chri.taõ~ novos ás colonias. Estas disposições foram revugl,das pelo alvará
de 21 de Maio de i577; porém declarud'as rle novo em vigor por leis de iS
de Janeiro de i580 e 26 de Jlln'úro de 1587. Esta proh·iblção fui levantada
em 3'1 de JlIlho de iBOi, estando a corte em Valhadoli,l, mediante 20Cl,00a
cruzados offaecidos pelos polHes judeos, acrescentando-se em 24 de No
vembro desse mesmo anno que nillguern lhes cltamassc «christaõs-novos,
confessos, marranus ou judeos.»-I~oi isto outra vez revof)Jdll em i3 de
Março dt.! ilHO, voltando tudo ao ordenado cm -t587. '1'ornol:l em 17 de No
Vembro de 1629 a protecção de i601; porém uma consult,l de 29 do Abril
de 1630 opillava que sP. devia revogar na pafte em que se-lhes consentia
passar áscolonias. ('1', IV, 72 e 73; V, 23, VI, 25).

"AG. 3G6.-0 regimento da primeira Relação (para a Balda) fJue Hão foi
avante, tem a data de 25 de Setembro de i587, e 'lião dirfere em mui-to da
que veiu a ser executado no principio do seguinte secula , como se pode
ver pelo original ou simplesml'nte pelo extracto que publi'Cou José Anaslacio.
Por alv. de 23 de Janeiro de i588 a ordem entre os dezoembargadorl!s e
ministl'os se designou deste modo: Chanceller; desembargadores do aggravo;
ouvidor geral: juiz dos feitos da coroa, fazenda e lisco; provedor dos orfaõs
e residuos; dito dos ftlitos da coroa, fazenda e lisco; promotor da justiça e
dezembargadóres extravagantes. Foram nomeados dezembargadores, além
de Bidthazar Ferraz (ii Dez. 1588) e Antonio Coelho de Aguiar (<t de Abril
de 1588), Ignacio Bandeira (i5 de i\Ii1rçr> de 1588), Ambrosio Peixoto (i3
de OUI.), Belchior Tavares (17 Dez.)" Diogo Dias Cardoso (12 de Nov.), e
Gaspar de Figueiredo (7 de Fev. i 592). .

• PAG. 307, lill. 24.-Acaso o nome de S. Christov~m não procedeu do mi
Dtslro Christovam de Moura, que foi vi ce rei de 29 de Jan. de iBOO a Julho
di' i803, e de Fevereiro de i608 a Fevereiro de f612. Se como alirma Ja
boatão (Preamb. §. i i8) lhe constava de memorias antigas que Christovam
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de Barros fôra em- pessoa dirigindo a expedição, e Pllssando o Vazabarris
expellir3 da vargem os barbaros que ahi tinham uma aldea, possivel é que
o santo de seu proprio nome fosse o que esclllhesse por patrono. Parece de
cidido que a primeira ~ovoação colonisadora de Sergipe, tevp. logar no sitio
do Aracajú, para onde ultimamente (Março deste anno de 1855) se resolveu
que fosse Iransferida a capital da Provincia. Desta furma o assento da pri
lIlitiva S. Christovam de Sergipe licava defronte do ancoradouro dos navios
maiores, sobre uma planicie á margem do Cotinguiba, e perlo da barra
deste rio no Oceano, com afluentes que são como arterias da vida de toda
a provincia. Esta provoação primitiva mudou depois (1596) de local, pas
sando para a barra do Poxim, sobre um teso que se eleva entre o rio e a
costa, do cimo do qual se domina o paiz e o mal' a grande distancia. Assis
tiu á mudança o d.'zembargador Gaspar de Figueiredo Homem (Jaboat.
Pre.ao.b. §. 117).-Naõ temos noticia do capitão de Sergipe com nomeação
regia antes do cavalleiro lidalgo João Mendes, nomeado por C. de i9 de Maio
de 1611.

Por este tempo se criou o cargo de sargento moI' do Brazil, que era
(segundo ora temos melhor averiguado) como o inspector das ordenanças
de que havia no reino um por c(\marca. Antonio de Magalhães é o prinlelro
que encontramos nomeado, em t 9 de Março de 1588.

PAG. 3D8.-D~pois da lill. 13-lea: A Parahiba seguiu ainda por algum
tempo com perturbaçõe~ intestinas e guerras com os Ind ios. O seu capilão
Fructuoso Barbc.za, aquietado por Pel'o Lopes n genl iI) tio serlão, com appro
vaçãn do ouvidor geral Antonio Coelho d'Aguiar (1591) ul'denou a cons
trucção de um forte no Inhoby, para onde se rlistruhiram as forças do
Cabedêlo, de modo que sobre este caíram os In,lios e o al'l"aZ8rallJ. A ci
dade estava em grande aperto e risco de perder-se quando se apresentou'
a tomar de/Ia posse (1592) Feliciano Coelhll. que a salvou, usallda do rigor
de expulsar os Padres da Companhia (1593) elltr~ganrlo suaS aldeas nos
Fl'anciscanos, aos quaps tambem depois obrigou a 'rlcixar a capitallia (1596).
Os Indius foram por Feliciano Coelho rppelildus mui para o IH,rllJ e para a
ballda da Capaobu (159-1), havendo-se refeiro para isso de forças em Olinrla.

Por este mesmo tempo começava no sul rle Pcrnamhuco a éuil.nisação
das Alagoas, dando-se :.lli principio ás vilias da !lJagdale/~a e de Sallta Lu
z!a. E:II 5 de Ag. de 15!H Pedro Homem de Castro, procuradur do dona ta
fiO de Pernambucu, cedia a Diogo de MeJlo de Castro cinco leguas dt! terra
ao longo da costa e sete para o SHlão, a saber desde a boca da Ala~oa ~()
sul ou Mal/(Juaba, tres Ip~uas para o sul e duas para o norte. Tal fOI a 01'1
gem da vilia da Magdalena ou da Alagoa do Sul.

PAG. 3ü9.-A mar"gem deve ler-se Març. 24, nãll ~9 .
. PAG. 311 depois da lin. n.-Muito provavelmente esta frota de treze na

VIOS era a mesma que havia pretendido antes saquear os Ilheos, enlrand.o
dez barcos e ficando ao mar. trez maiores. Os habitantp.s, repostos do pn
meiro panico, fizeram pé atraz no monte ria hermida da Victoria, donde obri·
gal am os agressllres a retroceder para a villa, que cOrJlpçaram a saquear
depois de se fortificarem na casa de um Jorge' Martills. Elefíenuo enlão os
habitantes por chefe a um mameluco, por alcunha o Call1çaaas '. este, aju
dado de um Christovam Leal e de vinte socias mais, obrigou os lfivasores a
embarcar-se com grande perda (Jah. Preamb., p. 55). .

CoI. 2." da nota. O regimento a Francisco Coelho, de que hoje temos. c~pla
que publicaremos em outro logar, é de 9 de Maio de i 6D9.-FelicIano
Coelho que tumám posse da calJitania da Parahiba ,em 1592 governou-a du
rantl! nove annos, HCJlndo ferido e aleijado de uma perna, saindo lambem
ferido seu lilho que lhe succedeu. Para S. Thomé foi Feliciano Coelho no
meadll por C. de 11 de Ou!. de' t612.

PAG, 3H, v. lin. 27.-A somma de 8: 992,833 foi a que tomou para a
jornada do Rio Grande, Manuel Mascaranhas do deposito dos defuntos e
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ausente~; pelo que foi por-ella executauo pela Ahza da Consciellcia. D.e(loig
de lhe mandar embargar as·rendas de uUla commend,; sua, e de haver sobre

.0 assumpto varias consultas, decidiu a C. R. de 31 de Julho ue 1606 que
vagasse Mascaranhas á sua custa a mesma somma.

PAG. 30~.-0 COl/selho da lndia foi creado por C. de 25 de Junho de 11304,
.e teve regimento ('m 20 de Julho do mesmo nnno. Cnrnpu·nha·se de um p.r~·
.sidente, e qualro Conselheiros, aois destes lettrados e dois de capa e e~pada.
Pela. criação desse tribunal ficou legalmente a Meza da Cúnsciencia privada
de allribuições algumas no Braz·I, ainda que ell~ lrnlou s['mpre de as usur
pai', como lhe provou o sabi(l bispo AZ€l'edo Coulinho. Bcm o confirma ii

C. n. de 24 de Dez. de J605, que pedindo certas informações sobr!! os
bispados ultramarinos, dirigiu-se acerca das Ilhas, Ceuta e Tangere á Mela
da Consciencia «somente, por os oulros pertencerem ao Conselho da In
dia.») O alI'. de 2 de Jan. de 1606 (Heg.. n. 1'1,481) apenas deixou li Me~
du COliseieneia o ingerir-se, quanto ao Urazil, nas «mülaias de defunelos e
auscn~es e captivos.») ,

PAG. 3-18.-Parece que este regulamento das ?llinas em todo ou em parte
foi sustado li partida de D. Franeis~o de Souza, pois que na C. H.. de 29
de Ag. de j 6'17, se diz que, por haverem sido infrucluosas as telllallvus de
D. Francisco de Souza e de Sall'ador Correa, se largassem as minas aos ha
bitantes, etc.

Quanto á partida de BoteJlJO para a Corle, é provavel que tivesse JogaI"
no lim do primeiro trimestre de 1605, ao receber o alvará de 4 de Dez. ano
lerior, ordenando para acabar as duvidas de procedencia que havia entre
elle e o bispo se consiclcras$e dali em diante váliLlo a tal respeito o disposto
acerca dos bispos do Funchal, de Angm e dos de Africa. (T., IV, 82).-Ja
.antes a C. n. de 30 de Abril de -160·~ deferindo a consulta da Meza da Cons
ciencia e ordens, mandava que nas igrejas tivessem a preerninencia os
prelados.

PAG. 319, Iin. 21. Tarr,bem pelo mesmo tempo foi criada outra ouvidoda
em Pernambuco, á qual se refere ja o regimento da relação.-nisquem-se
as linhas 25 a 31, lendo-se unicamente em veZ deI/as: =«dus dezembargado
res cQm o seu chanceller, de.)) Alem dos sete dezembargadores mencio
nados na nota (3) teriJos hoje noticia de dois mais; Francisco da Fonce
ea (27 de l\lurço) e Munuel Jacome Bravo: Anlonio das Povoas e Pedro de
Cascaes tiveram a nomeação como rlezembargadorcs exll'Uvagantes em 26 de
Março, o primeiro e Antão de Mesquita d 'Oliveira (26 de 1Ilarço) eram
d'aggravos. Manuel Pinto Rocha era o ouvidor gerul nomeado (G de Malço)
e Antonio da '!lIota o guardamor (21 de Fcv.) Todas estas nomeações ~ão

de 1609. Depois eU'! 13 de ·Oul. d~ 1620 foi nomeado Diogo de S. Miguel
Garcez que fora ouvidor em Angola. No srguinte reinad" r"ram ainda no
meados para a relaçãô da Balda, antes de sei' ella ex[incta, Mathias Carc!ozf}
(30,29 v.), João fiodriguesCosla (1.,136), lIIarlim Mronso Coelho (1,176 v.),
Francisco Mendes (38, 158 v.), João de Souza Cardenas (3,43 v. e 38, '141),
Nuno Vaz FiaI/lO (3, 44 v.) e Pedro I;asqueíro da RocllU t 80, 61 V.)-PUl·
alv. de 29 de Out. de 1616 foi concedídu á dita He/,ição o podH despachaI'
os casos de morte por menos votos do que mandava a lei.-Na ouvidaria
do lIio de Janeiro seguiu a Paruí, Amancio HeiJelJo, a quem deu a Côrle o
regimento de 5 de Junho de 16'9, que publicaremos em outro logar; pois
serviu tambem de texto para o de 7 Je Novembro desse mesmo anno, dado
aos ouvidores do lIlaranhão, devendo aqui a u.ppelação ter Jogar pum o nei
110, e não para a Helação .da Bahia. - O Regimento da Relação de 7 de
Março de 1609 anda impresso nas .collecções mais vulgares das leis portu
guezas, e como foi qLtasi reproduzido em 1652, (Juando a mesma l1elnção se
reinstal/ou, ficando subsistilldo 'desde então, para essa epoca nos reservamos
o;~tratar deJle.

PAG, 32J.-D. Francisco de Souza fulleceu a 10de Junho de i611.-Em
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ausencia ele seu primeiro succcssor D. Antonio de Souza, tomou posse !lo
~,)Verno do sul o immediato tambem seu filho, D. Luiz de Souza. Nomeado
uospar de Souza governador do Brazil por C. do 1.° de Março de 1612, se
lhe deu o alvará de 9 de Abril seguinte, revogandõ a provisão que eximira
de sua ·obediencia as capitanias 'do sul. Deste modo a annexação veiu a effec
luar-se. de novo com a chl'gada de Gaspar de Souza ao Brazil, deixando
D. LUlz o governo; e substituindo-o, na administração das minas, o velho
governador r1q lIio, Salvador Correa rle Sá, com o regimento de .{ rie No
vembro de 1613.-0. Luiz de Souza recolhendo á Corte, soube aIJi fazer
valer os seus dir~itos e obteve o ser nomeado em 1616 para successor de
Gaspar de Souza no governo do Brazil lodo.-No tpmpo de Gaspar de Souza
deu elrei do alv. de 21 de Dez. de 1612 cedendo ao governador um quinto
do valor rias prezas que se fizessem.' .

PAG. 323.-As queslões dos magistrarios com o' clero na Bahia motiva
ram .talv~ o alvará de 3t de Julho de ~612 para que os vigarios geraes do
Urazll, nao cumprindo a terceira carta rogatoria rio juizo da Corô I, fossem
emprazados para na primeira embarcação srguirem a dar razão do seu pro
~edimento á ~lez~1 rio Dezembargo do Paço.-Esta providencia baixava por
IOfiuxo deste tribunal, protector nato dos da relação. Mas por outro lado a
C. 11. de 3 de Out. de 1615 e c alv. de 27 de Abril de 1610, recommenda
vam aos dezembargadores que andassem a tento nas differenças com os
ecclesiaslicos.

PAG. 329.-eePorto da Gtlasindllvall se denomina ao da Guaxenduba na
C. rle 3 de Abril de 161 S, nomeando á Perlro Teixeira para capitão no Pa
rá, pelos serviços feitos naquelle porto.-·O npme Anajatub'a deriva como é
sabido ela abundancia dos coqueiros achaparradl)s que ahi chamariam a~~a
jás, e n'outras paragens do Brnzil chamamos andayás.

PAG. 333.-.'1. Jorge de Lemos Bellanconrl'offereceu elrei uma commenda
rendosa.pelo transporte ;\ sua custa de 200 casaes de povoadores das Ilhas
pal'a o estado do Maranllão. Porém esla colonisação deve ler sido feita irre
gularmente, segundo podemos colligir do que contra ella clamava dahi n
annos o P. Vieira.

PAG. 334 v.-Oepois de se tratar do E~pirito Santo, acrescentem-se estas
linhas: A capitania de S. Thomé, que por morte de Pera de Goes passára a
seu filho Gil de Gnes da Silveira, fui paI' este e sua mulher D.n Francisca de
Aguilar Manrique, ambos residentes em Madrid, deixada ;\ Corôa em 1619,
(pOI: escriptura lavrada em Lisbua por seu procurador Antonio Diniz em 22
de Março), mediante a tença de 200,000 reis em vida, podendu della testai'
cem mil reis á rlita sua mulher.

Ao sul do nio de Jane.iro se davam novas e- grandes sesmaria!'. Uma de
seis leguas de terra, que foi dada em Santos (em 8 de Junllo rle '16IS) aos
hCi"deiros de Thomé de Alvarenga, nas cabeceiras dg Guandú, vieram os
Pddres a reunir á sua fazenda de Sanla Cruz, pela exigua quulIlia de um
l:onto de reis. _

PAG. 340.-0a resolução dos Hollanc!ezes, houve logo noticias em Madri~l,'
segundo colligimos das consu'tas que a tal respeito se fazi~m em prinr.l
pios de '1622. De urna destas, em que deu o seu parecer o ex-governador
Gaspar ele Souza, vimos o original.

PAG. 342.-Diogo ele Menrlonçl foi mandado PI'PSO para a Hollanda, e só
ahi conspguiu ser solto em 23 de Nov. d' 1626.-Valencin y Gusman conta
que o Capitão Lourenço de Brito havia <ljustado a capitulação dos que esta
vam encerrados em palacio; porém que foi ella declarada rota, porque ao
entrarem os HoII!lndezes n governador puchúra da espada contra elles..

PAG. 343.-0. Marcos Teix,)ira, doutor em canones, fôra conego arcediago
de Evora , e depois inquisidor em 30 Dez. de 1578. Dahi passou á Caza
da Sup(llicação e á- i\[eza da Consciencia, e em 9 de Junho de 1592 era de-
pUlado do Santo Omcio.-Devia ser octogenario. .
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PAG. 347, segue depois da Iin. 6. G-Constava a armada, além de muitos
barcos menore~ e dos transportes necessarios, de cincoenta e duas náos de
linha, com 1.185 canhões e 12,563 homens, total das seis armadas parciaes;
que vinham a ser, além da de Portugal, a chamada dú Oceano, com i I lIáos;
a de Napoles, com qu~tro; a de Bi,;caya, com outras-quah'o; a das Quatro
Villas com seis e a (10 Estreito com cinco.

PAG. 3-i8.-Segue,na lin. 5::-A linha com que o inimigo cobria a cida
de, compçando pela esquerd:l, deixava dentro o collegio, ou sé actual,
seguia'ao longo do dique a comprlJhender o convento de S. Francisco, de
fronte do qual havia uma reprez,l defelldida por urna bateria; continuava
com o Jilcsmo dique li vinha á porta de S. Bento, donde descia até a praia,
sendo desta parte onde e. tava a sua direita a mesma linha ml\is reforçada
de batHias. A'nossa direita licava a estallcia do Carmo; seguia-se, um pouco
para íJ esquerda, a elas P:,lmciras, onde chamavam a horta dos cordeiros,
subre um morro a cavalleiro do convento dlJ S. Francisco, e em ullla espe
cie dt! penilJsula qqe ahi formava o dique do nosso lado. Havia depois uma
linha de acampamentos da gente da B,dlia, ás ordens de D. Franci.co de
Muura, c logo as estancias de S. Benlo, por onde o sitio mais se ap,·rlou,
com intento de que por ahi se desse o assalto á cidade. Mais 11 esquprdll fui
que depois se construimm as plataformas donr\e f"i batida a frota hollande
za.-(Oarnos estas explicaçõt!s por haver conseguido ver duas plantas deste
sitio, que, conhecidas antes, nos houveram permitlido ser mais claros e elo:
plicitos lia narração que segue).

PAG.350.-Bisqüe-se a nuta. Estes nomes andam trocados e estropiados
nas relações que conhecemos. Os chefes que entregarilm praça furam, ao
que parece, VVillelm Sch;IUIN, Hu"o Antonio e Francisco Ollchs:-e de
refens estiveram o~ capitãl~s Kiil e fllansfell.--Em Castella se imprimiram
contemporanealllent:l deste siliu qualro difrerentes relações. OUlra vimos
impressa em Napolp.s (Imp. di! Segundino Iloncallolo, 1625, cm 2 folh.)

PAG. 352.-0 2.' §. d~ve It~r'se deste mo,lo: Esta armada hollandeza pas
sando á vista dd Perllalllhuco com 28 v'3las, não ousou ahi fundear, e se
guiu até a Parahiha ; ondO! o t"mporal e a pouca franquia da barra lhe im
pediram tamb"m lle aportar. Vellej;1I1do pois para o norte entraram na eopa
çosa bahia da Traição. para fazer aguada e refuur-se de mantimentos. Aqui
desp.mbarcaram em terra uns seiscentos h'Jmens em tres alojamentos que
enlrincheiraram; e eram os d''''ntes em Ião grande nnmero que a principio
morriam a quin7.~ e vinte por dia. Pouco denois emp:'ehenderam duas en
tradas sobre o rio M,lInanguap~ .. Infllrmadll de tudo Mathias d'Albuquerque,
enviou de Pernambuco para desalujal-os uma forç:l de spte compan!lias de
Pernambuco e da Parahiba, com trescntos Jndios, ás ordens do governador
nomea,10 para o 'MaranlJ,ão Frilnrisco Coelho de Carvalho. Ao sentir a sua
aproximação se embarcaram os H'lllandez"s, fazendo-se de vela no dia i.' de
Agosto, e deixando comprometlidos os Indios que se lhes haviam unido; e
que forall1 acossados por Frilncisco C'oelho, auxiliado por Antonio d'Albu
querque, cápilão da Parahiba, e por Francisco Gomes de Mdlo, capitão do
Rio Grande. ,

PAG. 357.-No Portugal Restaurado se chama, naturalmente por erro
typographico. Pedro MOljno a Piet Heyn. Tambem ahi se chama Vanduar
Demburg a VVeerdemburgh.

PAG. 364 e pago 365.-Pela leitura de uma relação avulsa publicada em
Sevilha em 1631 (Imp. de Francisco de Lyra), e de que só ullimamente con
seguimos fazer acquisição, podemos ter clara idéa de como e onde se tra
vou o combate naval entre Oquendo e Pater; tão obscuramente apresentado
não só pelos historiadore.s, com!> até pelo artista contemporaneo, que pintou
o grande quadro, represeolando o mesmo combate, que com o n.' 716 se
a'cha em uma das salas do Musea Naval de Madrid, com este titulo=Comba
te naval ocurrido tl,12 de Sep: de 1811, sobre la costa (ler Brasil, ert que la
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'armada espaffo/a, mandada por don Antonio Oquendo, vencitl y destrozá d la
holandesa bojo los ordelles del general Bons Pat~ que mudá en la accion.l)
'femils deste qua~ro uma copia, que não reprouuzimos pela gramra, por
isso que nos dana do combate urna idéa muito menos clara do que a que
offerecerá a descripção seguinte, com que substituímos no texto os §§. em
que tratamos de Oquendo: «Entretanto pelos esforços do governo lIe Portu
gal e aquiescencia da Côrte, se apromptara na Peninsula uma respeitave I
esquadra para comboiar um reforço de tropas, um pouco mais consideravel,
enviado ao Brazil ; e que consistia em mil homens para Pel'l1ambuco, oito
centos para a Bahia e duzentos para a Parahibu. O mando da esquadra que
só navios de guerra (3) maiol'es contava dezenove. dos quaes cinco de Por
lligal, .foi conliado ao intrepido guerreiro maritimo hespanhol D. Antonio de
Oquendo.-Emproou este para a l3ahia (4) e nesta cirlade deixou o gente
que para ahi se destinára, fazendo-se de novo ao mar (aos 3 de Setembro)
com 12 galeões. cinco nãos portuguezas e varias caravellas e navios mer
cantllS. Entretanto os Hollandezes informados da sua chegaria ás aguas do
Bl'azil. haviam feito sair quatro dias antes (31 de Ag.) (lo Recife a sua es
quadra, ás ordens do atéli afortunarlo Pater. Ambas as esqliadras levadas pe~
)os Ventos e correntes, e decahirldo pfil'.l o sul. foram encontrar-se lias
aguas dos Abrolhos na altura de 18 grãos de latitude.

«A. 12 de Setembro, a aurora eomeç Iva a apontar no hori,onte, qnando
os nossos aU.l:iliares avistaram, duas leguas (I barlavento, a frota inimiga.
Constava esta só de deZllseis vasos de gnerra; mas os principaes delles, 'Pro
postos a surprehender os noss.)s por subita abordagem. eSlllvam muito mil
Ihor guarnecidos e tripulados. Com -erfeit,) (lepois das oito horas da manhã
dado o signlll do combale, P"ter com a sua capitanea que montaxa 46 p,'ças
de grosso calilJre, emproou para a náu de Oquendo, e o seu nlinirilllte
Thyszoon pari! -a almiranta hespanhola , que logo metteu a piqne ajudando-o
cio outro bordo oulra nau inillligCl. e passandu ambas logo depois a 'aprezar
um galeão (S. Bl1Uventura) que viera a socorrer a mesma almiranta atra
vessando-se-Ihe pela proa. Entretanto seguillm peleiJando atracallas as duas
capitaneas; e fui ainda mettido a piqutl outro barco portugu~z (Prazeres
meoill', ao mando de Cosme do Couto) que veiu em soccorro dtl Oquendo.
O.resto dos vasos só tratavam reciln"ocalllente de impedir que as respectivas
capitaneas fossem soccorridas, e os nossos tambem que os transportes, que
se conservavam mui de largo, fossem tomados ou aggredi<1os. Até que ás
quatro da tardtl. manifestando-se o incendio na' capitanea inimiga, den.
tI'O em pouco foi ella vit::tima das chammas. Por seis ou sete partes, Ja
estas se communicavam á dI! Oquenllo, quando da contraria cons..guiu sepa~

rar·se, mediante urna rajl!ira qne lhe proporcionou um navio que m3ndava
D. Juan de Prado. Foi ainda viclima das chamas a outra não holland..za que
ajudllra a Thyszoon a melter a piq:.Je a almiranta hespanhola. A capitallea
amiga salvou-se, mas tão tierrotada que nem podia martlal·. e Oquendo tra
tou de evitar novo encontro com o inimigo, que o seguiu buscand.); pelo que
embora a Hespanha cante ainda hoje a victoria, nãu hesitamos CIII diz~r que,
apezar da perda de Pater, as maiores vantagens tiveram os Hullande
zes. A perda total de um e outro lado foi orç~da em mais de mil homens.
Da nossa parte faltaram, entre mortos e prisioneiros 585, e ficaram feri
dos lOl.--;De Pater se diZ, que ao ver incendiada a capitanea preferiu á mor
te das chamas a das ag'las, elemento da sua gloria. e se atirou ao mar. (O
general hollandez se envolveu 110 estandart.e da Olanda... e se deitou no
111 a1', e morreu afogado, por não sr. ver captivo» Calado. p. t3).

PAG. 38·i,-Tambem o pintor Eeckhout esteve em 16~t no Brazil; e delle
ha um quadro de sC.ena entl'etl'ópica na galeria do palacio de Friderlksborg
em Dinamarca, segundo afirma Humboldt.

PAG. 39!.-Nota L O regresso do Conde da Torre á Bahia é confirmado
pela C. R. de 22 de Julho de 16j,O que o destituiu de todas as honras, inclu-
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sive' O titulo. Dos servi"ços de Luiz BarbalhCl, qUI} era Pernambucano, penM
mos tratar mais extensamente em um artigo biogrrrphico especial. .

PAG. 418.-TamtJemdesta occupação do Maranhão e de Bento Maciel e
sua capitania trataremos outra vez com mais extensã~. Igualmente l'es'erva- i

mos, para quando dermos conta das supressões, o tratar das visinhas capita
nias de Cumã ou de Alcantara (confirmada em 15 de Abril de 1644 e 6 de
Out. de 1648 ao dezembarHador Antonio Coelho de Carvalho) e da de Cayté
e Bragança (originalmente dada por C. de 2il de Maio de 1622 ao governador
Gnspar de Souza).

PAG. 420 e seg., nota 2.a-Deve começar: ((Não sabemos se a edição da
obra de Ailly citada no texto, é a julgada (HLJmboldt,~x. Cril. I, 61 e 11,105)
de 1490; sendo a mesma ·não pode ser deste anno; mas pelo menos anterior
ao de 1488, em que Colombo, convidado por D. João II foi a Lisboa: o que
porlemos assegurar é ser ella idenlica, etc. J)

O Hm da nota desde=Infelizmente etc., deve riscar-se.
NOTA ·j·I.-As nove linhas anteriores ás quatro ultimas desta nota, desde

onde se lê: á margem do pequeno Rio Monduahy, etc., devem substituir-se
pelas seguintes: (junto do rio qUjl elle chama de Stn. Cruz e hoje dizem

, de Mutary; o .qual desagua na lJahia da Coroa Vermelha. Divergimos porém
de SIJures em crer que ahi estivera Cabral, que, quanto a nós, fundeou mais'
ao sul no porto entre a Ponta Gorda e a foz do Buranhern ou R. de Porto
Seguro, abrigado da banda do mal' por varias restingas, na mais seca das
qunes se effectuou por Cabral o acto de posse, etc.

NOTA 69.-Crerr.os que houve engano afirmando-se nas obras de Gil Vi
cente que Guillen passára a Portugal em 1510. Pelo que ahi se lê (ora Gui
Ilen hoti~al'io, não em Sevilha, mas no Porto de Santa Maria. Ahi se diz
tambem que ((era grande logico e muito eloquente d~ muito boa prática,
que antre muitos sabedores o folga vão de lJuvir; disse rr elrei que lhe queria
dar a al'le de leste a oeste, que linha. achada ... fez·lhe elrei por isso mercé'
de cem mil reis de tença, c'o habito e corretage:n da casa da India, que
valia muito.» .

NOTA Su.-Hoje ternos quasi ~ cerle7.a que a (Razão do Estado, etc.» foi
escripla pelo Sargento moI' Diog,) de Cllnpos, uutor da jornada'do Mara
nhão. Quem estud'u' as duas ohras, conrel'ir as opiniões dellas, o confrontar
a primeira com a sciebcia que tio M-aranhão só linha Diogo de Campos es
tará em c.lminho de encontrar os mais argumentos que temos para seguir'
tal opinião. '

Novas crmtas cssenciaes: Pago 2, 1. 4 O seculo. 4,4 de ter. 7, ult. até a India. 12,
!l 01' uut,·a. '16, ult. no '1. o de Maio (não no ultimo etc.). 19, a2 a saber. 'lI, 30 o que·
em. 46,33 d" PaI. n, ult que termina. 76,9 nenhum colono. 81,7 foros e. Si, 'lI "uer
raso R5, notà. o UIU I. um. 91, iO ate o sul. 93,33 os <las. !la, '19 America dosu!. '9s, 25'
aos filhos e netos. 102,28 mais 01' menos. 12S, '18 acompanhayam-os. '133,23 ..40 fome...:
metamorpbosea. '134, '15 e a L pela. H2, 9 atc "s. H3, 32 ainda O. '147, 2" recompen-:
5a·odo-os. '161, ull. o ultimo de ... mui vivo .. me ieixou. 162, 5 da Cunha. 178, 'l9 en
lendida. '189. 'HI risco (,to.la " colonia ii ameaçava a ... etc. 191, 13 alguma qne I. timo
ou. 212, 1 do Iguaçú. 218, 28 em vez do de. 238,-4 tinham. 2<\.1, '! chegaram. 247, 3,ea
noas. Ib., 5 á ilha. 21S, 30 cujas. 255. 25 viatica.s I. praticas. 2H.38 do mesmo Lni7. de
Ilrilo. 282, 4 soçonras. 285, 3 deixadas. 290, 15 zigue-Iagues. 314, li no 315, 4 devia.
528, peno com lIiogo de Campos. 329, H Metchior. Ib , 14 distante. 331,20 Martim (não
Diogol Soares. 333, Ilen. e hens. 310, 3 c pelo. 3LI, H o fogo. 420, 12 4. 0 I. foI. Ib, 17
proprio cardeal d·Ailly. 421, '11 Nota quod ... neecmbre. Ib., 26 in Guinrã. 422, lio. 3
da n. 5 prelo no. 423, '/4 P. 3." (oão 9."). <\'\2, Iin. 6,.29, 5, e 443, Iin. 47 lea suburhen
de, subl'eheret, snbuehebat, subueheret. 4L3, lin. 1, 5, 27,34.45 e 52 I. tranatis .. nav
clerum .. incol1entcs .. cum .. santum.,delaniandos. oU7, I. 2 da n. 4S y 3gua.
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