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AVERTISSEME NT 

re volum e ne conti ont qu e les textes or.igimwx1 portug·::Li s 

on espagnol
1 

de doeurnents traclnits en l'rnnçais et réunis dans 

lcs Tomes II et III
1 

ce qui. roncl ra possible lc contrôlc ele nos 

traductions. 

Les notes qui accompa.g-nent la tracluction l'riHtça.ise de 

ces docum ents sont gén0rRlement omises ici parce qu'il a paru 

inuti le de les répél:er, sR,ut dans un cas SJ)écial et pour un 

seul clocnment. 0epemlant
1 

les chiff'res ele ren v oi. on t été main

tenu. partout a.tlX tll êmes enclroits oú il. se trouvent dans la 

tracluction 1'rançaise.
1 

ele sorte que ce · notes1 m1 be ·oin1 pom

ront être consultéei::i dans les Tomes II et III. 

.Berne1 le f) décemln3e 1899. 
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SECOND MÉMOIRE OU BRÉSIL 

TEXTE ORIGINAL DES DOCUMENTS TRADUITS 
DANS LES TOMES II ET III 

Description des côtes de l'Amérique du Sud depuis le 
Oap de St-Augustin (Brésil) jusqu'à l'Orénoque, par 
FERNANDEZ DE ÜVIEDO, d'aprês la carte d'ALONZO 
DE ÜHA VES, construi te en 1536 par ordre de l'Em
pereur ÜHARLES-QUINT. 

V oh· la, note préliminaire ú, la traduction, T. li, Doc. n" 1. Les not;es 
in<l'iquées lnns ·e textc se trouYent, sons les même: numéros, clans la. 
t ra.clnrt·.ion frauça.ise, a.u T.li. 

LIBRO XXI. 

CAPITULO III. 

Continuctçion de lct ,c;eogmphia y costc6 de ln Tierrct- Firme, desde 

el Cal1o ele Sanct Augnstin hastct el famoso y grande 1··io llamaclo 
J.lfm·Mion. 

Desde el Cc~bo de Sanct Augustin hasta el Cabo Prime?·o Cap 

pone la1 carta çinqüenta, leguas, el qual Cabo Primero está St-Aug-ustin. 

çinco grarclos é medio ele la otra parte de la equinoçiaJ. En 

este can1ino clesta.s çinqüenta leguas está primero y más çer-

cano al dicho Cabo de Sanct Augustin el rio de Fernambuco, 

Y mas acá está el ?"i o ele las Virtudes, · que piensso yo que es 

ei que otros llaman ele las Piedras, y ma. acá e13ti). la bahia 

Ré]Jl. d u Brés il. '1'. IV. 1 

.Pernam
buco. 
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2 CAR.'l'E D' A. CHAVES, lõ3Ci 

üe Saneio Domin,c;o, y desta. parte, màs hitçia nosotros, estú un 

rio que lla.man EpitiacaJ y n.1a.s a.cit estú el Cabo P.rimero. 

Desde el Cabo P1·i1nero comiença ~L Yolverse la. costa a.l 

N orueste, y V•~inte legua,s dél estiL la. punta del Cabo del PlacelJ 

en torno de la qual y dentro ele la ma.r quinçe ó veynte lo

qua.s ha.y 1nucho · ba,xo : esta. punta. ó ca.bo clel Plaçél estú 

en quntro grados é m.edio . c~e la otr a. parte de l a. linia equi

noçin.J. Tre ~~nta legua.s mas ac~t deste promontoriQ estú. el 

dab·o ó punta. de Sn,nct. Mig uel, en qua,tro gra,clos ele la equi

noçial, de la. banda. clel SLlr, y .córres ·e Este a.l Huesnorueste. 

l\'Ure cl .letor dóncle cstó y clónclc escribo, porque e.n a.lgunas 

partes cii go mn. · Ft.cil, é quiere H.quello cleçie ó hú.se de ente nder, 

vinienclo lfl, costa a,ba.xo ele la Tierra.-Firme :t OcÇ·.iclente. En 

esta~ tre.vnta leguas está prhnero l a. bahic~ de Sc~nct Rafael, y 

mas hú.çii-1 cl cb cho ca.bo y bahir-1, de Sanct Miguel, e ri clob

la.nclo la. pu nta. (l,l O ç.iclente, esb:t un rio gr a. ncle qll e se lla.ma. 

de Sanct .Miguel. 

Desde la. pimÜi ú pTomontorio de Sanct Mi,c;uel ha,sta el 

cmgla. de Sanct L úws se corre la costa. a ba.xo çinq i.i enta. é 

çinco legua.::;, poco mas ó menos; Ja, boca. de la. qua,l HJ!J o· [a 

está en tres grR.dos de ln equinoçia.l, ú la. p~trte del Stn·. Y en 

esta.s çinqüenta é çinco legLlas, Yinienclo al OcçicleDte, esta.n 

primero esf:lns tierra.s y el Cctbo Corça y la bahict de Arr·eçif'es 

y el Cabo BlcmcoJ que es la entni,cla de la di cha an.c;lci de 

Sanct LúcasJ ú la parte clel Oriente. 

Desde el an.c;la ele Sanct Dúcas ú la 1mnta, del Pcblmar· ll a.y 

qua.r enta Jegna,s por.o ma.s ó menos, ]a. qual punta. estú é dista. 

ele la eq uinoçial algo m::~ .s ele un grado ele la, otra bnnda ó 

parte clel Sur ; y eu estas quarenta. legtms, vinienclo la costa 

.aba.xo desde la, dicha angla ele Sa.nct Lúca,s, estiL primero el 

Aguada, y ma.::; ac;:t Puntci Primera, y ma.s a.l Poniente Golpho 

ele Neg1·os, y m~•s aeú la. playá del Plc~çel, y mas á Occidente 
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la playa de las Pesque?"ias> y ma.s háçia. a.cá está la. dich a. p~mta, 
ó pr·omotorio del Palma?". 

Torno à cleçiros, letor, que escribo desde aquesta, cibdad 

de Sancto Domingo de la Isla, Espafí.ola .. 

De de el Cabo clel Pctlmct-r á la liui.a de la clemarcaç-.ion 

que tien e Castilla con Portugal, v:iniendo al Ocçidente la costa 

a.baxo, ba.y ochenta leguas : la qual linia passa, de Norte à 

Snr, por ln punta que llamnn ele Fwnos ó Hwnos en la Tierra

Firme, hasta mtestro polo úrtico, y r espoHcl e en la parte austral

hit.çia e ] antártic.o·, en el dicho Ca,bo de Buen .\brigo, clebaxo 

ele la sierrn ele Sa.nct Seba.stian , como lo tengo clicho en el 

capitulo prcç,edente. Y en esta.s oehenta. legun~, al Poniente 

clo ç·.o legua::;, estit, 1 ?'to clel Plctcél, desde ·el qual se vueloe la 

costa del liJ::;te a.l Hueste hast<1 la clicba tierra ó punta el e 

Humos ; y mas n.cú, del rio clel Pla.c.:él está Ótr a tieua que 

tambien llama.n ele Flumos, y mas ncit, estú Ja bahia. ele Sanâ 

Viçente, treynta le.gua.s del Cabo cl el Pa.lma.r; y l11êl.s al Poniente 

estú el Cabo que lla1u::t.n clel Hueste, y mas acú, e üí, la punta, 

que llama u de Allencle, y ma.s al Ocç·iclente estú otra punta que 

llam11n de Con·ientes, y ma s aboxo estú la, cliclw punta de Humos / 

donde ~c c umplen ·la s oehenta Jeguas que clixc que bay desde 

el Cabo dcl Pa.lma.r: la qual1m ntLt ele Hu1nos c.stú en gr ado y 

meclio ele la otra pa.r te de la equinoçütl, ú la ban da clel Sur. 

Desde la. punta de Hnmos ha,sta. el Cabo ele Corrientes lw.y 
trcynta. leg uas al Ocç-iclente, e1 qual cabo estü en grado y medio 

ele la otrn p::u"te ele la equino ç.ial. 

Desde el Cabo de Con·ientes basta la bahict de Todos Srmcto.· 

ba;y veynte lcgua.s; dentro ele la qua.l bahia l1a~· algunas isleta.s. 

Pero ha,s ta clla en el cm11ino ele la costa en es ta.s veynte legua.s 

estú el -rio ele Naubor y eJ 1·io , ~eg1mdo, y el 1·io ele Johan de 

Lisbona ,: y estú aque. tn ba.kia. ele Toclos Santo.· en dos gra1los 

:r meclio1 ele la, otrn parte ele ht cquinoç.ial. 



4 CAR'l'E D' A. CH AVES , J.5HU 

Desde la. bahia de Todos Sanctos al Cabo de los Esdavos 

ha.y doçe ó treçe legua.s1 la. via. del Poniente ; y este Ca.bo ele · 

Rio Maraílon los Escla.vos está en la punta. de la boca clel ?"io MarMI.on, en 
(l'Ama.zon e) . l l l' l ] . . ] d 1 t l ] S n c os gra,c os y mec 10 c e a equmoç~a 1 e a. par e c e . ur . .[ ero 

su entrada. en la mar no es un ·olo braço1 como 'e dirá qmmclo 

F. en aclelante se tra.cte clel viarje que por él hizo FRANCisco DE 

d'Orellana.. ÜRELLANA1 ques una, ele las notables cosas que se han oyclo; 

por quél y otros que con él vinieron de la. tierra ele la, Ba,ncla1 

que milita.ban con GoNçALo PIZARRO primero en el Perú y partes 

austra.les1 Jueron los que ma,s vieron deste rio1 é vinieron A 

sa.lir por una. ele las bocas deste r.io ú estas partes, é vinieron 

á esta rica. cibclacl: de los quales yo me in l'ormé corre este 

rio de la. parte ele meclioclia, y es muy poderoso . Y pone la 

carta en su embocmniento veynte legua.s hasta, el rio que se 

lla.ma a.ssimesm'b de los Esclavos, en el qua,l emhoca.miento ha.y 

aJgun a.s y aun ha.rta.s isJa.s; pero la ca.rta. pone pocas y sin 

On puise de nombre, muchos baxos. EnfJmn los c~guas de a.qnestr~ 1·io co1z mu,cho 
r eau douce 

dans la mer i.l. impet~~ en la ma,1·) y clentro dellc~) itiez ó doçe le,c;u,as, se COJ·e cleste 
clb:: ou douze 

I. riu agL~a dulçe : é a,quel embo ca.miento ha.çe allá dentro elos 
Hme~ . -

R. de N<.wi - bra.ços prencipa.les1 y a,[ ma,s oriental ll<:"Lma n ?"io ele Naviclad ; 
dad (R.Pa,r iL) . 

y el mas ocçiden tal es el que guarda, el proprio nombre de 

R. Mftrailou Mc~rafion, y es el mas prin çipa.l1 el qual der echa.mente -viene 
(l'Am<Lzone). de la pa.rte a.u tral

1 
la. tierra. Çtclentro . Este rio es cosa, muy 

nota.ble y seíia.la.d a. en la, pintura de la cos.mogra.phia por sus 

gra.ncleças, y quien ovim·e a.tendiclo ú lo que estlt clicho1 ha.llará 

que desde el Ca.bo de Sa.nct Aug·ustin 1 que estit en ocho gn.dos 

y meclio de la, otra pa.rte el e la equinoçia.l1 ha.sta llegar a,l em-

L'embou
chnre cltl 

Mara.i'íon n. 
été appelée 
primitive
ment Mer 

Douce. 

boca.miento y a.tra.vessa.rle, al rio ll!lamFí,on ha.y tresç.ienta.s ÇÜ1-

qüenta, y ocho legua.s1 poco mas ó menos, de costa. continuada. 

con los puertos é rios é promontorios que pa.rti cula,rmente se 

ha. clecla.raclo. Este embocamiento) que ton se'l'í.ctlada cosa hizo Dias 

en. el mwulo, se Zlamó un tiempo Mar cl~6lçe, porque con ma.r :iu-
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·ente ó baxa, e ha.çe a.gua. dulçe eu la mar apartados ele la 

tierra las leguas que he dicho, é muchas más, si creemos á 

VIÇEN TE YXNEZ PINÇON, que fué es que descubrió este rio é uno 

cla.quellos tres capita.nes é pilotos y hermanos que se ha.lla.ron 

·con el nlmirante primero desta.s pa.r tes, CrmrrsTÓBAL 00L0111:, en 

el primero clescnbrimiento destas Inclios : y este fué el primero 

· e~pmJ.ol que elió notiçi.a deste granel rio é le viclo, al qual yo 

O)' cl eçyr que lo avia descubierto el alio ele mill é quinientos 

afíos, y q~~e avia. co,iido aguc& dulçe en lc~ ma?", treynta leguas ctpm·

tc~do de la boca deste 1·io; é otras particula.ridacles dél que se 

clir::'m en el libro vigéssimo terçero Passemos adela.nte, prosi

guiendo la descripçion desta. costa. ele la Tierra-Firme. 

CAPITULO I\T. 

En el qual se t?"acta en continuaçion ele la geogmphia qz~e 

hay desde el gr·ande é famoso rio ManM'íon hasta la linia equino

çic~l) viniendo ele la pa?"te austml en clemctnda clella1 costa á costc& 
po1· lc~ Tie•rnt-F·inne. 

Como queda ya clicho, el cabo ó promontorio que l!aman 
de los Esclavos . clel emboca.miento del Maraüon, dista dos 

gra.dos y meclio ele la. equinoçial à la banda del Sm, en la · 

parte ele l'Oriente; y eu los mismos gTados está el rio ó 

punta. destotra. parte clel mismo rio al Poniente, ques la. a.n
chura ó latitud deste rio, que son veynte leguas, segtmcl la, 

carta moderna, ó más. Desde la. punta. ocçidental deste embo

ca.miento ó rio J.l!fam'lion hasta, el Cabo Blanco, ques por donde 

passa. la linia eqtúnoçia.l, en la parte ocçiclental ele la. Tierra

Firme, se correu sessenta. legua.s a.l Norueste Sueste hasta. la. 

punta. ó prorno.ntorio ele clicho Cabo Blanco. Y pues el clis

ctu·so del camino nos ha. trayclo á esta, pa.rticularidad, cligo 

que lo que hay seüalaclo en las cartas, desde el rio Mcwanon 

hnsta la equinocial é desde el rio ele los Esclavos, son çin-, -% 

VilJ Ccnt 
J:>luçon 

raconta à 
Ovieclo qu'il 

avflit décou
,-ert e e fleuve 
en 1500 et 
qu·il a.1·ait 

puisé de J' eau 
clonce ü 30 

lieues de sou 
em b onchure. 

C;Lp Bla.nco 
(Cap 

du Nord). 
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R. uc las 
Arbolecla.s 

(R. 
Aragnary) . 

C:tp BlH.IICO 

(Cap 
clu N orcl) . 

P'• ll cl 
l' ht.eel (P1·" 

CnsRipnré). 
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qücnta leguas; y mas a.c<L vcynte l egua~ c>.·b'L un rio que 

llaman de las Arboleclcts, y mas al Poniente está la costll, que 

llama,n ele L a.xas : desde el rio ele la qual hasta el Caho 

Bl anco é linia oquin oçia.l, v inienclo a l Ocç·i.dcntc, hay \rcy nto 
é çinco Ieguas 

CAPITULO VJ. 

Prosi.I.J~âenclo lct conti:mtaçion de la Tierra-Finne, en que se 

decla,rct lo que hay costa à costa, desde la linia clel Equinoçio ó 

promonto?"io llamado Cabo Blanco J pO?" donde la. linia entnt en 

esta tierm, hasta el golpho ele Ura bâ é los Fa.?"allones. 

El viaje que he traydo cle:scle el Estrecho ele Fernando 

Maga.llanes basta la equinoeial, y el. que ele aqui adehmtc 

se r elatáre, será se,qund la medida, é limites de lct ca.rta moden~ct, 

que po1· mandado de ÜJ~SSAR fué corri,qida y enmenclctclct; ?/ con 

paresçer y ctcuerclo ele los coS??W,c;r·a2Jhos y personcts dotas 86 cotTi

,qieron las opiniones y pintm·as de las 1J?'imems caTta,s. 

Desde el Cavo B lanco hnsta Ia. ptmta que l laman del 

Plcwel hay çinqüenta. leg·uas, poco mas ó menos ; pero la. 

punta está en un grado desta, parte ele la, linia., porque cl e:sdc. 

cl rio de la Vuelta, donde la, cos~a. vuelve al Norte, ha.y cliez y 

é ocho ó veynte leguas ~L la punta, clel Plc~cel, y desde el 1·io 

ele lct Vuelta hasta, la. enseüa clel Cabo Bla,nco ha.y la,s misma .. · 

çinqüenta. leguas : más al poniente clel Cabo Blanco, clie~ 

.]eguas, está la punta. que ll a.ma.n de la. Ftwnct, y mú.s a.l 

poniente estú cl t·io de las .!?lanosas ; desde el qual al ?'io ele 
ln Vue ltct ha.y veynte legua.s, y la.s mismas h a.y h a ta. la, pwüu 

clel Placél, que está un gra.elo clest::t parte ele la, equinoçia. l. 

Desde la. punta clel Placél se correu sessenta. legua.s a.l 

Hucsnoruestc clcl rio Baxo, cl qna.l está eu dos gra,clos .r mé !io 
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dest<t pa.rtc de la. cquinoçial ; pero en estas scs .. enta leguns, 

ve;yntc desta. parte del clicJ1o Cabo, estú el ?"ÍO de Vicente P inr.on, R. de Vincent 
. Pinçou. 

Y mas ac<:L estan las Monta·i'ias y la Funza y el Aldea i y desde Les 

cl Alclea ele lc6 Fw·na ha.. ta el ?"io Baxo ha.y otr a.s veynte é çinco lVIoJl ta.gnes à 

ó treynt::t. legnas . Finalmente, cn lo qucs clicho se incluyen las 
sessenta, leguas . 

Desde el mo B axo al N oruestc se correu en la. co..:ta, no

venta, leguas, oontinua.cl a. la, costa, fiU bienclo ~ os gr::t.cl os poco á 

p0co, hasta Ja boca del Rio dulçe, que este\ en seys g1·a,do · y 

meclio desta. parte de la, equinoçial ; y contando este camino, 

ponen p rimero la punta ele la Arboleela, y mas acá la p laya,) y 

mas al Ocçidentc el rio Sctlaclo i y adelante lc~ Fa?"na, y mas 

húç.ia no otros el rio Verde, y Juego el Arrecife i y mas a clela.nte 

el rio clel P lacél) y despues Ja. playa) y mas iL esta parte la. 

tier1·a llctna, .hasta el ]Jromontorio y cntra.cla ele Ja boca clel 

?"ia D~6lçe, el qual tiene en la entrada tr cs isla,s pequeuas, 

pu estas del Leste al Hueste; y hasta a.qLli ::;e incluye11 las 

dichas noventa. legua . 

Desde el ?'ÍO D~dçe hasta la punta del Cc6bo Anegado se 

corren al N orueste, quarta. a. l Norte, t re;ynta, é çinco leguas 

poc:o ma.s ó menos : el qua.l Cabo Ane,c;ado está Nor te á Sur eon 

l ê'L isla de la. Trenidad, l ê'L qual dista. clel dicho cabo çü1co ó ::;eis 

Ieguas; pero hay en estas t rcynta. é çinco JegLlas desde el 

rio Dulçe) primeramente .111onte-espesso é rio de Canoas) 6 rio 

Salada) y mas adt Cabo Anegado, que está cn ocho grados desta, 

parte ele la, linia, equinoçinl. 

Entr ando poT la, cana,l que hay entre la islc6 de lct T?"eniclacl 

Y 1n. Tierra-Firme, veynte é quatro ó veynte é çin.co leguas, 

ronest du 
Vincent 
Pinçou . 

R D·u.lce 
l'Esse
quibo). 

Ile de la. 
'Trinidad. 

estú el granel rio que e 11 a.ma HuyapaTi al Poniente, la. costa R. Huyapari 

abaxo; y otras vcynte é qua.tr o ó veynte é çinco legna.s, clerecllo 

u.l Ocçidente, está la tierra que llaman de Caribes) en ocho 

grados y der tcrçios desta. parto c1 la linia. Y assi se ha.çe 

(I.'Orénoqu e). 
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una isla, redonda en la ri.uconada.1 donde ln costa clú ln vue lta 

al Nordeste quarenta leo·uas1 hasta. la punta quel primero des

cubriclor y almirante destas Inclia 1 DoN CITRIPS'l'ÓBAl~ CoLoM1 

llamó p~mta de las Salinas y punta de las Palma~;; porque alli 

hay muchas; la qual puuta, está en diez grados desta, parte de 

la. cquinoçial. Y entre aquesta punta, y la isla de Ja, Trenidad 

hay ocho ó cliez leguas de mar: el qua.l e111bocamiento llamó 

el almirante Booct del Drago; y entre la, isla, y Tierra-Firma 

estan elos isletR,S. Y la punta, que la islct ele la Triniclacl ti.en 

mas a.l Leste1 se llama Punta. de la Galera; la qual está en los 

mesmos diez gr ados .... La parte que esta, i la, tie11e al i:)ur1 

está en . ocho grados y dos tercios1 y tiene ele longitucl treyntn 

leguas ó mas1 y de la.titud veynte é çinco. Y la. Tierra-Firma 

que le está á Ia pa.rte del StU'1 se lla.ma. el Palmctr, y el .almi

rante primero le dió este nombre; y la. Punta de las Salinas, 
que es en Tierra-Firme1 en la Boca, del Drago ó emboc.a,mi.:mto 

entre essa, punta ele Sa,linas y la isla.1 aquella punta. ó promon

torio fué ln primera, tierra. que los chripstianos vieron en la. 

Tierra.-Firme1 la, qual a.gora llaman punta ele Pct1·ict, por;que 

aquel golphete que se haçe entre la isla, y la Tierra-Firme1 

le llama.n el golpho de Pctria. 

LillRO XXIV. 

CAPITULO II. 

Del vzaJe é ma.l subçesso del oomendadm· Diego ele o~·daz1 que 
fué por gobernaclor é {t poblar en el rio llfara.fion . 

El prh11ero que descubrió el ~·io Mar·Mion· fué el piloto 
clu Rio VIÇENTE YANEz PrnzoN1 tmo de a.quellos tres ca.pita.nes pilotos 

Marafíon 
(l 'Amazon c). y herma.nos que se ha.lla.ron eon el Alminmte Primero DoN 
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CH:Rn>sl'OJJAJ, CoLOilt en el primero viaje é descubrimiento destas 

IncliHs; y este fué el primero cbripstia,no y espaílol que clió 

notiçia deste gra.nd rio .... Yo le conosçi é tra cté, é era liDO 

de lo· hombrc · de ln meu que yo he visto más bien ha.blaclo 

;;· que rnejor entendia su arte; ~y él me clixo que con quatro 

caravelas pequeDas <lvia entrado en este rio quinç.e ó ve)1nte 

legun s el a11o milJ é quini entos aüos, é que viela muchos inclios 

dentro ele la!'; eosta. · y en el cmhoeamiento deste r io, é que 

SHli eron qnaren.t·l chripstianos en tierra, eontra los quales 

vinieron tre)'lÜH, y elos índio· eon. sus arcos y flechas y detrás 

de a.queJlos otros muehos; :r stanclo ç~erca unos ele otros 

ecb;l.ronles lo.· inclios en tierra nua picza de oro labr acla, élos 

chripst.ianos éebaronlcs casca.veles cómo por Yia. ele comercio 

e trueco, é los indios toma.ron los casca.veles; é quando los 

nuestros quisieron tomar el oro, quisiéronlos prender, é tra.vóse 

ln. batalla é mataron ocJ1 o espafwles é birieron otros clo çe ó 

treç.e, y eon tra.bnxo se escaparon los que quecla.ron. Vista 

esta mnlclacl y enga.Jl o, r ecogiéronse enlos navios los espmioles 

;;- passáronse ~\ la otra costa. dentro clel mismo rio y pren

clieron treynta T seys hombres é ma.taron é hirieron otros 

<lJgunos, porque les sa.ltearon en. una. proviuçia que se Jla.ma. 

.Mm·iataubal, que es dentro ele la costa, del 11lamfion, dentro clel 

qua.l hay mucha,s isla,s, segLm lo supe clel nüsmo VIÇEN'l'E 

Y.-\NE~ (que ba.sta el pressente no ha.y otro nuctor ele tanto 

c·réclito en este ca.so ), el qua.l sa.lió ele alli con esta. presa. que 

l e costó ca.ro; y en la. costa çer ca. ele tierra. ha.bia percliclo las 

dos cara.vela.s ''') Y tornóse á Espafia, 

*) Vo ir la nolic ú la. trn.dllction T. II. 

-->---{i}--<:--
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Côte des Aruacs, ou de la Guyane. 

1571 à 1574. 

Extrait ele ln. Geogrujiu // descripciou nuÍIHN'Sal rle tas Jndias recopitada 
por r.l Cosmó,qraf'o-C/u ·onista JUAN LOPEZ VELASCO, rlesrle el a.fio ele 1571 al 
de 1574, 1via.nuscrit publié pa.r M. JU, 'TO ZA:RA.C+OZA, cl';tbord da.ns le Bnll, 
tle la. Soo. Géo.q. de Jl1.'ctdrid, e{; ensuite cbns m1 vol. in 8° gr. ele XIII, 808 pp. 

ÜOS'l'A DE LOS ..::-I..RUAOAS. 

Cabo Baso: .junto iL la. isla. ele la. Triniclad, al sur della .. 

Rio Salada: junto a Cabo Raso al poni.ente. 

Rio ele Cc~noas: más al poniente de rio Salaclo. 

Rio n~~zce: un rio gra.ncle que viene de la. tierra a.dentro 

Y tiene á la boca dél una isla. 1) . 

Rio Pó·moso: a.l oriente del rio Dulce en 5 gra.clo. de 

a.ltura. 
Pw~ta Tumbctja 2) : al oriente clel rio Fermoso. 

Rio Srtlaclo: al oriente ele pLmta Turaba.ja. 

A.?··bolecla: al oriente de rio Sala,clo. 

Rio Bajo: en 4 gmclos ele altura. 
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Alclea : al oriente de rio Ba.jo. 

F~wnc~; entre Alclea y el rio ele Pracel. 

Rio ele Vicente Pinzón : 2 grados y 3/4 de altura. 3) . 

Rio de lc~ v~~eltcL' a.l oriente del rio ele Vicente PinzÓD. 

Las Planosas: tres isleta.s pequena.. ú, la boca de un rio . 

F~wnc~ Gmncle: junto à, Cc~bo Blanco '1) en ln entra.da y boca. 

del 1"io ele O?·ellc~na 5) , à la parte occiclenta.l. 
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Lettres du commandant de Pará, SÉBASTIEN DE LUCENA 

DE AZEVEDO, au Roi de Portugal, sur la prise et 
la destruction d'un établissement hollandais prês du 
Cassiporé, ou sur le Cassiporé, en 1646. 

BEJ-Ej\I no P ARÁ, 1 .,. J ru~n<at E~r 20 AouT 164 7. 

Bibl. Nctt. de Lisbonne, Arclt. rln Cons. [J/.trauto, Livre li" 45. 
La traclucf;ion ele ces deux documents se trouve, sous ·te no 12, au 

T. Jl du pré ent jJ!lémoire; les fac-símile au T. V. 
La lecture de ln Note jJrélitnillaire t eles notes iL J a tracl uction es t 

intlispensable pour l'inteliigence clrs clcux clocum ents. 

A. 

LE'l'THE DU 1 et· JANVIER 164 7. 

Senhor, 

A ca.rta de V. JYfgd•, que Deus gua.rcle, r ecebi por mão ele 

FnA.NCisco RoDRIGUEs mestre do pa.tncho Alte·ricde de Dezembro 

pasa,do e em 15 ele Septembro pa.saclo me :l'oi .dada. neste Partt 

pmsa. p" domcle V. Mgde 1'oi seruiclo ele mancla.nue restituir a 

po e dela. p•· Carta, sua .. Aer esente D eus a uida. e estado a. 

.. 
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V. 1\ig-d• p" manter justiça c a.mparar aos que temos seruiclo 

e seruimos a, V. Mgll". 

Depois de tomada a p ose nchey esta pra. ·a com dezaseis 

pez::~s ele artilheria . . 

Esta.ndo trabnJha,ndo nesta :l'a,brica, me uier ão nou a,s que 

na,llfra.ga.ra. hú na1lio n a. Ilh a q. cha.mão do Yoa.nes 1) e a. gente 

q . nele u.inha. foi da.r na, · mão · elo gentio a.rua,ns e emga.ibns 

ana.j a.zes e outras diferentes naeões q. c~bit~. o" nela'"). E todos 

os naul'ra.ga.ntes forão prezos e morto"s pelos ditos lnclios por 

serem Capita.e.· enemig·os elo Nome purtugez e a.ndfto feitos Co

sariof:> a.dmiiinclo toda a gente ele euro1; a q. ::1 estas parte::; uem 

como srt.o olanclezes imgrezes c 'l'n1nç.eses 2) ten1clo eom eles 

grandes Comersios c merean eia,s asignq,ndoll luga.r e · p" neles 
\ 

t erem l'ortaleza.s c por eles cmcluzidos uê as nosas ::~lclea.s 

uezinb a.s e lomesticas mntar e captiunr os ynclios ele V. M'1" 

sem ath e a,gora, terem castigo ;'llgum de semelhantes im ·ulto · 

e latrosinios. 

E como tiue esta noua orden ei sejs ca.noa.s com uinte 

pmtugezes e sento c vinte Indios p" uer se podia descubrir 

nona serta. clestFJ, Ruína e n::1 nolta. tratar c1 ~lilgua Oonfede

ra.ç-ão e Hmiza,cle c.om e tes In di os Rebelados trata melo Re

cluzilof:i a un sa lagem ele V .. Jld g• de pax. E indo o Oa.bo da.s 

Capture cln Oan o::~.s ·po DACOS'I.'A FAUELA. tm tnr destas conuenicnsia.s l'oi deus 
commanclant 

holl auclais. seruido que colhese as mã.os o autor destas mnlda.des g-rüo 

pirata, qu e chmnií,o UBA.J.~DltEGos el e naç·i'í,o Holandezn e mais 

coatro compdnheh"OS imgrezm; e "fran cezcs q ll c t1 vinte c hü 

anos que abitã.o a.quele pa,is uJ o qual colh eo em hua CIH1.oa. 

a.viza.nélo ::1.os ditos In cbos p" qu e se prcuenisem de armas p" 

o a:juclarem a. Render a pra.ça elo Cunlpn c esta. eom o socorro 

*) A purtir cl'ici c ommPJ ICC' lo fat -:;imitP au 1'. Y. 
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que esper aua de olnnda de tr ezentos infantes a.rtilheria e 

balas Dando a.o · mais deles espingardas a.li'anges pn asy os 

ter comtcntcs pll ei'etn;:u· o que determinado tinh::1 pore como 

cleus foi ernido que o dito Cabo das canoas o colhese as 

mfto. mo ma.nclou preço a esta çicla.cle em 2 de Novembro 

Pt1sado, :jLmtmnentc me pediA socorro de mais pmtugezes e 

o·entio p" hir cometer a tortifi ca.sã.o que hiã.o fazendo nos 

lagos ele maricm-y no Rio clmmaclo elas a.mazona.s por ele a 
Rib··~.'1) setemta ]egoas parte dificulto a e nã.o sabida mais que 

dos Inclios seus cm1feclera elos a.temto a.o q. ela l:r ::1 sinco clias 5) 

parti a socorrclo com outras seis Canoas e'u em pesoa com 

1:2 pm.tugczC' · e outros 120 inclios levando por pra.tico n hll 

üngrez el o Recüclo · e l1ll i'nmç·es con mantim10
" ba sta.nte. JY' 

trcs mezcs os mais dele · a custa ele minl1<1 Ja zemln. 

Poste 
holl a.ndais. 

Départ de 
l' expédition 
portugaise 

ele Pará 
(7lt 0\' , 1646). 

Chee;ei n parte donde achei u nosa. gente e :y unto com L e poste hol-
l j" b d. . . . lanclais se 

e n :m usca r e che,c;ei a pamge clomde estuua o 'llto zmmzgo trouya.it par 

domcle tome.IJ o sol e rne ache!J em tres graos e meio ela banda elo par 3" 30 1 

ele lat. N. 
nol'te por parte domcle athe oye chegturão purtugezes 6) emuesti Prise 

{) enemigo Rompendo o alvo ela. minhau sem ser sentido E clu poste hol-

t ln.1tcla.is. 
a.mto que l'orií.o a~nJtados cler ã.o sina.l a.os inclio que tinllãJo 

<lo nn cle l'encüo que nc.uclli·J.o logo c.oa.trocentos 1'reebeiros c 

espingarcleiros ~l qne ma.ncley ter o emcontro com vinte pm·-

tngezes eom o clito Cabo 7) que fez cõ muito ualor e elos q. 

leucl.ll?l em SIHl ompnnbia .·e abalizarão algus como forão o 

cn pitão FHAN"0 l'AES P.m t• c seu Alfer ez AN~'0 DA cosTA e eu 

fiqnei 11 b11tcria com os 'francezes E os outros companheiros 

<.)u uenclose com as e ·pcr a. nç·.a · per cUd::~ s elo socorro dos inclios 

se cntregn.ru o 11 p::~rticlo que lhe foi com a.lguas Co nueniemsias 

s nns e H.encli cn menos ele tre · orR,s sem c.ustar sange de 

parte a parte. Dos :inclios iaimigos morrerão · mtos abostina-

dam1" como barbaros sem se quererem Render a ninhll partido 

apelidando frmnengos e fra.nça que por a.mor deles morrerião 
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mil mortes, l'eito isto tomei pose ela. caza.fortc clomclc estn.uf~o 

tomando lbe coatro canoas mto · 0 Tcic' simcoenta escrm10. · e 

escra.uas vinte armas ele fo o·o m1
'l freeherüt e n reo · e Ct 

l'aleonete de Bronze hô. barril ele polLlOr:=t. OL1tro el e ba las. 

algum pouco murrã.o porq. nfLo uzanclo de le por serem as 

SLWS a.rmas cl c pederneira, mtos mantimentos da torra que se 

nã,o puclerão Comcluzir por falta, ele embareasois o com treze 

estra.ng•·os destas naç.ões ditas me H.ecolby a esta. cidade tendo 

a nclacla.s trezentas e oitenta Jego FJ.s em corenta c nove clias 

De ida e uolta 8) sem Receber dano Algum n, b·ento q. leuaLW. 

cla.mdo graça.s a Deus que ta.m feelicemte me . ·uçedese por 

Rozã,o ele serem 11110 8 os I11clios e estarem bcn armados E 

nesta ocaziã,o me nã,o a.companhOll 111° ,. lJÍllbü mais q. h ll 

franç.es p•· nome P. AD.~o q. leuei por li11g·oa J'oreadamente 

agora fico tratando ela J'ortificasão desta cidade. 

Nesta Ca.pitania h ay sincoenta estr11n <•·eiros de ELu·opa de 

di.verça.s naç·.ões são olanclezes üngrezes fran ç·c:aes o llirlnn

clezes algCl.s deles c11zaclos e moradores antigos deles que sã.o 

poucos outros q. agora rencly nesta. jornada. he gente mta. 

prejudicial e nosiva a esta conquista porq. os mais destes. 

r endidos achey que estavão con l'ederaclos o aJiaçlos com este 

Cosario UBAJ.'fDREGos e seu filho esperando socorro de Olancla 

e a.rmas para tomarem a prasa. ele Ourupa e clepoi darem 

Jl esta quando mais descuidados cstivesemos e com :1'11cllidade 

nos pocUH.o render esta prasa com a multidão de ynclios q. tê 

em seu favor porem. foi Deus . ser ui do q. com esta prizão g. 

fiz do UnAl\l))REGos e destes R.emcUdos eus companheiros se 

descubrio esta liga. V. 1\i[de o tenha entencüclo pera mandar 

ordenar a que se desterrem pera o Tapucuru porque nf.i,o 

conuê q. vão p" olancla, nem Europa por ser em mtúto praticas 

c gra.nclcs Jingoas deste gentio pelo menos os olandezes que 
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os mai · deJes tenho presos hüs ele oLltro Por me parecer 

Comue Asy ao seruico de V. JYigde no tapucuru serthor estfLo 

r:;cguros c nos ta.mben deles porque })Or ninhtm1a uia podem 

n.ly comersiar com índio algm11 nem com ninhütt pesou, ele 

europa E estes índios seus confederados como sã.o 11 eengaibas 

c aruãs e outras naç·.ões a, pouco risco e menos custo orde

Jl anclome V. l\fgde se lhe poderá dar hü castigo eizenpla.r pera 

qLlietasão da.s mais na,ções desta comqtlista porque a.mdão tão 

clesolutos qLw nos 1'azern guerra ajudados elo comercio que 

tem corn os: ditos estrangeiros clanclolhe p" iso ajuda e fauor 

e armas em q. andão ya. tam destros como os ma,is Destros, 

Com isto te11ho dado Comta a, V. JYigde elo que nestes tres 

mcces que ha que estou asucecliclo nesta praça. Grcle Deus a 

V. l\Igde largos e felizes anos p" amparo De seus liaes uasa

los. Pttra. Cidade de belem o pro de Jan"0 De 1647 a. 

Creado de V. l\igdc. 

SElUSTIKo DE LuçENA DE Azdo. 

B . 

LETTim Du :!0 Aom 1647. 

Senhor, 

Como pela copia, que com esta. vae terá Vossa Magestacle 

entendido os atraza.clos até este ponto que ão succedido nesta 

Capita.nia,, agora, ele novo dou conta a Vossa Magestade elo 

estado em que fico e é que no fim de l\iaio passado tive 

novas elo capitão elo Curupá como naquelles ma.res 0) erão 

apartados outo navios olanclezes bem arma.clos e petrecba,clos 

de gente 1nonições e ba,stimentos E tinhão feito a.lliança com 

n,,·· pl. 'lu B rt'si l. T. l V. 
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o gentio emgai ba e outra.s cliversas unções c todos comfedera

dos por serem in5migos nossos capita.es, trata,r[LO d cometer 

a fortalezn. do Cm'Llp~L a qual esta.va clesma.ntellacln. de gente 

branca. e Indios por causn ela. guerra que o Governador Geral 

deste Estado mandou faz er a uns Inclios elo mais remoto 

sertfLo que hai por estas partes sem elles a isso darem occazião . 

E vendose cemeticlos desmna.namente se puzerão em defensa. 

e fizet·ão r etirar os nossos Portuguezes e Inclios e muitos delles 

feridos Comtuclo troLL\:erã.o alguns ca.ptivos e se venderão 

publicrumente nqui e no Maranhão; e com a, possibilidade qLle 

m acbei soccorrí o dito capitão com gente e canoas e avizei 

a.o dito Governador deste Estado eom a, brevidade possível 

Tivemos nov·tLs elo Curupú em eomo os otJto na.vios olan

dozcs ficarão clezanima.clos por nã,o acharem o CussaiTo AN

DREG!; ::; que cu. hnvin, prezo e desaloj ado elo Cabo do Nade 10) 

donde esta.va for tifi ca.do qu e era. principal eaheça. ela ruina 

com g ue nos a.mea.ç~R.vão por ter de sun, m ã.o adquirido de 

vinte annos a. esta. pnrte 11) a vontade e a,nunos da.quella 

gentiliclacle tã.o inimiga nossa quanto amiga dos clitos ola.udezes. 

E ereia Vossa 1\1agesta.de que se nC:Lo tivern. eu dezaloja.clo 

prezo e desbarntndo ao dito ANDnrwus nos viramos em muito 

grande aperto . Como h ide mostra.r certo a. Vossa. :M:agesta.de 

esta verdade ti1,o refericla. ele todos os que eonheeem o bom 

successo que Deus me clen m1. :iorna.cla que fiz posto que o 

Governa.dor deste Esta,clo arosta ma.l jsto1 a.ntes me faz peçonh<l· 

clest beneficio qne só ele Deus e de Vossa Magesta.de espero o 

galardão porque sem eusto ela. l'azenda de Vossa. Magesta.de 

:nem ele sa.ngue de seus vassallos Bra.neos e Inclios *) fiz es il~ 

"') A partir <l'ici oommcnllc la 3" page de fetc-simile au T. V. 
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Jornada em co1·enta e nove dias passando tTes g1·âos e mew ao Latitude du 

Norte clcb linha Ecuinicia.l o mcâs do tem'YlO JOO?" augoa dosse deste poste hnllan-
-r dais: 3° .)0 1 

g1·wn Rio do Pará caminhando pelos voltas clelle pe?'to de Nord. 

seis C'"s (seiscentas) legoas por parte donde jamais chegarão 

purtugezes 12
\ e como isto não fosse ordenado em forma que 

pudesse esperar resposta do a,vizo que mandei a,o Gor (Go

vernador) por nã,o perder tempo e c.onjunsão pelos perigos 

elos gra.ndes ml1e<n·eos deste Rio, e a. que qua (c.ú) c.hamão 

por-o·rocas w), JelL'<m1·0 me susedeu. E se achey em fa,zer este 

tão gram ·servisso a. cst.-1, conquista e Estado Jlil S müos ele 

Vossa :M:a,g"" estou posto p" r eç·.eber o castigo ou o galardão 

e não me peza por coalquer vi<'t que seja aver clezalojaclo 

este tam gram pin"Lta. qui se sevise com poder como todos 

o·eralrn'• dizem ouvera. de ser senhor em tüo poueo tempo 

desta miz ravel. conquist11 e dar nos mto trabalho. 

De mais que elos escra.vos q. tinh<t o clito cossa.il'o vierão 

aos quültos ele Vossa Ma.g<lc doze que a vallor cl<'L terra. va.lem 

nul emznclos, os soldado todos vierão eomtentes mais vierão 

dez arma,s cl l'ogo b ü 1'n.lconete ele bronze dez canoa,s 

sineoenta 1"• ele polvora, húa de ballas sem custar a Vossa Mag"" 

de sua faz" (fazenda) o vallor ele trinta. mil r ei . E o Qor 

gen1l, em oclio· ele todos os que a, cJla fomos, dA por livres 

estes escravos q ti C alguns se venclerfw ele Vossa. Mag"" 

E se Vossa i\1a.g·'1" não l'ôr seJviclo remediar este supremo 

podcl' que mostrfto os Gol 'el'llttclores ma.ndamlo emperia.lm'•, 

seja Voss;."L l\:La.gtte seruiclo m<:lnelm·-me succossor porq. a.jnda, 

me sin to em dispoziç·üo p" servir a Vossa l\ia,g"" nessas 

1i:onte-ir<ts on nas a,rmacla.s desse Reyno aonde me criei. Quero 

·:tntes s r vü· com hCt a piqLw it.s eosta. e morre-r em hú a, ea,m

pan ha, que ser governado por um lerigo q. cham.üo lHNL'I:IEu:; 
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DE SouzA Viga.rio geral deste Estado, que diz s t 1 arcntc . do 
Gor dell porque a ca,bo ele corenta, annos de servi ço qu e t n ho 

l'eito a. Vossa :Mag~" em m1
" ' ocazioos de emportançi a into 

m'o tendo ocupa.do postos de m1" confiaussa e dando on.ta. ie 
mim fl,rgujrem-me agora a cabo de minha velhic q. eu qu .ria 

entregar esta prassa, a.o Olandez. . 
. . . Vossa Magde seja servido nmndar acnclir a isto eom 
justissa e :astiga,r a quem o mcr eeer com exemplo p" que 
não aja smnell1 m1tes a.trevim1"' nem clesuloç.õis tam agraYa.ntes 
ao serviço ele Deus e ele Vossa :M:a.g<~" . A quem Deus guiirde 
por largos e felises annos com Largos augm10

' da sua Real 
Coroa. 

Pa.rá aos 20 ele Ag·osto de 1647 annos. 

Criado e leal vassa.llo ele V. Mag<~e . 

S EBAS'l'IÀ.O DE LUCENA DE AZEVEDO. 

-->--<X>-<--
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La Riviere de Vincent Pinçou ou Oyapoc, d'apres un 
manuscrit du Pere PFEIL, de la Société de J ésus, 

Missionnaire dans l' Araguary. 

VERf' 1682. 

Bili/.. Ro.!Jale d' 4inda., L isbouue, J1fs. « Auotaçam . . . . sobre os /.imites do 
Brasil ». ·- Yoil" lu Noi; ice qui l)l't'c :·de la t.r acluction an 'r. TI. n" 19, a.iusi 

qut' lc;; 11 ntes i1 t:.Ptte ITfJ duct.iml , rt au T. V, Doc. n" :3, le :l'rw-simiJe. rles 

Jl êlg'<:'" llúeli ifi' J'ét•}; ic'i. 

FOLTO 104 : 
P cwte Segztncla. 

Contém ct ·resoluçam co?~f'o?'?JW os solemnes, e jzwaclos cont?'Cttos 

antigttos &c". 

FOLIO 105. (En blanc.) 

FOLIO 106 : 

_l!)stztcwij Amasonij lcüitttclo 
Cabo elo N01·te est in l8titucline 2° 52' 

Long-it . 334° 36. 
Hinc ex hoc Gapite Bo1·ectli a.cl p unctmn 

Inszüce Joamús extremum 44 leg·oa.s a.es

tuarij I ecensentm. 
A b pu neto Joannico usque Vigimn cleinde 

16 leg·oas. 

lncipit Pin çon 
Verte folium 

Já que o Pinçon. 

La.t;itude clu 
Cap du Nord 

2° 52 1 N. 
Du 

Cáp clu Nord 
~L la pointe 
Magoary 

cl aJls l'tle clu 
Marajó 

44 lienes. 
Du lfl pointe 

Magoary 
à Vig·ia 

16 !ien es . 



Du Oap clu 
Norcl il. Vigia 

60 lieues. 
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Ergo a Gabo do N01·te proprio in Vigiem~ 
usquam sunt 60 leg·oas Hispa.nica.s eirciter. 

Et n empe hooc summa. la.titudo a.es

tua.rii erit. 

Na.m nempe Amasonius vehit propria.s 
,) 

aquas, dila.tatus licet auctus do1·ipcme (?) 

& Towntins, nempe aliormnque fluviorum 
aquis usque Vigictm. 

Et lion ta.ntum a,d ptmctLlm Insulm .L'Estucwii lct1'gwra 

Joannis extremum. Q.uippe. brachhm1 suum 3 grados :28. 

Amazonius dextrum & ultimum ad Vigiam 

extendit. 

Insulm Joannis Longitudo. 

40 leucarum Hispum hoc est fere 80 hor. 

sola.rimn ut olim dicebam. 
Largma Jounnis InsuZwejusdem 26leucm 

Hispm Tene certíssimo. 

S1.m1ma. versus Jctnnzwcü et ejus aspec
tum na.m seDsün avulsa, & perrupta. 

.&stuarij Insulce .Joann'i.~ l'uit, initio in q
restuarm 2 Insulas tm habtlit & PanÍJ & I. Jo

annis ut nota.tur passirrn in l\1appis omnibus. 

3 gr. clant 
52 1/2 

29' min.da,nt 

8le g;oas 

Hisp. 
:)21/2 Latituclo 

3JJst~tCW~i 

Arrnazonij 

:?8 

Ergo 60 l.g. I-Iisp"• 
& mediam . 

Lorngo Insulce Jo

ann'is est 38 leg. 
Hisp. 

Lat0 26 leg . Hisp . 

Tene ce'J'Üss 0
• 

44 elo Gctbo 

Nade a.te 
apunta do 

.Joannes 

~acl Tligic111n 

Ergo 60 per totum. 
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Fouo 106 vERso, ou P.AGE 1 DU P INÇON: 

Cctyctna la.tit udis 

Longitis 

J O 37' 

330. J5' 

Insula quaclra.ugula vocatur ex 4 a.ngulis 

credo1 quos notabiliter l'ormat. 

Est longa, 61/2 leucas Hispa.nícas. Gal

lica,s 9 forte minus1 

larga 4 leuc. Hispa.nicas1 Gallicas sex. 

Ex par te qua. terr as hollandicas ut 

appellant Galli specta.t, 
clista.t Urb. & Insula potiús a. te.rn1. 

firmâ una. leucâ Gallicà. 

Quà .Amasonius spectat1 mediam leucam 

tant um Ga.llica.m.' 

i P JNÇJON. 

23 

(Un cr oquis de 

l'il.e de Oayenne.) . 

Já. que o B io Pinçon h e certo limite el a, Coroa, Por tugal1 e R. dePinçon. 

o mesmo ser desconhecido se deve ao leitor a memlo explicar 

sua constituiç.a.m
1 

e m to ma.is a El Rey seu senhor importa que 

o veja quasi di antes (~>ic) dos olh os o seu subdito que he 

muy capaz de ser limito elas terras de Portugal pelo Norte. 

Descreverã,o va.r io:o Oosmografos ou pilotos ele diversas 

nações a. todo o proposito este Bio de Vicente P inçon1 que com 

·a ttentos olhos o experimenta,ra,m. 
Eu o descr ev rei, como o achei qua.si por partes em L AE'I.' 

(In Oecicl. clescrip0 ) ) D'AVTT Y (in America, meridional p . un 
l-LUWOUR.T , MOQUET 

1 
SAMUTO 1 L INSOHOT 1 R.ALEC+H 1 K NIVET) 

ÜANDTRH1 K E .MNYS (sic.) &c. 1) 

Pouca.s são as particularidades que aerescenta,do tenh o 

mesmo cla,s seguros inform a.ções dos de Oa.ye11a Fra.ncezes que 

co ntinuamente o pa.ssã,o. 

Limite sep
tentriona.le. 

H.. ele Vicente 
Pinçon. 



Origh1e du 
nom ele la. 
H.iv. de Y. 

Pinçon. 
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O Rio ele Vicente Pinç:on tem seu appelliclo, como quercrn 

graves AA. (SOLOHSANO no L I. c. 6. num . 59. LAE'l:. Mara.fíon 

c. I. é ma,is c la,ro o P. l\11 RovHn;) de hum VICE 'TJ!"; .Lu\igz 
PINÇON Castelha,no excellente comp:mheiro nn terceira navc

gaç.am e conquista,.· de novas terra.s e ilbas da. Provincin Paria 2) 

que no anno 1499 o CHf:W:iTO \TAo CüLOi\iiJO para o Poente por 

Ca,stella. dcscobrin e bem dantes na era 1492 na primeü·a sua. 

empreza, e viagem com outros clous PLNÇONJ~~ Irmãos, -nL\ H.TTN 

I-IEJ1J)1:ANDl<lZ PINyON cALON~o PINÇJON 3
) ambos peritissimos nautas 

e Cosmogral'os jú, ti.nha, conquistado la Ilha de San Salvador. 

Pois este VrcENTJt IANEZ PINÇO!\ cumo 1499 com outro 

AmA Pmçux (parece a, a.lguns, e ao mesmo P. Romw:uEz) 

divididos ta.mbem em bmn grave motim que ouYe entre emulos 

compa.nheiros contra. o mesmo CI-llUf-iTuvAo CrJI~oN a.te o lev::~J

rem preso a Ca.clir., tomarã.o seu nuno pera Leste, entraudo o 

R. Wi.apoc. Rio Wictpo c, e a seg lintc os ta até o vnsto e incognito Cabo 

C. do Norte. do Nade, que pas::;a.r&,o dando vela n. Sul e por todo .iVfctr Dulce 
Mer Douce 
(J'Amazouc.) (que e.'te nome clle prirneim ao mundo clcscobrio) e o Ca.bo 

de S. Agostinho c outra ponta.::; rio· compr hcnso · entre 

estes ambos Cabo ele Norte e Sul e forE'Lo primeiros ele todo · 

(que o SOJ_,QJ{,ZON o e RoDU.IGUI~z a,ssegurão) que tra.ve. assem o 

Cctbo J.VoTte a, linea Eqtúnocia.l e o Cabo de ::J. Agostinbo. 

O que sendo a.inda. a.ssi nií.o pre:jnclica. o ele VIC.EN'l'E PJNÇON 

ao descobrimento da. Província ele S. Cruz ou Bra.sil pois todo 

o mundo e Cosmogra.J'os (bem ou mal, dis hü Castelhano) con

cede a.o AJ)m iHCO VEsPucro Florentino, o primeiro descobri

mento do Brasil que J'oy no mesmo a.nno 1500 ao . .. em com 

mum e a.lguns 1 501 se bem RODH.WUEZ diz mais tarde na era. 

1507 pois tomou o VJ<:.S.I:'UCIO só a posse elo Brasil com legitima 

ceremonia. o primeiro por El Rey Dül'vl MANOEL,, o que nã.o fez , 

nem podia com a.cto necessario faz er por el Rey da, Cnstella 

o PINÇON 5) . 
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lTOLTO 107 HlW'J' 0 1 O LT P.Al~E 2 : 

Já que o .. Ai\IEH.lUO VE,'PUClO hu a nno dantes a companlmva. 

<1. Curiam1 ou Prov. Oumana a descobrimento de Perla.s como 

hu rnereaclor o capiti1o A LON~o DE O.mD.\. cnvalll eiro ele grfto 

Yalor ficlelicl<lcle c chrlsta ncl acle, como o chmna RODHHWEZ, e 

segundo conqui sta dor afamad o depois ele COI ,ox. E que esse 

-·LilEIHCO já feito cnpnz el e gra ndes obras na nrte cosmogra.fi ca 

maL e mnis perfecio ii Hélo-sc eom o .ALON~u m~ O.J im.\. logo no 

outro nnno deseobrissc o Brnsi l attra.hinclo toda. n. l'nma. para 

sy ele inventn cl a · novn · oecid. tcrra.s que chamo u \.meriea. de 

cloncle o O .J E D.\ nn Corte ele .M a.clricl cont rn os atrevimentes e 

i'Allaci<I depositou e provou justas queixa.s segundo os gr aves 

<lllth or es castelhanos ni'í o <1 boneeer ã.o ele uertificar it posteridade 

8eqnentia. elo p t??ÇOn &c. Ao Rio Pinçon os &eog'J'CI)JhOs clü In &c. 

por clia.nte. 

FOLlO 108 VEH KO, OU PAGE 6: 

( C'esl à. partir d'ici fJ"" les no/e;> d<P. ]-'FEIL ojfi'rmt 1111 inlérêt vérita/Jlement 

capital.) 

(En ma·rge: I-1.\.lWOUH.T, MoQUET, PEDHO D' A 'i"lTY.) 

Ao Rio Pinçon os Geographo clãm ainda varios nomes, 

quer endo se a.ccomoclar n.os va.rios usos elas li ngoa.s elo · Indios 

Incolas: mas sempre he mesmo. 

Hi\!WOUHT Ingres o e;hama VVia1Jóc 6
) . 

MOQUET 1. 2, rctpóc 7
) . 

. As Cartas Frnncesas escr eve o D' AvrrY pa.g. 111 o nomeã.o 

Vaiabógo ). 
Oommumente e melhor corre Oyapóc 9) , que quer dizer o 

mesmo que Oya.pucú ou Oya. gmncle, á clistincção ele Oya nú1·i) 

ou pequef1,o, Rio ela Terra firm e mais proximo a. Ilb:J, Ca:yána , 

e que ( ereo o RTC CTOLlO tem por o mesmo Rio dito Cayâna. 

Nom 
incligene ele 
la Riv. ele 

Vinc. Pinçou. 

Wia.poc. 

Ya.poc . 

Yaiabogo. 

Oyapoc. 

Oya.pucú. 
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Latitude clu Comtudo a. este Rio ele Vicente Pinçon póem todos o Cos-
V. Piuçou 

cl'a.pres plu- mographos em latitucl pa o Norte e ao m enos em clous graos. 
simu·s au

teurs. 
Errem· ele 
P. Vascon

cellos . 

Somente achei o Padre SIMÃO VA ·coNCEL:LOS engana.do que na 

sua. Ch1·onologia pa.g. 18 o mete cl eba,ixo ela linea Equinocial1 

como tmnbem o Ca.bo do Norte: que he erro grn.vissimo e in

toleravel 10). 

Padre .Jo BAP'l'. Rrccro.LI dá ao Pinçon 2 grúos e 40' mi

mutos latis Bor. se bem o Impressor ela Tabula do P. AIGENLEH. 

o appella erradamente Pincon o appell a Pincon e que .-e ja 

Ilha.1 Pincon insula .. 

BAH.NICIO in Globo 3 gr. 40'. 

ARNOLD F.LOK LANG ltEN 3 gr . 30 11) . 

JoÃo DE L .IE'l' 4 gr. i)O (en mc!1'ge: L .\ET pa.g. 576) 12) . 

PEDRO D'AVITY 4 gr itos Hl). 

AD.\M .ATGENL.Ell. 3 gráos e J.O min. 1·') 

Estes todos podem-se concorclar1 e dizem a vercla,cle porque 

o Rrccro.Lr e huns fa.llão da fonte deste P inçon e outros da sua 

boca adond e se bota no ma.r. 

LaJitud e <lu Eu com AlGENLEH. fresco a utor e mais seguro que com

Vim . Pinçon binou tambem o possível como eu combinei os melhores map
d'apri:: l'au-

tC'm. pas o ponho nos mesmo, · 3 gr. e 40 min. la.t. Boreal. Longitud"" 

Distam· C's. 

Le Vim('nt 

i325 gr a . Teneriffam 13 min. Ao RO,'HIO ;326 p erfeitamente. 

T em seu mericlia.no distante do meridiano elo Cabo do Nor te 

~ gr. 50 min. no lEqua tor. Ao AIGE:NLEH 2 gr. 56. 1. ('? ) et 

L .-\ET. 

Ao RrcCIO.LIO 2 gr. 50 in Tabula, itinemnélo pel~~ costa 48 

Pinçon °11 legoas His1Janiccts
1 

GaJlicas 70 se.2.·unclo os Ca.ycnenses mo affir-Oynpoc à 'J' u -

48 ü cues c:- mar ão . O L.IET nrto dá distancia, do Pinçon do Cabo só cli:t 
pa.g-noleg clu 
CaJ> clnNorcl. em 1 gr. 50 que fi ca. mais fa,vora.vel a. Portuo·aJ. 

Distante ele Cayena 1 gr. 1 ~- 1 na, m esma. li.n e a. clil·c i ta1 

navegando 22 leg. Hisp. Gallicas :30. 

. Distante da, cida,cl e do P a rit 5 gr. e Jmn s ) O min. 
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Dista.nte da. Ilha, de S. An.tam no Oa.bo Verde 24 gr. a.o 

Ro::;sro 29. 30, ou mais .... dão 420 legoas que eu entendo os 

plerupotenciario · cleviã,o a.scha.las e a inserir no Tratado ela 
Justificação. 

Agora de sy es te 1·io de Pinçon he celebre a todos os 

Geogra.phos elos Reys porventura tambem em ra.zão ele ser 

clle por Di\ro (Divisorio) elo limite ela famosa linea do Pa.pa 
ALEXANUH.E . 

E e~-tensã.o certa.mente após elo Rio A1Jer Wacque 15) , he de 

mayor v ulto e nome entre todos os rios ela Prov" Gua-iana ou 

G~tiana conforme tem o LA I!:Tl-1. 

He elle muv tortuoso ~ volta.s c.--q·anelo se sobe bastante ,) enl vJ 

logo da boca pa.ra o occaso e form ando meio circulo oval e. 

sinuoso largo de quasi hum gra.o r evira.nelo a.o oriente até a. 
sua*) 

O seu curso e comprimento contem por tudo 60 legoas 

contorme a. Historia. do LAE'l\ pa.g. 578, de quem eu princi

palmente a clescripçam do Rio Pinçon tirei. 

.B'OUO 109, .REC'l'01 OU .I:'AGE 6: 

( C' est zme page de la ptns lumte i111portauce.) 

L .-\E'l.', LANGREN e AIGENLI!:R o extenclem a.lem da linea 

Equinocial como hú.a, deitada serpente et grossa cobra que · 

quasi das mesmas montanhas elo Rio ele T·J·ornb etas 16) ou ela 

Oapita.nia Septentrional do Norte sa.yo pois fóra d'ellas só em 

R. Aper
waque (Ap
prouaque). 
Le com s 

clu Vincent 
Pinçou. 

espaço de 9 legoas nace nem faltão mapas que poem o seu Somce 
~ du V. Pinçou 

na.cimento não longe dos Rios Ara.wary 17
) , Macapá, :Thfahy e 

011 
Oyapoc. 

';') Lrs nol;e~ daJJ S cette pai-ti e sm1.t l;rop uonfn~es, a1·ec ele nombreusf' s 
CO JTcctioJJ s et ele~ r(·pe l·itions ele mo ts. 
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Anaguaripucu 18) L.\E'J' in mapa. LAET l. 17. c. ô. Descrip. Ind. 
Occident 1u). Mas fica o Pincon excluso ela conmnicfLo com o 

das Amazonas e outros rios. LAE'l' L. 17. &c. ::mtes fugindo 

clelle mostrando o rosto n.o Occidente. 

As i. nacido r ompe logo o Equador e depois ele 28 leuca.s 

recebe da banda. do Sul o 1·io Anvy 20
) e anda,nclo com bons 

pas os a.ntes de se desboca.r no Mar elo Norte 1 o leguas se 

precipita por lm sa.lto entre duas rocheiras, pellas qtmes ma.l 

hua conon acha subida, por clic-wte 21) . 

Embouclmre JHa,s c-1 smL boca hc larga el e hú8, legoa, circiter, funda ele 
clu Vinc. Pin-

o chms bra.ç8.s. O LAET lhe diL 14 ou 15 pls. e depois só sette .ço11 on ya.- -
poe. ou oyto, c a cima menos L.-\J~T p1'1.g. 578 e até cent pa.ssos 

hc o rio clo]Jertado 22) . He a boca, impéclida de muita pedra., 

que mu y a.pparcccm na. baix a mar c se faz pn,ra as ma,;) ores 

embflrcaç,õcs innavegavel. 

Porem de fl,gLH\, no mail~ em bua fermosa. ensea,cl a form a,ndo 

Lc Vinccnt hua, baya. larg·a, el o 4 legoas, e perde a agua doce ent?"e dous 
Pinçou clé- j' t · l " 'T tA t d C b 7'0 l' boucbe entre · a.mosos p?"omon orzos ~ o J.r.1. 0n ·- 1·.c;en, e o a o c~ rctnge c lS-

la jJfontague tantes sobre sy quasi 8 ou 9 legoa,s no alto mar. 
d' A rgent- el; 

le Cap Pera evitar ta.l tmvessia as ca.nofl.s navegüo costeando 
rF Orangf. pella enseada. 

Oerc11 ela. sua. fonte, que Prinçon :junto elas ultima .. · mon

ta.nha.s parn o Sul tem, clemoifLo os povos Nourakes. O· Oa.ribes, 

que com hüs outros D'AVITY cb ama Oaripou ·, e a. gente elos 

JVIayos esti:í,o assentados a,o redor da Baya. da. Boca, e enseada .. 

Os l\1a.raõs até o sa.lto do Rio. Os Onribes &c"'. 

Os ares do Rio Pinç.on c seus termos não se a.cha.ri:i.o 

bons, a.ntes muy permc10sos. 

Dos primeiro · ha. . . . . . . Se bem o Ingres HARCOURT que 

nellc entrou com os seus tres annos deixou 30 lnglezes com 

seu proprio ü·mã,o na. a.lclea Caripo. 
(.F'in da folia 109 rAclo.) 



LB P. PFEIL, l OS~ 29 

F ou o 117, B.ECTo, IN :~'J::-iE, E'l' v ERSo : 

Lc P ere P.FEIL cite Jc.· Lctt.res üe Llonation ele J.<t Cnpita.incrlt.l clu 
C'Li.p clu No rd iL BENTO MACIEL PABE N T.E, clu 1-! :jui n 1637, dis::mt qu'il y 
n en tre lc Ca.p cln Nor d et ](1, R iviê rr ele Vincent Pi11~.0 ll 1m c (• tcnduc ele 
rivn.r;e maritime cl 'rn vi r on ..J.O li rur . por tug<ü. es ou p:pagnolrs. 
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Extrait d'un manusorit du Pêre J. DE SOUZA FERREIRA. 

1686. 

Bilil. N{tt. de Lisúoune, J\{an', Oocl no 467 (B. 6. 19). 
li::xtnl.it clu Noticiaria JYiarmtltense, por J o...\ o DE SouzA. FmmEmA., Pro

oedor da Fa.&enrla dos Ansentes do Grão Parâ. Voi.r les no te. il Jn traclucti.on, 
T. H, no 20. 

Chegando pois a.o Cabo de S. Agostinho, Senhorea.clo ele 

Pernnmbuco, começ.a. da.JJr recolher a, terra. para. Loéste cor

rendo R costn ele Léste Oéste té assim passar pela. Nova 

Hespnnhn., e cla.ly em demanda. do Norte correuclo pela. Terra. 

N ovn vn.i pro l'nnclir no Seten trionRl. E descendo por esta. eosta 

do Brasil clú. principio :-1. sun ultima provinda e Estado do 

Mnrnnhií,o H haxo do Ryo Gr ;:mcle 70 lego as elo Cabo ele S. 

.Agostinho junto aos bRxos de S. Roque em 4 gní.os :30 minutos 

,1..\ul do nele no Sia.rá sã.o J 26 l ego as em ;j grúos ~O minutos 

Slll, c cln hi ao :\la.ru,nh ~í.o 120 leo·oas em :2 grúos 40 minutos 

& Longitude 338. Do 1\iaran_hão á barra do P~1.rá J 00 legoa.s 

em 16 minutos Norte. Donde cw Cabo elo Norte (que se chamct 
assim por ser a ponlct da terra, qne claquella bandct elo ·ryo deita 

ao mctr em 2 ,r;rétos 40 ·rninutos Nm··te) 1) 70 le.r;oas, qne tem de 
lc~r_qo na boca, e dobrando lJ ara o Poente este Cabo cha·maclo por 

Cap 
St-Roque. 

OeariL. 

J\IIara.n lliio. 

Pa rit. 

Oap Norcl. 
2° 40' Nord. 
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antro uome de los Humos jica em Stbas espaldas 40 le.r;oas o 'J'!JO 

R de Vinc. ele r icente Pinçao por outro nome tctmbem ryo Fr esco1 e os 11cdurae.~ 
Pinçon. ll l ze c 2amüo na sua lingoa Quachipttrft 2

) pelo qual em boa co n-

l'ormidncl e ela s duas CoroR.s por esta parte elo Norte termina 

a clivisfLo do Brasil1 e clt'L prin cipio a, cla,s Inclia,s Occident<l es 

donde clista, Uaya.nn 60 legoa sn) correndo n, costa. ú vista delb 

em ± gr<'Los, primeira. ilha da s muita s que se cletT<tmã,o por 

aquella, gr ande enceacla ele .. ... l cgoas povoada s ele es tran-
, 
geiros té a ilha ele Santo Domingos qu e :jaz em. 1 gr . No rtc '1• 

<'!.parta da ela, eosta da, Nova, Espa.nha . . . . . lego;.ls1 pdmciro 

descobrimento ele Oolon quo os Espa,nhoes b abit<1 r ão, mn s 

hoje he povoada, ma.is por hum lado ele Ingleses, e por outr o 

de Fra.nceses onde ordinariamente estas tres na.ç·õe.s n, pretexto 

do sa.que elas Indias nüo tem pa,zes1 ainda, que os seus Prín

cipes a. tenhi:to na. Europa, E elo mesmo modo possuem a 

Ilha. ele S. OhTistovão por huma, ba.ncln Franceses, e por outrn 

Ingleses, e na, ele Ja,ma.hiqua, por hmna parte Ola.ncleses1 por 

outra, Franceses, como na. costa de Terra Firme, visinha a 

Onyaa1a,, Fra nceses; o correndo 60 lcg'Lins mnis a. Léste onde 

bnnha, o ryo Om·inoco junto á Trinda,cle cli:LO pr in cipio em 

suas ribeiras elo Poente as primeiras eulturas o domicilio& 

espanl1oes, t=1 que Jles chmnã,o ln cli<lS de Cimn . E os Ohm

cl eses senhoreão os certoes e beira ryo elo Oriente a. que 

chamão Surinão1 em que tém a suu. prjncipa.J eoloniH., cabeç·.a 

daquellas suns conquista,s e ilh ns, como elas elos Jnglezes l1e 

HFI.rbaclas, elas elos Franceses Martiniqtm, os q uaes s&'to os 

primeiros que povoarão Caynna. no ann.o de 16:36 '')) porem 

anelados poucos annos l'orã,o clesbc, r a,tados pelos OL:mcleses, e 

ticanclo estes r esiclindo nã,o logr a.rã,o muito o suceesso, porqu e 

logo for fto expulsados pelos Ingleses, nos qua.es passados 

tamb m poucos annos tornarfto os Franceses a, inva.clir ; m <l& 

tendo depois entre sy guerras cíveis, pelo Governador qu e-
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presiclin. nã.o quer er obedecer a.o que o in. r ender , se conyo ou 

o gentio, sa.hinclo do mato, e convida.nclose huns por huma, 

parte, outros pela outrn , como a. dar escolta debaxo ele pas, 

eomo elles ostumão, com estratagema matarão mH e t antos 

homens darmas, sem perdoar a cousa yjya i'ra.ncesa. ; porem 

tornando esta naçrw a passar de noYo ú ilha r esidindo nella 

pouco tempo, forão os Ingleses a saquear a terra, pondo tLldo 

a ferro e fogo, por aver em experimentado na ilha ele S. 

Obristov::í,o o mesmo C:lfmo elos Fra.ncescs. E tornando estes, 

dos que pelos matos escaparão, a r epovoar, sem muita demora 

l'orfLo lançados pelos Olancleses aos qua es ultimamente tor

nnru.o os Franceses a expulsar no mmo de 1676. E são os 

qLle fienrü.o permanecendo na. celebre Oa.yana, tã.o combatida, 

mais pelos pertences da. terra firme, que a seu Indo corre, do 

que pelo inter esse ela ilha que não he gramle. 

0on:t esta Ya.riecla.cle de pretendentes dnquella costa, 

desapareceo hmn pa.clrão que estava. me tido na boca elo 1·yo 

Vicente Pinçao com as .Arma.s de Oa.stella, esculpidas na, i'a.ce 

que olha.va, para o Occi.cl nte, e na. que fasin rosto a.o OricJJte 

n.s Armas ele Portugal, eomo testemunbi'Lo os eonquistaclores 

que imla vivem a.ver em apalpa.clo e visto o dito ma.r co tra.

siclo ele Portugal e metklo pelo segundo Governa.clor elo Esta,clo, 

BENTo MACI E:.L P.ARENTE, que tomou Jiosse cla.quella Ca.pitania. 

elo Cabo do Norte em cumprimento ela. mer eê que della. lbe 

fez a. • 'er enissün:1, i'l'fagestade de PHTLTPPE IV, por data. ele 

H ele Junho ele 1637 annos, governando Portugal e despa.

chmJclo ua,s terra.s deste Reyno pelas Secr etarias e Ministros 

Portugueses, e de sua. Real mão firmada. ; eomo tudo consta. 

do Registo cla.s Alfa.ndegas elo Pa.rá, acusando os proprios em 

Portuo·nl no Livro XIII cb Inclia. e :Min a., c nos da. Fa.zenda . 

--:r--Sf?--<;--

P üpl. üu Brés il. 'r. IV. 

Borne it, la R. 
du Vin c.Pin

ç.on phLcée 
par :Maciel 

Pa.ren te. 

La. cl onation 
de 1637. 
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Lettre du Gouverneur Général du Maranhão, GOMES 
FREIRE DE ANDRADA, au Roi de Portugal. 

S. J..iu:rz no MA.R.A1Uui.o, 15 OcTOBRE 16Sfi. 

Bibl. Na!. de Lisbouue1 A rclt . rln Go11s. Ul!l"ftl//0
1 L ias.w• u" 1028 . 

'enhor; 

Por Carta de V. Magde escrit<1 em clous ele Setembro de 
seis centos e oitenta e quatro; me ordena V. Magde lhe fa,ça 

avizo ele que conveniencias pode ser fundar-se mna Forta leza) 
ou PoYoa.ção no Cabo do Norte; e que interesses ha ou pode 
haYer nos Certões que ficão para a.quella parte ; a qualicla.cle 
do Gentio que o povoa. ; a distancia que va i elA ultima Po
Yoa.ç<1o a,the o dito Cabo ; e como; sendo conveni ente fR.z er-.se 
<l· dita Povoa.ç.ão) e Fortaleza; se poderá consegLlÜ' sem mover 
desconfiança aos Estrangeiros) principalmente aos Francezes 
que assistem em Cayana; e commer ce[Lo no dito Cabo. 

O Cc11bo elo .i\To1·te é um Pc6cl1·âo qzlie estci jzmto elo Rio . ele 
Vicente P.inson; perto de C{6yanc6 1) ; por onde se fez a. clemar
ca.ção elo qu pertencia a,os Portuguezes; e aos Castelhanos; 
e elo dito P ctcl1·ão athé o P cwci1 tudo é chmnchclo Cc6bo elo No1·te 2

); 

comprebende toda a boca do Rio cla,s Ama.zonas) que se en-

Borue-fron
tiére à la Riv. 
de Yinc. P itl
çon, prés de 

Cnycnno. 
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tende ter perto de oitenta Legoas ele L1rgura, porem com 

mui tas Ilhas, e algmnas gra.ndes . 

Os Certões desta pn.rte nã.o tem clrog·as ele que se possüo 

espera.r interesses; sã.o muito povoa.dos de Gentio por que 

tem l'ertiliclaclc ele ma.ntimen tos, a despeito de serem terras 
ala,gacliças. 

Athé C'ayanc6 nü.o ha Povoaçao nenhu.ma de Estrangei1·os nem 

aq uelles Portos tem conveniencia. pa.ra n<wegaçrto ele n.vios, 

pela. 1'm·ia elas Correntes a. que os JatLu·a.es chamão Vpororoca.s. 

A Fortaleza, que se pode l'azcr que melhor assegunl e t s 

Certões elas invazões elos Estrangeiros, é na terra firme a.oncle 

chnmão o To·n·ego 3) ; sitio em que esteve outra de Inglezes, a. 
qua.l tomarão FLS armas de V. Mag''e <LChanclosc governando 

este Estado FHANCif:iCO COE LHO DE C.\HV.\ I.,HO ; é clima, doentio: 

tem aquelle terreno em si todo o Cacá.o que vem ao Pan1, 

claoncle dista cloze, ou treze jorna,clas. 

A mnior razão que se i:l. •ha p::t.ra. que na.quelle Citio seja 

conveniente a. fortaleza., é que jú1 a. elle chcgi1o os Fra ncezes, 

soborna.nclo o Gentio, r sgi:l.tn.ndo-lhe Escra.vos c l'a.zendo-se 

lentamente Senhores do Rio das Amazona.s, como V. l\ütg"" 

manda.rá ver elo requerimento dos Capucbos l'eito á. Camm·a 

do Pará, que eom esta. sera prezente a, V. l\ía.g<~c ; e como 

a.qui n,ssiste uma. Naçã.o a m_aior, e ma.is bellicoza ele todas 

as dos Inclios chamados Tucu:j ús, quem fi, tiv er n seu 1'a.vor~ 

conseg-túrà toda. a empreza. que intentar, porque sem Inclios 

nã.o é possível que nos conquistem, nem que nos cleffenclam.os. 

Na ponta elas Ilhas · elos Janüyanes, defronte elo Rio ele 

Aragzwry, terra alagadiça em agua.s viva, ·, bem provida ele 

peixe e ca.ça., e muito sáclia, se pode tambem fazer uma. 1'on,·a 

porque nenhmna cla,s Ca.noa.s de Ca,yann. que pa.ssã.o aos Dosos 

Certões, eiJtrarão nelles, sem serem vista,s da. dita, forç·a; distn 

onze jornadas do Pará e a.lguma meno · de Cayena. 
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De boa. ra,zi:Lo nen h urna. d 'e ta.s Fortlfi ca.ç·ões deve dar 

de~:;confia.nçn aos Fra ncezes de Ca.ya.na., supposto que são em 

te rra.s ele V. Ma.g"•, c que n~w conduzem para que conoebão 

receio ele que por ella s lhes possamos ga.nhar a Pra.ça nem a. 

nó::; no.· serve na da elo que elles com ella.s logrüo ; ma.s esta 

materia é nmito para ser ponderada, porque o clezignio destes 

homen vai - ·e 1'nzendo m uito m;mifesto: c nã.o sei se já ·erá 

tilrde quando o qu irc1mo · ntalbar. 

Estas sã.o <l S melhores noticias qu e pude tomar. V. Ma.g"" 
·ma ndarú resolver sobre ella.s o que mais convier a.o seu Real 

~cnrlço . 

Guarde D eus a V. M8g'1" como seu s Vassnllos lb e dezeja-

mos c havemos mister. 

S. Luiz, 16 de Outubro de 68õ. 

GOMER Fm~I.RE DE ANDJ{ADA. 

Ao Con .o P . r eprezenta.r a V. l\l ag"• o que escr eve GOMES 

FnEIRE, e os meios que lb e p ar ecem ma.is convenientes pa.ra. 

seg;ura.r os nossos Certões, e se impedir a entrada ê:ls nações 

estrangeiras, para. que V. Ma.g<l" enclo servido ma.ncle tomar 

nest<l materia a rezoluçã,o que fôr ma.is conveniente a Seu 

Se rviç,o. Lisboa. 22 ele fevereiro de 686. 
(Com qua.tro rubrica.s). 
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. 
La oôte septentrionale du Brésil d'apres un seoond 

manusorit du P. JOÃO DE SOUZA FERREIRA. 

16:13. 

Bibl. d' llkora, Cod. CXVI, Nfa.nu ·crit: 

A.merica A.bbreviada, snas noticias, e de seus uaütNt es c em particular do 

J}[araulu1o, pelo P . .loAo DE SouzA FE itR13I IU, Presb.tttero da Ordem de S. P edro, 
11((,/nral rht Villr" da Ponte. 

Voir J.e: notes uu T. li, oú se trom·c la traclucUon , sons Je no 2±. 

C.A.P. 1, § 4 : 

Descendo do Brazil dá principio a sua ultima província. 

elo Estado elo l\tia,ranhüo abaxo do Ryo Grande setenta legoa.s 

do Cabo de Santo Agostinho, junto a.os baxos ele S. Roque em 

4 gráos 30 n1.Íllutos Sul, donde correm 125 legoa.s té o Siarú, 

3 gráos 20 minutos Sul, e da,hi ao Maranhã.o 120 legoa.s, que 

demora em 2 graos 40 minutos e longitud e 3:38; do lVIaranhEto 

à barra elo Pará 135 legoas em 16 minutos Norte; donde ~~o 

Cabo elo Norte, que llt e chamamos assim por ser ct pontct ela term 

que o ryo elas Almazoncts ela outra banda deitct cw mar em 2 _cp·aos 
40 minutos Norte, são setenta le,c;oas, qne tem este En~pentdm· elos 
1·yos ele lctrgo na. boca, e alg~tns querem sejào oitentct, e não he 

muito l)Ois cla,s imm1emveis ilhas que tem he a principa.l a dos 

Cap ele 
St-RoquE·. 

Cearú. 

Maranhão. 

Pan·l .. 

Cap clu Nor cl 
2° 40 1

• 



R. de \'.iuc. 
Pinçon à 

40 lieue::; du 
Cap duNord. 

Ca:·ennc. 

Bornc
fron tiGre. 

La. 
conce ·sioll 

ele 1607. 

40 

Joauncs com trcsentas legoas de cü· umfcr ncia. correndo pela, 

costa, e d<1hi ryo acima té junto ao Gurupú. Dobra:nclo pc&m o 

Poente este Cabo (o Cabo elo Norte) chamado poT outro nome dos 

Hwnos fica em snas espaldas 40 legoas o ·ryo de Vicente Pinçon, 
por out?·o nome t:1mbem r·yo Fresco, e os natnraes lhe chamil? na 

sua lingna - Qttachi)_Jurlt, - pelo quctl ryo termina rt <livú:âo do 
Brazil por esta parte elo Norte, e dahi começa ct deu; ],, dias Occi

clentaes como cleclam a JJHistoria P on#fica'lu ;) . pa.rt. li\r. 9. C<lp . n. 
let. D. que a hi e mcteri=í.o dous pa.drõe. · ele ma.rmor hum da 

banda do :Nacente com a.s .·\rmas de PortugaJ, c outro ela parte 

elo Poente com as Armas de Ca telia, que mancla.rã.o fixar as 

Ma.gestades O sarea ele O.uu,OI'i Qt.:r:\i'J'O e Rc~r D0:.\1 .Jo.\o ill 1) . 

Deste ryo dista Onyana ·e ·entf1 legoas conenclo a costa. 2) 

ú vist·a della em 4 gr~10s, primeira il11a. das muitas que se 

derramã.o por a.guella grande eneea.da ele qLlatrocentas legoas 

povoFJ,das de estrangeiros, té a ilha de S. Domingo , que jaz 

em 9 grá.os Nm'te1 apa.rta.da ela costa. da NovR Hesp[l.n\1n. duzen

tas e vinte lego a.· 

0.\ 1' . ll; § !-): 

Com n vari edade cl pr tendentes daquelln co ta do Cabo 

do Norte desaparecerfLo della nã.o só os J)rimeiros padrões, 

mas tambem o ·egunclo, que esta.Ya metido ao :Nascente elo 

Ryo Vicente Pinçon 11J com a· Arma.s ele OastelJa e::;culpida s na 

face que olha va para o Occiclentc, na. que J'a,zb rosto ao 

Oriente as Armas de Portugal, como o testen~u nh ã o o con

quistadores, que ainda vivem averem apalpado e visto o dito 

marco trazklo ele Portugal e metido pelo segundo Governador 

elo E.·taclo BE?-\'.l'O JYIAcmL P.AJ:tEN'.L'E, que tomou posse claquella. 

Capitaineric Oapitcl.llÜ.l do Oa bo do Norte em cumprimento ela mercê que 

clu clella lhe fez a :M:ag-e. ·t ·õt.de de P HlL11'PE IV por data. de 14 de ap du Torcl. 
Junho de 16:17, g·overnando Portugal, c despachando nas terrns 

deste Reyno pelas 'ecretarías e Mini tros PortLlguezes, c de 
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s ua Real müo firmada, ('.orno tudo consta do ltegisto dtts Al

fanclegas elo Part1, estn ndo os proprios em Portugal nos Livros 

dos Registo~ ela Fazenda e na Casa ela Incba, e JYiina em o 

LiYro XIII fol. LU té 146 ; e o Pa.clre M.\KOEL RoDmGUEZ, 

nn ·ua Historia 111amnlulo e .Almazonas, que e ·creveo J)ela in

formaçã,o da relaç8.o qnc avi8 fcüo o P. 0HJ,.li-'1'0Y.\o D.\ ÜC:\~A 

cln. Companhia ele .Jesll, Prelado ela, 1\tljssã.o ele Q;Lúto, \Tindo 

pelo r~-o elas Almazona · para o Parti com os Portuguezes que 

da li t i nhtí.o lei ido, El qual Historia., ·uposto que o dito autor a, 

escreveo a fim ele melhorar o que primeiro havjn nota,clo es

tando as duas Ool'Ô<:l.S unida .. ; inda. a.ssim não negou este autor 

de qLle a Capitania elo Cabo do Norte he ele Bmi\'l'O MACIEL 

P .\JmN'J'E, por data. e mercê cl'El Rey Ca.tholico, escrevendo 

~m Ma.cll'icl, onde foi vista e approvacla no anno de 1684, depois 

d::~ inutil e sem vigôr co ncorcl atn. elo Sa.crnm ento 4 ) 

Oap . .. . ~ o. 

N 'esta Justifi.eaç.ã.o se alegou com o Ryo da:,; Almazona · e 

da. Prata per- acciclens ele ·ua gra.ncleza, mas declarando junta

mente alem clellei::i o~ pontos certos e definidos, sem haver ra.zã.o 

que obrig·:tsse a. exprimir todas as da pa.rte do Norte por já ser 

limite independente de quest.?í.o, expr essado pelo proprio Rey 

· Catholico, fa.culclc~Jcle que os Portuguezes empre exercitarã,o, 

nã.o só clesa.loja.ndo com repetidos combates a.os Olandezes de 

Ym·i::~s pa.rtes em que por FLquellü costa. se tinhJ.o introduzido 

e tortifica.clo: no Ton·ego com huma fortaleza, em Camahu outra, 

no Ryo ele Philippe outra, e no Sapanõ huma. ca.sa forte, e outra. 

em .Maiaccwy ; como tümbem sugeita. nclo os na.turaes com multi

plicadas entra.cla.s, a.va, saJando e dando os Governadores áquellas 

e a seus prindpaei::i a.s cedulas e provisões por onde governão e 

administrão o mando de sua.s gentes com domestico e cotidiano 

trato temporal e espiritual, doutrinando os JVLissionarios da 

Les 
Portug-a .i ~ 

dan..- la 
Capitaincric 

clu 
Ce1p clu Norcl. 

Missious 
portuga.ises. 
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Companhia de J esu 1 onde continuamente residem h a mais 

de sessenta annos1 como de proximo1 fazendo o mesmo officio 

pela costa claquella Cal)itania e Cabo do Norte, os gentyos 

(com oclio de sua doutriJ1a1 principalmente porque lh e n~Lo evi

ta,ssem a.s muitos mulheres que cada. hum costuma, ter) marti

riza,r ão dous1 quebrando Jhes as ca.beça. · com paós nos lagos 

ele Aragow·y, e depois os prenderão em arvores1 o P . A:wrmno 
PEH.EtRA 1 natura l do Maran.bão, suj eito ele tfLo bons prendas; 

que no tempo em que lh e chegou do seu Ger al Patente para. 

ser Superior da, lv.Iis ão est::1.va elle já no Céo logrando outra 

melhor, e seu oompa,nbeiro, o P. Bm:m.uwo GO:iVilll", natural ele 

Pernambuco . . . .. A mesma, diligencia 1'a,zem os Religiosos ela 

Ordem Capucha de S. Antonio pelas povoações elos Aroans e 
Dações que [por aquella costa e barra elo Cabo elo Norte babitão. 

Nem foi de men.o · efeito a. muita fazench crue ga.stou com 

a.quella gentilicl a.de, pela co nstituir em boa paz, o Donatario 

e seu filho VITAL :NlACfE"L P.-\H.EN'l' l~, de que seus herdeiros vivem 

ainda, empenha.dos, pa.ganclo-se só do cartão e doa ;ão que em 

seu poder tem da c1Ha Capitania elo Cabo do No r te, ainda que 

ho:je metida na Corôa, por falta. ele legitima. successi'í.o . E qua.ndo 

Portugal ll~Lo tivesse titulo aJgtm1 lhe basta.rifl, o direito adqui

rido com posse ele setenta annos, como actualmente está goscmelo, 

assim ela elita Capitania do Cabo elo Norte, como ele toelo o 'I'!)O 

elas Almazonas, .<mas ter·?·cts e aguas ve1·tentes ele hwna e out'l'ct 

bancla desde o ·J'YO l"icente Pinçon té c~ naçct.o elos Cwmbebas e 

bocas elo 'I'YO elo o~t?·o, onde em 26 ele Agosto el e 1639 Pli:DHO 

'rEIXEIRA, Capitüo-Mór das entrada.s e ele cobrimento elo r yo 

cla.s Almazonas té Qu ito, vindo de volta, com os Portuguezes 

que o tinhão acompa.nhado, e com alguns Hespa.nhoes e cl ous 

PP. el a Compa.nhia da.quella Província tomou posse pela Coroa 

ele Porttwa.I. .. . 

--~~--
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Le Gouverneur de Pará, ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 

au Roi D. PEDRO II. 

BELEl\1 DO PARi, 19 JUILLET 1687. 

Bibl. Nat. de Lisbonne, Arch. du Conso UHramo, Liasse no lObl. 
La tracluction de ce clocument, accompagnée ele notes se trouve au 

T . H, no 22, Jettr C. 

Suor, 

Foi V. Magd• Servido manda,r ordena.r por ca.rta. de 21 de 

Dezembro elo anno proximo passado, que porqua.nto poderia 

ser necessa.rio qu e eu passasse ás terras do Cabo do Norte 

dispor as fortalezas que V. Magd• mandou fazer, logo que esta 

clilig·encia me fosse eücarrega,da pelo Governador deste Estado 

do Maranhão observando nella as ordens, que elle, da parte 

ele V. Ma.gd• me insinuasse, a pozesse em execuçã,o com toda a 

brevidade. Em cujo cwnprimento, sendo-me dada pelo Gover-

1liitdor GOMES FREYIR.E DE ANDRADA h"Llllla. ordem pela, qual 

me encane,c;ava que passasse â out1·a parte do Rio das .A·nuLzonas, 

le,rando em minha. companhia o Engenheiro cl'este Estado, 

soldados," e mais pessoas pratica,s, que para esta função bavia 

nomeado, penetrasse os sertões elo Cabo do Norte, contratando 

pazes com algumas nações elo gentio, cl aquellas que se a.cham 
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separada s ela nossa communicaçfLo, chegasse a, Yer, e examuzw· 

os sitias ern que estivenon Cbs fortalezas do ToTre.c; o, cb ele Cumcb-ú) 

e a ele Jldayaca'ry 1) ) toclas .c;anhadas pelas armas po?· t~tguezas j e 

qLle achando algum as della s em para.gens que melhor se possa 

imp cclir1 que as nações estrangeir as entrem neste Estado 'l, 

commercinr, mandasse ao dito Engenheü·o fazer plantas para. 

se l'eeclitiearem, OLl fabricarem ele novo, soli citando, porem, 

descobrir outros melhores terrenos, que ad1R r pudesse, em 1:1s 

q1.1a e · ·o respeitasse o sa.Iutifero elos ares1 a ealicla,de da terra, 

a fertilida.de de ma.ntimentos que t udo cap11cita.sse o sitio para 

poder ter povoRÇ'fLo de brancos; mandando ele tudo faz er ns 

clüa.s plantas parA que com a inform açi=í.o do quo eu experi

mentasse, se poclessc fazer eleiçã.o elo que fosse lll <li s utH, 

assim pA.n l estl'ls cliligenoia.s, como pRra outra,s, que importas ·em 

ao serviç,o de V. Mag'1"; por bem elo qual, tanto que ·do preciso 

fui aprestado, Clei priucipio ú via gem com toda. a promptidão, 

e brevidade possivel, para. que V. Ma.g<~ e, nesta, mesma occasiã,o 

fosse ü1formndo el o cffeito clella, e eontimwnclo-él, por parte · que 

bem pudessem examinar e r egistar ·:~s entr adas mais patente. 

elo di to Rio ela s Amazona.s, entrei 1Jelo Rio ele A1·c~,guary) conti.c;uo 

Albuqnel'- rí ponte~ do clüo Ca,bo elo No?'te) a qzbal nüo pucle passar por set· 
que r emonte 
l' Aragua ry . 11m i to w··riscctdct a nctve,gcu;ao por aq~bellcb costcb) o qne sô t:e ('az 

em cer·tas monçues 2 ) . Da,s cabeceiras deste rio, com noticia ela. 

minhH chegacla 1 clesceran:i a ver-m e quanticla.cle ele Indios, p arte 

ela rnulticlfLo1 que na.quelle sertão habita, aos qua.es ma.udei 

logo faz er a.s praticas convenientes ao serviço de Deus, e ele 

V. l\iag<~", e satisfeitos clellas mostrarão o grande desejo, que 

tinbão de serem cbristãos, pedindo lhes desse logo missionario, 

o que me não foi possível, por me nfLo acompanhar mais que 

o Pa,dre ANTONIO PEHEIHA, ela Companhia el e J ezu, ·com seo 

companheiro '3) , os qua.es, hera, precizo continua"'sem comigo a 

mesma via.gem, mas satis:fillos com n promessa de que c.eclo 
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nlcanç.ariüo o que procuravtio. Neste dito r io tive notidas ele 

outo Fra.ncezes, que divididos u ndavão commercianclo escravos 

pelo Rio elas Ama.zonas, 11as ilhas dos Haro~ms, nas quaes tem 

os religiosos Oa.puchos sua missilo; e mandando-os logo busca.r , 

.se acharam só trez.com alguns escravos já comprados, e noticia 

de que os mais era.m passados para o sertilo elos Tocujuz, 

pouco distante ela fortalezH lo Gm·upá., ao mesmo commer cio. 

E \rjnclos que forRm, dei parte <lO Governador do Estado, da 

fórma em que os nchei, continuando neste meio tempo a penet1·a,1· 
0 rio e Lagos de J.l!layaccwy ·1) , <lO ilde vivem outra:3 muita na ções 

el e geutio, cu:jos principa.cs fiz convocm /t aldea sitn, em o 

meio do um. grande Lago, chamado Oamonixari, praticn.nclo-os 

na fórma referida, o que <lbnlç.a.ram com muito alvoroço, e 

mostras elo proprio desejo ele serem a.clmitticlos ú conversão 

ela Fé e nossa amizade, dando a. entender quã.o violenta, lhes 

era a elos Fra.ncezes ele Ca;yena, que repetidamente contimw

va,m a.quelles sertões, por ser n.quella, nldea, n sua principal 

estra.cla , por onde passam ao dito Rio dns Amazonas. Nos 

mesmos Lagos encontrei com outros Francezes em mna. cano a. 

vindos ele Oa.:yena, a.percebiclos de muitas ferramentas, e outros 

resgates para o commerc:.io ele escnwo.s, a. que se dirige fl. 

sua, entrada,, com permissüo por escripto elo seu Governador 

PEDH.o FElUWLLE, os quaes, fazendo :ügmnn repugnancia., que 

se lhes reba.teu, se renclera.m a. bo8, paz; depois elo que, Úa

tando-os modestamente, e fazendo-lhes severas pra.ticas sobre 
0 arrojo que commettia.m em entrnrem nas terras ele V. Mag<~e, 

advertindo-lhes não quizessem ser acha.dos naquellas ou em 

outrc~s parag-ens que nos toca.s em, outrn Yez, com commi

nação ele serem por differente estylo tra.taclos, os. fiz logo 

Yoltar com umn. carta a,o seu GoYernaelor, cuj a copia. serú 

com esta, presente a, V. Mag'1" " ) , e aos remeiros que os com-
bonwH.o q_ue ber11o un·· inclios elo Rio ele Vicente Pinson R. de Vincent . , Pinson. 
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(parte aonde, dizem os antigos, ::;e puzera o marco dn divizfto 

d'esta. Coroa) admoestei e declarei nií.o herão vassallos dos 
ditos Fra.ncezes, senão ele V. l\1agde, e que como taes serião 

castigados se os tornassem a remar ou guiar para estas bandas, 

e outras razoes conveniente · ao nosso fim, no que · se co nfor
marão dizendo o fi'lrião assim a sa.ber aos seus Prindpaes, e 

prometerão não tornar a. 8Companhar aos ditos Francezes, a.os 
qua.es nüo serú fa.cil esta entrada., se os ditos índios lhe não 

derem algum favor; porque de Oa.yena até alli se lhes nfto 
permítte os n companhem. A e tes ditos remeiros ma.nelei logo 

contentar com alguns mimos que muito estimarüo1 signal entre 
todos ele fiel :uniza.de, a qual :ó sustentfto por temor, ou inte-

.àlbuqncr- r esse. E 'uenclo que Cb falta das agncts me difficultava a passagem 
que retourne 
àl'A.rag-uary. elas ·núnhas canoas, e impeclia o continuar a dita viagem, penet?-ando 

Positiou 

ctquelle ceTtao cdé a costct e pam,qem cwnéle houve a dita jo1·taleza 

de .J.l1ctyacart me r esolvi a voltAr, deixando na dita aldeia. de 
Oa.monixari o missiona.rio que Jeva.vn. em minba compa.n bia, por 

ser Alli ma is preciso, e o dito gentio m'o peclir, o qua.l com toda, 
a ancia se expoz logo a fabrie::Jr igreja e caza para o dito 
missionario ij). He certo, Senhor, que t>e esta ordem de V. Mag"e 

chegara mais cedo, se :finclarn esta cliligencia, por que só é 

franca estn pRssagem desde o mez de Jan eiro até o ele Maio. 

Em todas estas paragen. · oi:í.o achei nenhuma. capaz, nem 
choisi.e: con-

flucnt clu sitio algm11 para fortalezas, e sómente na boat do 'J·io ele Maya-

1\fayacaq cary f]_lte sahe cw ele .A1'Ctg'tta.?'Y (por oncl ele embocam todo· o· 
(Batabnto) 

ct; ele Francezes que vêm ele Ca.;) ena pelo ditos Lagos) ma,ndei ao 
l'Arag:uar.\,'. 't - l . " l b ' ]] f' t s ~ cap1 a.o engen1eu·o ' ) c e en a.sse n e e mna ca.za or e· ), o pot· 

hora se pri11cir iou uma, em fórma ele v igia :'), para. que, :tmclo 

co1w nie1'1.tc, e l'aça com a força necessaria, para imp clit' a 
entrada, a.os ditos Fra.neezes, quo poderá ser com muita. fa,eili

cla,de; e . Llpposto que é tena a.laga.cliç.a, tem a, convenienc:ia 

ela visinh::mç.a do gentio Maruanüs pa.ra o sustento ele quem 
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assistir n'ella; e esta não poder~L ser expugnada p elos ditos 

Fra.ncezes, por navegarem por aquellas partes elos Lagos em 

C<lnoas limitadas, e fad lmente poderáõ ser recba.ssaclos. 

Feitas estas clili,r;encias e vistas es tas pam_qens do rio de Am
.c;acwy e Lagos de N.aya cary e prA.ticado todo aquelle gentio, 

ele ·pendendo .com elle L.wgos mimo , por ser assim conveniente 

pura se satisfazerem ela nossa communica.çã,o; & supposto que 

D Governador elo Estndo me mandou a.jucltll' com alguns 

resgates ú custa da H.ea l FA.zencla , muito ma.is foi necessario. 

E voltando pelo Rio das Amazoncts assirna pelct banclct elo Cabo 

elo No·J·te 10), se nüo vio p;-1.ragem alguma capaz de fortifi ca.ção, 

J1cm de terra firme, mais que o sitio ·'!onde antigamente esteve 

<l clitr~ fortalezA ele Oum11ú; e posto que c1 lla não a.chei ves

tigio algm11, me pa.receo muito acommodaclo o sitio, e boa.s a.s 

terras para. po-voação. Tem tam bem a -vizinhança ele algum 

gentio, e a elo ccrt[Lo dos 'l'ocuj nz, nação mui clila.tacla, donde 

p rincipn,lmente levão os ditos Francezes a maior quanticla.de 

d · escra;vos. De tudo tenho clA.clo conta ao Go-verna.dor GoME::; 

FH.I:;YH.E DE ANDH.\D.\, e fi eo prmnpto para seguir o que neste 

Pe:Wticular deixa disposto, com o mesmo zelo, e vontade com 

que desejo empregarmc no serviço de V. Ma.g<~e , euja Oatholica. 

e Rea.l1)essoa, Deos gua.rcle como seus lea es -va.ssa Uo · desejamo·, 

e bavemo mister . 

Belem, 19 ele Julho ele 1687 . 

A NT. DE ALBUQUERQUE COE LHO DE ÜAH.Y. 

- - o----<(}--e- - -
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Ri vieres entre l'Approuague et Pará, d'apres unmanusorit 
portugais. 

AVANT 1695. 

Biút. Nát. de Lisúonue, Arclt. dn Cons. lfltr ., Liasse 11° 479. i\l[::muscrit. 
Copi e annexée ü. uue cl épêcbe clu 1°" octobre 1793 dn Gouverneur ele P c1n\ .. 

Titr e : «Not icias da Costa do Norte que dú ÜLEMEN1'E DE CER'.rAINVILLE 
Fran cez de nação, qu e servia no T er ço ela Armada. na Companhia de 

MANuEL Do POH'l' O, e assiste uo Par iL no Engenho PO'l'FELIX , (Fn.ANÇOIS 

DE P o n.'J.'l!'ELlx) . 

Yoir la notJce et les no~cs du T. n clu présent Jlfémoire, SO\l S le 11° 25. 

Rios ele Ca.yena pant o P cwâ. 

1 - Entre P e1·ucw e Gayapó está hmn rio que se chama, 
Masser ú. Terá dois tiros de espingarda de largura., e mette 
pela, t erra pa.ra a, p t:u·te elo Poente distante ele Cayena 29 legoa.s. 

2 - CacijJe?'u he outro rio ca.uda.lozo em cuja.s visinha.nça.s 
ha,bita muito Gentio bravo, que hoje tem paz com os Fr a.ncezes. 
'rer á ele la.rgura huma legoa. Mette-se na terra. para a. pa.rte 
el o Poente. 

3 - Ma1 ·ia Bana1·é he outro r io na.vegavel, que se entra 
nelle huma maré se dá em hlml la,go, que por dentro el e 
inverno se vai n Caena. 

H"'J •L c1 u B rés il. T. I V. 4 
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4 - Segue-se o rio Crwcioni. He pequeno, mette-se na terra 
na mesma, parte elo Poente, donde se a.chou hum casco de 

navio que alli naufragou em 1681, e o cabo delle se ehamava 

VICENTE por a ·sim o dizerem os Gentios a lYionsieur OERTE:i\fYIL, 
que cl t'L esta. uotida; porem não averiguou ele que na.ção era, 

e que se salvaram a.lgumas pessoa.s, a.s quaes fizeram huma 
embarca.çi1o, e 11 ão se sabe para. donde navegaram. Dista este 

rio do de Jl1aria Banaré tres 3 para. 4 legoas. 

ô - Segue-se o rio J.Vfayaccwi . He caucla.lozo, terá de largura 
meia. legoa, entra no mar pela rnesma parte dos mais, povoadas 
suas vizinhanç·.as de Geotio chamado Oussary e 'rutani , e fica 
em pouca distancia elo rio acima. 

o - Segue-se o rio C1··apapuri acloncle fórmD a. peruroca (no) 

chamado Ca.bo elo Norte . He rio pequeno, donde se póele faz er 
huma. fortaleza ou huma ca.za forte para clefeza elo Estado 

por ·ser infa.l livel alli a pas ·aje dos navios de Cayena) porem 
faz cliffieultoza n agoa doce na,quelle sitio, só sem em gra.ncle 

distaneia para sustento elos que a.lli habitarem. 

7 - Seguem-se mais dois rios pequenos, que se lhe não 
poem o nome por se não lembrar o estorico . 

8 - Segue depois o rio Amg~~ari. He caudalozo, terú ele 
largura. mai ele meia legoa em algumas partes, e em outras 

mais estr eitas. Este tem hum bra.ço, que se chama Mapar·i) 
qLle va.e dar a Pc~rmnilc,go; terra. donde habitam as Amazonas, 
segundo diz o cstorico, por lhe . afirmar um negro que mulh eres 

de hum peito só havia naquelle · sítios, donde elle era na.tura.l, 
e que tinha feito negocio com ellas levando-lhe areos e flexa.s 
por humas peclra.s c1ue ellas fabrieam, que entre o Gentio 
fazem estimaçi:to como ouro nos Portuguezes, e averiguado 
entre estes o prestimo destas pedras dizem são boa;s pa.ra 
accidentes ele gota coral, e as ditas pedras tén.1 a cor ele Yercle 
por varios feitios. 
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9 - Segue- ·e o rio Ll1acapâ. He ordina,rio1 donde hotrve huma 

for taleza, que fundaram os Rollamlezes e r eformada pelos 

nossos, e hoje não se a,eham mais que os vestígios della. Fica 

em distancia ele Cayena 140 legoas ; e cursa distancia ele 
quatro marés. 

10 - Segue- ·e o J.l!fátapi) rio ordinari o. Cr ecer à tres ou 

quatr o marés pela ten a dentro. 

11 -- Segue-se o AnarapeC'Í6, rio ordinario, que se divide em 

dois. O braço que delle sah e chama -se Cctma.upz. 

12 - Segue-se .Mutuacd, rio como os r eferidos. Teri~ pela 

tel'ra dentr o t r es dias ele Yia gem. 

13 - Segue-se Mcwacapecú . Cursa dez dias ele viagem com 

grandes cachoeiras. Este tem um braç·o q ue se chama Oto1·ega) 

do nde steve huma fortaleza no tempo dos Hol::tndezes. 

14 - ~egue-se o rio Anar·ci-G1.bi'I'Ci e J.l1~b? 'ositú, que fi cam 

Hmbos na mesm~t parte, e com mu y p ouca distancia de hum 

a outro, e são r ios pequenos que pa recem lagos. 

16 - Segue-se Cayp wi, ri o q ue cursa Yinto lcgoas pela terra 
dGlntro. 

16 - Seg·ue- ·e Virapi rio ordinario e tem pouco curso. 

17 - Segue-se o rio l'rm·y . He nm~r caudalozo, tem um brac.o 

tambem m uy c:.auclalozo, que se chama. Guar·cttepe1·ú. Cursa em 
m ui ta clistan cia . 

18 - Segue-se o rio Tom·el. He largo, e tem muito lago. 

Na::; suas povoa ç.oens ha Mis ·ionarios da Conceipçã.o. 

19 - Segue-se o rio Pcwib donde e tá huma f:ortalez:1 nossa 
do nde h :1 apitüo . 

20 - Defronte, ela p a,r te elo Sul elo rio da · Amazonas, está 

a fortaleza do Gu1"U1Jâ, e vari as bahias que h :1 pela costa até 
o Pa?"d. 

--~--
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Assassinat par les Indiens de la Riviere Cajary de quatre 
Français trafiquants d'esclaves (1695). Enquêtes faites 
par ordre du Gouverneur-Général de l'Etat du Ma
ranhão et Pará. 

1696 ET 1697. 

Bibl. Nat. de Lisbonne
1 

A r cl1. dn Cws. mtr., Liasse no 843. Voir la Note 

p t·(·.Umi.müre et les 11otes qui ncMllll)agneu.t la traduction au T. II du pré

senf· Jli'émoire, n o 2G. 

A. 

INQUERT'l'O FEITO NA ALDEIA. D1!~ J.Aln 1
) 

Tf·a.~lado da hordem e mais docwnrmtos. 

Anno do N asc:imento ele Nosso Senhor J ezus Cl1risto de mil 

seis centos noventa. sete a.nnos, a.os vinte clia.s do mes ele 

Julho elo dito ;:mno nestH, cicla.cle ele Bellem Ca.pita~nia. Uor do 

Grão PRrá em as ca.za.s elo Doutor l\1ATHEUS DLL\R DA COSTA 

Ouvidor e Auditor Geral ela gente ele guerra pello ooa.l me foi 

m:=mcl::1clo que a1Lltoasse huma. bordem elo Governador e Capi

trHn Genera.l deste Esta.clo ANTONIO DE ALBUQUERQUE COELHO 

DE ÜARYALHO com hum Sumario ele Testemunhas ou Depoi

mentos e que autoaclo tudo tr·a)slaclasse ele verbo acl verbum, 

o que sa~tisfiz autoa.nclo tudo na. J'ormfl que me he ordenada 

1 ~r 

1697 
20 ele Julho. 
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Novembl'El. 

1696 
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cembl'e. 
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vocalmente pello dito Ouvidor Geral que tLlclo he o que ao 
dea.nte se segue. E eu :MANO.EL JYIONTEIRO DE MIRANDA Esc.ri

Vf-l.m da. Ouvido ria que o escrevy. 

Hm-de·m, do Gene·ml. 

Por coanto me deo conta o Oapita.m :Mór ela fortaleza elo Gu

rupá, MANOEL GUEDES ABANl:IA, que, entrando h un s Francezes elo 

Governo ele Oayana, em o Rio ele Ycwy Cctpitania ·elo Crtbo elo 

NO?·te, do clistricto d'este Estado, foram mortos pello gentio 
dagu elle serta.m, porque ::melando nelle resgatando pessc"ts es
crava,s sem ordem alguma, contra as leis de Sua J.\Iagcstade, . . . 
nam a.s tendo os ditos gentios para lb a,s darem lh es ama,rranl.m 
sua,s mulheres e seus filhos, levando os pcwa. a ca,noa, prezos, 

e outras violencias, em cuja. defença tomamm os ditos Fran
cezes; que como nmn tiveram efeito thé o prezente a,s ·muitas 

cliligencias que 1mmdey J'a,zer áquella. pa.ra.gem para se vir no 
conhecimento deste cazo: Ordeno ao Ouvidor Gen.l do Esta.do 
que com seus offi.cic~.es passe ao dito 1·io e ce1·tam elo Ya·ry na.s 
canoas e ( co1n os) soldados que lhe maneley pôr promptos a 
tira.r deva.Ç'a, dos ta,es mortes, e os motivos que pa.ra ella.s houve, 
pa.ra, assim se castigarem os clelinquentes como for ;justiç·a . 
procedendo thé :fina.l sentença. 

Bellem, ... 2) de Noven1,bro de seiscentes noventa e seis. 

(Rubrica do Governador .) 

Ternw éle Asentado. 

Aos vinte e nove dias elo mez ele Dezembro elo Anno de 
seiscentos noventa, e seis a.nnos, nesta Aldeia de Yctr-y donde 
vivem e habitam o gentio Aroaquizes, donde o Ouvidor Geral 
'elo Estado, o Doutor MATHEUS Dus Dl\. CoSTA foi comigo Escri
-vão do seu cargo pera. efeito de tirarmos Testemlmha s sohre 
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o contheudo .mL bordem jLmta as quaes se perguntaram pello 

Interpete a.baixo assignado ... E eu VALEIUO R\HI~LLO , Escrivã.o 
que o escrevy _ 

l nterpete e Jm·amento claclo a elle. Jo.:\o PrNHErrw soldado 

e asistente na fortaleza do Gurupá e de hora asiste nesta 

alcleia ele Ja·ry donde vivem os Indios da Na.çã.o .-iroaquizes a 

quem o Ouvidor Gera.l deu jura.mento a.os Santo Evangelhos 

para. ha\rer de servir ele Entrepete ele hum Inclio de lingoa. 

geral 8) por nome B'E:wro que sabia. muito bem a lingoa elo 

dito gentio a quem ta.mbem o Ouvidor deu jm·amento dos 

S;-mtos Evangelhos em que puzeram sua mam clireitFt. e prome

teram de dizer verdade e explica r o que o dito gentio dissesse 

elo qLle lhe fosse pergtmtaclo pello contheuclo na bordem junta; 

o que assim prometeram e asignou o dito JO.\M PINHEUW com 

o dito Ouvidor, e ~u VA LEIUO R\BELLO, Escri v ã.o ela Ou1ricloria 

geral que o escr evy. 

Prirnei?·o depoimento . 

O Prindpal lVIA IL\. YTK desta Aldeia elos Aroaq uizes ele 

hiclacle que pa.ressia, ser corenta. annos pouco ma.is oú menos1 

a. quem o dito Ouvidor geral mandou fazer pergtmtas pello 

entrepete Jo.,ur PrNHEnw, pergunta.ndo pela lingoa geral a 

outro entrepete que perguntasse ao Principal as perguntas 
seguintes : 

Pergtmtado ao dito Principa.l em que tempo 1riera.m os 

Francezes a. esta, sua, Aldeia., ao que r esponderam que vieram 

o Anno passado depois elo Sam Joam 4) , nam a este seu sitio, 

mas ao Rio Quajct?'y ") que fica sirc:umYizinho1 e que tendo os 

ditos Fra.ncezes amarrado algtms dos seus parentes, elos do 

ma.to, para os levarem comsigo, ao quea cuclirmn seus pa.r ntes 

e mataram quatro Francezes
1 
·e que a canoa clelles fi car a no 

dito rio, e que a, fazenda~ qüe traziam os ditos Francezes 

n ssim armas ferramentas vellorio e fa,ca.ria. repartiram o dito 
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gentio comsigo c que a, cam;;a que houvera pera, :[a,zer as 

ditas mortes fôra, porque os ditos Francczes lhe clissera~m que 

lhes dessem escravos por resgates, e dizendo que os nam 

tinham e que nam haviam de dar seus parentes ú escraviclam, 

com eça,ram a ma.nieta.r como dito tem e que depois clisso n~o 

vü·am nem tinham_ noticia que· apa,recessem por este seu rio 

Francezes, e mais não clice elo que lhe foi perguntado o 

nssignou o clito Entrepete com o dito ÜLlvidor Geral. Eu VA

u~mo RABELLO Escrivã,o que o escrevy. - Cos'r .. \. - .JOANI 

PIN J:IEIRO. 

Segtmclo clezJoi-mento : 

BENHAUlW Principalote de hiclacle que })a,ressia vinte e 

sinco annos pouco ma.is ou menos. 

·. 

Terce't1'0 depoimento : 

ABANHA Inclio ela mesma, Aldeia. 

Qtta1·to clepoinwnto : 

CUJWPANARY Inclio ela terra ela Aldeia de .Ja.ry. 

('!'orlas os depoimentos, 1//.ntrdis mntandis, â.o conj'oruws ao primeiro). 

B . 

DEPOIMJ•~N'l'O DO ÜOMMAPDANTE DO FOH.'l'E DE GURUPL 

Te1·nw de .Assentcula. 

Aos vi11te e dons cbas do mes de Julho de seis centos 

noventa e sete a nnos nesta cida~de el e Bellem Capita,nia, JYiór 

elo Grão Pará em as caza,s do Doutor l\iA'l'HEUS DIAS DA. COS'l'A 

Ouvidor e Auditor geral da gente de guerra., por ellc foi 
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inquericlo testemunhns pelo contheuclo na hordem e seus nomes 

e ditos sa.m os que ao cleante se seguem, e foram notificada 

por mim EscriYão ::uo doante nomea.clo, el e que fiz este termo e 

eu MANOKL J\IoNTJmW DE l\ünAKD.-\1 EscriYão da OuYidoria. que 
D escrev-y . 

.Jiw-amento (e deposiçao) ele J.ll{anoel Guecles Amnha : 

111A.NOEL GuEDE:::; ARANHA, Oa.Yaleü·o elo habito de Sa.m Thiag-o 

€ Cnpitam Uór que 1'oi ela fortaleza elo Gm·up;:L ele hidade que 

dice ser ele setentr1 c clous annos pouco mais ou monos, 

Te 'temunba jnra.cl<:l nos Santo Evnngelhos subcargo do coa l che 

€ncnrregou o dito Ouvidor Gera l dissesse Yercla.cle do que so u

besse e lh e fo sse pergunta.clo o qLml prometteo 1'a.zer . 

Pergunta.do a. clle Testemullha pello contb euclo na horclem 

.iunta, clice que haYeria. pa.ra tres annos pouco ma.is ou menos 

qLle estando elle testemunha na, fortnleza. ele Gurupft como 

Capitam l\1ór della , vieram ter eom elles algun. P1··incip[tes do 

gentio d' aquelle certmn (elo) Cabo elo 1{0?·te como twnbem alguns 

Brancos dando lhe noticia. ele que Jmns Frm1 cezes da parte 

de Oayanna. donde residem os quaes foram da dita parte elo 

Cabo do Norte juntamente ao 1·io clw11wclo Jw·y obriga,nclo a.o 

gentio d'nquelles certoens a que lhe dessem pessa.s por resgates 

e dizendo os na.m tinbmn, n.parecendo a Iguus filhos ou filba.s 

elos Principaes o nam quizernm fazer por serem seus filhos ao 

\l. ue os Francezes sem embargo disso fiz eram toda a força e 

Violencia pera lbos levarem do que esca.nclaJi. ndos os Princi1)aes 

os mataram, e e1le testemunha dissera a.os ditos Prin cipa.es 

claquella.s partes circumvizinhas elos matadores que nam con

vinlla fizessem semelha.nte mortandade, e só se defend essem pelo 
1110clo q uc possível f.osse dando logo pnrte a elle Testeniunha 

n'aquel!a :fortaleza, pern os socorrer e defender ele semelhantes 

.ave:x:assoens. E a.l nom dice ela. dita. hordem que lhe foi lida. 

-e cl ecla.racla pello dito Ouvidor geral com o qual assignou e 
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do costume clice nada. Eu 1\I.\NOEL Uo:wrEuw D.~J; :i\Iuu~D .\ 1 
Escrivã.o da, ÜLlvicloria. que o escrevy. - CosT.\. - l\1ANOJ~ r . 

GUE f)];;,· AHANIL\ . 

-->--<?(>-:--



La côte septentrionale du Brésil, d'aprês le Pere 
BETTENDORFF, de la Compagnie de J ésus. 

1698. 
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Ex.t.ra.it ele lu. Clwonica dn 11iissão rlcf. Uompan!U:a ele .fesns em o Edatlo 
do Jlicwanlt.ão pello Pctclre J o.:to FmJI PPE BETTE~'DOIU'F, J1fissionario antigo rla 
mesma missão. Tomo t o, Dedicado c/. N 8. da L11z . 

Bibl. Nat. de Lisbonn e, l\1anuscrit. 
Voir cl 'autres renseig-nements sur le manuscrit et l'a.uteur, précéclant 

la tracluction nu T. II clu présen t 111émoire, no 27. 

Tmrn r er, LIVRE 1 er . 

Capitulo 6o. 

Dâ-se breve noticia da CctJÍitania do lJ!Iaranhão, e ozttras qzte se 
achcio athé a do GrampctTâ. Decla1·açüo breve elos termos ultimas 

do Estado, elo nwnero de s~tas Capitanias) e prestimos dellas, e de 
suas J.l1issões que tem ante (até) ct Gctpitania elo Pará. 

Oomessa o Estado do Maranhão por cima do Oiará não 
longe elos bayxos de S. Roque, em 70 legoas de Pernambuco, 

em 4 graus e 5 minutos a Luéste, onde tem seu primeyro marco, 

Contando dally thé o Ciará 175 legoas, 3 graus, e 30 minutos 
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para o Sul, e vay correndo do Cyará 1hé [\, cidade de S. Luiz 

do Maranhão 170 legoas, e 2 graus 40 minutos; do Maranhüo 

té a, bm·1·a. elo Gmmpaní 100 legoas para o Norte; elahy cto Cabo 

elo No1·te qtte he a ponta ela te?Tct ela outTa bctnclct elo ?'yo elas 

Amazonas, vc'ío 2 gmMs 50 minuto81 60 legoas que tem o ryo ele 

largo na bocca, e elo Cabo elo No?"te cdhé o 1·yo Vincente Pisson, 

humas 40 legoas, 1 g1·aM 40 minutos, anele tem seu ultimo ma1·co, 

fa,zenclo em tudo a sua longitude, de htm.1 marco a outro, 435 

legoas pella costa, porque pella terra. dentro pello ryo das 

Amazonas para cima chega té a alclea chama.da Alclea de Ouro, 

onde PEDRO T .EYXEIRA, Capitão Ma.yor da tropa mandada para. 

o Quito, em o anno 1637 voltando para bayxo, meteu o marco 

de Portugal em bumas ribanceyras ela dita aldea. que eaem 

sobre o rio da:s Amazona.s, e isto á vista do PaJdre CHR.ISTOYÃO 

ACUNlH, e o Padre ANDRÉ DE AR'L'IED.A, ambos ela Companhia 

de Jesus, mandados do Go-vernador e Real Audiencút ele Qutto 

para. tomar inteyra noticia das alturas, terras, nações, ryos, 

prestimos claquelJe formoso ryo, e dar disso inteyra. informaç.ão 

á Real Corte de lVIa,drid . 



Réponse du Gouvernement Portugais au premier 
Mémoire de l' Ambassaaeur de Franoe. 

MAI 1698. 

(1'e.xte jJOrtn.rJais.) 

Observntions prélimblatircs. 
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L e fe;vte portngais de ce document, conservé au:s: Archives dn iVIinistere 
eles At'faires Etntng-eres à Paris (Correspondance de Portn.r;al, T. L"'{XIII), 
se trouve transcrlt au T. li du 1"' JJ1émoire f i·aliJ:ar:s de 1899, pp: 6 à 18, 
et a.u T. UI ele la .Réptique dn Bl'ésit. 

La tmclitction fi·ançaise faite eu .t698 par l'Ambassade de France lt Lis
bonue, el imprimée an T. II cln 1"' j.J{émoire jhmr;ctis, pp. 18 à. 31, s' éwrte 
qnelqnefois dn te .. d e et l'intelJJl'ete uwl; c' estponrqnoi elle ne jJeltl être cousülérée· 
comme tradnctio11 e.""Cacte dcms fontes ses parties. 

Une autre tracluction, rigourensement exacte, 'l'aprés le texte original 
publié pm· le Gouvernement Français, se trouve au T. li ele la Réplique 
tlu Bré il, ·ous .! e no 80. 

Nous rcprocluisons ici le texte portugais, avec les mêmes rnanchettes. 
qui se trouvent atl T. II, en wa.i nteuant it Ieurs places les numéros ele 
reuvoi a.n.· 11otes qui <tccompa.gnent la trn.dnction fra.n<;a.ise et qu'il serait. 
inuti lc de répét.er ici. 
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SATISF1-\.ÇÃO AO lVlEMORIAI, OFFE'RECIDO PELLO EXCELLEN~ 

TISSiiVIO SENHOR EMBAYXADOR DE FRANÇA SOB1:rE O DIH.EITO QUE 

AQUEL.LA COROA P:EllTENDE TER NAS 'rERRA,' ÜCCTDENTAES DO 

Rro DAS AMAZONAS. 

Exposé Fez o 'enhor Rey D . JoÃo o 3° eloaçfLo das terra;s e Capi~ 

préliminaire. tania do Maranhão a JoÃo DE BAmzos, que no auno de 1539 1) 

o mandou poYonr com huma Armada,, em que forão 900 homens 

e mnis ele 100 caval.los t'L ordem ele AYRE,' DA CuNHA e ele 

FEI'l.NÃO D.E Anms DE ANDRADE 2) , que naufrag-ando na enciada 

da Ilha ele Sani Luiz 3) , se sal vou muita parte da gente, e con

tratando pazes com o gentio, se conservou com elle por muitos 

tempos, o que tudo relata MANOEr, DE FAJUA SEYEHTM no livro 

q ue intitulou Discu?·ssos vm·ios políticos e viela de Jotlo de Bm·1·os •l), 

e o reffere o m.esmo JoÃo DE B~umos em sua Asicb Po?'tttgtwza. 

Reprise ele No anuo di:? 1614, em quo governava o Estado elo Brazil 
l'l:le de 

Maranhão G.\.SPA11. DE SouzA, em cujo governo se inclnia tambem todo o 

par les Por- Mnranhão, que depois se dividiu pellos inconvenientes que se 
tug-ais 1615. 

seguifLo de que em tam larga distancia pudessem as ordens 

cl1egar a tempo que fizessem concurrencia com a necesidade 

clellas, mandou este Governador, como em districto ela sua 

jurisdiçã.o, a JERONITIIO IH ALBUQUEH,QUE com hum troço de 

gente em a lgumas embarca.ções, e no mesmo a.nno de 1614 tomou 

o dito JEl~WUl\:lO DE ALBUQUEH.QUE porto na terra firme junto 

da Ilha de Sa.m Luis, em hum citi.o chamado o Buraco chts 

Tartarugas 't e fabricou nelle hurn foite com a üwochç.<:t.o ele 

Sancta Maria c) ; e como neste mesmo tempo tinhã.o entri:l.do 

naquella Ilha arribados os Senhores DE L \.HAl!.DlEU. et DE RALJLI 

com o BtU~.Ão SANSI 7) , na forma que reffere largamente a 

rellação impressa ele hnm Capuchinho chamado CLAUDIO AuE

VILHANO 8
) , intent..uru.o estes lançar fóra elo dito forte aos Por

tuguezes, sobre o que contencleri:í.o com armas, athé que, sendo 
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estes soccorridos por huma Armada que governava ALEXAr..TDRE 

DE MOURA, forão obrigados os Francezes a deixar a Il11a e 

forte ele Sam Luiz que tinhfto fabricado, como se vê das Capi

tulações feitas em 2 de No\7embro de 1615. 

No mesmo a nno de 1615, mandou ALEXANDRE DE lVIOURA Occupation 
ele l'Amw

ao Capittão FRA1WISCO CALDEIRA DE C.ASTELLo-BRANCO pera as v.one par les 

partes do Pctrá, com instrução que fizesse aq uella conquista Portugais. 

athé o Rio ele Vicente Pinson ou 0 /)apoc 9), como lhe chamão n. Y. Pinson 
ou Oyapoc. 0~ natura,es, achandose tambem no mesmo tempo occupadas 

alj_ uella terrn dos HoJanclezes e Inglezes com muitas fortifi-

caç.ões e feitorias, o que a,ssim obrou este Capittão, discorrendo 

Pellos annos ele 1615 athé o de 1617, e estabeleceo a habitação 

da cida de de Belem elo Paní., ganh ando aos Holandezes os fortes Fondation 
de PariL 

que tinhão sobr e a entrada claquella barra 10), como consta do 1616. 

Livro 1 o do Registo Real, que estú no Archivo da ditta cidade. 

Sucedeo a este Ca.pittã.o BENTO l\i( ~orEL P \.REr 'J.'E com hum 

provimento elo Capittã.o Mór, em o anno ele 1618, que tomou 

aos Holandezes as Ilhas dos J oa.nnes, il.roans e de J enecu, 

cituadas na boca do Rio das Amazonas, junto ela terrà firme 

do Cabo elo Norte; tomoulhes ta.mbem o Gorupá, que habitavão 

havia maes ele doze annos, e tornando a invadir os mesmos 

Holauclezes, os cl esc""L lojou no a nno de 1624 11 ) e fundou ali po

:~oaçã.o, como tudo con ta do Livro 1 o assima citado; e suce

SIVamente por estes annos passou o mesmo Capittã.o .Mór ao 

Cabo elo Norte, sugeitando o gentio á obecliencia desta Coroa, 

<l.lgumas nações pello contrato ela paz, e outras com o poder 

cl<t.· arma.s, tomando aos Inglenes e Hola.nclezes as fortificações 

e habitaç.ões que tinbã.o por aquelles rios e costa. 

No anno de 1629, mandou este Capittão 1\fór 12) iuterprezar 
0 forte do Rio ele Torrego, a, que depois cha marão os Portu

.o·nezes do Desterro 13) , emcarregando esta facção ao Capittão 

Les HoJla.ll-
clais et les 

Angla.is sont 
expul:és ele 
Ja Guyane 
Portugaise. 
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PEDlW TEIXEI11A, que no anno de 1629, como estú clHo, nfLo só 

o conseguiu H), mas tambem no anuo ele 16:30 obrou a aeção 

ele sorprezar a fortaleza do Rio de F eU pe 1·;) e a elo Porto ele 

Cn.ma.il 1n), que tomotl aos Inglezes, e ::'L elo Lago de 1\Ia.y~wari , 

qu e occupava o General B.\-LDEG1:WN ela mesmu nação 17) , e 

ultimt"Lmente pellos unnos que se seguirão alimpo u es te Capittã.o 

a costa do Cabo do Norte OLl Cubo de Rumos, como lh e chamfLo 

ulguns autores, la nçando delle os Holandezes e Inglezes athé 

o .lUo ele Vincente Pinson ou de Oyapocct, quo foru.o as ditas cluas 

nações que furtiva c v iolentamente occupari1o estas terras, como 

tudo se vê e consta claramente dos Livros 1 o c 2° elos Registos 

Reaes assima cití1dos. 

As demais destas Fortificações goarnecerã.o e sustentarüo 
os Portuguezes por largos tempos, athé qne, tendo lim}nt a 

costa dos inimigos que a iufestttvfLo e posto á. devoção ele Por

tugal os Indios claquellcs certões, demolirüo a lgumas, como 

estão testemunhando as suas r uínas nos sít ios assitmt refferidos. 

A cauza porque os Portuguezes deixarüo ele passar el a 

oútra parte do Rio de Oyapocct ou T-r,incente Pinson, como q uerem 

os Castelhanos, ou Rio ]11·esco, como mostrã.o muitos roteiros e 

cartas, foy porque El Rey PBILIPE 4° assentou, pol' resolução 
de 13 ele Abril de 1633, que o Estado elo Maranhao se partisse 

em Capitanias, ficando n~"L Coroa ele Portugal reservadas pera 

cabeças a elo MaranhfLo e ~b elo Pará., e as outras se dessem, 
como derfto, a donatarios, sendo huma elellas chamada a do 

Cabo de Norte, que no anno de 1637 doou a BENTO lVIA.CmL 

PAI'tEN'l'E 18) , fazendo lhe mercê della ele juro e erdade pera 
elle e todos seus decendentes, com as jurisdições que se custumã,o 

conceder em semelhantes mercês, e na mesma carta lhe de

marcou as terras que havia ele possuir, expressando e declttrando 

que lhe clava as t'J'inta ou qHct?'enta legoas ele clist1·icto e costct D) 

que se eontao elo Cctbo elo Nm ·te cbthé o Rio ele Vincente Pinson, 
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acloncle entrava a repartiçi:Lo elas India,s el e Castella, e, lJella Du Cap du 
Nord à la 

parte do certão, lhe asinalla hum grande numero de lego as, Ri v. deV.Pin-

nomeando nellas o H.io dos Tocujús 20), e dali por diante quanto son il y-avait 
30 à 40 lieues 

p udesse entrar a favor daq uella conquista. Achasse esta doacão de côte 

rczistada no Livro 2° dos Registos Reaes ela clitta cidade ele m::~.ritime. 

l?elem a fol. 131 athé 136, como tambem o Autto da posse q ue 

desta Capitania tomou o clonatario BEN'rO l\IACIEL PARENTE 

ao trint<:"L dias do mez de Mayo elo auno de 1639, que se 

l~egistou no mesmo Livro a fol. 164. 

Esta Capitania se demarcou e dividiu com marcos de pedra, 

que ha poucos annos existião no Rio de Oyapoca. ou Vinsente 

Pinson, tendo na face que olhava pera as Indias as armas ele 

Castella, e na que olba.va pera o Brazil as de Portugal, e he 

certo que claquelle citio as tirarão os Indios ou alguma outm 

nnçi1,o ela Europa das que occuparão Cayen<"Li e em quanto 

Viveo BEN1'0 MACIEL P.ànENTE as defendeo dos inimigos da 

Coroa, reduzindo os Inclios á sua obediencia, tanto pello volun-

tario das Missões, como pello violento elas armas . F ez C<"Lbeça 

delta o citio de Corupatuba, acloncle fundou habitação em que 

estão rezklinclo os :M:issionarios da Companhia de Jezus ; exer-

citou todos os actos de posse e senhorio, athé que por sua 

morte entrou na successã,o seu filho VITAL MACIEL, que por 

falecer sem deixar geração, t ornou esta Capitania pera a Coroa, 

em que se conserva. 

O Padre MAr OEL RoDIUGUEZ, Castelhano 21), que segue o 

Padre ACUNHA 22) , tambem Castelhano, traz na sua histeria do 

Maranhão e Amazonas, L 0 2° Capo 22, que o Rio de Ginipapo 23) , 

que corre pella pa;r'te do Norte, rega as terms que sã,o ela 

Capitania ele BENTO MACIEL PARENTE, fóra ele ser seu clistricto 

llla.yor que toda Espanha :junta; e acreceuta mais que por 

· aquella parte tem os Portuguezes muitas aldeyas ele Inclios á 

s~ta devoçEto, nomeando entre elles os elo Rio P arnaiba 2'1) , que, 
Réjd. Ll ll ll l'ési l. '1'. IV. ó 

R. ele 
Oya.poca ou 
V. P inson. 



66 RÉPON, E DU POR'l'UGAL, 1G9S 

tendo asento em ·suas primeiras entradas, obedecem aos Por

tuguezes que os governão. 

Réponse au Temsse mostrado os ados de posse com que os Portuguezes 
Mémoire de exercitão o seu domínio nas terras do Cabo do Norte conti
I'Ambassa-

deu r 
de France. 

s I 
du Mémoire 

français. 

nuaclos por mais de setenta annos, e fica dito nesta materia 

o qne basta pera se satisfazer ao papel do Excellentissimo 

Senhor Emba.yxador de França; mas, pera mayor atenção da 
sua authoridade, se responderá particularmente tt cada hum 

dos ponto clelle, com toda a brevidade. 

O primeiro ponto contem que ha mais ele cem a nnos que 

os Francezes começar~LO a ter comercio com os povos que 

habitã,o a 1:iarte occidental elo Rio das Amazonas, e f~mda. esta 

tracliçã.o em que reffere JOÃO DE LAE'l', que, achanclosse na
quelle paiz no anno ele 1696 25) , lhe disserão os Inclios que os 

Francezes hiã.o carregar ali huma certa casta de pao do Brazil. 

Repete a viagem que o Capitão L ABAB.DIEH. fes no anno de 

R Oyapoc. 1604, mostrando que comerciou com os Inclios do Rio de Oyctpoc 26) , 

que tem seu curso entre a ilha ele Cayena e o Rio elas Ama-

Réponse au 
§ I. 

R. Oyapo<.: ou 
V. P inson on 

}L Fre~co. 

R. Oya.poc. 

§ 11 
du Mémoire 

français . 

zonas. 

Nrw tém os Portuguezes duvida em que os Francezes co

merciem no Rio ele Oyctpoc, ou ele Vincente Pinson ozt Rio Fresco, 

por onde se cliviclern as ten·as de Inclias com as de Brazil, 

como fica mostrado, nem tambem podem controver ter que a 
ilha ele Cayena., ou seja pella antiguidade de cem a,nnos, ou 

por qua.lquer outro prineipio mais moderno, pertença aos mesn1os 

Francezes 27
) , porque só do Rio ele Oyapoc a.thé o Rio das Ama

zona. judusive he o que conquistil.rfto, que defenderão e de 
que estão de posse, e como este 1 o ponto e o que se segue 

nã.o dizem couza que encontre aquele tam claro e sabido 
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direito da Coroa de Portugal, he escuzado impugnallos com a 
r epetiçã.o do quo está expendiclo. 

O 3° o 4° ponto contem que no anno 1633 muitos mer
cadores ele Normandia fundarão huma Companhia e a lc.ançarão 
pa tente de El Rey Christianissimo Lurz 13 e do Cardeal ele 

RICHELIEU, superintendente ela navegaçüo de França, pera que 
só elles pudessem comerciar naquellas terras que nã,o es tive~sem 
occupaclas por nlgum outro Príncipe Christã.o; clandoselhe · por 
]jmite o Rio elas Amazonas e o de Orinoque. Que esta mesma 
Companhia, fo i ehnmada do Cabo do Norte, que he o que fica 

na boca el o Rio das Amazonas ela parte esquerda ou do Norte 28) . 

Que no anno ele 1638 o mesmo Cardeal H.ICHE LIEU confirmou 
e augm entou os privilegias desta Companhia elo Cabo elo. Norte 
por ou tr a patente, em que ·e diz expressam ente que os socios 

continuaríào ELS colonias nas entradas elos Rios de Cayena e 
de Maroni, e se pudessem senhoriar [d e] todas as terras que 
não estivessem occLipadas por a lgum Príncipe Christão entre 
os Rios Orinoque e das Amazonas inclusive. 

§§ 111 et IV 
du Mémoire 

frança is. 

As c:la.usulas · reffericlas nas allegações desta con c.essã.o de Réponse aux 

El Rey Chl'istianissimo e do Cardeal RICHELIEU mui to claramente §§ Ill et rv. 
ll1ostrã.o que do Rio das Amazonas a thé o Rio de Cayena haviã,o 

occupado terras os Príncipes Christã.os, e consequ entemente, 
que 1l ão podiã.o ser outros m11is que os ele PortugE~Jl ou ele r astella, 
a r espeito de quem se expressava aqu ella concli çüo, o que melhor 
·e verifica porq Ll e a11 tes elos mmos de 1633 e 1638, em que 
foru.o ou trogadas as paten tes ele El Rey Christüt.níssimo e do 
C~Lrdeal, :i ~h desde o armo de 16Hi athé o de 1630, tinlJão entrado 

os Portuguezes e continuado D t1 conquista elo Cabo do Norte, 
que lhes per tencia , ocupando as fortificações que ganbavã.o aos 
B olancl ezes e Inglezes, como tudo fica mostrado assima ; e não 
.sendo a tenção de El Rey Christianissimo LUIZ 13 excluü· os 
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Portuguezes elo que tinhüo conquistado, e estavão habitando, 

deixarão seus vasallos de intentar metersse nas mesmas terra.·, 

pois não h a memorü1 nem tradição de que os Franceze · tivessem 

R. d'Oyn.poc. povoação nem feitoria desde o .Rio ele O;ijet)_Joc athé o das Ama· 

zonas 2 ~) ; e sendo feitas pello modo refferido as ·concesões da 

patente, he sem duvida que se não podem allegar pera con ti

tuirem o direito da Coroa de França nas terras refl'ericlas. 

R. ele 
V. Pinso11. 

R. ele 
V. I in son ou 
de OyH,poc. 

R. ele 

E ainda mais clarmnente se mostra a pouca força que tém 

estas patentes pera estabelecer o direito de França, e estú. tam 

longe de se incluírem 11ellas as terras do Cabo elo Norte' athé

'o Rio de Tl<in(:ente Pinsorn, que antes pella mesma concessiio 

ficarão excluídas e exceptuadas, reconhecendo 'tacitamente El 

Rey Christianissimo e o Cardeal que estas terras pertencião EL 

Portugal, porque declara expressamente que poclerião comerdar 

com os Inclios ela terra desde tres graos e tres quartos de altura 

tlthé quatro graos e tres quartos inclusivos, e como o Cabo do 

'No r te fica em clous graos escassos e o .Rio ele Vincente Pinson 

ou ele Oya:poc em tres escassos 30
) , seguesse evidentemente que 

exceptuou estas terras do Cabo do Norte atbé o dito .Leio ele 
V. Pins011 OLl 

d O Vincente P.inson ou ele Oyz apoc. e ya.poe. 
As clausulas daquella concessi:LO traz o Padre JoRGE Foun

NIER ela Companhia de J ezus, autor Francez e de 0Tande nome, 

na sua Hycl?·og?Ytphia, L0 6, Cap. 29, pag·. 352, por estas l)roprias 
paltuvrc1;s: 

,,Le 27 ele Juin 1633, Monsieur le Cardinal permit a ux 
rSieurs H.osÉE et ROBIN et leurs associez, marchands de Rouen 

•et de Diepe, d'envoyer au Cap de Nord, cote de l' Amerique, 

depuis les trois. clegrez troís quarts ele N ord jusq ues aux q uatre 

.degrez trois guarts, y c6mpris, vers la riviere d'avant le veut 

et celle de :Morani " tel nombre de vaisseaux que bon leur 
:semblera, deffendant a tout autre François cl 'y negocier clans 

clix ans sams leu r permission." 
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E inda que esta concessão fale no Cabo do Norte, he 

la rga e impropriamente 3 1) , porque naquelle anno de 1633 não 

havia ainda a, povoação de Cayena, q ue se começou a habitar 

no anno ele 16315, como cUz l\10R.Em no diccionario fra ncez, e 

por esta razã,o se denomh1ou aquella Companhia, chama nclosse 

elo Cabo elo Norte, por ni;Lo haver en tã.o outr a, ponta ou cabo 

de tena mais eonhecido. 

No 5° e 6° ponto se mostra que no anno de 1643 se reformou §§ V et VI 

nova Compa nhia, em que se intereçar fLo muitas pessoas nobres, du Mémoire 
trançais. 

a qual, depois de alcançar patente com mayores privilegias, 

llla nclou pello Governndor o Senhor PoNCETE BRETIGNI 32
) tre-

zen to homens pera povoarem; que no anno de 1651 o Senhor 

ROAVILLE 33
) passou a pór em melhor ordem aquella Companhia, 

porque Su~1 Mage tade Christian issima lhe fez nova concessão 

das mesmas terras, o~cle se manclar~Lo perto de 500 homens 

em dous nnvios grandes, que em 28 de Julho de 1652 tomarã.o 

porto na ilha da Madeira, onde o Governador lhe mandou 

prezentes de varios r efrescos, não obstante que sabia muito 

bem o fim clnquella viagem. 

Esta nova Companhia de 300 homens, r estabelecida por 

mais 500, he sem duvida que não povoou nas terrns de que 

se trata, e que nem o intentarão, pella occupaç;;Lo que nellas 

. tinhão os Portuguezes, e ja nestes tempos ele 1651 e de 1652, 

em tam boa paz, por não hirem aq uella costa, os inimigos que 

Ülfestavão, q ue o Governador J ACOME RAYMUNDO DE NORONHA 

no anno de 1639 tinha mandado ao Capittã,o mór PEDRO TEI

XEIH.A, com hum troço ele gente Portugueza e dous mil Inelios 

com quarenta canoas, ao cliscobrimento do Rio elas Amazonas, 

que o penetrou com tam bom sucesso, que chegou a cidade de 

Quito, como relata o Padre ANDREAS DA CuNHA 34,) na relação 

que imprimiu desta viag·em, em que de volta veyo por Misio-

Répons,e 
aux 

s~ V et Yl. 
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nario, como tambem reconta o Padre MANOEL RoDmGUEZ, Lo 2, 

Capo 6, na historia do Maranhão e Amazonas, e desta entrada 

e sahida rezultou ficarem de paz os Indios todos por onde 

P.IWRO TEIX.EIRA. passou, como ainda se conservão com obe

cliencia aos Capitães móres elo Pará, principalmente os que :ficão 

dentro da demarcaçã.o das terras desta Coroa, e nellas aos 26 dias 

do mes de Agosto el e 1639, quando desceu esta gente, to mou 

posse o Capitã,o mór PEDR.O TEIXEm.A, por parte desta Coroa. 

de hum citio de fronte do Rio do Ouro, pera nelle se fazer 

huma poYoação, como consta elo Acto de iJosse, que estú r e

gistado no Arcbivo do Pará, L0 Jo, foli.o :31. 

E quanto a que o Govern ador ela ilha cb 1\ütdeirn fizes ·e 
bom tratamento ao cabo elos navios JTra.ncezes, ainda que nã.o 

ignorasse que hia. pera aquellas pa.rtes, snberia que o largo 

R. O.va.poc. distri.cto que corr e elo Rio Uyapoe pera Cayena tem :1 deno

minação de Cabo do Norte, como o tem tambem o que corre 

pera o Rio das Amazonas 35) , em fazer viagem pera os ·eus 

paizes nfLo clava cauza pera não ser agazalhado com a boa 

correspondencia r:J hospedagem que costumã.o achar os n11Yjos 

de El Rey Christianissimo e seus ·capHàes em todos os portos 

ela Coroa ele PortugaL 

l-i VIl 
du Mémoire 

français. 

No 7o ponto se repete que ·no anno ele 1664 se es t~tbeleceo 

huma Companhia da Inclia Occidental, á qual El Rey Christia

nissimo concedeo todas as ·propriedades de todas as ilhas e 

de todos os paizes habitados pellos Francezes na America. 

Meridional, e que tomoLl .posse de Cayena e dos paizes vizü1hos 

pello Capittão DE .L\. BARRE, que desde aquelle tempo ficar i'í.o 

sempre na posse sem contradição alguma, o qual deixou por 

GoYernador o Senhor DE LEZI, seu irmão, e de en tã.o per a cú 

as possuirão sempre os Francezes, se não he que a ilha de 

C~yena foy saqueada pellos I11 glezes no mmo ele 16ti7: e 
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tomada pellos Holandezes na primeira guerra, e no seguinte 

anuo restaurada pello Senhor .M:aréchal DE TR.E 36), e pello 
'rrat:;udo de Nimega se lhe confirmou tarnbem a França a 
pacifica posse 37) desta colonia. 

Na resposta dos outros pontos se diz quanto baste pera 
satisfação deste, porque sendo as concessões desta ultima Co m
panhia pera tudo o que estivesse lmbitado de Francezes, nem 

a Compa,nbia chegou ao Cabo elo Norte, nem o Senhor DE 

LABAH.R.E tomou posse delle, principalmente das terras de que 
fa,lamos, e nem outra algumt"L nação das que ocuparao Cayena 
se atreverã.o em nenhm:n tempo a passar elo Rio ele Vincente 

Pinson ou de Oyapoc, que serve de raya. em aquellas conquistas, 
e vejasse em as Cartas e roteiros antigos como este Rio era 

chamado Porto ele Navios Portuguezes, e repnrandosse tambem 

que nelle existem muitas pedras antigas que testen1lmhão esta 
tam sabida. verda.de ele que os Inclios naturaes sã.o bons chronistas. 

Réponse au 
§ VIl. 

R. ele 
V. Pin:on ou 

ele O.vnpoc. 

No go ponto se alega que em tam largo espaço de nnnos § VIII 

fi du Mémoire zerão sempre os Francezes todos os actos de verdadeiros pos-
snidores, comerciando com os Indios circumviztnhos, cult ivando 
as terras 38), pescando em todas as costas e no mesmo Rio elas 

Amazonas. FunclarfLo fortes ao Occidente e ao Oriente athé 
Comarimbo 3 ~) , junto do Cabo de Oranje, e fizerão guerra e paz 

com os Indios, com os quaes vivem em boa ai:nizade ha mais 
de trinta a nnos, defendendo esta conquista contra Inglezes e 
Holandezes, que sào as unicas Nações que os perturbarfw, e 
restaurarão ela mão dos Holandezes. Andarão li\rremente por 

todas as terras e costas, e entre outros os Padres GRrLLET e 
BEcJI.UiEL, J esuitas fran cezes, penetrarã,o no mmo de 1669 40) 

Inais ele cem legoas pellas terras que ficã.o ao meyo dia de 
Cayena, pellos povos chamados Nuragues e Iviereioux, até os 
.Jquocas, que habitão ao Poente do Cabo elo Norte, aonde não 

français. 
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tinhüo chegado Portuguezes -n), e que finalmente os Fra.nceze ·tem 

feito cartas muy exactas das terras e costas qtle ha do R.io 
elas Amazonas athé o Rio de Murinhy ·~ 2) . 

Tudo quanto se quer dizer neste ponto se eleve enteucler 

·R. Oya.poc. de Cayena, porque ja se expoz como elo Rio ele Oyapoc pera 

o das Amazonas n~io ou v e da parte dos Francezes esta guerra 

com os Holandezes e Inglezes, nem os estabelecimentos de 

Cayena J>ocliam passa,r a mais que os que ja tinha no anno 

de 1638, em que a perder fto os Castelhanos 43
) ; e que os Frn,n

cezes pescassem naquellas costas, ou uaçassem naquellas terras, 

não são actos que possã,o adquirir direito a ellas, porq ue o 

mesmo estamos fazendo hoje em Castella, e o mesmo sucede 
entre todas as nações c:onfinantes, por serem de terras abertas, 

e sobre tudo as terras ela America e In clias conservãose sugei

tas na obecliencia elos naturaes sem assistencia elos Conquista

dores, que se fora necessa.r io ter em cada aldea ele gentio huma 

povoaçüo ou prezidio, não bastaria a gente de toda a Europa 
pera occupar hum só certã,o; e eo mo os nnturaes tem só por 

domínio a sun, obediencia que reconhecem ao direito el a con

quista, não he muito que a1g·uma vez abrassem a eonveniencia 

do comercio que lhes podia offerecer a liberdade dos que com 
elles contratavfto, entendendo que o 11 ão poderiã& saber os 

Governaclore~::> elo Estn,clo pella distan cia dos c.ertões; e se isto 

se chmna. posse, nenhum Príncipe a terüt segura nos seus domí

nios, e a poderi'1o quaesquer · tomar de todos os paizes que lb e 
fossem confinn,ntes, eomo tambem se bastasse mandar dons 

Padres da Companhia pellos certões alheyos, qL'le, sem fazerem 

missões penetrassem as terras delles, co mo se aleg~L por titlllo 
de posse de El Rey Christianissimo '14) . 

O certo h e que todos estes a.ctos ou que todas es tas acções 
forão particulares, secretas e furtivas, CELZO de o se rem, e que 

os Portug·uezes continuarã,o sempre o seu clominio e posse nas 
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terras do C<1bo do Norte do Rio de T1incente Pinson pera o da·s 

--l.mazona · com continuo · e a sistentes l\1issionarios por lmma 

e outra parte elo Rio elas Am11zonas, estando actualmente Do 

Ca,bo do No r te, 11onde entrar<1o e sempre estiverã.o, desde que 

BENTO MACTEL PAHENT'I!: tomou posse d11quella Capitania, e 

<l.onde os Mis ·ionarios de ,_'an cto Antonio, que rezidem 11a.s ilhas 

co ntíguas <.L terra flrm e1 pass<1o todos os annos a ella por fazer 

R. de 
Y. Pinson. 

mis.-r."í,o no Hin ele Autg~ta?·i 1ú), a qual esteve muito· annos no R. Araguary. 

Rio Aguirú, jun to do mesmo Cabo do Norte, favorecida de huma 

forta.le?.:a que fabricou PEDBO JH COSTA FAVELLA 4 u)1 bem 110-

m~aclo e conhecido entre os IncUos claquelhLs terras, e em huma 

barreira Yermellm e 11lta se mostra a ruína desta fortifi caçüo ; 

e quanto a que os Francezes fi.?.er/'í.o cartas clc1quelles paizes 

e costa., inda he menos pera admitir que tudo o demais, por 

ser acçu.o meramente sua, qLLe não se póde impedir a. todos 

q ue esconcliclmnente a qnizerem fazer . 

E m o go ponto se diz que, depois de huma posse de mais § IX 
1 du Mémoire c e cem annos, confirmad a por h uma habitaç[Lo actmLl e con-

tinuada por mais de setenta annos 47) , fundada em tantas doações 

do.- Reys Christianissimos, sem que os Portuguezes e'm algum 

tempo mostrassem a menor queixa, e1 o que he mais, sem que 

fo ·sem visto · n<:tquellas costas, nã.o se deixa comprehender o 

tuncla,mento com que pertenclem ser senhores ela parte occi-

. dental elo Rio elas Amazonas, que sempre foy comprehenclido 

nos limites daquella colouia franceza. 

Quanto a que os Francezes tinhão por habitaç<1o actual 

as terras que se dividem pello Rio ele Vincente Pinson pera a 

Parte de Cayena1 não he disputa que nos pertença, e será 

Pouco mais ou menos outro tanto districto do dito Rio de Vin-

français. 

Réponse au 
§ IX. 
R. de 

V. Pinson. 

R. de 
Y. Pinson ou 

cento Pin1:10n ou J)ycvpoc pera a parte das Amazonas, em que os Oynpoc. 

Ya ·sallos ele Portugal tem a posse e domínio que fica mostra.do, 
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fm~endo feitorias de cacao, onde costumã.o assistir, comerciando c:om 

os Indios 48) e servindosse delles como de ·vassallos que reconhecem 

esta Coroa, a quem obedecem, e ele quem tem recebido varias 

-vezes o castigo que chegarão a merecer, como tambem muitos 

delles alcançarão o premio de seu merecimcnto1 e entre todos 

se não acharia nenhum que duvide ou contradiga esta verdade. 

E quanto a que os Portug·uezes se n[LO q ueixar~w nunc:ü 

ele que os Francezes e11trassem naquellas terras, he falta de 

informaçi:í.o1 que poderião suprimir os go-vernadores ele Ü<Lyena. 

porque não entrando nunca Francezes por aquelle eertã.o . ·e 

não clepoiz que o Senhor Maréchal DE TI~E '1!') occupou Cayena.. 

logo no 2° e 3° anno o Capitti:Lo el e Gorupa, 11a passagem qt1e 

lhe faziã.o por junto cla,quella fortaleza1 os imperlio, e foy ca.uza 

de buscarem cmninho pella parte ela terra1 e em o anuo de 

1682 mandou El Rey nosso Senhor t'to Superior elas i\l.is ões o 

Padre PEDro Lurz e o Padre A .LOYZTO Co~n. Ii .\.DU 50)1 ambo.' 

da Companhia. de Jezus, que entras. em naquelle cert<:í.o e que 

nã,o passassem dos limite· de 'ta Coroa. O fim com que forJ o 

mandados1 alem de hirem a prégar o Evangelho, l'oy per<'L 

publicarem úquelles lnclios a ley que Sua Magestade1 que Deos 

guarde, promulg-ou de que não pudessem ~cr escra\·os; e, topan'

dosse com sinco Francezes, PIEJ<.h~E DuGO'l', JoÃo REN:E RUY[L I,ux, 

LLJit:> Mre:mo, RovE Ro.J, FÚ.Axyors CLAmA 5 1), os Padres lhe 

estranharão aquella en tracln, explicando lhe o direito com que 

esta CorotL senhorictnt aq uellas terras, e os fizerüo voJ ütr pera 

Cayena, adoncle naquelle tempo governava o Senhor Ft> IWEL

:r,os 52
) , e o Padre PEDRO L UL'1 superior das l\iissõe · elo l\ia

ranh~~01 esereveo nesta occaziã.o h uma c::trta , que levou o 
Francos R:E:Ng ROUILr_,9N1 ao Padre PEDlW BL~ANE, tarnl1e111 

superior elas Missões de Oayena, em que lhe fez a-vizo que 

Sua Magestacle o tinha mandado ~"tquella Capit,mia, elo Cabo 

do Norte pem nella promulgar aos Inclios1 como legitimes 
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vassallo ) a sua ley em que prohibia os escravos, e se lhe 
queixou que o~ Francezes de Cayena os tinwão das terras 

l)ertencentes a esta Coroa, e a.dvirtindo os natma.es a ua 
obrigação. Os Missiona,rios Capuchinhos sempre tiverc:í,o esta 

disputa com elles e com os Missionariof::l ele Cayena, com quem 

se conrresponcliã.o e a quem se queixavão. GoME~:; FREmE DE 

.-\.NDRADA, governando o lYiaranhã.o, remeteo ao Governador ele 

Cayena, o Senhor DE SAINC'l'E lV[AR'r:JIE, dois Francezes que 
forã,o achados na Missi'ho dos Padres ele Sancto Antonjo, e lhe 

ef::lcreveo em clous ele Novembro de 1686, queixanclosselhe de 

que os seus SLlbdHos, debaixo da boa paz, fossem comprar 
escr·avos as terras que erão da Coroa ele Portugal, intimandolhe 

que devia probibir aquelle procedimento, e se os Francezes 
de Cayen.a tiverã.o a.lgum comercio com os Inclios, pol' nenhum 

outro motivo toy que ele lhe comprarem escravos, que erã.o 
prohibiclos aos Portuguezes, e que elles clevião zellar pella 

boa conrrespondencia e amizade de ambas as Coroas. 

V esse na Rellaçã.o elo Padre AcuNHA 53) , citada na historia 
que o Padre l\1 \.NOEL RODRIGUEZ escreveo elo Maranhão e 
Ama,zonas, L 0 2°, Cap. 13°, que o citio do forte e hab.itação do 
Desterro se achava na província dos Tocujús, 6 legoas do 

Rio ele Genipapo, destinado nesta parte pera ter os Indios em 
melhor sug·eição, e sendo estas terrns elos Tocujús no mesmo 

Cabo elo Norte, que se aeha em hum grao e 25 minutos 54) , e 
Cayena em cinco graos, que he a mais Yizinha povoaçi1o ele 
Francezes, ficn claro que ni1o só pertencem aq uellas terras a 
esta Coroa pello direito da posse, mas tambem pella repartição 

dos limites, porque a barra elo Pará acbase em 15 minutos da 
parte elo Norte"") e as ilhas contíguas ú terra firme em que 
assistem os Capuchos ainda clellas se conta tanto menor distancia 

no Cabo do Norte, quanto importa quazi toda n largunt elo Rio 
elas Amazonas, que sã.o 75 legoas 5G). 
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§ X No ·10° ponto se insinua que França póde ter direito nüo só 
du Mémoire 

français. 

Réponse au 
§X. 

a esta · terras, mas tam bem á cidade de S. Luiz elo Maranhão, 
endo a sua pertenção muito bem fundada, p0rquanto os Fran-

cezes forão os primeiros que occuparão a princ.ipal forç·:t que 

hoje nella tem os Portuguezes, e f'undarüo os mesmos Francezes, 
e o nome Sam Luiz que conserva a mesma ciclade o está assim 

})I'Ontndo, como tambem as mesmas historias Portuguezas, que 

o Maranbão foy tomado aos Francezes1 sem que esta· Nações 
estivessem em guerra. 

Quanto a que os Francezes oecuparfbo o Maranhão primeiro 
que os Portuguezes, já está mostnudo o contrario com as mesmas 
historias com que se pertencle pro\rar o contrario, e com outros 

principios, não podendo haver nenhum pera a pertençfLo referida 
mai · que a eqtüvocaçi:to ou falta ele noticia ; em que ta,mbem 
se deve defender que a breve Ilha ele Cayena, habite e occupe 

o v a 'to de tantas Províncias como se diz que pertencem a seus 

districtos, porque com mayor elifferença se deve considerar quaes 
serã.o o · ele hum Estado r.7 ) em que ha eiclades, villas, lugares 
com muitos vassallos, agriculturas e feitorias nas terras elos 
Indios, povoado tudo com rnai · de 7000 moradores, a, que está 

sugeita a mayo1· parte do Rio das Arnazonns, vindo os Indios 
delle comerciar ao Pará e a buscar seus Alvarás e Patentes 
pera os postos que hfto de servir nas suas alcleas, e com elles 
navegã,o, comercião e servem aos Portuguezes, assentando nas 

sua: terras as feitorias ele cravo, e ele outra~ drogas que. elhts 
produzem. 

Esta sociedade que os Portuguezes tém com os Inclios h e 
o que legitimamente se pócle chamar comercio, e nüo a que 
os Francezes dizem tem no Cabo elo Norte, aonde, quando 

muito, podem ter entrado dous athé seis homens por ditl'er entes 
vezes, escondidos sempre das habitações elos Portuguezes, e 
comprando alguns escravos que os Inclios lhes ·ven cli[Lo, por 
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serem prohibiclos aos vassallo · de Portugal, sem fnzerem outro 

nenhum negocio; e por estas entradas h e que por parte de 

França se pertende. fazer hum~t posse actual e habitual, e timr 

aos Portuguezes da que logrão clara e distintamente pello seu 

direito, e pella continuação de tantos annos com a força das 

armas nas conquistas dos Infieis, e pello exercício dos l\1issio
nm·ios. 

E q utLnclo a N açi:Lo Françeza queira fazer missões e buscar 

descobrimentos peru adquü·ir novos vassallos e novas províncias 

pera a Coroa de França, o Rio ele Oyapoc ozt ele Vincente Pinson R. ele Oyapoc 
ou ele 

se acha situado em clous grao e cincoenta minutos ela parte v. Pinson. 

elo Norte 58) , e delle a Cayena serão secenta lego as de costa 

com alguns portos ó9) , e pent o interior elo certã.o lhe :fica bem 

em que empregar a sua inclustria e o seu trabalho por muitos 

annos no). E he muito verossímil que El Rey Christianissimo 

nã,o esteja informado com inteiro conhecimento desta materia, 

mas antes se tem por certo que Sua lVIagestade Clni tianissima 

estará informado com noticias pouco verificadas qLle os vassallos 

ele Portt1gal pertendem arrogarse os paizes que ficão ao Norte 

do Rio ele Vicente Pi.nson, e que agora melhor iuformaclo ordene 

aos Governadores de Cayena prohibão aos Francezes o proce

dimento que procurão ter com os Inclios Yassallos da Coroa de 

Portugal, e contra os mesmos Portuguezes que babitão naquella 

c:onqui.ta, inquietando-os nella, e faltando por este modo á 

boFL amizade e correspondencia de ambas as nações . 

• 

• 

R. de 
V. Pinson. 
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Réponse du Gouvernement Portugais à la Réplique de 
l' Ambassadeur de France. 

(1699.) 

('l'exte jJOrfii.IJais .) 

La. tra.ductiou fmnçaise de ce document se trouve au T. li. 
Nous nous reportons a.ux observ~ttions qui précedeut cette traduction . 

RESPOSTA A.O EMBATXADOH. DE FRANCA, SOBRE A SUA RÉPLICA. 

Este Papel elo Embaixador de França, que diz ser ele Ré
. Plica, á, Resposta que e the deu sobre a pretenç.ao cbs terras 

sitas no Cabo elo Norte elo Rio elas Amazonas, sendo na sub

stancia, repetição elo primeiro que tinha offerecido, tem de mais 

queixar se ela cl issimulaçã.o affecttucla d'aquelle a quem os Mi

nistros de Portugal encarregaram fazer a dita Resposta, que

rendo mostrar que .nüo viu alguns autores elos que se a llegaram 

por parte elo direito cl'esta Corõa, e que nã.o satisfez a todas 

as razões que pelo dito Embaixador se h~wiam proposto na 
sua Hepresentacüo. 
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Deixando de reparar nas palavras cl<t dita q uei.xa, que 
pela differença das línguas podia receber differ en te ·entido elo 
que ellas inculcam, e tratando ·ó de satisfazer condignamente 

ao dito Embaixador, como pede a alta l)I'erogativa elo se u 

caracter, será desculpa vel fazer mais di:ffusa esta segu n cl a 

Resposta, refeunclo em primeiro I ugar es pontos que se tratü m 
no dito Papel, e respondendo distinctamente a todos. 

Pl''imei l'o ponto ela Réplica do Embaixctclm· ele Ji11'ctnça. 

É o primeiro ponto, em que se fundR. o dito Embab;:aclor. 

uma proposição geral que, conforme o uso ele todas as m•çõe. 
ela Europa, a doação que não é seguida da posse actua1, e nüo 

interrompida, salvo fôr por mui pouco tempo, nfLo dá direito 
nenhum. Que os paizes remotos são estimados desamparn,clos. 

e são do primeiro que os occupa, e que aliás se seguir ia que 
um Príncipe teri:1 direito sobre todos os paizes de que tivéra 
feito doação, onde ti"Véra mand<:udo gente, e pln,ntar as suas 

armas, sem curar de os m<:t ndar hab itar, o que certamente 
:eria injusto, e contrn o que prntica,m todos os povo ·. E sobre 
esta proposição, que assenta para fazer menos vnliosa a doação 

que El-Hey D. Jo.~o 3° fez, no anno de lô:39, a Jo.lo DE BARIW.:. 

ela Provincia e Capitania elo l\1ara.11hã.o, rep utando a desampa
rada até ao anno ele 1614, em que JElWl\'lMO D'ALBUQu ERQUE 

recouperou dos Francezes a ilha de S. Luiz, que elles tinham 
occupado, traz varios exemplos succedidos entre Fra:ncezes e · 
Inglezes nas partes da Orient<:tl li'loricln e ela Arcadia 1) , e os. 
ela N oya Suecia, ela qual os Hollanclezes fizeram a Nova Hol
lancla, e os Inglezes a No"Va York. 

1) La Réplique J'ra.nçrtise di ·;.tit bien A.catlie, llla.is lltw s le passa.g-C" ci
tl essus, et clans rl'autres de cette Repon.·e portug-aise, les eopistes ont écrit 
A.rcadie. 



HEPONSE POR 'l 'UGAI SE, 1600 81; 

Resposta a este p1'im,eÍ?'O _ponto. 

Muito util será a lembrança cl 'esta proposição para outrã.s, 

que adiante se referem n'este Papel, e parece que não obsta 

cousa a lgumã. para o direito que Portugal tem, e conservou 

sempre no Estado e Província do Maranhão, ou se considere 

elo príncipio da sua acquisição pelo descobrimento que fez elo 

Brazii PEDlW A LV ARES CABRAL no anDO ele 1500, continuada 

incessantemente e sem interpolação de tempo pa.ra com todas 

as partes d'elle pelos Reis cl'este Reino, com grandes despezas 

e trn,bathos de varios geographos, capitães, soldados, nairos e 

armadas, até se descobrir e povoar de todo o Maranhu.o, elo 

q~t a,l tiveram a primeira noticia, como referem todos os escrip

tores cl'este descobrimento, que hoje se inclue na parte da Ame

rica Meridion al ; ou se eonsidere pelo que especialmente fez do 

dito Estado do MaraDh;:w Lurz DE MELLO D. \. SILVA, muitos 

annos antes ·que tivesse effeito a dita doação de Jolo DE BAR

.u.os 2
) ou se considere do armo de 1535, em que AYRES DA CUNHA 

e dois filho elo dito JoKo DE BARlWS procummm povoar <1s 

terras elo Estado do Maranhão, então e muitos annos depois 

Província sujeita ao Estado e Governo do Brazil; ou finalmente 

se queira considerar do anno de 1614 a esta parte, como in

sinua querer o dito Embaixador; porque em todo este tempo 

. com principio certo e titulo justo 3) foi sempre esta acqusição 

continuada, seguida e procurada, e nunca se pôde dizer que 

foi deserta, interrupta, e não seguida . 

2
) Le voyage cl'exploration eutrepris par lVrnLLO DA SILVA (1546) est 

v 'nu apres la clonation <le la Capitainerie el e lVIa.ranham faite à l'historien 
Jo;ío DJD B ti.JUWS et apres J'insucces de üt col01lie que celui-ci et ses asso
cü:\s essayerent ele foncler t\ l 'l'le el e Toelosos Santos ou ele lVIanw hom (]536 
h l [l38). 17 o ir j ur J1:lémoire cln BJ'ésit, T. I, p. 61. 

") Da.ns la copie el'Evora, au Jien de jnsle titre (tilnlo jnsio), il y a cwssi 
Jn.ste (trio jnsto). . 

6 
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No punieiro descobrindo- se o Brazil, e tomando- se posse 

de todo o seu continente na primeira parte d'elle, continuando-· 

se sempre o mesmo descobrimento na diligencia de se occu

pnr e po1roar de todo o MaranhrLO. No segundo descobrindo-se 

especialmente o MaranhrLo como parte do Brazi l, e confirma,ndo

se a mesma. posse, que de todo o Brazíl se ha.via tomado. No 

terceiro escercitanclo-se a, mesma posse pelos acto ' ele domínio 

e jurisdieç.;;to, que se ha1riam adquirido pelo descobrimento. No 

quarto lançando -se fóra da ilha de S. Luiz os Francezes, que 

violenta e clamlestinamente a ha,viam occupaclo, mostrando a, 

occasHí,o e o tempo que foi sem ordem do seu Rey. No quinto 

e ultimo conservnnclo-a sempre, como confessa, o dito Embai

x~"Ldor, e tormwdo-a a, recuperar elos Holla,ndezes , que violen

tamente tnmbem a occuparam no anuo de 1641 ·~ ), e se recu

perou no anno ele 1644 5) , eomo é notorio ao mundo, e o refere 

1\IoH.!!:HJ, autor íhwcez, no seu Diccíoncwin Histo1·ico verbo ~ll!la-

1'agnon G). 

N'estes termos torno a dizer que não procede a doutrina., 

que se nos inculca, cb doaçüo que nã.o é seguida ela posse 

a,ctual, porque esta questã,o poderia 'ser d'esta Corôa para com 

os herdeiros de Joj\o DE BARROS, ou par<:t com os de Lurz n:E 

l\iE[,T,o D.A SILVA, que muito nntes teve semelhante doação 7 ) , 

da qual desistiu por outra. mercê que se lhe fez, e senriç~o 

-f) 164-2. 

'') Dm1s J'e:xempla.Ü'e Ll'E,·ont. Jp copi:tc a omi · Jes mot.s: - tú'41. r• sr· 

l' f'CIIJlf'I'0/1 110 wmo rlr· - . 

") Les dcrnicrs mots de ct• para.g-rapbe - no sen Dicciona.rio ltistorico 
rerbo Jl!Iw·a,r;11ml - mauquent dm1s l'e:xcmplaire d'Evora. 

' ) C'cst cnl\orc· m t prochronisme. La conccssion de ln. Ca.pita.inerie de 
J:'n.n't. fut faite iL MmLI.o nA SJLVA vers 1553 (voi.r i"'' JJiiJmoire itn Brésit, 
T. I, p. G3); celle ele la, Ca.pitainerie de Marnnham á Joiío n:m BAHIWN -

m01t sculeme1t t en lõ70 - clatait ele 1531. 
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que foi fazer no Estado da Inclia 8), se uns ou outros se qui

zessem valer d'elles, e a Corôa os quizesse excluü· pelo defeito 

de nfl,o cumprirem as suas condições. Menos a de ser interrupta, 

porque o não seguirem os taes herdeiros a pos,·e que para si 

quizeram adquiri!· pela dita. doação, não prejudica. ao clireito 

dn, Corôa, que já tinha o domínio e a posse com que lhe fez 

a cUta mercê, e muito menos se se quize1; dizer interrupta pelos 

Fra,ncezes, como adiante se mostrará,; sobretudo pela causa 

de ' erem, e se reputarem as terras elo Estado c Província do 

JliaranhfLo clesertn.s e desamparadas, porque desertas sã.o aquellas 

terras qne nã.o fii:í.o SL\i eit~Ls nem pertencem a algum domínio; 

e clesam paradas as que se deixam com animo ele se não tor

narem n possuir. Req1Jer esta1 demissão f'acto, e m~imo 0) ; e do 

<tnimo com que se obra se conhece o animo com que se deixa. 

De que se segue que por não poder continuar JoJ.o DE BARROS 
a cloaç.ã,o, que se lhe tinl1a feito das ditas terras, ou Lmz 

DE MELLO DA. Su,v_\. a que teve antes ele Jo.:\o DE BAmws, 
na.o se pócle entender que a Corôa, perdeu o domínio e a 

posse que d'ellas tinha. 

Nem por outro modo ·O Ll em outro .:entido se podeú.1 receber 

as palavras com que FH.ANOISCO DE BRITO FREIRE diz na sua 

fiistm·ia B?'Cb.zilica) que depois el e retirados os filhos de J o- o 

DE B.-muos da ilha de S. Luiz, em que naufra~;amm , tornou a 

. fic~1,r desamparacl ~11; porque sendo ntoclo el e se explicar para 

<.:om os ditos naufraga.ntes, o n[Lo foi nem podia ser porque se 

de~ttmpara ··se ou deixa.sse por ordem dos Reis de Portugal. 

_,\ ;.;sim o mostra dizer o mesmo autor escrevendo a fôrma em 

5
) Dans J'exemplaire ele Lisbonne : - "no Estado da !111/ia » --; chn1s c.elui 

d 'EI'lll'<lJ: - « i11 Jnrlüt , . 
0

) Tl·.xtc de Li.sbonne: - « ... fndu e animo » («Ir fa it et l'inte-lltiou »). 
Dnu~ l:E'lni tl 'gvora., les mots- e animo - (« et l'intcuti on ») furent oubli é: 
l 1<11' I e l:Opiste. 
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que a· terras do Maranhão muitos annos antes foram desco

bertas e occupaclas; e assim o foi mostr.:tndo a contimlaç·Ã.o 

do tempo, pela ordem dos Governadores e Capitães Geraes 

do Brazil, que, desvanecida a, povoação elos naufi·agüJJte , 

mandaram tratar d'ella por JEB.ONIMO D'A:LBUQUERQUE, o qual 

desembarcando na praia a que chamam Buraco elas Tarta

rugas, deixou em um forte o Capitão .MANOEL DE SousA DE EÇA. 

com a sua companhia, que se defendeu dos assaltos que lhe 

deram os corsarios ti·anzeses, e voltou para o Brazil, cl'oncle 

tornou com maior poder para desalojar os Francezes da di ta 

ilha ele , . Luiz, que vio lenta, clandestina ou cas11almeute, 

pouco tempo antes haviam occupado. 

Ultimamente nã.o procedem n'estes mesmos termos os exem

plos referidos pelo dito Embaixador, porque cl'elles se mostra 

que as terras e fortalezas da parte orienhtl da Florida e ela 

Acadia foram desamparada.s pelos Francezes, demitlil'lclo-as e 
deixando-as para quem as q uizesse occupar. 

Mostra-se que foram desamparadas por este modo, porque 

assim o diz o dito Embaixador, e o mostrou o consentimento 

cl'El-Rey Christianissimo, que se ni:Lo queixou, nem as pretenclen 

recuperar. O mesmo mostrou o tempo, e o suppõe o dito Em

baL'\:ador para com a Nova Suecia, da qual os Hollancleze.· 

fizeram a LJova Hollanda, e os Inglezes a Nova York. 

Segz~nclo ponto do Papel ele Repliw elo Embairx;ctclo?' de Fmnça .. 

Passa a dizer que FJ..ANOJSCO DE ÜRELLANA foi certamente 10) 

o primeiro que descobriu todo o curso 11 ) do Rio das Amazontu.·, 

'
0

) Uct aüverbe manque .·ur la copie ll'T!::vora .. 

li) Au lieu de curso (conrs), on lit nso (11sage) (l :tns In. tr:t.Jtscr iption 

'fnitc tl 'apres le manu:crit tl'Evont, <tu T . ·vnr (p. 4-57) ele la. Reo. dr~ l' ftt8l. 
Hisl. rd Géog. 1Ü1 Brrl.sil . 
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e lhe deu este nome, e tornaildo-o a mandar o Imperador 

C:tH.LO"' V no anuo de 1549, com tres navios, para se estabe

lecer n'elle, e tendo entrado no dito rio, se recolheu sem outra 

operaçüo, e que não disputa.nclo os Francezes nem Portuguezes 

aos Cactelhanos a posse d'estas terras, se reduz a dos Portu

gneze · ;;'to est:1belecimento principiado em 1614 por JElWNIMO 

D'ALBUQUEl~QUE, e que co11tinuada esta posse até agora seria 

legitima, se seu principio Mto fõra vicioso. 

Respostct ct segundo ponto. 

Temos confessar o Embaixador que o Rio das Amazonas 

neto foi descoberto pelo Francezes; pelos que, sem embargo de 

importar pouco par[l. o ca o presente se os Castelhanos ou os 

Portuguezes descobriran1 este rio, peht concorda.ta que ao de

pois se fez entre ambos os Reis, ALONZO DE ÜYALLE, autor 

éastelhano, na sua lfist01"tct e clesc·l'ipçâo do Reino elo Chili, im

pressa em Roma, Cap. 12, fi. 137, descrevendo esta viagem de 

F.LHNcr.·co DE ÜH.ELLANA nos tira toda duvida, em quanto diz 

que sabiu por elle, mas que o nã.o poude entrar, quando para 

e.sse effeito o mandou c:om os tres navios o Imperador CARLOS V, 

e que intentando os capitães portuguezes e castelhanos por 

Yarias vezes o descobrimento cl'este rio, foram os portuguezes 

os que ultimamente o descobriram; e isto mesmo vem a dizer 

MoREH.I, autor fraucez já allagado, no seu Diccionct'l'io IfistO?ico, 

verbo Ame1·ü.:a 12) ; o qual supposto que dá por descobridor cl'este 

12
) Daus la t.:opie d'Evom (tmnscritc p. 458 clu T . VIU de la Reone dtée), 

plu~icur: mots ful.'cnt sa.utús par le copiste da.ns le passage qui fait sui tc 
au mot A llt f'.rica. On ilHliqucra. ci-<tpres en itatiques les mots omjs:- " ... o qnat 
· upposto que di1 por descobridor d'e ·te rio a Colou, 110 a11no ite 14921 nlti-
711!11nmt, cli.<· qnr' o f'oi A.merico Ves;mcio no ;~nno de 1497, nilo se podendo 
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rio a OOLON, no anno ele 1492, ultimamente diz que o foi 

AMElUCO VESPUCIO no anno de 1497, n fto se podendo chrvidar 

que este tal AMERICO VESPUCIO, ou VESPUCIO AiVIERICO, foi por 

ordem d'El-R.ey D. lViANOEL continuar o descobrimento de toda 

a America, do qual ella tomou o nome '3) . 

Satisfeita esta primeira parte do segundo ponto, a segunda 

parece que tambem o ficou na resposta do primeiro, e se o 

Embaixador conhece que a posse do anno de 1614 '"" esü"L parte 

sena legitima se seu principio não fõm vicioso, nã,o podendo 

considerar se de facto ou de direito o vicio que suppõe na 

dita posse, como se tem mostrado, e se tormarú ex abtmdantict H) 

a mostrar na -resposta do terceiro p011to, p2Lrece que fica con

fessando que é leg·itima. 

Tenei1·o ponto elo Pctpel ele l?,eplica elo Embaixada?' ele Pl'ançct. 

Este terceiro ponto é clisl)Osiçã.o da queixa, já referid<"L 110 

principio cl'este P<"Lpel, contra a pessoa a quem se encarregou 

a Resposta elo primeiro que o dito Embaixador offercceu, e diz 

que tendo se provado, no dito ·eu Papel, pelo testemunho de 

LAE'l' e elo Padre CLAUDIO DE ABEvn;LE 15) , Cl ue os Francezes. 

debaixo do mando elo Capitüo RTFAUL'l' 1u), t inham assentado uma 

duvidar qun este t<tl Amedco Vespncio, ou \Tespuc io Americo, l'oi por onJem 

cl'EI-Rey D. M AN'Ol!l L continun.r n descobri111 ento de toda ~ Am cd ca., el o qua.l 
otla tomou o Jwmu ». 

"') 11 uouvient de c1ire qu'A~ I É IUC VJJJ,'PUUJ~ (A~u~ I:LGO VBSl'üUUI) :l'it 

partie des deu x premieres expéclitiOJJS en voyécs p<u le Roi Uollt l\1ANUHI

au Bré:il aussitôt npres :a découverte, 11utis ni l'unc ni l'au tr e n 'est a.lll- e 

au Ma.raf1on (Amn,>~one) ni à l<u Gltyane. Ccs e.·pédition:; 11 'ont exploré Jes 
côtes clu BresLl que cln Cap de Sa.m Roque vcr s lc Sml . La premi(•1·e 

(1501 it 1502) útait <lirigée par. lc comnutndaut (Capitf10 Múr) ANDHib C+ oz,;
ÇALVES, la seconde pa.r le comm anda.u t GONÇALO Ccmu-1o. 

H) E.vabnndantemenle, clans la copie d'Evora .. 
15

) Le Pere CLau o:w D'AwiH:vnLJD. 
16

) Rn' l'AliLT. 
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colonia em 1549 17
), que o Capitão LA RAYAH.DIE11.E foi mandado 

em 1613, e fabricaram um forte cl'onde os Dão htn çaram senilo 

no mez de Novembro ele 1615; comtuclo o dito a utor ela r es

posta, em lugar de r esponder a estes casos, se contenta com 

dizer que os Francezes capitaneados pelo Sr. DE LA R.AV.-I..RDIERE, 

RASILY e DE 'ANCY, chegaram alli por caso fortuito , por se 

livrarem do má o tempo, e tinham atacado o forte C]_LlC os Por

tuguezes fabrfcaram no Buraco elas Ta,rtarugas, o que inteira

mente era para estra,nhar, pois a.llega v a a relação impressa 

elo dito CLAUDIO 18) , que nunca lera, ou fizéra com tft.o extra

orcl imtrüt prevençã.o que viu n'ella tudo o contrario lo que 
contém. 

Allega em prov~t d'esta exposiçã.o 11 mesma relaçüo elo 

Padre CLAUDIO com todos os acontecimentos que n 'ella se r e

ferem : um da mn:izacle que o CapitE"to R.IF AUL'L' teve com um 

Inclio, e que lá deixou no anno de 1594 rt.o Sr. DE VAN.\ 19) , o 

qual tornát·a ú França fcuzer r elação ela formusura d'aquella 

terra. Outro que em 1608 mandou lit HENlUC,JUE IV < o Sr. DE LA 

RAYARDIEHE, e que, detendo so seis mezes, achou falle cido o 

dito Rey. Terceiro da nomea çüo que a Rainha Hegento MARIA 

DE MEmcrs, llO anno ele 1611, fizénu de tres seus Lugares 

tenentes, por El-Rey Lnz XIII, nas Inclias orientaes e partes 

elo Brazil, tb insttuncit'l. cb r epresentação que o dito DE L .\. R.\.

YAlmiEHE lhe fez por meio dos Conselheiros e mais pessoas, 

qne se apontam pelo dito Embaixador: Quarto ela prevenção 

17
) DttllS la nlinute ele b Réplique i1:a.nça.i:e puuliée au T. li clu .te•· i1fé-

11toire jhmçcú8 sournis iL i' .Arbitre, on Ji.t 1594, mais dans ['exemplairc remis 
en 1599 111.1 Golworncmeut Portug-aL ·, Je copiste, en se trompn.nt, a écrit 
154.9, ainsi que le montre cette Répon ·e clu PortugnL 

'
8
) Toute. · les fois gue le no1n C:LAUDIO se trouve sua: c- e Llocumeut, il 

f'aut entendre qu'il s'n.glt clu P ere CLAUDE D'ABBEVJLLE . 
10

) DE VAUX. 
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dos tres na,·ios em Cancale, junto de S. lVIaló, d'o11de partiram 

em Março de 1612, e chegaram em 12 de Jull1o ao Buraco 

das Tartarugas ou ela Tortuga, no qual não acharam Portuguez, 

algum, aportaram em 20 elo mesmo mez na bahict elo lVIaran bã.o, 

e poucos dias depois plantaram uma grande cruz, e trabalharam 

na fabrica do forte de S. Luiz, c assentaram n 'elle vinte duas 

peça.s ele artilheria, o que tudo ,.e fez de consentimento e appro

vaç~w dos Inclios, que se snbmetteram voluntariamente a El-Re;r 

Chr istianissimo. 

Oontinüa o dito Emba.ixaclor esta sua e:xposiçlLo com a 

mesma autoridade de Padre CLAUDIO, que, fl. 161, dez que os 

Francezes negociavam n'aquella terra depois de quarenl·a e 

cincoenta a nnos, e refere que o Sr. de Rasily participára voltar 

á França em 1612 com o dito Padre, e como imprimiu em 

Pariz a sua. relação no JileStllO a.nuo. Prosegue em a cofirmar 

com outra r elaçã.o elo Padre I vo DE EITERAcussr 20
) , companheiro 

elo dito CLAumo, das cousas mais not<weis acontecidas no 

Maranhão nos annos ele 1o13 et de 1614, c se jmprimiu em 

Pariz em 1615, o qual referindo a. viagem que fez o Sr. DE LA 

RAYAI-miEl:<,E a.o Rio das Amazo nas, nào falla na tomacb do 

forte de S. Luiz porque succedeu no fim do mesmo anno; porem 

que trata d'ella o chamado douto BEH.GElWN no seu tratfbdo 

impresso em Pariz em 1630, dizendo que em 1613 foi o capitüo 

PRt.U'OY 21) com o Senhor DE LA PLANe 22) e seis Capuchinhos 

e trezentos homens aO' lVIaranhã,o, d'omle o mando u o Sr. DI~ 

L\. RAVARDIERE ao Rio das Amazonas, em que gastou nove 

mezes, e na sna volta acharam tomado o dito forte; qu e 

20) I VES D'E\TRlJlUX. 
21

) Le capitaine PRA et non PrtAFOY. Le copiste portugai · n réuni :-tu 

nom ( Pra) le passé défin i (foi ou f'o.IJ , ert portug'ais du verbe· atle1· ( en por
tug-ais, ir) . 

22) DE LA Pr,ANQUfi:, chm s la. Répliquc de l'Aml.J:vsadeur de Fnmcc. 
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Yoltanclo a Lisboa em 1619 o Sr. DE L .\. PLANC tilréra noticia 

cl ue o Sr. D m:-; VEAUX 23) era falleciclo na prisão, e q ue o Sr. DE 

J -.-~ R\.Y.\.H.DTEH.E fôra novmnente ·olto com mtúto trabaho. 

De to do o r eferido tira o dito Embaixador por consequencia, 

que depois ele uma quantitacle de annos tã.o bem estabeledda, 

f oi elTüclo dizer - e, na ditR respo ta q ue se lb e clen, q ue os 

Francezes ermn ctusua lmente chegados ao l\1nranhã.o em 1614, · 

nome·:mcl o-se os, 'rs. de LA BARDE, RAU IJI, e R.\.NCI , que nã.o foram 

conl1 eciclos nem jámai:· ti\reram m<unclo, mas os Srs. DE RWAUL'r, 

DE 1:... \. R\.YXIWliliJ{E, HAS rLY e du V.AHU~ 24) ; e que este f<wto 

a ssim pro ''aclo pó de-se cleterminn.r a contesta.çrto ele q uo se 

trata, porque se a posse elo l\f<:uranhii.o é injusta e violenta, 

t udo o que se segniu cl 'ell a o fica sendo, pois que os Portu

g uezes, sem occupaç::í,o injusta elo MaranhJ,o; nfLo poderiam ter 

comm unicaÇLo a lgumn. eom o Pará. e Rio elas Amazonas, por

q uanto tocb a, costa depois elo Maranb ã,o é iu accessivel, e por 

conseguin te nã.o poderbm contestar a.os Fra.ncezes a. baud<:l. 

septen trional cl' este rio. 

Respostc" ao tenei'J'O ponto. 

P odia dizer-se com rtltzão que a ma teria d' este ponto foi 

satisfeita n 'aq uelht Resposta, que n 'es te Pn.pel ela Réplica se 

n.rgue diminu ta e cautelosa
1 

podendo parecer ao Embaixador 

diminu ta por se nã.o entender necessario r eferir as r e ln.ções 

que . e fizeram em Portugal, como n 'este Papel se referem as 

-de Françn, n em comprova.r a dita Resposta com outras . cir

ç·umstandas que as de se narrar um fa.cto certo peJa. notorie-

2ll) DE VAIJX. 

~4) Da.ns le passag-e corre ·poHdant de la Réplique frauçaise, résumé 
<:i-dessus, on lit: - « Sieurs Rn·FAUCT, DE t,A RAVAimlJlnm, DE RASIJ, LY 

~t lJE VAUX . . ' )) 
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dade d'elle, e conhecido em toda a Europa. E nã.o se podendo 

receiar cautelosa, porque não houve ca::;o da parte elos Portu

guezes que ::;e devesse encobrir, nem ainda agora, se declaram 

alguns da parte dos Fmncezes, aos quaes se n~Lo po. sa r esponder. 

Da colonia, que se allega assentaram os Fran cezes em 

1549, n~Lo temos outra noticia, pelo .que toca ao Maranhão, da 

que refere por testemunho de L.\.E'l', e elo Padre C LAUDIO o 

dito Embaixador; nem sabemo .· que a, r efiram os autores cl'este 

Reino e cl 'aquelle tempo, havendo-a de que n procuraram 

a,ssentar casua,l ou determinada no fim ele 1612 para. 16U, ~ 

da. fabrica do forte d'onde foram lnnça.dos, como diz o Embai

xa,clor, em 1615. 

Ní:í,o se diz onde se assenton esta colonia, nem q uel foi ; 

e pa.ra se entender no Mnranhüo, se encontra com os casos e 

acontecimentos, que por testemunho dos ditos tl. utores e da · 

suns rebç,ões aponta e declara o mesmo Embai:xtLdor . . 

It o primeiro da a mizade que o capitã-o RnA UUl' contrahiu 

com um In clio no i1nno de 16941 e ele como deixúra Jú, o 

Sr. DES V:I~AUX 2
" ) 1 que depois tornárn, ú Frans-a n dar couta da 

formosura cl 'aqLlellas terras. Aqu i temos o principio da. introdll u

çí:í.o dos Francezes no Maranh ão muit.os annos depois ele 1549 ~ 

pelo qu.e nfbo podia. tantos annos antes e. tar assentada n 'c1le 

a dita colonia. : e temos que o Sr . DEâ VEA.U x. foi o primeiro 

que depois veio o da r cout11 da formosura d'aqu elln.s ten·11-· 

pelo que tambem se conclL1e que antes nc:í,QJ havia em Fntnçu.. 
noticia. cl 'ellas. 

É o segu1tdo de que HENR IQUE IV ma.nclúra h\ o Sr. ])E L ,\_ 

R .AVAlmiERE em 1608, e que detendo-se seis mezes na via gem. 

achára falleciclo o dito Rey . Aqui temos igualmente o Sr. DI~. 

LA RAV.A. RDIJhu;; (supponclo que por mnnclaclo cl 'El-Rey) segundo 

~•) DB VAux, ici ct quelques lig ne.· plus Joi11. 
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explorador elas ditas terras, m<:lS nã,o colonia assentada. E isto 

já com interpolação de outros annos . 

É o terceiro da nomeação que á inst<:wcia de RAYARDIJiam, 

por via do seu conselho, f.ez no anno de 1611 a Rainha Regente 

l\fA IUA DE lVIEDICIS, de tres Lugares-tenentes mLs Indias Orien

tR.es e parte· do Brazil, para tratarem cl'esta emprez<:l. Aqui 

temos a c.olonia em direcção mas ainda não ex e cu tn.cla tantos 

annos depois, como se contam de 1549 para 161":1. 

É o quarto dos navios, que se aprestaram por causa d'esüt 

clirecção em Cancale, junto a S. Maló, cl'ondc pa.ssamm em 

Março ele 1612, e chegaram ao sitio das 'l'artarugas ou Tortugas 

em 12 de Julho, e <:'L bahia do ]t[aranhão em :&0 elo mesmo mez. 

Aqui temos o primeiro acto de posse elos Francezes, e a pri

meira execução da sua empreza, que se referiu summariamente 

11o Papel ela Resposta, e pn.rece fica consistindo só a queixa elo 

Embruixaclor em se dizer que os Francezes casualmente e arri

bados tomararn porto na bahia da ilha de S. Luiz elo lVIaranbão, 

e que sendo chegados ele pouco tempo, atct.caram o forte que 

os Portuguezes tinham fabricado no sitio do Buraco elas Tar

tarugas ou Tortugas, e em se trocarem os nomes elos capitães 

francezes que mandaram esta empreza. 

Materia é esta que, confessada por eno ou equivocação, 

pouco podia importar para o direito de uma e outra parte; 

. porem; satisfazendo a tudo, se responde nov~umente que no dito 

Papel da Resposta se seguiu a ordem com que FRANCISCO DE 

BRno FREIRE, na sua Histo1·ir:t elas gue?'?·as do Bl'azil1 
26

) Liv. 1, 

no 83, fi. 43, escreveu a entrada, dos Francezes na ilha de 

S. Luiz elo Maranhã.o, e como os Portuguer,es os bnçaram 

d'ella, dizendo que JEIWNIMO DE i.LBUQUERQUE na praitl que 

"
0

) 1Yova Lusilrmio. Jlistoria rln Gttr<rrtt Bra.;;'i/.ica , pa,r BHlTO FHJDYHE, 

Lisbonne 1676, i ll -f.oJ. ' 
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chaman1 Buraco das Tartarugas deixou uma. companhia em um 

forte iL ordem do Capitão MANOEL DE SousA D'EÇA, que o de

fendeu ontm a gente 27
) ele tres náos que armaram corsarios 

francezes no porto da Rocella para, andar ás prezas nas Inclia. ·, 

e avista.ndo destroç.aclos com tormentas aquella cosüL, se ficaram 

alguns nn. dita. :i lh ~L de S. Luiz. 

Até aqui o autor allegnclo n'esta parte, o qual nüo podia 

ter noticia elas ordens e negociaç,ões particulares que se referem 

nos c~Lsos acima apoutados, nem tinha, obrig;;tç2.o de seguir as 

relações particulare · que se fizeram em Fntnça, entellClett que 

só indo os Francezes arribados, e sendo corsarios, poderiam 

querer-se senhorear de uma terra d'esta Corôa. Nem as ordens, 

que .·e apoutam cln Rainha Regente lVIAlUA DE MEorcrs, foram 

mai · que uma nomeaç.üo de tres Lugares-tenentes para as Inclias 

Orientaes e partes elo Brazil, que sendo largas na. extensão 

de tüo largos domínios, nã,o foram especiaes para o Estado e 

Província do lVIara11 bã.o, e podiam ser ou pela conjunctura do 

tempo, ou pela representaçã-o que se lhe fizesse ele que havia 

~erras em q uc podes ·e ter lugar o effeito cl'esta nomeaçã,o. 

É verdade qLle non Papel da dita Respo ·ta se disse que 

os Srs. DE LA RAVARDIJ~RE, RA~:>ILY e SANCY foram o que mTi

baram com os ditos tres mLvios á dit<:t ilha, tom11ndo-se os mau

dadores pelos rn<tndados, e segundo-se tambem n'esta segunda 

parte o mesmo autor ela Ilisto1·ict, cla.s gue?Tas do Bi'C6zil, que, 

supposto não dez que fora;m os taes Srs. DE LA RAYAimill tm, 

RMifLY et SANCY nos ditos navio·, e os trata só como Senhores 

da Companhi11 que se armou para esta empreza, D;;í.o nomeia 

outros cnpitües, nem tinha necessidade de os nomear. E f:iern 

muita violencia se podin entender que foram elles, pois na 

2
;) Copie ele Lisborme : -· « ... defenden contra. ct .r;ente » . Copie cl'Evora; 

« •. • defenden â gente ». Le sen: est le mêmc. 
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mesmn. I-li::;to1·ict se nã,o nega que passaram ás ditas terras, re

ferindo-se o mesmo autor tambem summariamente á RELACÃO 

do Padre CLAUDIO, que ela mesma maneira se allegou no Papel 

na clita Resposta. 

Pocliamos cliz:er que os Francezes htbricaram o forte de 

S. Luiz depois ele invadirem o que JERONIMO DE ALBUQUERQUE 

formou .no sitio do Buraco das Tartarug·as 28) , sem duvidarmos 

que os mesmos Francezes tinht"Lm chegado ás ditas terras antes 

de se fabricar o dito forte cln.s Tartarugas, nüo só por que 

assim o diz o dito autor cht Histrwia. elas gMe7Tas elo Bmzil sup

ponclo a REL.\.Ç.t\0 elo Padre CLAUDIO, e nã,o só pelo que insinua 

e mostm querer dizer o Padre Fu.. 1\i.AH.COS DE GUADALAXAlU 

na 5'' Parte ela Histo1 ·ia Pontifiwl e Ccttholica, Li\r. 9, Oap. Õ0
1 

§ 248, letra C e letra D, mas porque é conforme ú tracliç~.o 
commum ele todos os moradores elo l\1ara.nbão e elo Brazil, , e 
as relações que fizer am e imprimiram cl'estes e outros sucessos 

do Maranhão o Cn.pitão SIMÃO ESTAGIO DA SILVEIRA e FRANCISCO 

TEIXEIRA DE l\10H.AES. 

Dado por ém que fosse logo que os Francezes chegaram 

ao Maranbã.o <1.11 tes ou depois ele 11tacarem o forte das Tarta

rugas fe ito por JJ~lWNIMO DE ALilUQUEH.QUE, como no tempo 

en1 que c hegaram fora.m desalojados, nã.o ha clifferença; tocla.s 

est.as cireumstancias sft.o extrínsecas ela materia 1ntra o intento 

de competir ~1.os Francezes a ilha de S. Luiz, em que obrn.ram 

o dito forte, que por força pas armas e da razã,o abanclonar·am, 

Como diz MORElU a.traz citado, ou deixaram e largaram aos 

Portuguezes, como diz o mesmo .l\1oH.ERI, e refere o autor da 

5a Parte da Histo·ria. Pontifical, no dito Cap. fJ 0
1 pag. 243, let. B, 

e Oap. 6°, pn.g. 258, ante let. A, affirmanclo ambos1 especia l-. 

28
) L mots stü,.,.a.nts :ju. q1ÚL Tal'tnruga.s manquent d;Lns la copie de 

LL:bo nne. 



94 Rl~PON~~ POR'rUGA fSF., Hi!J!l 

mente lVIORERI; que os Portuguezes s~.o senhores d'esttt Hha da 
mesma maneira que o si'í.o das mais terras elo Brazil. 

Menos entidade tem dizer-se que os Francezes não acharam 
Portuguezes no sitio do Buraco elas Tartarug·as quando apor

taram n'elle; porque isto mesmo lhes poderia succeder em 
muitos sitios elas costa do Brazil, e em muitos das costas ele 

todos os Reinos ela Europa e suas eonquistas. Nií.o obra isto 
que se deixe ele pessuir aq uella terra, ou aquella parte d' ella 
que se nüo pócle habitar , ou em que se nã.o pode assistir. Se 

toda 11 cost<t elo Brazil até o Estado elo Maranhão, e se tocltt 
a que comprehcnde o mesmo Estado houvesse de ser habitada 
com o sertã.o, toda a gente ela Europa lhe nã.o seria bast1111te. 

O domínio e a posse 29) tem suas differenças, que se unem 
em um . ó entido . O clomlinio requer titulo, e nã.o pócle h twer 
mais justo que o que tem a Corõn de Portugal em todas as 

terras elo Brazil, nas quaes se comprehende sempre o Maranhão, 
corno fi cn clito, e adiante se mostrarú. A posse consiste no animo 

e no j'w:-to com que se possue ao), e esta teve sempre igualmente 

no mesmo Estado do Brazil esta Corõa, mostrando-se o animo 
de possuir pela in cessante cliligencitt com que foi descob1~inclo 

e vrovoando terras, e domesticando os gentios, e exercitando 
a posse pelos mesmos actos com que tinha adquirido o domüüo. 
pondo marcos e fttzenclo divisi'LO das mesmas terras, doan do 
umas e ·enhorem~.do todas u1) ; estimando e procurando sobretudo 

a reclucçüo das n.lmas elos rriesmos gentios ao gremio da Igreja, 
e fundando sempre 'sobre esta obrigaçEi.o do zelo ela fé e da 
salvaçi:Lo d<LS altmus os primeiros mais fortes e mais seguros 
alicerces el as sua.s fortalezas. 

~'') ])oi/ÚJÚJ!III (•t Pos.scssio. 

>~o) Corpn.~ on fnclllm , ct Ani11111s 1'(1111 sibi lwbeuili. 

BJ ) Senhoreaur/.o todo.~1 cl'apt·ós l'exempln.irc ele L isb oJJJI C'; seu./toreanrlo 
onlr11.~1 ll'apr(•s celt1i d'E ,7 nra.. 
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Submetterem-se os Inclios a El-Rey Cbristi anissimo por sua 

Yontade, é dito que se nã.o póde provar sem que se mostre 

() ue elles n, tinham, e podiam ter livre, para se sujeitarem a 

{)Utro Rey. Dado que assim fosse pelos Indios Tupinambás, 

-co mo refere por a utoridade do Padre CLAUDIO o dito a utor da 

Histo?'Üt. elas gue·rms elo Bntzil, e como pela autoridade de um 

a utor Fra.ncez modern o refere mais claramente o dito Padre 

E 11 . M .. \lWOS »2
) no dito Cap. 5°, pag. 245, ci·J·cct fin em, pag. 246 

€ pag. 247 : uns Jnclios, ou uma naçi1o ele Indios, que confes

sn,vam terem sido rebeldes aos Portuguezes, por lhes prohibirem 

·comer ca.rne humana uu) e outros ritos gentilicos de que usavam, 

t> que confessavttm serem os Portuguezes os primeiros que os 

·dominaram, e estavam de posse das ditas terrfl.s, como se vê 

da resposta que deram aos Jfran cezes qu ando quizernm entrar 

na dita ilha; sobretudo uma Daçüo el e Inclios no eontinente do 

Brazil e Provín cia elo l\laranhã.o, em que as nações se contam 

por mHhares, nil.o podia chtr direito ttos Francezes pttra for

marem conq uisttt elas terras em que os mesmos Tndios j á eram 

vn: ·allos ela, Corõa de Portugal. Infidelidade é esta dos Indios, 

so a houve, que nfw pódo estar bem a nenhum dos Príncipes 

(1-!t Europ<:t pelo que importa a.os seus domínios e ús suas 
co nquistn.s. 

Dizer- se tambem com a autoricl<:'tde elo mesmo Padre 

C L .\ UDIO, q-ue os Francezes commerciavam n'aqu ellas terras, 

recebe o \'ercladeiro sentido, de que, uo ca~o de haver esü't 

ncgociaeã.o, ella podia ser feita com os me mos Inclios na 

co~ tn. furtivamente 31) , porq ue toda a costa se não póde forti

ficar; e assim 11ã.o é muito que se nã.o pos a impedir. Isto 

n1csmo diz claramente o dito Padre Fr . .MAlWOS no dito Ca,p . 5°, 

"~) Dans l' exemplaire rl'J<;vo ra.: « .. . por os pro!tibire111 de c0/1/ f'. l' » . 

"") MAJU ' O~' J>EJ GuA JI.\L .IX AHA. 

"~) Exempla.irc <l'EYora: - forfllda./1/.eute. 
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pn.g· . :245 ci1·ca mecli?.tm no paragrn.pho que c:omeç<.u - Tambicn 

los Francezc , etc. - I\1as nã,o se scg-ne que estes actos furtiYo-· 

sejam causa para adquirir posse ou estabelecer domínio~ pois 

requer tempo continuado e legitimo com p11eiencia e sciencia 

cl'aquelle que e senhor . 

.Entremos com a segunda re l açi'~o elo Padre ho D I~ EvER .-\.

cu;;:-;I !lií), allegacla em confirmaç;;w ela r eferida. elo Pad re C L.\ UDJI> .. 

que não fall a na tomada elo forte de S. Luiz, e c:om a do 

chamado douto B I~RGElWN ~") , no seu Tra.taclo impresso em, 

Pariz, que a de. creve, e com a mai.· individual noticia dn 

viagem que o Capitão R \FOY com o Sr. DE LA PLAXC 117
) fizeram 

em 1613 ao Rio elas Amazonas. 

Não temos que disputar a. relaç.üo elo Padre Ivo, por ~e r 

confirmaç;ão da quo fez o Padre CLAUDTO, ele quem era com

panheiro, sobre a. qual se disse o que basta para o intento. 

Nf.i.o devemos, porem, dei x~tr passar em sHencio a repug·nane:ia 

que naturalmente tem o que se reffere de Bi!: I1G I~ IWN sobre a 

viagem elo ltio ela.· Amazonas, com um :l'acto qL~e por nossfl. 

parte se acha assaz pro\'aclo; e vem a ser que depois ele con

vencidos os Franoezes de nã,o terem ra:;,ã,o p ::trra sustentar o 

forte que tinham edificado na ilha ele S. Luiz, fizeram tre~;u as 

ele quatorze mezes em. quanto espcr::tvnm resposta elos H,visos 

que tinham feito it França, e depois cl'elles foram obrigados 

a, largal-o com nova força das armas cl'esta Corôa. Este facto 

se prova, dos mesmos a.rtig'os da capitulaçã.o ultima que fi%ieram 

'
15

) Ivm; D'EvHEUX. 

"0) Tons les passa.g-es compri s e11 t r e lcs dcux citntion s du nom B J-:1{ 

UE IWN clan s ce pamgrapbe et <tu pamgra.pbe suivn.nt ont Gté omi: sur la 
copie conservéc à. Evont, a.insi que cla.ns le T . VIII de ht Rm'. de f'llt-~/. 

Jfist. et Geo.r;. du Brésil, p. 466. 
'
17

) Oes dcux nom · altérés, BAPOY et DE L 1.. PLAl\QUE, _·e trouvent -ici 

pour clé:ig ner les cle11x Fmnçais mentiqnnés dans la Répliqu e :l'r ançaise C't 

tla11 s l'ouvra.ge ele BE ltGJTIHON : - PuA et DE LA P.LANQlm. 
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.-obre a entrega do dito forte, que se gua.rcla nos Archivos de 

Pernambuco, como já se disse no primeiro papel, e os cita o 

Capitão SIMÃO ESTAGIO DA Sn;v:E:IRA na dita Relaçao que imprimiu 

elas causas do Maranhão no anno ele 1624, e o dito padre Fr. 

1VLA. IWOB, no Cap. 6°, pag. 248, let. A, como tambem o Capitão 

· FHANCISCO 'rEIXEIT-I.A DE l\10H.AES na. dittt sua Relaçtio histo1·íca 

e política que fez das mesmas causas, Cap. 2°, pag. 20, que 

refere especialmente os refens que se dera.m 1)ara a dita tregua. 

Se11clo pois a tregua de qua torze mezes, e a viagem que os 

Francezes fizeram ao Rio elas Amazonas ele nove mezes esta 

viag·em no a.nno de 1613, a tregua no anno ele 1614, e a entrega 

do forte em 161 õ, e seu do aliás provavel que no tempo ela 

tregua não apartassem os Francezes ele si soccorro 38) tão con

sicleravel como de um navio com trezento homens, não póde 

ser o que refere de tal viagem nem da entrega elo dito forte 

aquelle autor citado por douto, que não advertindo na compu

tação elos tempos se faz suspeitoso do credito que se lhe inculca 

par~t esta viagem, com que se procura provar o commercio e 

entrada que os Francezes n 'este tempo tinham no dito Rio 

elas Amazonas, mostrando-se pela fé do mesmo autor, que _se 

entraram no mesmo rio, sahiram d'elle sem outra operação. 

Esta nu) consideração que fnzemos contra a allegação de 

BEHGElWN, parece ser conforme ao que escreveu da viagem 

dos Francezes ao Rio das Amazonas, e da entrada que ultima

mente fizeram n'elle os Portuguezes, o dito Fr. MARCOS DE 

GU.\'IJALAXARA, no dito Ca.p. 6°, dizendo que foi a dita viagem 

em 1612, e a entrada dos Portuguezes, em 1615, e mostrando, 

pela fórma com que escreve os successos cl'uma e outra, que 

a viagem dos Francezes loi só para saberem se os Indios 

"
8

) Da11s la copie d'E,·om: - recnrso. 
Hu) Le parfl.gra.ph e. qui commence ici et lc suiva11t mang uent dau. la. 

<'o pi e de Li:bonne. 
R<}p J. 1lu B résil. T. 11'. 7 
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Tupinarribás, que assistiam no Pará, os queriam receber, como 

os tinham recebido os ele sua nação da ilha de S. Luiz, e que 

tornando para ella com sua resposta, que lhes foi agradavel, 

assentaram que devia passar RASILY á França em companhia 

do Padre ÜLAUDTO e seis elos Tupinambás ·da mesma H h a, n 

dar conta do que tinham negociado, a pedir soccorro de quo 

necessitavam para se sustentarem na dita ilha, o que se exe

cutou por RASILY em 1615; e voltando no mesmo anno em um 

navio bem fornecido ele gente e viveres, com alguns Padres 

Capuchos, entende o mesmo Padre Fr. MARCOS DE GuADA.LAXA.RA 

que a gente cl 'este navio foi a que, lançando gente em terra, pro

curo u desalojar o Capitão MANOEL, DE SousA -D'EÇA elo forte das 

Tartarug·as, no qu al o tinha deixado JEIWNIMO D'ALHUQUEH.QUE. 

Pelo que fica evidente que na computação elo tempo ela 

viagem que os Francezes fizeram ao Rio elas .Amn.zonas, e da 

que fizeram {L França, e da volta que tornaram a fazer para 

o Maranhão, tem a dita repugnancia a allegação ele BEH.GElWN, 

e muito mais o fica sendo o dito commercio dos Fmncezes nas 

terras elo Rio Amnzonas, pelo que tambem refere o mesmo 

Fr. MARCOS dos effeitos d'aquella entrada que n'elle fizeram 

os .Portuguezes, descobrindo, conqujstando e dominando ns ilitas 

terra. por força d'armastrabalhos e despeza.s do dito anno de 

1615 em diante, sem alguma contradicção dos Francezes, que 

as não penetraram nem habitaram antes ou depois do dito anno. 

Nos autores citados e em nenhum dos outros se acha que 

o Sr. DE LA RAYAH.DIEB.E fosse preso, nem que com elle nssis

tisse o Sr. DEs VEAUX '10) ; antes, cl 'elles consta, e da mesma 

capitulaçã1o, que o Sr. DE :LA RAYAHDrERE passou a Pernam

buco para cl'ahi passar a Lisboa, e se recolher à França. Não 

·e podendo crer que os Portuguezes faltaram à capitulação, 
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nem que os Francezes deixassem de se queixar n'aquelle tempo 

de que a não observassem, sendo as capitulações das pazes 

não só ele obrigação, de justiça7 mfts ele Direito das Gentes, 

que para com todos os Prindpes é lei eommum7 e por nehum 
se deixa de observar. 

A cousequencia, que o Embaixador tira elos factos que 

propõe, e mostra evidente contra ella pela satisfaçã,o que se 

lhe tem dado; porque de facto tiveram os Fra.ncezes uma occu

paçã.o injusta. e violenta cl ~L ilha elo S. Luiz de l\inranhã.o, e de 

dil'eito os podiam clespejar 41) e lanç.ar fóra. as Portuguezes, não 

só no tempo em · que o fineram com a primeü·a noticia ela. sua 

occupaçfLo, mas ainda passado m ~ti s tempo, se antes nfto tives

sem occasiã.o para. o fazer. O que reconL1eoeu tanto El-Rey 

Chrhltianissimo ainda. n'aquelle mesmo tempo em que os Castel

hanos eram intrusos possuidores cl ' esta Corôa, a lem dos novos 

trat~udos de paz, alliança e uniã.o elas armas, que depois celebrou 

com El-Rey D. JoÃO o IV, D. APFONoO o VI, e c.om El-Rey 

D. PEDRO o TI, que se não queixou nem procurou alguma, satis

fação em seu nome, ou de seus vasa.llos, ela, guerra que se lhe 

fez, e dtu for taleza que se lhe tomou, sendo pass~:tdos mais de 

oitenta armos fl m que por consentimento d'El-Re;y Christianissi

mo . e acha esta Cotõa de posse actual da dita itha, de S. Luiz 

do Maranhão, bastando menos tempo, conforme o direito, para 

se lhe adquirir por este modo o dominio cl'ella, qun.ndo nfLo 

tivesse outro titulo para a sua acq uisição. 

Aceitamos a proposiçfL01 que assenta o Embaixador, que 

sem occupa.çüo, que negamos ser injusta, ,[2) , ela ilha de '.Luiz 

'
1

' ) Copie de Lisbonnc: - rlesjJP,jar ; d'Evora: - e:xpoha1·, ou; plus pro
ba h I emen t1 e.:l;mtsar. 

'
12

) « .. . qne negamo· il~;justn , (copie d'Evora); - « .. . qne negamos ser 

úy"usta (copie de Li:boun )r. Ces deux récla.ctions sont con-ecte et se vwlent 
l'unc et l'autre. 
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do Maranhii.o, ni'Lo poderiam os Portuguezes ter communicaçã.o 

alguma uom o Pará e Rio das Amazonas por ser todn a costa 

depois elo 1\faranhão inaccessivel, e passamos ao quarto ponlo, 

em que se trata d'estu, materi<."L. 

Qua1·to ponto elo Papel elo Réplica elo Em,bai.xaelo·v ele Fmnçc6. 

Consiste este ponto em seis proposições ordenadas <1 en

contrar os actos ele pos ·e e domínio elas terra· de a mbas a& 

partes elo Rio elas Amazonas, que por parte cl'esta Corô:1 se 

allegaram na Resposta que se deu ao primeiro Papel elo Em

baixador de França, ta.nto das guerras que succederam com 

os Ing.lezes e Hollandezes sobre as dita terras, como da cloaçã.o, 

que se fez a BEN'l'O MACIEL PAH.ENTE, elas que ficam ao norte 

do Rio das Amazonas a.té o Rio ele Vicente Pinçon, e con t1·:1 a 

autoridade elo Pacl:i:-e CUNHA 43), que a refere e confirma. 

É a 1 ", repetindo o mesmo funchtmento e prmcipio já respoJI-

liclo da occupação violenta que este Corôa fez da ilha de 

S. Luiz sobre os Francezes, tornando tambem a repetir que 

sem esta occupaçfw se .nã.o poderia estabelecer no Pan:b, como 

tinha dito. 
É a 2", confessando que as entreprezas que se fizeram 

contra os Inglezes e Hollandezes foram legitimas, porque se 

tinha guerra com elles, mas . nã.o podiam ser com os Francezes7 

que primeiro e antes elos Portuguezes tinham negociado, e se 

tinham estabelecido no Rio elas Amazonas. Diz q_ue os Fran

cezes tinham fabricado o forte ele Macapá, como so cLb e do: 

Inclios o Sr. J E GEOJ:n .. Es 44) governador de Oayena, e o conheceu 

por quatro peças ele artilheria do mesmo forte, e outraJs marca.-; 

·"') Lc Pürc ' IIJnWNIYAL nE Acul'\A. 
•1•1) 1 n~ Fmn:o J,J .. J,; ou 11m FRillWJ.L·J~ s . 
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e traz para ·ua confirma.ç:ão ontm autoridade do Padre CUNHAi"), ,· .i •: l 

11° 81, e elo Padre MANOEL RODRIG ES 46) , Li v. 2°, Cap. 13, que 

fallanclo do Rio elos Tocantins, dizem que os Francezes se 

t inham es tabelecido n 'elle, com as pa.lavras seguintes: - Nin-

guno h[L conociclo su caudal, sinó solo el Francéz, que quando 

·poblára sus costas cargúra naves de sola la tierra, que de sus 

orillas sacava. 

É tu :3", repetindo a proposição jú respondida de que estas 

entreprezas justns ou injustas não dão nenhum direito, se uão 

forem seguidas c1 'uma posse verdadeira e continuada, e actual, 

dizendo ficar provada pela pratica da Europa e exemplos que 

a llegou, e aocrescentanclo o de Surinam, sita ao Suéste 47
) ela 

coloni[L ele C<uy ena, que s~nclo occupada pelos Francezes, e 

clesa.mparada por elles, foi depois occupada pelos Inglezes, aos 

q llaes a ganharam aos Hollanclezes durante a guerra ele 1666. 

É ~t 4", querendo mostrar que a doação que El-Rey Pnr

LIPPE IV fez a BEN'l'O MACIEL PAREN1'E da Capitania do Norte 

no I-tio clüs Amu.zonas até de l;;icente Pinçon, e posse que R.deVicente 
Pinçou. 

cl' ella tomou, nã,o cH direito algum a esta Corôa, com o n~esmo 

fundamento muitas vezes repetido ele nã.o ser a · dita posse 

seguida com habitaçã1o actual, affirmando que a não ti Yeram 

das ditas terras os Portugu ezes sen[LO ele pouco tempo a esta 

])arte. Que a habítaçüo elo Rio Negro não merece este nome, 

])or nfLo ser mais que uma simples casa com uma peç,a de 

artilheria pa.r a consenrar o respeito dos Indios, e que o mesmo 

é a. ha.bitaç~i.o do Corupa.tL1ba, por não ser tambem mais q ue 

uma aldêa de Imlios, e esta sujeita pelos Portuguezes, e nã.o 

.habitaçã,o alguma d'elles. 'rorna. a fallar no forte de lVIacapá 

ser elos Franoezes, e promettendo tornar . a fallar n 'elle ao 

·l") Acu5<A. 
·LU) RODHIG UillZ, Et J}fcu·miou 1 !J AmaE"Ol/as1 Madrid 1684, in-fol. 
'
11

) La Réplique frnnça.ise de 1699 dit ú t'Ouest; et nou au S11d-Esl. 
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R. Ojapoc. ~tdiante affirma que nunca se viram ela banda do Rio Ojapoc 48) 

as armas d'El-Rey ele Portugal, nem de Cast.ella, e que as 

pedras que se allegam levantadas por BENTO MACIEL PAREN'l'E 

foram potas pelos Francezes para cobrir o corpo c1 'um Apostolo, 

que morreu trabalhando na conversão dos Indios, e que o 
Padre LA 1YioussE, indo a JYiacapá em 1697 com o :Sr. DE 

GEORLES 40), o mandou procurar para levar n, Cayena, ainda 

que inutilmente, por estar consumido com os calores e humi

dades ela terra . 

É a 5'\ querendo igualmente mostrar que, dado que a dita 

posse dos Portlllguezes fosse actual depois de 1639 a esta parte, 

seria injusta, porque os Fmncezes neg·ociavam n'equellas terras 

antes do dito seculo, e que El-Rey LUIZ XIII tinh a feito uma 

doação cl'ellas tt uma Companhia de mercador e. · ele Ruão e 

Dieppe; e porque se lhe tinha respondido com a utoriclade do 

Padre FouRNIER, autor francez, mostrando-se que no caso de 

"Validade cl 'esta cloçi1o ella não comprehendia mais que depois 

elo 3° gráo de latitude 50) até o 4° e tres quartos, ni'to podendo 

o Embaixador negar esta allegação do ·eu mesmo autor, lhe 

impugna e nega a mesma autoridade que tinha conseguido 

entre os Erancezes, pelo livro que compoz ele Hydrographia, 

dizendo ser uma complicã1o mal considerada elo que ouviu e 

'
18

) Dans la Répliqu e :l'nunç:üse de 1699 011 lit: - /[" ril'irire Ynpoco. 
Cett.e Réponse portug:11ise, pour d6sig1 1er ] i~, même rivil:l'e, üi t : - Rio Qja.poo, 
d';Lpres l'exempJa ire el e Lisbonne; Oyapoc, d'a.pres celui Ll 'Evora. Ce son t 

eles variantes clu même nom , clésig11 ç1.nt toujours la. ri.vih·e iL l'Ouest clu 

Cap d'Omuge; comme le reconnni ss:út M. rm iFEH ltO I ,J.J~ nans son Rapp01't. 

o.l'fi ciel ele 1688, n.ux Ar ·bive.· tles Colonies, ú. Paris ( i"'' J11émoire rl.11 Bnlsil. 
T. r, pp. 122 ü 125) et da.11S 1111 Mémoil'e cln.té de Ca.,\·enll ' le 20 :jnin 1698 
(ibidem, pp. 132 :'t. 134). 

·lll) DE F:m"HIWLLE ou J)]j) FE.I.!IWLLES . 

''
0

) :J o de !alit11ite. !La. Réplique l'rança.isc tlit,: - :J o et trois rptarls. Les 

mot~ - et trois rpwl'ts - furcnt sa.utés paT l'a.uteur de. t:.ette Répon sc· nu 

par lc copiste. 
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tirou com pouca pontualidade d'outros autores, e que fallando 

nas entreprezas e Yiagens dos Francezes por mais de cento e 

cincoenta annos, não fali a na colonia que tinba,m estabelecido 

no Maranhão, e que aquelle gráo de latitude de Norte a Sul 

elo tamanho d'esta concessão é tão pequeua clistancüt, que 

nunca semelhante se concedeu por El-Rey ele França a uma 

Companhia de terra firme na America . Continuando a impugnar 

esta mesma allegacão com a repugnancia ele que tendo limitado 

a concessão entre tres gráo · e tres q ua1tos e quatro gráos e 

tres quartos, diz que se estenderão cb banda do rio adiante 

elos ventos, . em dizer qual é, e cita o DE 1\IIOJL\NI, que sempre 

bamaram de .MaroYi ou i\!Ia.roni, que está em eis gritos. 

Ultimamente o explica com a doação ele que devera fa llar, 

concedida em 1038 pelo Cardeal DE RICHB;LLE; lJ em nome ele 

El-Rey LUIZ x rn ao Oapitüo .JACOB BONTEMI'i 5 1
) e seus socios, 

e confirmada pelo dito El-Rey em 1640, para continua,rem a 

colonia por elles principiada na entrada elo Rio de Cayena, e 

no Rio ele l\1arovi na America, ela banda elo Cabo do Norte, 

e que se estabeleceriam, se poclessem, em outra · terras, rios, 

ou ilhas ni=i.o habitadas por Príncipe a lgLlm christão, depois do 

Rio de Orinoco até o elas Amazonas, que é clepoi~ ele 310 grúos 

ele longitude até 330; e nas ilhas que são depois do 1° gráo 

ele latitude da banda elo Norte até o 9 °, e que achando as 

ditas terras occupaclas por Príncipes christãos, procurassem ele 

se estabelecer com elles commoclamente. 

/)obre estas forças ela doação de JACOB BON'L'EMPS, da qual 

faz duas, nota. tambem duas co usas : uma, que a Companhia, 

a. quem se fez, se chama elo Cabo do Norte; outra, que nã.o 

se diz será principiada, senão seguida, o que approva por 

·upposição a ele 1633, accrescentando que estas mesmas Com-

51
) JAC'OB Bo~TEBIPS. 
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panbias foram confirmadas em 164:) em fct\'Or do Sr. DE 

BRETIGNI 52
) e seus socios, o qual foilá por Governador e 

Lugar-Tenente por El-Re~y, para o que allega a relação que 

imprimiu cl'esta viagem P \.ULO BOCEH, 53) na laudn 2 e 1:16, 

referindo as ordenações que o dito Govemador mandou pu

blkar nomeando-se senhor ela quinta parte das terras sitas 

entre o Rio d::ts Amazonas e elo Orenoco, que saõ comprehen

didos n 'ellas. 

A 611 é, que a di visã.o feita e allegacla, que os Reis ele 

R. ele Vit:e.11 te Castella. fizeram el ' esta parte da America pelo Rio de Vicente 
Piw;.on . 

Ojapor. 

Pi7?çon, é nã,o só injusta, mas imaginaria, pois se nüo pócle 

achar mappa nem geographo que dê tal nome a e~te rio; e 

quanto ao nome ele Ojcvpoc, 6•l) que esta é uma equivocc.tçã.o por 

ser uma ilha assaz grande, sita no meio do Rio elas Amazonu,s, 

que póde servir ele limite ; e que os Portuguezes nunca se esta

beleceram depois elo Cabo do Norte até Cayena, e que os 

Francezes estiv-eram sempre de posse de bzer as pescarias do 

peixe Lamantin ou Buey n 'este mesmo Rio elas Amazonas, e 

ele negociar com os Inclios até trinta leguas além de Macapá 

com passaportes dos Governaclores de Oayena, e que sempre 

o praticaram desde 1679, até que os Portuguezes, que nã.o 

tinha.m l~L nenhumas povoaç·.ões, se lhes tinham opposto para 

os impedir, e os começaram a inquietar do anno ele 1686 em 

diante, que tomaram e roubaram alguns, c os levamm pre os 

ao J?ar~L, o que não podiam fazer por ser posterior a sua posse; 

R.Arag,:n1.1rí e que fabricando um forte no .Rio Ata.gzta:I'Í ou de J.l1a.bm·i, "5
) 

Mabari (Ma-
pary). 

''
2

) B IÜ'l'l'lli ~ y. 

53) PAUL BOYJDJ:. Ouvr. de 1654. Voit" §§ 1920 cr, 1921 de c. DA SJ LVA. 

54) Ojapoc, dan,· la copí.c ele Lisbonnc; 0.1JCIJIOc, cla.ns cellc d'Evora. 
5ii) La Replique fra,nça.ise p<Lrle ele la, r ivier c d' Ar 01r.ar.IJ (Aragnaq) sm1s 

clonner le nom de son a;ffluent J1fapcwy, qu'on reconna.itra. ici quoiqul' le 

copiste ait écrit 11fabari. Elle parl.e cl ·· l 'Ar agllad'f/ counn(•. étau t une riYierc 
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transferiam a ruinas d'elle e a sua habita çuo para o de l\1a.

:Ca,pá, que· tornaram a reeclifi car. 

Resposta c" este qucwto ponto. 

Como este ponto se dividiu em ·eis proposi ções, si divide 

ta,mbem em outras seis a r esposta cl'ellas. 

Gua nto ;Í. 1 n se ro ·poncle, que tendo-se mostrado ele fn,cto 

e de dü·eito a justiça da. causa com que o.· Portuguezes se 

r estituiram a posse, que os Francezes lhe quizeram u urpar, 

d<:t il ba de S. Luiz elo Maranhão, fica constando, por confissão 

do Emba,ix<:Ldor, que os mesmos Francezes se não podorimn 

estabelecer JU1 cidade elo Parú. 

Gnanto ú -" se responde, que confessando o dito Embaixador 

·que as entreprezas feit<"ts contra os Inglezes c Hollanclczes no 

Rio elas Ama.zonas formn legitimas, neccssm·iamente eleve con

fessar que os Portuguezes legitimamente a,dquiriram, pelas mes

mas entreprezas, o domínio e posse das terras do dito rio; 

sendo consequencia infalli vel d'este facto, confesmdo c verda

deiro, que estas entreprezas se fizeram por clefensa ou resti

tuiç.t'Lo ela mesmas terras, e que ao menos ne tempo em que 

'Se fizeram nã.o tinham os Francezes domínio ou posse d'ellas. 

Pelo que, dado que os Fmncezes tivessem antes o commercio 

das ditas terras, o nã.o podem pretender agora por força e 

r azüo cb me:ma doutrina assentada e allegada pelo dito Em

baixador, e corroborada com os exemplos que refere elas terras 

e fortalezas desamparadas por umas nações, e occupadas por 

Qutrn.s. Isto mesmo proeede para com o fort0, que dizem de 

:Macapá, se o houve, c0>mo se affirrna por testemunho dosJndio ·, 

distincte ele l 'Oyapoc ou YcqJoco, le Viucenf Pi111:0II eles Portug-ais. Yoir, ci
dessus, hL note 59 à la. Réplique fra.nçai.-e. 
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conferido só no dito do Sr. DE GEORLES 5G), e por quatro peça 

de artilberia, e outras marcas; não podendo deixar ele saber 

o tal Governador que os Indios n~Lo distinguem as nações ela 

Europa mais que de serem ou não ·erem Portuguezes, e que 

estas peças se tro uxentm do forte de S. Luiz do Maranhão. 

por serem ele menor calibre ; sendo outrosim notorlo que" era 

muito limitado quando se tomou aos Francezes, e que sendo 

arruinado se fabricou ele novo para defenstL de outra semel

hante invasão, e da mesma ilha. 

E supposto tambem que por este modo se devesse entender 

respondido o Padre AcuNHA 57
) sobre as costas elo Rio elo.· 

Toeantins, elle nos clarificft a r esposta 11[1,S lJalavms que usa 

de - q~~ctndo et Fmncéz poblcka SZ6S costct8 -- ütllando do tempo 

preterito, incerto e J..l ã.o definido em que as povoaram, se assim 

fo i, e ni1o do tempo proximo, certo e lJresente, qu e Jhes possa 

dar alg·um direito para as pretender e possuir, mostrando que 

as cleixttram por tanto tempo, que nem memorüt certa poucle 

o mesmo autor ter cl 'aquelle em que diz que as chegaram a 

povoar. 

Confirmtt-se esta resposta com a notoriedade do facto e do 

tempo em que os Portuguezes edificaram e conserYar<tm como ao 

presente conservam na boca e entrada elo mesmo Rio elos Tocan7 

tins, a villa de Camutú, que é a cabeça d'aquell.a Capitani a, se ndo 

indubitavel que para elia n;;Lo fo ram impedidos, nem lançaram 

cl'ella os Francezes. Pelo que, çlado que elles tive ~crn em algum 

tempo o commercio das costas do dito rio, que fictt ao Sul das 

Amazonas na costa do Pará, por occasiã.o da terra que tirc:t Ymn 

elas margens cl'elle ; é igualmente inclubitavel que por este üLc.to 

seu deixaram o tal commercio, e desampn.ra.ram as ditas costüs, 

50) Dl'l J!"E RH()LL E . 

"' ) Ac·t~5:A. 
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e consequentemente que se não podem valer agora elo tempo 

em que as povoaram, ou tiveram o tal commercio, conforme 

as doutrinas allegadas pelo dito Embaixador, que só n'este e 

em outros casos semelhantes podem ter lugar. 

Quanto à 3" se responde, que a, proposiçã.o que n'ella-se 

clc.t por assentada peb pratica ela Europa, ele que as entreprezas 

justas ou injustas não dão nenhum direito se nã.o forem seguidas 

elo uma posse verdadeira, continuada e actual; e o exemplo 

de ,-'urinam, que sendo desamparada pelos Francezes, a oc

cuparam depois os Inglezes, e presentemente a occupam os 

Hollanclezes, nos serve tanto ao intento, como já se disse a 

respeito elo forte ele lVIacapá, se o houve, e se tornou a dizer 

proximamente a respeito ele qmtnclo provoaram as costas do 

Rio dos Tocantins, se assim foi; porque, não podendo dizer os 

Francezes que os Portuguezes n' aq uelle tempo lhes tomaram 

o dito forte, ou os lançaram fóra das cUtas costas, sendo que 

conforme o direito o podiam fazer, claro fica que, se tinham 

o di to forte, ou occuparam em a.lgum tempo as ditas costas, 

desampararam uma e outra cousa, e as deixaram n.ccupar elos 

Inglezes e Hollandezes, elos quaes se restituíram os Portuguezes 

com justo titulo, como confessa de facto e direito o dito Em

baixador. 

'obre a 4"' proposiçã.o de nüo ser seguida e continuada com 

habitaç.ão actual a posse que elas terras elo Cabo elo No r te 

tomou BENTO MACIEL PARENTE, se responde que esta posse, 

além ele ser justa e legitima pelos titulos e actos que se tem 

r eferido ela sua acquisição, se conservou sempre com varias 

fortaleza.s e varias habitações, sendo as fortalezas as ele Cumaú, 

A1·ag~tm·i 58, Rio Negro, e do Torrego, que por outro nome se Araguarí. 

08) L<t Réplique fra nça.ise aYnit fa.it m · ntion clC' ce fort portugais clans 
les tenne~ ,·uiva.nts : - de fort Saiul-.Autoine sm· ta ri(}iere rl'.AI'onw:IJ • · Les 
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ebamou elo Desterro, além ele outras com varias feitorias que 
se tomaram aos Inglezes e I-Iollanclezes, como testifica o Cos

mographo JOÃO 'l'EIXE!HA, que as arruma na sua Descripçã.o 

do Brazil e taboa elo Rio elas Amazonas, e se mostrarú em 

outras muitas car tas antigas, sen do necessario, as quaes deic

sando se aJ.TUlll ~Lr' por tLlgumas vezes, com o tempo ·e torna.ram 

tambem a reedi:ficar, conforme se entendeu necessarlo para 

conservaçüo e cl efensa das ditas terras; e sendo R.s habHações 
as que em. muitas aldêas formadas ha mais de sessenta e cinco 

am1os a esta parte tem por todas as ditas terras os Padres da 

Companhia e o· Capuchos de Santo Antonio e da Piedade, 
suj cHa · ao domínio e leis cl'esta Corôa, além elas que tambem 

tem no sertã.o .dn. mesma pttrte elo No r te os di tos Religiosos da 
Companhia, os das Mercês, e os do Carmo; não podendo dizer 

os Fnmcezes que têm ou tiveram outra posse, semelhante nas 

dita.· terras, por causa de algum a fortaleza ou habita9ão que 
n'ellas fiz essem; porque nem o Embaixador achou que allegar 

ma.is que o commercio que por seus pas::;aportes e por sua 
commissã.o costumava.m fazer os Francezes de Cayena nas ditas 

tenns; devendo entender que conforme o direito esta introdueçã.o 

se niio pócle chamar posse, por ntt.o ser de actos permanentes, 
seni1,o casuaes furti vos; pois que todas as vezes que se acharam 
fo ram impedido , e nos annos proximos foram mortos alg;uu: 

pelos mesmos índios, resistindo á violencia que os taes Francezes 

lhes intentaram fazer e às suas mulheres e filhos_ 
Confessando o Embaixador a posse dos Portug;ueze ·, cHz 

ser de pouco tempo, e não sabemos que houvesse outra mais 

antiga, nem que depois ele Inglezes e Hollandezes em outro 
algum ma~s que agora se quizesse fazer interrupta1 como fica 

doc:mnellt~ frnn<;.ni.; <k l'époque montrent tr(ls claiTcm eu t que l;t li g nc-fron

t i el'C' l'(•clmnúc: pm· !e Portugn.l n 'útait pas eell c llt• l 'A ragnai:IJ , m~ti: lJic n 

c<•l lt• tle l'O,ijapoc oú Yrtpooo. Vo ir In. 11ote 4.!) il la Rép liqm• i't·::tn<;.n.i:e tlt• 16!=19. 
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dito, e o testemunha com igual individuação do que fica a.pon

taclo pelo Cosmographo .T oÃo 'l'mxEnH das ditas fortalezas que 

se tomaram aos Inglezes e Hollanclezes, SThrÃo Esnmo DA 81LvEm.l, 

na Relaçào citada., fi. 13, e FRANCisco TmXEmA DE MoRAEs, tan

bem na sua Relaçélo já eita.cht, Ca.p . :3 , fi. 28 até 38, o qual 

fal tando ela dita guerra, dos Inglczes e Hollanclezes, e el a. que 

os Portuguezes tiveram com os Gentios, que não foi menos 

perigosa, e não clnviclando escrever ela que na ilha de S. Luiz 

do Maranhão se teve com os Frnncezes, nã.o fa.llou palavrn. 

alguma, de l [Ue se possa entender que a tiventm com elles nas 

ditas terras sitas ao Norte elo Rio elas Amazonas, nem se poderá 

mostrar autor que a refi.ra. 

Confessando tambem a habitaçi:Lo ou fortaleza elo Rio Negro, 

diz não merece este nome por er de uma simples casa com 

uma peça de artilheria, devendo entender, conforme o direito, 

que nem a habitnção por nfLo ser grande, nem a fortaleza por 

ser pequena, tem meno · valia par::t a justificaçã,o ela posse e 

do domínio, do que podia ter uma. grande povoaçã.o com uma 

grande fortaleza. 

Passa a dizer que a habitnçií.o de Corupatuba o ni!Lo é ele • 

Portuguezes, citando o Padre AcuNHA, Liv. 2°, N. 76, e MANoEL 

RomnGUEs, Cap. 12, que dizem . ·er uma aldêa ele Indios feita 

e l\jeita pelos Portuguezes, e que foi a primeira que elles 

tiveram; ao que se r esponde, qLle estas são t1. povoações em 

q ne se comprova o maior domínio e o direito melhor po. se, 

porque ·ão aquellas em que os mesmos Inclios se r econhecem 

vassa.ll~os, e aquellas em que os H.eis exercitam a sua maior 

.iurisdicç,ão . 

Esttt a lclêa é a cabeça cl'outras muitas ~ita.s na ditas terras, 

a sendo a 1n'Ü11eira que diz o Padr e AcuNIIA formarttrn os Portu

guezes, é a que prov~~ nã.o só pel<:L sujeiçã.o elos Indios o clomi

l;do cl'esta Corôa, mas a que justifica por cau~a elo tempo de 
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ma.is de 65 a.nnos a estn parte aquella posse, que diz ser de 

pouco tempo o cbto Embaixador, o' qual se quizesse ler de todo 

o dito Padre Acm.\THA, acharia n 'elle Liv. 2°, Cap. 12, e no Padr e 

MANOEL RoDRIGUES, no mesmo Liv. 8°, Cap. 22, que no r io Geni

pape 50
) , que corre pela parte do Norte, tem os Portuguezes 

muitas aldêas de Indios á sun devoção, nomeando entre ellas 

as el o Rio Rarmabyba, que tendo assento em suas primeiras 

ribeiras, obedecem aos Portuguezes que o.· g·overnam. Pelo 

que tendo os Portuguezes a St\i eição e obedien cia 60
) elos Inclios 

que h tlibita m nas ditas terras, e sendo o principül e unico ti:·ucto 

que esta Corôa por suas leis procurn, tirar cl'elles para maior 

bem de suas almas, administrando-os com Missionarios fazendo

lb es Igrejas, nomeando-lhes justiças, e consen Tando-os em sua 

liberdade, nenhumas outra::; povoações são necessarias, nem o 

seriam as fortalezas, se nã.o foram ordenadas para os defender 

de outros Indios bnwos que os infestam, e parn, def~nsa de 

qua lquer invasão, que por outras nações se qqeira sem raz;:'to 

fazer ao:;; domínios cl'esta Cor ôa, 

Confessamos que os Portugueze · se não viram nunca da 

R. Ojapoc. outra parte do Rio Ojapoc 61) , porque observaram sempre·.a or

dem com que Portugal procura, só eonservar o clominio elas 

terras de que é senhor ; observamm a divisão que d'aquellas 

R. de Vicente terras ma ndou fazer o Imperador (;2) CARLos V pelo Rio ele Vicente 

Pinçon. Pinçon com as armas de ambas as Corôas, confrontando cada 

uma d'ellas as partes que lhe tocavam, como r efere pelas re

lações ele Portugal, França e Hollancla, o dito Padre FR. 1\IIA.ucos, 

no dito Cap. 5°, pag. 243, ant. lit . A., e affirma o Capit f.'to SI-

"u) Riviere Genipap o ou .. Parú, affluent Lk In. ril·e sc.ptentrim11tle ll c 

J'Arnazone. 
00) Le mot - obedieucia - mttnquc S LU' la. copie d'E1·ora . 
ut) Riviere O.fclfJOC clans hL copje ele Li:bonne; 0/japoc dans celle cl'Evurn . 
02) Ce rnot manque à Evora. 
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Mito Es·rAcro DA SILVEIRA, na primeira lauda ela sua Relaçü.o 

<trraz citada, a qual se imprimiu no anuo de 1624, treze annos 

antes da do~~çã.o que El-Hen FILIPPE IV fez ao dito BEN1'0 l\1A

{)JJ<;L P.AJ.mN'J.'E, que foi no anno de 1637; e cl'aqui se tira que 

-os Portuguczes occupam, pretendem conservar-se nas terras 

que s:J,o d'esta Corôa, e que nã.o querem, nem pretendem as 

qn e podem pertencer a outro.· Príncipes. 

N;:-Lo poclemof; comtudo confessa.r o que se diz erem os 

ma,rcos elas terra · doadas a H1~NTO MACIEL P.AJ.tEN'l'E as pedras 

q ue se pozemm pelos Francezes para. cobrir o corpo do Apostolo 

mi ·sionario que n 'ellas fallec eu, porque uem o tempo, n em a 

fórma cl'ellas mostra que o podia ser. O tempo, porque não 

poderia consen7a.r-se . a memoria cl' es te corpo do anno ele 1637, 

€ 111 que por ordem ele FILIPPE IV se demarcaram as ditas 

t erras, como j;-1, mostrou no primeiro papel, até o ele 1697, em 

·que se foi proc urar pelo , 'r. DE Smwms 63
) , e a. fórma, porque 

a s pedras cl11 dita demarcaçã,o tiver<"Lm e têm as Armas elos 

Reis de Portugal e ele 9 a 'tella; mas antes se convence que 

a ::; peclms com que se eobriu o apostolo seriam algumas que 

·e tirassem elos marcos que falta rn ntts ditas terr~s. 

Nem os Fr;tncezes podem nega.r que hoLnre estes marcos, 

e que cll es se pozeram, pois o confessou sen mesmo Missio

Ilario DANIEL LA PJ~NRER H) ern uma carta., que escreveu a outro 

missiona.rio cl'esta Corõa 1 or nome ALorsro Cox..TRADO 65) , ambos 

da Cornpan bia do J esus, e Allemi1es ele mtçfLo, a,pontanclo n 'ella 

{) sitio em que e:xL tia, um dos ditos marcos, como se vê da 

uH) Le p11.s ·ng-e pelo Sr. JJ.Iil SJDHOLES - numque daa1 s la copie d'Evora. 
L c copi ste 1l e T-'isiHlnnP n (~crit - m~ S E IWLT<lS - a.u li.en de - F E I.nl.OU, E>; 

OU li'EJ!ItOLL ITI . 

"·
1
) DANJEJ, L .ll'J l\mn , ll ans la. eopie ele Lisbolllw. 

H") Le Pere ALOl;;IU C ONHAllO P~'ElL, missionna.ire a.u ~ervice clu Po l'

t ngal, fondatcnr Ll c lu. mi:sion de Ta.ba.ni.pi.xi, am Norcl ele l'Aragua.ry. 



11:? RÉPONSE POR.'l'UG.HSE:, lti\1!1 

Relaçào que fez o dito Padre ALoi~IO CoNH.Auu, e ~e mo~tr<U'i:Í. 

sendo necessario 66). 

Sobre a 5" se tem respondido mostrando se que os :!Tn1JJ1-

cezes nun ca tiveram posse das ditas terras elo Ca.bo do Nor te, 

pelo que ni:í,o póde ser injusta a que se tomou por BENTO· 

11iACIEJ, PARENTE, em virtude de sua doaçã.o, Gomo além do 

referido, ex abu ndante se tornará a mostrar no diante. E 

quanto ás concessões e doações, que se allegam das dita.

terl'as por El-Rey , Christianissimo a varia.s Companhias, ou 

sejam as de Rui:w e Dieppe, de que ütlla o Padre FoullNIEll, 

ou outras com mn,ior ou menor extensão de gráos, do <1nno 

de 1633, e cl'elle par:1 diante até o de 1o49, nenhuma cousa, 

fazem para o intento por duas r<:~~zõ es . A primeira, p lc'1 

expressa condiçã,o com que se fizeram, de não serem a· terras. 

occuptLdas por outro algum Príncipe chri. tão, o que fo:i 

attenção digna d'El-Rey Christianissimo . A segun cla, porqne 

nenhuma d'ellas chegou a ter effeito, aincb que n'esto papel 

de réplica se faça grande força em se no1nem- ntL · ditas con

cessões urna das ditas Com1 nnhias elo CtLbo do Norte, e em .- e. 
dizer que era para continuar n colonia que tinha principiado 

junto de Cayena; comtuclo se responde, que o nome não c1:~ 

ser as c.ou ·as, e o recebe ordinnriamente como n 'ellas pócle ter 

lugar, e ni:Lo se eleve attencler quando o repugna tt mesma 

natureza cbs cousas que e intent~'1il1 nomear; e assim nada. 

importa que se nomeasse ou deixasse de nomear a dita Com

panhia elo Cabo do Norte, não podendo ter lllgar no Ca,bo do 

N0rte a dita Companhia, sendo o dito Cabo elo Norte dos vas-

r;") Cettc Rela.tio11 llu Pere PWEIL est penlue, ma.is plusieurs Pii!H'~ 

tles notes qu'il a. prises pour la. rétliger :011t prú:e11t!;.e: mail1temmt, t>.n f:u:

sirnilé, iL l'Arbitrc. Ccs 11otes montrcnt que Je: 11om: Tfiuoent Pütr;ou. O.!Jri)Jnc, 
Wiapoc, Oja.poc ou 0.1/a.poco 11 e s'}l,ppliqmüeut qn'á 1 :~ ri \' ier e :\ l'Ouest (ltl 

( \ 1p d'Ora.ng!'. 
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sallos d'esta Corôa; como tambem não importa que se diga, 

nas ditas concessões, que a colonia em principiada; porque 

além de não constar d'ella, o mesmo Embaixador tem assentado 

por doutrina certa que a posse não dá algum direito, se não 
fôr actual, e não fôr seguida. 

Não é necessal.·io defender o Padre FounNmn, porque não 

é autor portuguez, e sobre ser francez de ntllscimento e creação, 

o defende a grande opinião que por seus escriptos conseguiu 

sempre em Fra.nça e em todas as mais p~trtes ela Europa; e se 

compiloll mal os autores francezes que antes d'elle escreveram, 

não os vemos citados mais que os elas relações que já ficam 

respondidos; e os Portuguezes não podiam fazer que o seu 

livro se imprimisse ou deixasse de imprimir em Pariz, onde se 

imprimiu no anno de 1643; nem se podia valer das noticias 

de Portugal, porque escreveu muitos annos antes de se cuidar 

n'esta questão e de se responder ao primeiro papel elo Embaixador. 

Tambem se não necessita de impugnar as ordenações que o 

Sr. DE BRE'l'IGNI, sacio da ultima Companhia, mandou publicar, 

sendo Governador de Cayena, nomeando se senhor da quinta 

parte das terras sitas entre os rios das Amazonas (e d? Orenoco) 67
); 

porque se esta pratica é dos Reis da Europa tomando títulos 

de terras que são de outros Reis, que muito é que o fizesse 

um Governador sacio e interessado na dita Companhia ! Não 

podemos comtudo esquecer-nos de 1VIoRERI, não só autor francez, 

mas dos que são de maior nota entre os da sua nação 68
), o qual 

já temos allegado a outro intento: a descripção que faz de 

Cayena, verbo Cayene, T. I, fi. 162, nos comprova a resposta 

07
) Les mots entre parenthese manquent sur les deux copies de Lis

bonne et d'Evora, ma,is ils se trouvent dans la citation faite par l'Ambassa
cleur ele France. 

08) Au lieu ele - entre os da sua nação - on lit - entre os seus escrip
tores - sur la copie cl'Evora. 

Répl. clu Brésil. T. IV. 8 
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d'esta e da quarta proposição atraz escripta, com as palavras 

seguin tes : - Oayena é uma ilha ela Americana Guyana, como 

cem leguas elo Rio elas Amazonas ; fica-lhe ao meio-dia a bocca 

elo Rio de Oayena, que lhe dá o nome: esta ribeira tem seu 

principio nas montanhas do lago de Pttrni 69
), toma o seu curso 

pelo paiz d0 Galibis, e continúa pelo espaço de cem leguas. 

A ilha, que esta ribeira abraça, tem de comprido q uasi sete 

leguas, e de largo quasi tres, entre dezoito e vinto ele circuito. 

Ella é boa e fertil. Os Francezes foram os primeiros que se 

estabeleceram n'ella em 1625, e n 'ella tem o forte de Oeperú 

e outras colonias desde o anuo de 1635; mas não lhe sendo 

sempre os successos favoraveis, se viram muitas vezes obrigados 

a se retirarem; alli tornaram no anno de 1640, e tambem em 

1652, e por falta de soccorro se retiraram em 1654. Os Hollan

dezes habitaram n'ella pouco mais ou menos no anno de 1656, 

e ahi ficaram até o anno de 1664, em que foram lançados fora 

pelos Srs. DE TRACY e DE LA BaRRE. Os Francezes alli estabele

cidos n'esta fórma foram lançados pelos Hollandezes eni 1676, 

aos quaes lançou fóra em 1677 o Sr. Vice Almirante D'EsTRÉEs. 

Pela autoridade d'este autor todo empenhado nos interesses 

da França, e nada suspeito aos de Portugal, se mostram tres 

cousas, que totalmente desfazem os argumentos com que se 

tem procurado n'este papel da réplica provar a posse dos 

Francezes nas terras sitas ao Cabo do Norte do Rio das 

Amazonas 70) . A primeira, pela descripção que faz ele Oayena; 

a segunda, pelas colonias que na mesma ilha ele Oayena se 

00) D<ms le Grand Dictionnaü·e de M01mm on li.t Parime, et non Parni. 
Il s'ag-is:ait elu granel lac ele Parime, lac fi1buleux auquel, clans le pays ele 
l'J!Jldomdo, croyait -on, il était possibJc cl'a.rriver en r emontant l'Oyapoc ou 
Wiapoc. 

70) D '<tpres la copie de Lisbonnc. Dans celle· cl'Evora, les mots - do 
Rio - J'urent :autés. 
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-chegaram a estabelecer pelos Francezes; a terceira, pelo tempo 

Bm que na dita ilha tem persistido, que é do anno de 1676 
.a esta parte. 

Na primeira, porque esta descripçã.o da dita ilha com os 

-limites d'ella é totalmente alheia das terras sitas ao Cabo do 

Norte do Rio das Amazonas. Na segunda, porque se mostra 

·que as colonias que se procuraram estabelecer pelos Francezes 

:são as que se principiaram na mesma ilha de Cayena, pois 

não falla este autor em outras. A terceira, porque do anuo 

·de 1676 a esta parte se não diz nem póde dizer que o Fran

·cezes fizeram algumas colonias nas terras do Cabo do Norte, 

nem para com ellas se póde allegar a posse do commercio, 

·quando a tivessem, mais que até o anno de 1685, em que 

.fizeram a primeira queixa, e se contam nove annos, e em que 

não ha outra prova mais que a ele uma introducção furtiva, 

que se allega pelo dito Embaixador; sendo aliás certo, pela 

-computação dos annos atraz de 1625 até o ultimo de 1676, 

·que tiveram os Francezes sempre contenciosa a dita. posse de 

·Cayena, e nunca disputaram de outra, nem procuraram ter as 

·do Cabo do Norte, de que ao presente se trata. E sendo 

tambem aliás certo que os Hollanclezes e Inglezes se quizeram 

no meio tempo introduzir nas ditas terras, fazendo fortalezas 

·e feitorias, e que d'ellas foram lançados pelos Portuguezes por 

·força d'armas, e em conservação elo seu direito, como fica dito. 

Quanto á 6a se responde que sem embargo de se não ter 

mostrado a injustiça que se alleg·a da repartição ou divisão 

feita d' esta parte da America pelo Rio ele Vicente Pinçon, e R. de Vicente 
Pinçon. 

·de se não poder dizer imaginaria, por não fazer d'ella menção 

nem d'este r io LAET, que compilou tudo o que tinham escripto 

.até aquelle tempo os autores que escreveram d'estes descobri

Jnentos, pois LAET, se é o mesmo de que falla o Padre lVIANoEL 

.RonmauEz1 Liv. 2°, Cap. 15, fi . 128, podendo ser que omittisse 
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esta noticia, escreveu muitos annos antes que se tivesse desco

berto o Rio das Amazonas, e assim não podia ter noticia ela. 

dita divisão que depois se fez, nem elo dito rio que depois se 

descobriu. 

Comtudo, como se torna a repetir a injustiça dita, na sup

posição de estar provada, affirmanclo-se ele mais, por funda

mento de ser imaginaria, não se poder achar mappa nem 

R. ele Vicente geographo que dê tal nome de Vicente Pinçon, ao dito rio; nos 
Pinçou. 

R. ele Vicente 
Pinçou 

ou Oyapoc 
ou Oviapoc. 

pareceu necessario 71) mostrar a justiça da mesma divisão com 

os autores, mappas e geographos que a tratam e referem, e 

com os mappas, autores e geographos que tratam do dito rio 

com o nome de Vicente Pinçon, e Oyapoc, ou Ovictpoc 72
), que 

valem o mesmo. 

Mostra-se a justiça ela dita divisão1 não só pelo direito que 

os~Reis de Portugal e Castella tinham para a fazer, como con

finantes, e como primeiros descobridores e occupantes que con

tencliam ser elas ditas terras, in his q~tce SoLORS. de Jzwe In

diarum1 Tomo 1°, Cap. 3°, Ns. 21 e 31 1 cum seq., et Cap. 4°, 

Ns. 12, 39 et 40; et Cap. o0
1 N. 50, acl num. 59, 60; et 681 

ad nwn. 73. 

E não só pelo que tinha mandado fazer o Santo Papa 

ALEXANDRE VI para aquietar e compôr as diseorclias que havia 

entre ambos os Reis, mandando lançar aquella assaz decantada 

linha do Norte a Sul desde trezentas e setenta leguas elas 

ilhas dos Açores e Cabo Verde, por duas Bullas passadas em 

71
) Les mots entre ce - tratam - et le - tratam - suivant, i"nrent 

sEmtés sur lR copie el'Evora, ce qui elonne pour ce passage la réclaction 
suivante: - • nos pareceu necessario mostrar a justiça da mesma elivisií() 
com os autores, mappas e g·e.0gra.phos que tratam elo dito rio com a nome 
ele Vicente Pinçou, e Oyapoc, ou Oviapoc, que valem o mesmo ». 

72) Dans l'original, il y avait proba.blement: - Wicopoc -- comme plus 
loin. Sur les deux copies, ele Lisbonne et cl'Evora, ont lit: - Vicente Pinçon 
- e Oyapoc ou Oviapoc. 
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Maio e Junho de 1497; as quaes, além d'outros muitos autores, 

.<:ts transcrevem SoLoRs., dito Cap. 6°, N. 69, e Lib. 2°, Cap. 24, 

·et Num. 15 cztm seq.j Po1·tugal ele Donationibzts, Tomo 2°, Parte 

.Ja, Cap. 8° a N. 93: ordenando que esta linha fosse limite, 

baliza e termo dos domínios que a cada um dos taes Reis to

·cavam nas terras e descobrimentos feitos e por fazer, em umas 

-e outras Inclias Orientaes e Occidentaes, em uma e outra 

A merica Meridional e Septentrional. 

lVlas ultimamente pelo contracto que celebraram por escrip

tura publica, em 22 de Abril ele 1529, o Imperador CARLOs V 

e El-Rey D. JoÃo III, intervindo o preço de trezentos e cin

coenta mil cruzados, que o dito Imperador recebeu, e que o 

·dito Rey D. JoÃo o III lhe mandou entregar em razão das 

·duvidas que renascentm sobre a execução da dita linha, que 

por este modo ficaram compostas e extinctas para se uão 

poderem tornar a mover e suscitar. Esta escriptura se guarda 

11o A.rchivo da Torre do Tombo d'este Reino, e a referem e 

testemunham o mesmo SoLORS., dito Li-v. 1 o, Cap. 6°, no 72, 

·Cina. finem: .ANTOl\TIO DE HERRERA, na Histo1·ir:t geml elas Inelias, 
Decacla !J,n, Liv. 5°, Cap. 10, 11° 117, JoÃo DE BARRos, na His

to?·ia ela Asia, 4a Parte das suas Decadas, Li-v. 7°, Cap. 1 o, 
pag. 122. 

Sendo tres as clausulas que se acham n'esta mesma escrip

tura, além d'outras que não servem para o intento. A primeira, 

·de que, ainda que a linha da repartição não comprehendesse 

.as Molucas, em modo que ficassem nos limites de Portugal, a 

haviam pôr lançada ao Oriente d'ellas. A segunda, que as 

·capitulações feitas entre os ditos Reis sobre a demarcação do 

Mar Oceano ficassem firmes e -valiosas, e que ainda que o dito 

contracto por ser ele 1·et1·o se desfizesse, a capitulação dos limites 

que n'elle se co11tinha ficaria, em sua força e -vigôr. A terceira, 

que se alguns vassallos de Castella entrassem na demarcação 
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da linha, descobrindo algumas terras ou ilhas, seriam d'El-Rey 

ele Portugal, como se seus vassallos as decobrissem. 

Pelo que, a.ssentado este contracto sobre a demarcação da. 

linha que tinha mandado fazer AT"EXANDRE VI, com o supremo

poder que tem para dispôr elas terras elos gentios ü1:fieis, em 

ordem a se introduzh· e estabelecer n'ellas a Lei de Ohristo 

e a propagação do Santo Evangelho, e em ordem tambem a 

compôr as duvidas, dissenções e cliscordias dos Reis catholicos. 

sobre a occupação e demarcação das ditas terras, - ex his q_ua?: 

SüLORs., dito Liv. 1 o e dito Oap. 6°1 no 69, et Po?'tug. de Donat.,. 

dito Oap. 8°, no 73, fica claro que a dita ultima divisfw que 

fizeram os ditos Reis ele Oastella e Portugal sobre as ditas 

terrcts sitas no Cabo do Norte do Rio elas Amazonas, ou fosse

antes ou depois elo dito contracto, sempre foi justa e legitima

mente feita, e ordenada antes elo contracto pelo Imperador 

CARLOs V, por ficar confirmad~L n'ella depois do contracto pelo

mesmo Imperador e por FrLIPPE IV, porque se obrou em sua, 

execução e observai1cia. 

Mostra-se que nfto foi nem é imaginaria : 

Em primeiro lugar com os autores que o referem, confir-· 

R. de Vicente mam e tratam cl'elle com o nome ele Vicente Pinçon, os quaes. 
Pinçon. 

são o Padre MANOEL RoDRIGUES, no dito Liv. 1°, pag. 15, fl. 149; 

o Padre Fr. l\IARcos DE GuADALAXAl'tA atraz citado; e na 5" Parte 

da Histo?·ict Pontifica,l, Liv. 9°, Cap. 5, pag. 243, let. D, SoLOI'ts.,. 

dito Li v. 1 o, Cap. 6°, N. 59; Sll<rÃo Es'rACIO DA SILvEmA, na pri

meira htucla ela sua Relctção j o capit fLO FRANCisco TElXI~mA DE 

MoRA.Es, na la Parte ele suas Relações Histo?·icas, Cap. 3°; o Padre 

SIMÃo DE VAscoNCELLos, no seu livro elas Noticias elo Bmsil, tl. 14, 

N. 16, et ael finem, e fl. 18, N. 21; o Padre ALoNso n'OvALLE, na. 

sua Desc1·ipçcio elo Chile já citada, Oap. 7°, fl. 118, dizendo que 

VrmTIN'rE PrnçoN, ou VrcEN'rE ANNEs PrnçoN, como outros lhe 

chamam, depois de entrar no Rio elas Amazonas, continuou na. 
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volta de Par 73), como igualmente diz SoLoRs., atraz referido, 

aonde achou outro rio menor, ele que tomou posse; pello que se 

póde entender que foi este, c que tomou o nome de seu desco

bridor; o Padre JoÃo DE Sou. ·A FERREmA, no seu livro intitula,clo 

Noticim·io Mamnhense 74) , cap. 4°, affirmanclo que no Maranhão 

viviam no tempo em que elle escre \reu muitas pessoas que 

viram e apalparam o marco posto no dito Rio de Vicente Pinçon R. de Vicente 

com a.s Armas cl'esta Corôa, e a fi. 5 cita muitos autores e 

cartas que fazem a dit<"L divisão pelo Cabo de Rumos, q ue é o 

do Norte, e pelo Rio F1·esco, que é o de Vicente Pi1zçon. Esta 

mesma demarcação seguiu JERONlMO GmAvA TARRAGO~'Ez, no seu 

Tmtado ele Cosmogmphia, Liv. 2°, pag. 110, nomeando o Cabo elo 

Norte por Cabo de Rumos. Sobre todos o grande REINEI, 7 r'), na 

sua Crwta geml ela Amm·ica 76) , mostra as terras e limites ele 

Castella e Portugal com as bandeiras ele uma e outra Corôa, 

signalanclo clistinctamente o meridiano ela linha ela repartição 

Pinçou. 

R. Fresco ou 
de Vicente 

Pinçou. 

de umas e outras terras, e limites pela bocc<:"L do Rio F1·esco, R. Fresco ou 
de Vicente 

qu~ para o intento val o mesmo que o chamado de Vicente Pinçou. 

Pinçon, a inda que com cUfferença dos nomes, por que ou seja 

ele um ou de outro, é o mesmo em que se pôz o marco, e pelo 

qual se fez a dita divisão. 

Em segundo lugar se mostra não só com um, mas com 

muitos mappas e geographos, que além elos ditos autores es1)e-

1
") Pal'ia1 le golfe et la presqu'ile ele Paria, à l'Ouest ele l'ile ele TrinielH.el. 

a) :tvla.nuscrit rle 1685, Bibl. Nat. ele Lisbonne, 11° 467 moelerne, ou B. 6.19 
fonds aucien, pp. 70 et suiv. Le Pere SouzA FERREmA, qui, penelant ele 
longues années, a babité trmtôt le Paril., tantôt le Maranhao, place le CajJ 

dn .Nord par 2 o 401 ele lat. Norel et la Riviere de Vincent Pinçon à 40 lieues 
de ce cap. 

75
) Il est question iei de JORG·E HEINEL, cité pa.r les Plénipotentiaires 

portugais lors eles négociations ele 1681 :wec l'Espag11e au sujet de la Co
lonie clu Sacrement, dans la Plata.. · 

76
) Introuvable. 
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R. df. Vicente cialmente faliam cl' este rio com o nome de 17-icente Pinçon) 
Pinçon. 

como o mesmo Embaixador póde ver em GERARDO lVIEIWA'r 77), 

na sua Fab?·ica do Mundo, o qual na primeira Ca1·ta geml da 

R. de Vicente Ame1·ica lhe dá o dito nome de Vicente Pinçon) e na descripção 
Pinçon. 

R. Wiacpoc 
ou Yapoc. 

R. de Vicente 
Pinçou. 

Vic.Pinç.on. 

da província ele Guyana mostra este mesmo rio com o nome 

Wiapoc ozt Yapoc 78
) ao norte do rio das Amazonas, como tam· 

bem FREDERICO Wrr, e JoÃo BLAE 79
) Hollandez; mostrando-se 

por este modo que lhe convém um e outro nome. ABRARÃo 

ÜR'J.'ELIO na Taboct clct Ame1·íca 80), que anda na segunda impres· 

sã.o feita e.m Anvers do livro que compôz elo Theatro do ivfundo, 

lhe dá igualmente que GERAimo o mesmo nome ele Vicente 

Pinçon. JoÃo TmXEmA, cosmographo cl 'este Reino, na Descripção 

marítima da Terra de Santa Cruz (que é a do Brazil), e na 

primeira ca,rta geral que fez d'ella, que imprimiu no anno de 

1640, trn,z o dito rio com. o nome ele Vicente Pinçon 81) . 

77) GERA 1m MmWATü:lt, carte ele 1569, n" 19 clans le Ju•· Atlcts cln Brésil. 
La riviere ele Vincent Pinçon se tl·ouve sur cette curte, comme sur presque 
toutes les cartes, trés loin de l'Amazone. 

78) Wiapoc ou YcljJOC dans ln. copie ele Lisbonne; 0.1Japoc elans celle cl'Evora. 
I! s'ag-it cl'un eles Atlas jlfercator-Honclius, clans le:quels on voit la Mappe
monde de RUlll OLnus MEJWATOR (i •' Atlas cln B!'ésil, n• 33) et la Carte ele 
l'Amérique, ele MICHAEL lVIERCATOR (ibidem , n• 39) clonmmt la Riviere ele 
TTinceut Pinçon , ct la carte particuliere ele la Guyane, donnant le Wiapoco. 

70
) .J. BLAElJW. C'est la mêmc ca.rte (même planche) ele G. BLAEUW 

(n• 62 elans le i ••· Atlas cln Brésil) sur laqueUe l'Of)Cf1JOC est nommé Wi:cqJoco. 
La carte ele Fm!lmlmrc DE vVIT n'es t, pour cette partie, qu'une copie ele la 
précéclente. 

80
) Owr.UJLlUS, Carte Jl0 21 clans le 1°' .Atlas dn Brésil: - Riviere ele 

Vincent P inç:on trús lo in el e l' Amazone. 
8 1

) N° 66 clan: le i "' Atlas dn Brésil. Cette carte est moins bonne que 
les précéclentes, m::tis ma.lg-ré cela, elle pla~e le Vincent Pinçou à 35 lieues 
marines clu Ca.p clu Norcl, leqm3l cl 'aprés ce cartog-raphe, se trouve par 2 o 

ele latitude N orcl. On a. cléj 1L fait o bserver clan s le 1°' J11émoire cln Brésil 
que sur les cartes clu p1·emim· eles .J. TEIXEIRA presque toutes les posi.tions, 
les distanccs et lcs clirections ele la côte sonl; J'aus:es. 
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Pelo que, assentando tambem a duvida do dito Embaixador 

em que não havia mappa nem g·eographo que désse ao Rio R. de Yapoc 
'I'T ou de Vicente 
.I. apoc 82

) a nome de Vicente Pinçon, 1)arece que a não I:>Oderá Pinçou. 
ter jámais, nem allegar depois de tantos autores, mappas e 

geographos, que, como dito é, póde ver nos que ficam re-

feridos, e se lhe poderão mostrar muitos mais feitos na língua, 

vulgar de Hespanha,, sendo necessario. Nem poderá su 'tentar 

que este nome de Yapoc 83) é de. uma ilha sita no m~io do 

Rio das Amawnas, porque, além do referido, todas as Hhas 

do dito r io se acham arrumadas nas cartas com seus nomes 

proprios, e este de Yapoc 8'1) não é de alguma d'ellas, como o 

dito Embaixa,dor podia ver nas que compozeram os seus cos

mographos SA.NSON E Duv.A.L 85) . 

Menos pôde sustentar que esta ilha haja de ervir de 

divisão entre as Corôas, pois a não ha, e alem elos autores e 

mappas citados, que testificam serem d'esta Corôa as terras 

do Cabo do Norte, tms pelo que affirmam, outros pela demar

cação que cl'ellas fazem, não eleve ficar em silencio o cosmo

grapho ANT01i'IO SANaREs, o qual, no map1)a que fez elo Rio elas 

Amazonas na era. de 1642 86) , mostrando com divisão das Armas 

das Corôas as que são de Oastella e as que sfLo de Portugal, 

arruma com as arma,s de Portugal as de que se trata, e ficam 

no Cabo elo Norte do Rio das Amazones. 

82
) Ycq;oc daus la copie de Lisbonue; O.!Japoc clan: celle d'Evora. 

89
) Yaf.JOc clans la copie de Lisbonne; O.!Japoc dans celle d'Evora. 

8'
1
) Mêmes variantes sig-nalées daus la note précéclente. 

85
) Sur les cartes de NICoJJAS SàN. ·oN, la riviére à l'Ouest clu Cap 

cl'Orange porte le nom de Wiacopa (16õ0) ou de P{iapoco (1656 et 1679). Voir 
les 11°8 72, 73 et· 78 clans le j or .Atlas Brésilien. Sur ceLles ele GUILT,AUME 

SAN. 'ON: FViapoco (1679) et YcljJOqne ou ViCijiOCO (1680) voir les 11°' 78 et 80, 
même Atlas. Les cartes ele P. Duv AJJ clounent VicfJJOCO (166<1, 1667, 1677 et 
1679) (ibidem, no• 77 et 79). 

80
) Cette ca.rte est jusqu'ici introuvable. 

Yapoc. 

Yapoc. 
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Nlmca os Portuguezes duvidaram das terras que süo do· 

limite ele Cayena1 como se apontou no primeiro papel1 nem 
seria possível que se intromettessem n'ellas ainda que os Fran
cezes se quizessem intrometter na.s que ão d' esta. Corôa, porque 

seria, encontrar as ordens que tem de Portugal. E pelo que 

toca. ás pescarias elo peL-xe La.mantin1 se refere este Papel ao 
da primeira Resposta, porque se não allega ele novo cousa que 

necessite de outra especiaJ. 
Ultimamente se satisfaz a este mesmo ponto; pelo que 

repete elo forte ele Macapá, porque na supposição de nã,o ser 
o de Cuma.ú, o tal de l\1acapá se não acha em alguma ca.rta, 
e qua.ndo seja o ele Cuma.ú, este foi tomado aos Inglezes, como 

já se disse no dito primeiro Papel da resposta do terceiro 
ponto, e o af:firma. sobretudo o ca.pitão PEDRO Tmx-mmA na 
rela.çKto que fez de sua. viagem elo Rio das Amazonas, o qual 

cita lVJ ORERI, autor francez já aJlegaclo, dizendo que tem esta 
rela.çã.o1 l.ouva.ndo-a. não só de boa1 ma.s com prerogativa. de 

excellente 87) 1 consta outrosim do Liv. 1 o e 2° elos Registos 

Reaes,. que se guardam no Archivo da cidade de Belém do 
Pará. E se os Portuguezes funelara.m sobre as suas ruina.s, ou 
reeclificaram depois de o terem edificado, ni:bo é materia que 
possa pertencer ao direito elos Fra.ncezes sobre o dito forte, 
não se podendo negar, que a recuperaçi:bo que cl'elle ultima
mente e incontinente se fez, era permittida aos Portuguezes 
pela. invasão e espolio, que .na confiança. ela paz e amisa.cle de 
amba.s a.s Corôas lhe fizeram os Francezes. 

87) Voici ce qu'on trouve clans le Dictiomwire de Mmmm, 2• édition, 
au. mot Allutf.lones: - •Nous avons une excellente l~el ation clu fleuve des 
Amazones composée par PIERRE TEXEIRA Portugais. n eut la curiosité 
cl'en suivre Ie cours, et il y employa si."< mois ele l'année 1639.• 
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Quinto ponto · do Papel de Réplicet elo Embaixado1· ele Fmnlja. 

Consiste este ponto em se arguirem tres objecçõe , que 

suppõe fizéra o a.utor ela, dita resposta contra o primeiro papel 

elo dito Embaixador, sendo a primeira, que disséra não fizeram 

os Portuguezes queixa elo commercio que os Francezes tinham 

no sertão do Rio elas Amazonas, pelo cuicla.do com que os Go

vernadores ele Cayena trataram ele impedir que d'ella se 

fiz essem informações, ou ela attenção que tiveram ele a sup

primir, querendo o mesmo Embaixador se explique como po

diam os ditos Governadores impedir que os Portuguezes fizessem 

as taes informações, como es tavam sujeitos para isso, e como 

deixaram de fazer queixas á França ou a Cayena antes elo 

anno de 1686, ou na fórma ela resposta de 1683. 

Arg·tún.clo a segunda, como podia ser não entrarem os 

Francezes no Rio elas Amazonas senão depois do Sr. n'Es·rRÉEs 

se fazer senhor de Cayena; e como durante os tres primeiros 

mmos impediu o Governador de Gmupá a passagem do dito 

rio aos Francezes, e os obrigou a toma.r caminho por via de 

terra, o que se não l)Ócle entender estando a fortaleza elo 

Gurupá sita na praia meridional elo mesmo Rio cUts Amazonas. 

Suppondo na terceira, que em 1682 dois Apostolos portu

guezes foram sobresaltados de encontrar cinco Francezes, 

que acharam nas terras ele que e trata, e os obrigara.m a 

tornar para Cayena, parecendo-lhe que o sobresalto elos ditos 

Padres é tmla prova de que os Portuguezes mmca tinham en

trado n'ellas, nem tinham conh ecimento algum de que os Fran

cezes as frequentassem. 

Resposta ao quinto ponto. 

Sobre o a.rg·umento ela primeira objecção se responde, 

que se poderia excusar, se o Papel ela Resposta que se 
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argue 88) fôra lído com mais attenção d' aquella com que é 
arguido. 

O que se disse no dito Papel foi, que os Governadores do 

M aranhtLo se queixaram aos de Cayena, e que esta queixa ou 

informação qu.e lhes fizeram, supprimiram os de Cayena, para, 

não chegar á França, d'onde podiam justamente temer ser 
estmnhados; e que os do l\fa.ranhão não trataram de dar esta 

conta á Portugal, contentando-se de satisfazer a, obrigaçiõLO que 

tinham de impedir, como impediram, os Francezes que eram 

achados nas terras d'esta Corôa: isto quando os achavam por 

serem poucos os que se a.treviam a entrar nas ditas terras, 
e por ser la,rgo e vasto o sertFLo d' ella,s, que todo se não pó de 

guardar de semelhantes entradas, não devendo anteYer nem 

presumir os ditos Governadores que contra, a boa, fé de pa,z 
e união de a,mbas as Corôas se quizessem os de Ca;yena, intro

duzir por este modo na chamada furtiva posse, de que agora 

sem nenhum direito se pretendem valer. 
Sobre o argumento da segunda, se responde, que tambem 

se poderia excuzar, se os Francezes quizessem advertir que 

entrando pela1 bocca, do Rio das Amazonas, com resg·uardo das 
ilhas e das correntes, precisamente para o penetrarem haviam 
de ser vistos da fortaleza, do Gurupá, que a,tirando-lhe com a 

artilheria, precisamente tambem os fariam, como fizeram retro
ceder ; o que succedeu não só por causa <festa fortaleza, mas 
ta,mbem pela justa prevenção com que o Governador !GNAcro 

Ô OELHO DA SILvA 80) ma,ndou guardar com canôas armadas a 
entrada do dito rio não faltando no mesmo tempo de se queixar 

a Oayena cl'estas entra,das e das hostilidades que d' este modo 
os Fn:mcezes pretendia.m J'a.zer na.s dita,s terms, pelo que não 

88) Le 1"" Mémoire portug-ais en répo11Se au 1••· Mémoire de la France. 
BD) Gouvern eur depuis Je 17 février 1678 jusgu'au 27 rnai 1682. 
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houve tempo em que não fossem impedidos quando foram vistos 

entrar pelo dito r io, ou achados nas ditas terras. 

Da parte elos Francezes foi a primeira queixa no anno 

ele 1685, e repetindo no ele 1688, dizendo-se que os Portuguezes 

os tinham maltratado e d' ella procedeu ordenar-se ao Governador 

ANTONio n'ALBUQ.UERQUE CoELHo, por carta ele 14 ele Agosto do 

dito anno de 1688, mandasse soltar logo os Francezes, que se 

dizia estarem presos, procurando ter d'ahi em diante boa socie

dade com os vassallos d'El-Rey Christianissimo sitos em Cayena, 

com outras circumstancias ele boa paz e amizade que se contém 

na dita carta., a qual o Governador FERRO LI 90) mandou com . 

outra sua ao dito ANToNio n'ALnuQ.UERQ.UE no anno de 1691, 

fallando-lhe então nas fortalezas que fabricava; e o dito 

ANTONio n'ALBUQUERQUE ll1e respondeu participando-lhe o injusto 

procedimento dos Francezes n'aquelle chamado commercio, em 

que se queriam introduzir contra a boa ordem da paz, que 

devia ser reciproca e inalteravel entre os vassallos de ambas 

as Ooróas; e que por este mesmo principio lhe não podia, 

fallar nas ditas fortalezas que fazia para guardar melhor tllS 

terras que eram ela jurisclicçfLo e domínio d'esta .Coróa. 

Sobre a terceira se responde, que não podia deixar de 

haver alguma equivocação nas palavras referidas, porque ellas 

se não acham no dito papel ela. resposta; e o que se disse 

n'ella foi que encontrando os ditos Al)ostolos aos cinco Fran

cezes, lhes estranharam acharem-n'os nas terra,s cl'esta Coróa .• 

E MLo val o mesmo na língua portugueza o estranhar e o 

sobresa,ltar, de que se mostra que quem verteu aquella resposta 

ele portuguez em francez era pouco intelligente e versado em 

uma ou outra língua. Pelo que fica sem fundamento a illação 

00
) Le lVIARQUIS DEl FERROLLEJ, gouverneur de Cayenne. 
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que se tirou, de se sobresa.lta.rem os ditos Padres quando 
eucontraJ·a.m Fra.ncezes. 

Menos força tem o que se argue, de os Portuguezes 
captivarem e ma.ltratarem os Inclios, pelos testemtmhos que se 
referem do Padre AcUNHA, N. 75, e do Padre MANoEL RoDRIGUEs, 
Liv. 2°, Oap. 12, porque, podendo isto ser quando os Portu
guezes começaram a entrar nas ditas terras, sem qne os Go
vernadores tivessem noticia, do que obraram n'ellas, depois 

que a houve, e que se pôz em ordem o governo dos Indios, 
se formaram novas leis de mais de sessenta annos a esta 
parte, com as quaes se impediram os captiveiros e se impo
zeram graves penas aos que lhes impedissem a liberdade, e 
os maltrata.ssem e usassem ma.l cl'elles, reputando-os e esti
mando-os em tudo como a,os ma,is vassa,llos que são mora.

dores naturaes d'este Reino. 

Sexto e ~6Ztirno ponto do Papel de Réplica 

elo Ernbaixado1· ele Fmnça. 

K' ste ponto se diz ser de nota.r que se não respondeu 
co usa alguma ás razões que i' oram allegadas, de se dividirem 
as terras, de que se trata, de outra maneira que pelo Rio das 

R. de Yapoc. Amazona,s, sendo a divisão que e propõe pelo 1·io ele Yapoc n ) 

inutil e insufficiente, por vir este rio elo l\1eio dia, e ter sua 
origem da altura ou latitude do Oa,bo do Norte ~ 2) ; e que 
'qua,ndo chegasse ao luga,r onde tem o seu nascimento, haveria, 

n' ) Yapoc clans la copie de Lisboune; O!Jctpoc clans celle d'Evora; Yapoco 
clans Je passage final ele la Réplique française. 

02
) On a cléjà signaJé l'importance capitale clu passage de la Réplique 

française résumé ci-dessus : - la riviere Yctpoco, réclamée par le Portugal, 
prend sa somce par latitude du Cap du Nord et conte dn Snrl vers le Nord. 

V o ir note 59 à la Réplique françnise. 
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mister buscar e convir d'outros limites, o que seria. impossível, 
e exporia a ambas as nações a continuas guerras ; concluindo 
que quando os ministros de Portugal tiverem examinado todas 

as razões que se apontam n'este papel, se dará ordem á seus 
sujeitos para que não inquietem mais os Francezes sobre as 
terras situadas ao dito Norte elo Rio elas Amazonas, ele que 
dizem estar ele bem antiga e bem funcla.cla posse, e que este 

é o unico meio ele se não renovarem as desavenças, que se 
})odem ter pela. habitação do Maranhão e outros lugares, que 
os Portuguezes occuparam por força estando em quieta. paz 
-com os Francezes. 

Resposta a este sexto e ultimo ponto. 

No primeiro Papel se respondeu a este ponto, e se tratou 
a materia d'elle, mostrando-se que a divisão elas terras sitas 

ao Cabo do Norte elo Rio das Amazonas se achava estabele
cida pelo Rio Ojapoc ou ele Vicente Pinçon n), em favor cl'esta. 

93
) Riuiere Ojapoc ou de Vicente Pinçon dans la copie de Lisbonne; 

OgajJOc ou Vicente P inçou dans celle d'Evora; Yapoco dans !e pus age final 

de la Réplique françai e résumé ci-dessus. 
La frontiere elont i! s'agissait, refusée par Ja France en 1700, accepfée 

par elle en 1713 à Utreclit, ét~üt clone: 
La Riuiere cl'OycqJoc ele. Ja carte officielle ele FnoGER et DE FERROLJJI!l 

(ce dernier, gouverneur ele Cayenne), conservée au Dépôt de la Marine à 

Paris, et clont une récluction fut publiée en 1696 (no 85 elans !e 1°' Atlas 
clu Brésil). 

La Riuiere Yapoco eles Cartes ele DE L1.\ BARRE (g-ouverneur ele 
·Cn.yenne), gravée en 1666, et ele DE L'ISLE, datée de 1703, ibidem no• 76 
et 88). 

La Rioiere cl' Yapoqne ou Viapoco, de la Carte ele 1680, du géographe 
français GUILLAUD-!E SANSON (ibiclelll, no 80). 

La Riuiere ele Wia.poco, eles cartes françaises de NIOOLAS SAN.'ON de 
1656, et ele GurLLAUMEJ SANSON ele 1679 (ibidem, ll08 73 et 78) . 
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R. Ojapoc ou Corôa, por todos os meios de direito com que se podia fazer, 
de 

Vic. Pinçou. e por todos os actos de dominio e posse com que legitima-
mente se podia adquirir; e que não cluvida.ndo os Portuguezes, 

nem sendo mmca a sua tençfw duvidar aos Francezes as terras 

que sem offensa. cl'este direito e da l)az e amisa.cle por tantos 

annos contiJ.ma.da entre amba.s as Corôas quizessem possuir, 

não duvidavam que a sua divisfLo ficasse tambem estabelecida 

por todas as terras que do mesmo rio por sessenta leguas de 
costa 94) , pouco mais ou menos, vão até Ca,yena, e d'ellas para 

o sertão, pelas quaes se poderiam e podem estender, e nas 

quaes podem largamente exercitar o zelo que procuram ter 

elo bem das almas. Isto mesmo se tornou a mostrar de facto 
e ele direito n'este segundo Pa.pel. 

Não se podia, nem se pócle convir em se fazer :a nossa 
divisão pelo I·Uo das Amazonas, que n'este papel e ultimo 

ponto d'elle se torna a repetir; porque se não reconheceu 

antes, nem se reconhece ag·ora causa, não só legitima, mas 

La Riviere de Viapoco, eles ca.rtes frauçaises de P AGAN, 1555, ·ele nu 
V AL, 1664, 1667, 1677 et 1679, et de DE L'lsr~:m, 1700 (ibidem 11°" 79, 84 et 88). 

La Riviere de Vincent Pinçon ., voish1e de l'Approuague, eles ca.rtes 
espagnoles clu Pere FRITZ, ele 1691 et 1707, copiées, quant à cette partie, 
d'apres les cartes portugaises qu'il a.urait examinées 1L Pcurá (n°' 86 et 91 

elans le 1 or Atlas Brésilien). 

C' était nue riviere ctycmt sct. sonrce par lct lcttitnde du OcqJ cln J.Yorcl et con
lant cln Sncl vers le Norcl comme l'a clit tres bien la Réplique fra11çaise ele 1699. 

oJ) C'est une répétition ele l'eneur commise clans la 1•·o Réponse por
tugaise. Voir sur cette fausse clistance clu Yincent Pinçou à Oayenne l'ex
plication clonnée clans le J or .Jfémoire cln Brésil, T. l "', pp. 178 à 179, L'er
reur est cl'aillems corrigée clans cette même Réponse portugaise, et claus 
la premiere, IJar les passages qui clonnent la clistance entre le Yinceut 
Pinçou et le Cap elu Norcl : 40 lieues portugaises, cl'apres les Lettres Royales 
ele 1637. Elle est conigée encore par la mention, souvent r épétée, clu nolll 
incligene, et universellement connu, el e la riviere· clont il s'rugissait. 
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nem ainda curada, que possa mover El-Rey Christianissimo 
para esta pretenção. 

Tendo se igualmente mostrado, que por nenhum direito 

lhe podem tocar as ditas terras, que correm do dito Rio Ojapoc
1 

R. Ojapoc ou 

ou de Vicente Pinçon 95), até o elas Amazonas, ou se quizesse 
considerar pela posse que tem da ilha. de Cayena, totalmente 

alheia cl'esta pretenção, ou pela que se allega ter neste e no 

outro Papel, e ficéb satisfeito em ambos a posse do commercio 

que quizeram introduzir nas ditas terras, que são do domínio 

certo e indubitavel da Corôa de Portugal. 

Menos se pócle aclmittir esta nova divisão pela inutilidade 

e insufficiencia que se considera para se poder sustentar a que 

de 
Vic. Pinçón. 

está feita pelo dito Rio de Ojapoc ou de Vicente Pinçon 96) por- R Ojapoc ou 
de 

que notoriamente se tem mostrado que foi util e sufficiente Vic.Pinçon. 

para dividir as terras de Portugal e Castella, e o póde ser 

tambem para se dividirem as que podem querer possuir sem 

offensa d'esta Corôa, os vassallos d'El-Rey Christianissimo, sem 

que seja, necessa.rio convir de outros limites dos qu~ estão 

feitos 97
), e sem oçcasião ele novas cliscordias, que só por este 

modo, sem alteração elo direito que pertence a. cada tun dos 
Príncipes se podem evitar. 

05
) Riviere OjcqJoc ou de Vicente Pinçon elans la copie ele Lisbonne; 

Riviere Oyctpoc ou ele Vicente Pinçon dans celle d'Evora. 

00
) Ojopoc ou Vicente Pinçon , copie ele Lisbonne; Oyapoc ou Vicente 

Pinçon, copie d' Evora. 

07
) Sur cette question le Gouvernement portugais avait tort: une seule 

riviere de la côte guyannaise ne pouvait pas Sllffire pour établir une elé
limitation complete. Il aurait été préférable ele proposer une seconde ligne 
frontiere, allant de la source de l'Oyapoc vers l'Ouest, et de ne pas laisser 
sousentendu qu'elle suivrait la ligne de partage eles eaux formant la limite 
septentrionale du bassin de l'Amazoue jusqu'au point de rencontre du ter
ritoire hollanclais. 

Répl. clu Brésil. T. IV. 9 
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Assím o deve El-Rey de Portuga.l esperar da justa intenção 

d'El-Rey Christianissimo, em observancia da boa, antiga e 

inalteravel paz de ambas as Corôas. 

Lisboa, em 30 de Julho de 1699. 

RoQUE Iv!oN'.mmo PAYM. 

--~--
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Lettre d'.A.NTONIO DE ALBUQUERQUE, du 12 février 1700. 
Information et .A.vis du Conseil d'Outre·Mer, en date 
du 8 ootobre et 12 novembre 1700. 

1700. 

{Bibl. Nat. de Lisbonne, Cons. Ultr., Liasse 604. Traduction au T. II, n" 40.) 

A. 

Lett1·e d' ANTONIO DE ALBUQUERQUE, Gottvet·ne1tr Généml de 

l'Etat du Mm·anhão, ad1·essée att Roi (S. Luiz do JJ1a?·anhão, 

12 (év1·ie1· 1700). 

Senhor, 

Offereee-se-me dar conta a Vossa lVIagestade que á cidade 

do Pará, nos princípios do mez de Dezembro proximo passado, 

chegaram quatro Olandezes em hüa canoa, nw1·ado1·es na cidade 

de Su?·inhame, sita pela costa do Cabo do No1·te, abaixo de Cayana, 

com a carta do seu Governador, cnja copia com esta será pre

zente a Vossa lVIajestade, e a do passaporte que traziam. 

E sendo vistos, indo passando pela fortaleza ele lVIacapá, 

()S mandou reconhecer o cabo d'ella, ao qual vieram obedecer, 

declarando lhe vinham a buscar-me com aquella carta do 

Suriname 
sur la côte du 
Cap duNord 
à l'Ouest de 

Cayenne. 
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seu Governador; o dito cabo os remeteo logo para o Pará7 

aonde foram recebidos do Capitão-mór1 que1 depois de os ouvire 

serem conhecidos por Olandezes1 os mandou para hmn engenho 
distante da cidade quazi dez legoas thé me dar conta. 

Emquanto ao que o dito seu Governador diz1 e refere no 

mais aos portadores1 a quem devo dar inteiro credito1 me aviza 

o Capitão-Mór que elles lhe disseram que o seu Governador se 

mandava offerecer para nos ajudar contra os Francezes1 por 

lhe aver chegado á noticia anelavam comnosco em guerras 
por aquellas Províncias; e que se souberam que o Governador 

de Cayana avia vindo a tomar a fortaleza de Macapá na oc

casião que a ella veio1 que n'esse tempo lhe pocleram elles 

tomar Cayana.1 pois a deixaram quasi sem gente. 

A vizei logo ao Capitão Mór os detivesse1 e não consentindo 
se voltassem 1 em razão de que poderiam vir clisfarsaclos de 

Cayana ver os nossos domínios. 

Agora determino mandalos despedir com resposta á sua 
carta, agradecendo ao Governador a offerta da ajuda que nos 

prom~te1 de que lançaria mão sendo-me necessario; e que em
quanto ao comercio1 que me não he permitido por Vossa, Ma-

. I 

gestade, nem era tão facil virem cá embarcações como a elles 

lhes parece; mandando dar aos quatro Olandezes tudo de que 
necessitarem para a volta, não obstante me dizer o Capitão

Mór vieram providos de ferramentas, facas, vellorios e outras 
drogas que largavam por redes1 papagaios e contas de buzios. 

Guarde Deus a Real pessoa de Vossa Magestade. 
São Luis do Maranhão, 12 ele Fevereiro de 1700. 

ANTONIO DE ALBUQUERQUE COELHO DE CARVALHO. 

Pieces anncxées: 

1 o - Copia de um Passaporte assignado em Paramaribo
7 

no dia 10 ele Agosto de 1699 por PAUL V AN DER VEEN1 Go

vernador geral ele Zuriname e seu districto. 
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2° - Copia de mna carta da mesma data, d' esse Gover
nador, dirigida ao Governador do Rio das Amazonas. 

B. 

Extrait de l'in{O?'mation du généml GoMES FREIRE DE 
ANDRADA, clatée ele Lisbonne, le 8 octob1·e 1700. 

Dá conta o Governador de que ao porto do Pará chegarão 
huns Olandezes vindos da cidade de &winhame, cita na costa 

.do Cabo do N01·te avante de Caiana, com carta do seu Gover
nador em que lhe offerecia comercio, e união contra Francezes. 

c. 

Avis dzt Conseil d'Out1·e-Jl!Ie1· et décision du Roi DoM PEDRO II 
(12 novemb1·e 1700 j 8 janvie1• 1701) . 

Consulta do Conselho Ultmma1·ino . 

Senhor, 

Vendo-se n'este Conselho a Carta incluza, ele 12 ele Feve
Teiro cl'este anno, que escreve a Vossa Magestade o Governador 
do Estado do Maranhão, ANTONIO DE ALBUQUERQUE COELHO 
DE CARVALHO, se remeteo a GOMES FREIRE DE ANDRADA para 
que informasse sobre ella com seu parecer; ao que fez insi
nuando que o Governador dava conta de que ao porto do Pará 
·Chegaram hm1s quatro Olandezes, vindos ela cidade de Su1·inhame, 

.sita na casto do Cctbo do N01·te avante de Cayanna, com Carta 
·do seu Governador em que lhe offerecia comercio e união 
·contra Francezes; e remetia a copia do passaporte, e dizia a 

Sm·iname 
sm·la côte du 
Oap du Nord 
à l'Ouest de 

Oayenne. 

Suriname 
sur la côte du 
Oap du Nord 
à l'Ouest de 

Oa.yenne. 
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fórma em que lhe respondera, e tratamento que lhes mandara 

fazer; em que entendia obrara como devia. 

E sendo vista a Carta e informação referida, 

Pareceo ao Conselho o mesmo que a GoMES FREIRE DE 

ANDRADA. 

Lisboa, 12 de Novembro de 1700. 

Como parece. 
d'El Rei.) 

CONDE DE ALVOR. 
JOSEPH DE FARIA SERR.ÃO. 
MIGUEL NUNES DE MESQUI'fA . 

FRANCISCO PEREiRA DA SILVA. 

Lisboa, 8 de Janeiro de 1701. (Rub1•ica 

--~--



135 

Traité Provisionnel conclu à Lisbonne le 4 mars 1700 
entre D. PEDRO II, Roi de Portugal et des Algarves, 
et LOUIS XIV, Roi de France et de Navarre. 

Texte portugais d'aprês l'exemplaire scellé, aux Archives du Min. 
des Aff•. Etrangeres à Paris. Voir la note préliminaire aux deux trachtc
tions françaises de ce texte au T. II. 

TRA1'A.Do PRovisiONAL EN'.l'RE os SERENissnws E PoTENTISSThros 

PRINCJPES LVIS XIV) ÜHRISTlANISSIMO REI DE FRANÇA E DE 

NAVARRA, ETC., E Dmr PEDRO II1 REI DE PoRTUGAL E Dos 

ALG.ARVES) ETC. 

(Archives eles Affaires étrangeres. - Original scellé.) 

Em nome da Sanctissima Trindade, 

lVIovendose no Estado do Maranhão ele alguns annos a 

esta parte algumas duvidas e differenças entre os vassallos ele 

EL REI CIDusnANissrMo e de EL REI DE PoRTUGAL sobre o uso 

e posse das te?Tas do Cabo elo N01·te sitas ent1·e Caiena e o Rio 

das Amazonas7 e havendose represenÚtdo nesta materia varias 

queixas tambem pelos ministros ele ambas as lVIagestades, e 

não bastando as ordens que reciprocamente se passarão para 

Terres du 
Oap du Nord 

entre 
Oayenne et 
la Riv. des 
Amazones. 
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que os vassallos de huma, e outra, Coroa se tratassem com 

a boa pas e amisade que sempre se conservou entre as 

Coroas de França e Portugal ; e repetindose novos motivos de 

Araguari. perturbação com a occasião dos fortes de A1·agzta1·i e de 

Comau ou Massa.pa que nas ditas terras formarão e reedifi

carão os Portugueses; e elesejandose por ambas as Ma.gestaeles 

que estes se evitassem, se intentou pelos seus ministros mostrar 

com })apeis que fizerão de facto e de direito as rasões que 

tinhão sobre a posse e propriedade elas ditas terras. E conti

nuandose o desejo ele se remover toda aquella, causa que 

podia, a lterar a boa, intelligencia e correspondencia que sempre 

se conservou entre os vassallo · elas duas Coroas, pedindo 

Conferencias o Senhor DE RourLHÉ, Presidente do Grande Con

selho ele Sua Magestacle Christianissima e seu Embaixador 

nesta Corte ; e senclolhe concecliclas, nellas se cliscutirao e 

examinarão os fundamentos que podia haver ele justi.ça por 

huma e outra parte, venclose os a.uctores, mappas e cartas, 

que tratavão ela a.dquisição e divisão das ditas terras. E en

tendendose que para se chega.r ao fim da conclusão de tão 

grave e importa.nte negocio se necessitava de Poderes Espe

cia,es de huma e outra 1\iagesta.cle, Er~ Rm CHRIS'l'IANissmo pela 

sua })arte os mandou passar a.o sobredito seu Embaixa.dor o 

Senhor DE RoUILFIÉ, e SuA lVIAGES'l'ADE DE POR'.rUGAL pela sua 

parte a Do:M NuNo ALVARES PEREIRA seu muito amado e pre

saclo sobrinho, elos seus Conselhos ele Estado e guerra, Mestre 

de campo ela província, de Extremadura juncto a pessoa ele 

Sua Magestade, General de Ca.valla.ria, da. Corte e Presidente 

da lVIensa do Desembargo do Paço, etc. ; RoQuE lVIoNTE~W 

PAru, elo Conselho ele Sua Magestade e seu Secretario, etc. ; 

Go:rvrEs FREIRE DE ANDRADA, do Conselho do mesmo Senhor e 

General ela Artilheria do Reino elo Algarve, etc . . i e a lVIF.NDo 

DE FoYos PEREIRA, outrosim elo Oo~1selho ele Sua Magesta.de e 
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seu Secretario ele Estado, etc. ; e apresentanclose por huma e 

outra parte os ditos Poderes, e ha.vendose por bastantes, firmes 
e valiosos para se poder conferir e ajustar hmu Tratado 

sobre a posse das ditas te1'1·as do Cabo elo Norte sitas ent1·e 

Caiena e o Rio elas Amazonas, se continuarão as conferencias 
sem que se chegasse á ultima determinação pela firmesa com 

que por parte dos Conm1issarios se estava a favor elo direito 

da sua Coroa. E porque se entendeu que era ainda necessario 

buscaremse e veremse novas informações e documentos a lem 

dos que se tinhão allega.do e discutido, se passou a hum Pro
jecto de Tratado Provisiona.l e susp·ensivo, para. que em quanto 

se não determinava decisivamente o direito das ditas Coroas, 
se pudessem evita.r todos os motivos, que poclião causar aquella 

cliscordia e perturbação entre os vassallos. O qual sendo con

ferido e a.justado com as declarações necessarias para a maior 
segurança e firmesa elo dito Tra.taclo com maduro acordo e 

sincero animo, e conhecendose que assim por parte ele Sua 
lVIagestacle Christianissima como ele Sua Magestacle ele Portugal 

se obrara de boa fé e se desejava ig-ualmente a pas, amisade, 
e alliança que sempre houve entre os Senhores Reis ele huma. 

e outra. Coroa, se convierão e ajustarão nos artigos seguintes. 

AR1'IGo 1°. Que se mandarão desemparar e demolir por 

Terres du 
Cap du Nord 

entre 
Cayenne et 
la R. des 
Amazones. 

El Rei de Portugal os {o1·tes ele A1·agztcwi e ele Comau ou J.l!las- Amguari. 

sapa, e retirar a gente e tudo o mais que nelles houver, e as 

R. des 

aldeias de Inclios que os accompanbão e se formarão para o 

serviço e uso elos ditos fortes, no termo de seis meses depois 
Amazones. 

de se permuta.rem as ratifições deste Tratado; e achanelose Oap duNord. 

mais alguns fortes no districto elas terras que correm elos 

ditos fortes pela mcwgem elo Rio elas Amazonas pam o Cabo elo 

No1·te e costct elo mar athé a fôs elo Rio ele Oiapoc ozt ele Vicente 

Pinson, se demolirão igualmente com os ele Amgum·i e de Co-

Oôte de la 
mer. 

R. de Oiapoc 
ou de 

Vinc. Pinçou. 
Araguary. 
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mau ou Massapa, que por seus nomes proprios se mandão de
molir. 

AR'riGo 2°. Que os Franceses e :portugueses não poderão 

occupar as ditas terras nem os ditos fortes, nem faser outros de 
novo no sitio delles, nem em outro algum elas ditas terras re-. 
feridas no artigo precedente, as quaes ficão em suspensão ela 
posse de ambas as Coroas ; nem poderão tambem faser nellas 
algumas habitações ou feitorias ele qualquer qualidade que 
sejão, em quanto se não determina entre ambos os Reis a du
vida sobre a justiça e direito da verdadeira e actual posse 
dellas. 

AR1'IGO 3°. Que todas as aldeias e nações de Inclios que 
houver dentro dos limites das ditas terras ficarão no mesmo 
estado em que se acbão ao presente durante o tempo desta. 
suspensão, sem poderem ser pretendidas, nem dominada,s por 
alguma das partes; e sem que nellas tambem por alguma da,s 
partes se possão faser resgates de escravos, podendo só assi
stirlhe os Missionarios que as tiverem assistido, e quando elles 
faltem outros em seu lugar para os doutrinarem e conservarem 
na fé, sendo os Missionarios que assim se substittúrem ela 
mesma, na,ção de que erão os outros que faltarão . E havendose 
tirado algmnas missões de aldeias aos Missionarios Franceses 
que fossem esta.belicidas e curadas por elles, deitando-os fora 
dellas, se lhe restituirão no estado em que se acbareni. 

ARTIGO 4°. Que os Franceses poderão entrar pelas ditas 
terras que nos artigos primeiro o segundo deste Tratado ficão 
em suspensão da posse de ambas as Coroas athe a margem do 
Rio das Amazonas, que corre do sitio dos ditos fortes de Ara-

Araguari. gucwi e de Comau ou Massapá parct o Cabo do Norte e costa elo 

mar; e os Portugueses poderão entrar nas mesmas terras athe 
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a margem do Rio de Oiapoc ou Vicente Pinson que corre para R. de Oiapoc 

a fos do mesmo Rio e costa do mar; sendo a entrada dos Fra.n- ou 
V inc. Pinçon 

ceses pelas ditas terras que ficão para a parte de Caiena e não 

por outra; e a elos Portugueses pela parte que fica })ara as 

terras do Rio das Amazonas, e não por outra. E tanto huns 

como outros, assim Franceses como Portug·ueses, não poderão 

passar respecüvamente das margens dos ditos Rios acima limi-

tadas e declaradas, que fazem o termo, raia, e limite das terras, 

que ficão na dita suspensão da posse de ambas as Coroas. 

ARTIGo 5°. Que todos os Franceses que se acharem detidos 

da parte de Portugal, serão plenamente restitüidos a Caiena 

com os seus Indios, bens e fasendas; e que o mesmo se fará 

aos Portugueses que se acharem detidos da parte ele França, 

para serem igualmente restituídos a Cidade ele Belem elo Pará.· 

E estando presos alguns Indios e Portugueses por haverem 

favorecido a.os Franceses, ou alguns Indios e Franceses por 

haverem favorecido aos Portugueses serão soltos ela prisão em 

que se acharem, nem por esta causa poderão receber algum 
castigo. 

ARTIGo 6°. Que os vassallos de huma e outra Coroa não 

poderão innoyar cousa alguma dq contehudo nestre Tratado 

Provisional, mas antes procurarão por meio delle conseryar a 

boa pas, correspondencia e amisacle que houye sempre entre 

ambas as Coroas. 

AR1'IGo 7°. Que se não poderão desforsar por acção propria 

nem por auctoridade dos Governadores, sem primeiro darem 

conta aos Reis, os quaes determinarão entre si amigavelmente 

.quaesquer duvidas que ao dia,nte se possão offerecer sobre a 
intelligencia dos artigos deste Tratado ou sobre outras que de 

novo possão .acontecer. 
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AnnGo 8°. Que succedendo de facto alguma differença entre 

os ditos vassallos por acção sua ou dos Governadores (o que 

lhes h e prohibiclo) nem por isso se poderá entender quebrado 

ou violado este Tratado, que se fas para segurança da pas e 

amisade de ambas as Coroas. E cada hum dos Reis neste caso 

pelo que lhe toca, mandará logo que for informa,do castigar 

os culpados e prover de remedio a quaesquer damnos, conforme 

o pedir a justiça das partes. 

AnTIGO 9°. Que por parte de huma e outra Coroa se pro

curarfto e mandarão vir athe o fim do armo futuro de mil e 

setecen tos e hum, todas a.s informações e documentos de que 

se tem tratado nas conferencias, para melhor e mais exacta 

instrucção do direito das ditas posses que ficão pelos artigos 

deste Tratado nos termos da suspensão da posse ele ambas as 

Coroas, ficando em seu vigor os Poderes passados por ambos 

os Reis, para dentro do referido tempo athe o fim do anno de 

mil e setecentos e hum, se poder tomar final determinação 

nesta materia. 

AnTIGo 10°. Que por quanto este Tratado he someute Pro

visional e Suspensivo, se não adquirirá por virtude delle ou 

de alguma das suas clausulas, condições e declarações, direito 
algum nem a huma nem a, outra parte em ordem a posse e 

propriedade das ditas terras que por elle se mandão ficar em 

suspensão, e assim se nüo poderá valer em tempo algum 

nenhuma, das partes do contehuclo nelle para quando esta 

matería se houver de determinar decisivamente. 

ARTIGO 11°. Promettem e se o brigão os ditos Commissarios 

deba,jxo da fé e palavra real dos ditos Senhores Reis de França 

e Portugal que Suas Magestades não farão cousa alguma contra 

nem em prejuiso do contehudo neste Tratado Provisional, nem 
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consentirão se faça directa nem indirectamente. E se acaso se 

fiser, de o repararem sem alguma dilação. E para a obser

vancia e firmesa de tudo o expressado e referido, se obrigão 

em devida forma, renunciando todas as leis, estilos, costumes, 

e outros quaesquer direitos que possão ser a seu favor, e pro

ceclão em contrario. 

ARTIGO 12°. Os sobreditos Commissarios se obrigão outrosim 

respectivamente a que os Senhores Reis seus Soberanos rati

ficarão este Tratado em legitima e cle\ricla forma, e que as ditas 

ratificações se permutarão dentro de dous meses depois de 

assinado, e que dentro de outros clous meses depois ele feita a 

permutação, se entreg·arão as ordens necessa.rias duplicadas 

para comprimento elo contehudo nos artigos acima e atras 

escritos. 

Tocla.s as quaes cousas contehuclas nos doze artigos deste 

Tratado Provisional forão accorcladas e conclüidas por nos os 

sobreditos Commissarios ele Suas Magestades Christianissima e 

de :Portugal, em virtude dos Poderes a nos concedidos, cujas 

copias vão jtmctas. Em cuja fe, firmesa., e · testemtmho ele 

verdade assinámos e :firmámos o presente ele nossas mãos e 

sellos de nossas armas. Em Lisboa aos quatro dias do mes de 

Março do anuo ele mil e setecentos. 

RoürLLÉ. O DuQ.uE l\1ARQ.UEZ DE FERREIRA. 

Gol'lms FREIRI.!} DE ANDRADA. RoQ.UE MoNTEIRO PAIM. 

MENDo DE FoYos PEREIRA. 
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Extraits du second manuscrit du Pere PFEIL. 

1700. 

Bibl. du Roi ele Portugal, au Palais el'Ajuda, Lisbonne: - Compendio 
das mais snbstanciaes razões e ar_rjlllllentos que evidentemente provam qne a 
Capitania chamada do Norte sitnada na boca do Rio das Amazonas legitimamente 
pertence tí Coroa de Portn,qal, e qne El Rei de França para ella como nem ao 
Pará on J1faranltão tem on teve jus algnm. Manuscrit, elaté ele Pará, le 1•r Avril 
1700, et signé par l'autem, le P. ALOYSIO CONRADO PFEIL, ele la Com
pagnie ele J ésus. Relié elans un volume ele elocuments clivers (Miscellanea) 
sons Ie titre Papeis jnridicos e políticos. 

Voir la notice qlú accompagne la traduction, au T . II, n• 41, et le 
fct.c-simile ele Ia derniere page ele Ia Préface, au T. V. 

EXTRAITS DU COMPENDIO DU P. PFEIL. 

P1·é(ace:· 

Este Compendio contem em si o· nervo de todo o livro 

que por 20 annos inteiros compuz, e El Rei N. Senhor, já no 

de 1683, aos 19 de Março, me ordenou o pozesse com as pro

metidas autoridades em limpo, e toda a, clareza. Porem com 

tão improvisa ordem que remettesse acabado nesta Caravella, 

foi-me impossível de novo compor, com tanta perfeição que 

requer tal importancia,, um Compendio com as desejadas per~ 
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petua.s autoridades, em brevidade de sete dias e noites unicas 

trabalhosamente gastadas, doente, enfraquecido e ainda desti
tuto do meu amanuense, que allega falta ele sande a poder 

proseguir a começada trasladação do livro conforme El Rei 

manda. . . . . Acudiu-me de dia e de noite para cumprir o 

gosto de S. Mag. e ele seus :Ministros tão declarado com sua 
mão JOSÉ VELHO DE AZEVEDO, Sargento-Mór deste Pará. 

Agora peço humildemente a Vossas Excellencias, seus 
Ministros Deputados, duas cousa.s: primeira, que não saia á 

luz o meu livro sem aprovação elo P. Geml ela Companhia, 
por estreita, obrigação que me corre, e ainda me não veio; 
segunda, que se este Compendio ou parte delle em meu nome 
na Corte imprimirem, promettão junta1mente que logo o ha de 

seguir todo*) o livro perfeito do Autor, a serviço dos Príncipes, 
satisfa,ç[Lo dos curiosos da Europa, e a, mayor gloria Portu-

gueza. 
Vai tamhem o Titulo e acmado Sumario do Livro, · oom 

a Tabula Geographica dos pes RECCIOLI e AIGENLER. Feita em 

primeiro de Abril. Em o Tejo do Pará de 1700. 

ALOYSIO CONRADO PFEIL1 

da Comp" de J esu. 

Tanta, Joy a, pressa, e lida ela ocupaçam p" poder entregar 
este Compendio acabado ao Capitam ela Caravela, que já par
tida, do nosso porto em heía distante Bahia só por elle espera., 
que. não ouve tempo ·de reuer a orthographia de todas as 
fo lhas, nem as sinar com numeros, e coçer com fio . 

Por isso perdoe se a este chaos. 

*) A partir d'ici commence le premier fac-simile de ce manuscrit, 
au T. V. 
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19. Esta minba resoluçam de toda a linha meridiana clivi

zoria emtre Portugal, e Castell a admiravel, e inteiramente 

authorisam, e determinam por certa e absoluta os mesmos seus 

Potentissimos Reys, cujos origimüs, e autenticos traslados nos 

livros do Archivo ela Real Fazenda do Pará li na correa 55. 

do Livro 2. em que o D. PHELIPPE IV, na sua Carta de Doa

çam da Capitania do Camutá de' 40. lego as dada no anno 1637. 

a FELIÇIA.NO COELHO DE C1UZV ALHO inçerta este paragrapho. 

E por costa /untam-ente fiz a merçe a Bento Maçiel Parente da 
CajJitania das terras, qtw jaze?n no Cabo do Nor·te, com os Rios 30 à 40 lieues 

de rivag-ema
que dent?"o nellas estiverem q~~e tem pella Costa do Mc~r trintc~ até ritime entre 

corenta legoas de destricto se contam do dito Cabo ate o Rio de Vi- le Cap du 
Nord et la 

çente Pinçon aoncle entra a Repartiçtto das lndias de Cc~stellaj & Riv. de Vinc. 

pella terra demtro o Rio das Amazonas ariba da parte do Cana.l Pinçou. 

que vai sahir ao Mar, oitenta pam cem legoas ate o Rio dos 
Tapmtzus. 

Assim o D. PRELIPPE IV, que na mesma Carta ela Doaçaõ 

acrescenta que lhe fizera tal merçe, por ser senhor dos Reynos 

de Portugal, e Gram Mestre ela Ordem de Christo : & esta merçe 
lhe faço como Rey, & Senhor destes Reynos) & assi como Gover
nador, & perpetM Administt·ador que sou da 01·clem, & Cavallaria 
elo J.llestmdo do N S. Jeszt Ch?-isto . Os mesmos termos uzou o dito 

REY PHELIPPE com BENTO lVlACIEL P AREN'l'E. E El Rey de glo

riosa memoria JoÃo IV. F elicíssimo Pay de D. PEDRO, as 

clausulas, e singelos termos da Cttrta de El Rey D. PHELIPPE 

de verbo c~d verbum confirmou. Que l)Ode ser mais claro, e mais 

demonstrativo? E nesta forma decr etaram, e declararam que 

o Rio Pinçou na Costa do Mar do Norte, e conseguentemente 

a Capitania chamada do Norte, a qual a intrusa França sem 

justa, rasam pretende, seja ela Coroa de Portugal sem contro-

Répl. du Brésil. T. IV. 10 
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versia; E o P. CIIlUSTOYAL DE Acu:NA no seu Mamnhão, 

pag. 427 . mesmo diante de El Rey PI-IELIPPE Catholico repetio . 

--~--
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Les Plénipotentiaires Portugais, Comte DE TAROUCA et 
D. LUIS DA CUNHA, au Secrétaire d'Etat, DIOGO DE 
MENDONCA CORTE REAL • • 

UTREORT, 14 FÉVRilCR 1713. 

La trarl.uctiou se trotwe au T. Il, parmi les Docnments relattj:s !à la 
Conf érence dn 9 Ji'évrier 1713, uo 58, lettre A. Voir la note préliminaire loc. cit. 

O J\{a,recha.l DE UxELLEs ni:'Lo só disse que estava disposto Les plénipo-

l l .1 li tentiaires ajustar novo Tratado7 mas que folgaria c e cone Ul o no c a ii:ançais ele-
seguinte em que escrevia a seu amo para poder remeter-lho7 sirent une 

conférence 
e como então se a.pressava tambem a jornada do Abbade DE avec les 

PoLIGN.A.01 que foi chamado a Pariz para receber o Oappelo de Portugais. 

Cardeal, ajustamos concorrer em caza elos Ministros de Ingla-

terra7 como actualmente fazem todos os Ministros que negocel'Lo 

com os ela França. 

Em 9 do corrente nos ajustamos7 e pelo que pertence ao 

Armistício . 

Conférence 
A. razão que tivemos para entrar em desconfiança, foi temer du 9 février 

que a preço do novo Armisticio1 quizessem logTar a premissão 1713. 
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de navegar no Rio das Amazonas, que procurão com ardente 

dezejo, como vimos na mesma conferencia. 

N ella tivemos grande disputa sobre as terras do Cabo elo 

Norte confinantes com o Maranhão e o Abbade DE PoLIGNAC 

procurou sustentar o seu partido alleganclo factos notoriamente 

falsos, e servindo-se de muitos argumentos sofisticos até que 

os Inglezes, tendo feito até enULo mais o Officio ele mediadores, 

9ue ·de bons alliados sem embargo de lhe lembrarmos que devia 
empenhar-se nesse negocio por nos haverem promettido a res

tituição das ditas terras, preguuta,rão ao MarechaJ DE UxF.LLEs 

se poderia achar-se algum meio de e0ompozição; elle lhe res

pondeo que o expediente seria dividir-se a,quelle sitio entre as 

duas Coroas, comtanto que ficasse liYre aos Francezes a entrada 

e navegação do Rio elas Amazo~1as, e mostrou as instrucções 

em que se lhe ordenaYa, que insistisse sobre a refferida naYe

g·ação, deixando-nos admirados a miudeza dellas, e ' os docu

mentos e mappas com que Yinhão authorizadas. 

Agradou muito aos Inglezes o arbítrio da clivizão elas terras, 

porem conhecendo que a liberdade da, na,yega,ção do Rio que 

pertenclião os Francezes seria mui prejudicial ao collllllercio 

ela Inglaterra como lhe haYia.mos insinuado, disserão que pri

meiro cuidassemos em regrar a dita divizão, e ao depois 
trataríamos da, outra clepenclencia. 

Mas antes de refferii: a Vmca o mais que se passou na 
L<t Répouse Conferencia devemos lembrar-lhe que na, resposta que em 
portugaise 
de 1699. Lisboa se deo ao Presidente RouiLLÉ qua,ndo allegava, com a 

R. de Vinc. 
Pinçon. 

patente que o Cardeal DE RwRELIEu acordou á Companhia 

chamada elo Cabo elo Norte, se disse que ella era contra pro

ducente, pois lhe não dava, permissão de negociar mais que 

de 3 graos e 3 quartos a,té 4 graos e 3 quartos, e que o Rio 

de Vicente Pinson ficava em 3 graos escassos, e se disse tambem 

que nesta forma assim como lhe não disputavamos a posse 
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daquella demarcaçã.o, assim pertencliamos, que o dito rio fos ·e 

o limite dos dois Domínios o que nos consta pelos pa.peis que 

achamos em poder ele J oZÉ DA Cm.THA BRoCHADo, pois dahi 1) 

não veio documento algmn, mais que o Tratado Provizional, e 

eu CoNDE DE TARoucA os pedi a Vm. ela Haya em 29 de .Julho 

de 1710. As Cm·tas geraes porque então ahi 2
) se governavfLo 

convem neste ponto porem em huma que os Fra.ncezes mostrãci 

prezentemente os reffericlos 3 graos e 3 quartos partem quazi '1) 

pelo meio as terras da contenda, de maneira que aquella 

.antiga resposta dessa Corte lhe deu hum novo argumento para 

pertencler a posse de parte daquellas terras, que seg·undo a · 

demarcação da, sua Carta correm desde 3 graos e 3 quartos 

.até o Rio de Vicente Pinson. 

Nestes termos, por nos conforma.r com o parecer dos Ing

lezes lhe dissemos que no cazo ele consentirmos nessa divizão 

Carte des 
plénipoteu

tiaires 
français . 

La Riv. de 
Vinc. 

Piuçon. 

era nessessario ajusta,r primeiro o modo de fa,ze-la, e não Les pléJüpo

.approvando o eXI)ediente que of'f'erecião os Francezes de que teutiaires 
portug~Lis 

fosse por meio de Commissarios afim de evitar ma,iores emba

raços, e dillações propuzemos que a dita divizão, e demarcação 

se regulasse pelos gráos mencionados na patente ela mesma 

Companhia do Norte, a, saber que as terras que vão de ;j gráos 

·e 3 quartos pa.ra a. pa.rte de Oa,yena, ficassem aos Francezes, 

e as que correm desde os ditos gráos pa.ra. a parte do Rio das 

Amazonas e Cabo do Norte fossem do domínio de Portug-a.l 5) . 

Não quizerão os Ministros de França convir nesta forma 

de partilha 6
) sem embargo do muito que se disputou de huma 

e outra parte até que o l\faree;hal DE UxELLES disse que era 

e cuzado a.ltercar mais na materia. pois o ponto principal con

sistia em sa.ber se os Francezes devião ter livre a entrada e 

navegação do Rio elas Amazona , ao que nós respondemos que 

de nenhuma maneira podíamos consentir naquella pertendida 

liberclacl e. 

répondent 
qu'ils ne pou-
vaieut cou
venir d'uu 

partage que 
par le paral
lele de 3" 4.5' 

Nord. 
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Tambem houve outra grande disputa com o Abbacle nm 

PoLIGNAc, intentando elle mostrar que os Francezes tiverão a, 
posse ela dita navegação, e procurando comprovála com o 

mesmo Tratado Provizional; mas Myllorcl SntAFFORo, vendo a 

sua sem razão lhe disse que elle se contmduzia manifestamente 

porque se El Rei ele França nas instrucções que mofitravão 

lhes ordenava que pedissem, e insistissem sobre a liberdade 

da navegação, era constante que mmca lograrão a dita posse, 

nem ella se podia inferir do Tratado Provizional. 

Esta instancia de Millorcl S'rRUFORD obrigou o Marechal 

DE UXJ~LLEs a propor que pois não havia meio de acordamos 

deixassemos este negocio ao arbítrio ela Ra, e como vis:se que 

da nossa parte nos comprometíamos m1ü voluutariamente no 

que ella decidisse, logo accrescentou que isso havia ele ·er 

depois ela Paz. Nos replicamos a essa dillação, por que não 

queríamos disputas; para que depois da Paz estivesse ·ajustada, 

e tambem instamos em que a demarcaçã-o da Part" se fizesse 

por gráos de altura, e não por medida ele legoas; porque nisso 

havia muita occazião ele controversias, mas sempre repetimos 

acceitanclo a palaYraclo Marechal DE UxEI.LEs, que estaríamos 

pelo arbítrio ela R", pois bem suppomos que neste ponto M'Lo 

ele hir os Ing'lezes comnosco ele boa fé. 

Depois nos disse 1\IIyllorel s~'RAJPFonn, que elle escreveria á 

sua Corte as nos as razões fundadas na justiça da cauza, e na. 

promessa da R11 apontando tambern o prejuízo que se seguiria 

ao Commercio de Inglaterra, se os Francezes ficassem Senhores 

ela Navegaçd.o elo Rio das Amazonas, e se elle houvera querido 

clec.larar-se tanto na Conferencia talvez teria adi.antado ele 

algum modo o nosso interesse 

Utrecht, 14 ele FeYereiro de 1713. 

--~--
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Passages des Mémoires de Dom LUIS DA CUNHA con
cernant la conférence du 9 février 1713. 

La traduction se trouve au Tome II, parmi les Docnments l'elat1{s it 

la Conférence cln 9 f évl'iel' 1713, n• 58, Jettre B. Voir la note prélimina.ire 
loc. cit. 

NiLo demos logo inteyro creditto ao que l\1ENAGER nos con

fiava, antes fomos continuando com os Ingleses nas mesmas 

delligencias principalmente na de dispolos a que nos susten

tassem na pertenção da propriedade das Terras do Maranhão 

ou elo Cabo elo Norte sem embargo de que a promessa da 

Raynha no Trattado ele Alliança não se estendia a mais que 

a não usarem clellas nem os Portug·ueses, nem os Franceses : 

e para este e:ffeyto lhes mostrámos que os ultimas se queriã,o 

servir ela; navegação do Rio das Amazonas para por elle tira

rem a prata do Perú; o que não era inventiva, nossa, mas hum 

antigo projecto do Padre ela Companhia de Jesus, CUNHA. 1) o 

qual vindo ele Indias no Anno de 1641 o appresentou a PHE

LIPPE 4° dandolhe tambem os meyos de nos tomar o Maranhão 2) 

para ficar senhor da bocca do clitto Rio: de maneyra, que tendo 

os Franceses o original ele que podemos alcançar huma copia 3) , 
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era. constante que pertendião praticar aquelle negocio; e assim 

punhamos na, sua consideração, se ·despois de se fazer esta, tam 

larga e sanguinolenta guerra por lhes fechar as portas daquelle 

commercio, conviria á Inglaterra deixar-lhes aberta outra tam 

larga e tam segura. O BisPo e STRAFFORD, mal instruydos da

quellas cousas da parte da America, parecerão dar pouca. 

attençã,o a este prejuiço que se seguiria ao seu commercio, e 

nos forüo entretendo com as pozitivas ordens que lhes virião 

da sua Corte sobre a resposta que esperava ela de Madrid, 

a;thé que despois ele fallarmos repetidas vezes com elles e com 
os Francezes a respeito das mesmas depenclencia;s, tivemos com 

Conférence os ultimos aos 9 de Fevereyro uma formal conferencia em casa, 
dn 9 février 

1713_ do BisPo DE BnisToL; nella a,justámos a prorogação do Armis-

tício, por ser acabado o termo do primeyro, e entrámos a 

debater o ponto elas terras do Maranhão '1) que era o principal 

do nosso 'l'rattado de Paz com a Coroa de França. PoLINH.A.O ri ) 

quiz mostrar gue a posse que tivera.mos da,s clittas terra.s fora. 

violenta 1)orque a, propriedade sempre pertencia a Sua lVla.g·es

tade Christianissima pell a preferenci.a elo descobrimento 6
) , o 

que suppunha provar com certos documentos ou cartas ele 
Sociedade que o Cardeal DE RICJIELIEU fez conceder aos lVIer

ca,dores dando-lhe o nome de Companhia elo Cabo do Norte 7) . 

Nós produzimos ta.mbem os nossos instrumentos, que eram 
ma,is bem fundados, que O$ seus; a disputa durou consideravel 

tempo, athé. que o CoNDE DE S'l'HAFFORD disse ao Marechal DE 

UxELLES 8) que todos os negocias ·e ajusta.vão quando se lhes 

procura.va achar os expedientes, e assim apontasse alg·um que 

terminasse a questam. Me ofi'erceo de oppor no arbítrio da 
Raynha, e como lhe não regeitassemos por ser interesse dos 

Inglezes impedir aos Francezes aquella navegação, e o não 

podião fazer sem nos a-djudicarem as ditta.s terras acrescentou 

o Marechal que a decisão ficaria para clespois da Paz; a isto 
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nos oppuzemos vigorosament , tanto por não deixar indeciso 

hum ponto que nos viria a metter em mayor embaraço, quanto 

porque El-Rey de França dillataria sentença ou no caso que 

não quisesse estar por ella, nem por isso a, Raynha lhe decla

raria de novo a guerra. Nestes termos fallou o Abbade DE 

PoLINHAC de se devidirem as terras da contenda, e como os 

Inglezes nos abandonarão aprovando logo este Dictame foi 

necessario entrar na sua discussão e no modo de se repartirem. 

UxF.LLEs pertendeo que se fizesse por Commissarios, em que 

tambem não quizemos consentir por não cabirmos no proprio 

inconveniente de se concluir primeyro a Paz pello que PoLIN1I.A.c 

se servio de que na. respo 'ta que em Lisboa se dera a Mon

sieur DE RoviLLÉ, quando se ventillou a mesma materia, e 

sobre ella se ajustou o Trattado Provisional confessarão os 

seo conferentes que era livre á Compa.nhia Fra.nceza nego

cear clescle t1·es 'g1 ·âos e t1·es quartos athé quatro g1·âos e t?·es 

q~tm·tos a que se juntava huma. costa geogra1Jhica. claquelle 

Paiz, a qual por esta demarcação partia IJello meyo a.s dittas 

terras; mas corno a gel·al q~te entendíamos se1· a mais cm·ta., poem 

em tn~ g1·ctos e t1·es qucwtos o Rio ele Vicente Pinson q~w designa 

os nossos limites, convínhamos em que nesta. forma se regrasse 

a partilha 9) pois sempre ficava.mos senhores das margens e 

bocca, do Rio elas Amazonas que o Abbade DE PoLThrrr.A.c queria 

comprehender nos seus Limittes. Largamente se disputou este 

Ponto, e enfadado ja o Marechal DE UxELLEs, seg·tmdo o seu 

costume, disse que era. escuzado quebrar mais a cabeça sobre 

a tal devizão se o Francezes não tivessem como antes o uzo 

do Rio . Nós nos vallemos promptamente deste discurso elo 
ditto Ma.recha.l para persuadir aos Inglezes que o intento da. 

Corte de França era aproveyta.rse do Projecto do Padre 

CmrrrA 10
) , e STRAFFoim que e começou a deixar penetrar do 

mesmo receyo, e de que em Londres o culpassem de nos não 

Carte portu
gaise plaçant 

l'embou
chure de 

l'Oyapoc ou 
Vincent 

Pinçou par 
3° 45 1 Nord. 
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sustentar hH,bilmente le reiJli.cou que pois nas instrucçõens que 

MENAGER 11) lhe acabava de mostrar se lhes ordenava ele 
pedirem e instarem pella Liberdade claquella navegaçã.o era 
certo que clella. nã,o tinhão alguma, antesceclente Posse em 

cujos termos pertenclia dar conta á sua, Corte, visto que não 
convínhamos nos factos; Os Francezes tambem tomarão 

semelha,nte partido, e assim htm's e outros nos puzerão no 
cuyclado das ordens que receberião; e em muyto mayor os 

seg·unclos visto que não havendo novicla.de nos artigos ele 
renova.ção do Armesticio e sendo elles mesmos os que a, faci

lita.vam, resolverão agora. espera.r resposta. de Versalhes sobre 
este negocio ele que entendemos que clelle nos querião fazer 

troceder para. nos forçarem a, convi.r na referida 1)ertenção: 

Finalmente PoLINHAO se servio nesta Conferencia que· foi ~ 

ultima que teve ele todos os argumentos e industrias de hum 

bom l\1enistro, pera nella concluir a nossa com as sobredittas 

ventagens; porque como pa,rtia. no outro dia desejavão não 
sa.hir de U trecht sem ao menos deixa.r a.ssígnado hum Trat
tado ..... 
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Le Comte DE TAROUOA et D. LUIS DA CUNHA, Pléni
potentiaires portugais, à DIOGO DE MENDONÇA CORTE-
REAL, Secrétaire d'Etat. ·. 

UTRECHT, LE 12 MARS 1713. 

Texte portugais du cloctm1ent clont la tracluction se trouve au T . II, 
sous le ll0 70. 

Ainda que ba 8 dias despachamos o expresso JosÉ PEIXOTO 

com o tratad() da prorogação elo armísticio e a ·noticia elo que 

mais se offerecia, pareceo-nos inexcusavel mandar hoje pela 

posta ao portador PEDRO DE MoNTIGNY para, pormos na Real 

presença ele Sua Magestade o que passamos hontem com os 

Plenipotenciarios de Inglaterra. 

Elles nos pediram uma eonferencia para communicar-nos 

o que tinham recebido na,quella hora por dois correios ele 

Londres e de Paris. Quanto ao ele Londres nos traduzirão em 

francez os despachos que lhe havião chegado na sua língua,, 

nos quaes se incluía uma chamada memoria que a Rainha man

dava a, El Rey Christianissimo, como ultimatum do que perten

clia para, Portugal, declarando-lhe que sem estas condições não 

faria a, Paz, e erão : 
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Que o Tmta.do P1·ovisional do JJ!Iamnhtio ntio ficaria decisivo 

na (o1·ma em que os F'1·cmcezes o propunhtio, nws que elles desis

tidtio nos te1·mos mais (o1·tes da p1·etençcio ele ent?'a?· pelo Rio clcts 

Amazonas, sem ter mais liberdade ou posse elo que tinhão de 

antes. 

Que as te?Tas ele umct e out?·a pa1·te elo Rio, ficm·itio pe?·ten

cendo a Po1•tugal e pode1·iamos conseq·var as te?'?'as ela disputa e 

levanta?' os (o1·tes q~te (o1·ão demolidos. 

Q.ue pelo que toca ao Rio ela Prata se ref'ltituiria a Colonia 

do Sacramento, e se a,cordarião as condições que se tinhão ajus

tado neste particular com Castell~ antes de rompermos a guerra. 

As sobreditas pretenções accordou El Rey de França, e 

os Ministros Inglezes nos disseram que nos vinhão dar aquella 

noticia tão promptamente porque suposto que nos dentro em 

pouco tempo receberíamos cartas de JosÉ DA CUNHA BROCHADO, 

ainda que por ellas saberíamos o que a Rainha havia pedido 

á França, com tudo não podia, constar-nos a resposta a qual 

elles receberão naquella hora por lhes chegar um expresso de 

Paris do DUQUE DE SHREWSBURY com o aviso de que El Rey 

Ohristianissimo se eonforma.va com o gosto da Rainha pelo 

interesse de adiantar a paz. 

Nestes termos, pello que toc:a, as pretenções na, America, 

estamos satisfeytos na principal parte que era a dependencia 

com França, e só nos falta para o que desejamos que os Cas

telhanos nos cedessem a,s terras da margem do Rio da, Prata 

que o Imperador nos havia promettido, mas se nos restituem 

a Colonia elo Sacramento, e se cumprem o que o DUQUE 

D'AN.JOU tinha estipulado no Tratado ela Alliança que fizemos 
com elle, nâo teremo's de que queixar-nos n'esta pa,rte. 

Porem como a, Memoria, da Rainha continua dizendo que 

debaixo d'aquellas condições El Rei Nosso Senhor desiste de 

todas as praça,s que pretendia no continente de Hespanha, fica, 
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mui caro o que interessamos no Brazil pelo que deixamos de 
adquirir nessas fronteiras. 

Porem se virmos que se nos nega o termo ou que esta 

dilação por outro qualquer canúnho nos prejudica o que não 

é provavel, concluiremos a negociação sem esperar resposta 

de V. l\IL Na demora nada arriscamos, porque do empenho que 

os Inglezes fizerão mt dependencia do Maranhão não hão de 

desistir, visto que obrão nelle por interesse proprio como já 

mostrámos a V. lYI., e nos dias que ganharmos antes de desistir 

totalmente das pertenções, sempre interessa.mos a esperança 

que ha no beneficio do tempo, e nos acciclentes que podem 

sobrevir: esses talvez servirão ele melhorar nos o requerimento 

da barreyra e nunca a poram em peor estado .. ... 

--~--
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Les Plénipotentiaires portugais au Secrétaire d'Etat, 
à Lisbonne. 

UTRECH'l'1 24 lVfARS 1713. 

'I'e.vte portngais dn passage trarlnit a11 T. II (11? 71.D). 

Tanto que ahimos da conferencia em 17 escrevemos o 
projecto para o 'l,ratado da Paz com França de que vai copia, 

e chegando :Thlillord STRAFFORD da Haya em 19 lho entregamos 
a elle aos 20 por estar o Bispo mol.estado. O dito Conde os 
mandou aos Ministros de França que o remeterão á sua Corte, 
e entretanto sabemos que estão fazendo algumas reflexões do 
mesmo modo que sobre os projectos elas outras Potencias .... 

'I'e:J;te portugais eles passages eles • 11femorias • de D. Luu; DA ÜUNnA, 

tmdnits au 'I'. 11 claus la note gni acco111pagne le passage ci-dessus: 

Neste tempo trabalhavam os Alliaclos nas minutas dos seus 
Tratados; e nós, para estendermos o nosso, considera vamos 



160 LE'l'TRE DES PLÉNIPOTENTI.A.IRES POR'l'UG.A.IS 

se falaríamos da renunciação que PHILIPPE fazia da Corôa de 

França, e os Príncipes de França da de Castecla . . . . Não 
tocámos neste ponto nem nas pretenções que tínhamos na 
Hespanha, porque os Francezes segunda vez declararam que 
estavam sem poder para tratarem elas depenclencias claquella 

Coroa., bem que delle usava.m, quando lhes convinha; antes nos 
contentámos bem a nosso pezar ele protestar ao Bispo e a 
STRA.FFOJm que não desistíamos ele pedir a demolição ele 
Baclajoz e a conservação ele Albuquerque e Puebla., visto que 

JosEPH DA CUNHA BROCHADO, em Londres, nunca fizera_, nem 
podia fazer, a supposta clesistencia,; ao que nos responderam 

insistindo naquella falsa opinião sua, que fundando a Raynha 
sobre esta mesma o plano ela sua Paz, a qual a França acei
tara, era preciso que segundo o seu theor m:inutassemos o 

nosso tratado, e que fosse naquella noyte, para que a qualquer 
hora. lho remettessemos, afim que os Francezes, pelo correio 
que despachavam a Paris, pudessem avisar que já estava na 
sua, mão . . . . Foi preciso trabalhar toda a noyte, nfto para 
a.justar as ma.terias dos artigos porque essas as tínhamos exa
minado entre nós, mas para os pormos em sua ordem, e nas 
duas línguas, portugueza, e franceza. Em tudo os satisfizemos 
a STRAFFORD e ao Marechal de UXELLES, o qua.l por se nam 
ver precisado a tomar alguma coysa sobre sy, queria ter tempo 
de da.r conta ao JYlARQUE_z DE TORCY que tambem delle neces
sitava para digerir tantos negocios, quantos lhe levava aquelle 
expresso. 

Não nos faltou ainda que trabalhar na,quella mesma ma,nhã, 
pois sendo nós outros os que compunhamos o Tratado, quiz 
lVIENA.GER parecer grande Ministro em duvidar nas palavras, 
não o podendo já fazer na substancia n Nunca intentámos 
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averiguar se os Francezes entendião que lhes era mais decente 
encarregar-nos que escrevessemos os artigos para ficarem com 
a prerogativa de os emendarem . . . . . mas, como um dos 
originae::; era francez, a justa desconfiança de faltarmos à 

gravidade, clareza e fórma dos termos, que se requerem nos 
Tratados, nos obrigava a servirmo-nos de algumas expressões 
que da vão occasião aos ditos reparos . . . . u. 

---oo-:X>o 

Répl. du Brésil. '1'. IV. 11 
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Extraits du projet de Traité rédigé par les Plénipoten
tiaires portugais. 

UTHECH'l', 20 1\'[AR.S 1713. 

D'apres la copie annexée á la dépêche" clu 24 mars, des Plénipoten
·tiaires Portugais, aelressée à lem Gouvernement. La tracluction eles articles 
du projet ct eles notes en marge, écrites par les Plénipotentiaires, se 
trouve au T. IV, no 72. 

COPI A DO PLt\.NO PAHA O THA'l'ADO DA P AZ COM FHANÇA. 

Notas. 

Esperamos que neste 8° Ar

tigo e no immedia,to não esque

cessem alguma das clauzulas 

que lhe podem dar mais força 

-e validade. 

Plano. 

AR'l'. 8. Afim de prevenir 

toda a ocazião ele cliscorclia 

que poderia haver entre os 

Vassallos das duas Coroas, S. 

l\1. Clu·mn. desistira para, sempre, 

como presentemente desiste por 

este tratado nos termos mais 

effi caces e solemnes e com to

elas as clauzulas que ele clireyto 

se requerem, como se a.qui 

foss em declaradas, a.ssim em 



R. de Iapoc 
ou Vincent 

Pinçon. · 
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seu nome, como ele seus des
cendentes, successores e her
deyros, todo e qua.lquer direyto 
que pertenda ter ou pode per

tender á propriecla.cle das ter
ras chamadas do Cabo do Norte 

e situada,s entre o Rio das Ama
zonas e o de Ictpoc o~6 Vicente 

Pincon, sem reservar ou reter 
alguma porção das preditas 
terras, para que ella.s sejão 
possuídas d'aqui em diante por 
S. Ma.gdc Portugueza, seus des

cendentes, successores, e her
cleyros com todos os clireytos 
ele soberania, poder absoluto 
e inteyro domínio, como parte 

elos seus estados e lhe fiquem 
perpetuamente sem que S. Magde 

Portugueza, seus descendentes, 
successores e hercleyros possão 
jamais ser perturba.clos na. dita 
posse por S. 111agd• Christianis

sima~ , nem por seus descen
dentes, successores e herdey

ros. 

9. Em consequencia, do a.r 
tigo precedente poderá S. 111a.gde 

Portugueza fazer reedificar os 
fortes ele Aragua.ry e Camahu, 
ou 1Yiassapá, e .os mais que 

:l'orão demolidos em execução 
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Seria bom que este artig·o 

passasse na forma em que está, 

porem tememos que sobre elle 

haja disputa, porque ainda, que 

os Francezes nos cedão o do

mínio da margem septentrional, 

hão de talvez procurar que 
agora se faça humn distincção 

de que nos cedem a dita mar

gem deste a boca elo Rio até 
os nossos ultimos fortes, mas 

que dabi para cima lhes ser<1 

livre o uzo do Rio em cazo 

que pella província de Guyena 

ou por outra parte se possão 

co1mmicar com elle. 

de hum Tratado provisional 

feyto em Lisboa aos 4 de Março 

de 1700, entre S. M. Christía

nissima e o Senhor Rey D. 

Pedro II ele gloriosa memoria; 

o qual Tratado Provisional por 

este fica nullo e de nenhum 

vigor, como tambem será livre 

á S. M. Portugueza levantar 

os mais fortes que lhe parecer 

e provelos de tudo o neces

sario para a defensa das pre

ditas terras. 

10. S. M. Christianissima pelo 

presente Tratado reconhece 

que as duas marg·ens do Rio 

das Amazonas, assim meridio
nal como septentrional, per

tencem em toda a propriedade, 

domínio e soberania a S. M. 

Portugueza, pelo que promette 

que nem elle, nem seus descen

dentes, successores e herdey

ros pretenderão jamais uzar 

da navegação elo dito Rio, com 

qualquer pretexto que possa 

haver. 

Este artigo escrevemos por 11. Da mesma maneira que 
nos vir assün ordenado nas S. M. Christianissima deziste 
Instrucções. em seu nome e de seus eles-
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Aqui tornamos a incluir de-

.cendentes1 successores e her
deyros da pretenção de nave-· 

g-a.r pello Rio das Amazonas1 

cede tambem de todo ou qual
quer direyto e a.cção que pu-· 

desse ter sobre algum outro 
domínio de S. M. Portugueza 

na, America1 ou em outra qual
quer pa.rte do mundo. 

12. E como he pa.rn. recear 

baixo ela prohibição para os que haja novas dissençoens 

moradores de Cayena, igual 
prohibição para todos os Fra.n
cezes em todo Brazil pellas 
mesmas razões com que nos 

fundamos no artigo 7° e vão 
referidas na nota á marg·om 

delle . 

Esta, foy a occa.sião cla.s con
tendas sobre que se fes o Tra
tado provisionnal em 1700. 

entre os Vassallos das duas 

Coroas, se os moradores ele 
Cayena emprenderem hiT com
merciar no Maranhão e na 
entrada do Rio das Ama.zonas,. 

S. M. Cbristianissima promette 
por si , seus descendentes, suc
cessores e herdeyros que não 
consentirá que os preditos mo
radores de Cayena,, nem ainda 

quaesquer outros seus vassallos 
commerceem nos lug<Lres as
sima nomeados, ou em outros 
qua,esquer do Brazil, do mesmo 

modo que lhes fica absoluta.
mente prohibido passar o Rio 

de Vicente P incon para fazer 
commercio e resg·atar escravos 

nas terms do Cctbo do Nor·te. 

Se os Missionarios i'rancezes 13. Ta.mbem S. M. Christia-

ou outros por ordem de França nissüna, em seu nome1 e de 
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entrassem nas aldeas que go
vernamos, sempre haveria per
tmbação no commercio, por 
que elles ás vezes tratão ele 
mais negocios que os espiri
tuaes. 

seus descendentes, successores 
e hereleyros promete impedir 
que em todas as terras que 
por virtude deste Tratado :ficão 
incontestavelmente pertencen
do á Coroa de Portugal, en
trem missionarios francezes ou 
quaesquer outros clebayxo ela 
sua protecção, :ficamlo inteyra
mente a clirecção espiritual da
quelles povos aos missionarios 
potuguezes ou mandados de 
Portug·al. 

Feito em Utrecht, em 20 ele Março ele 1713. 

• 



• 
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Extraits de la dépêche des Plénipotentiaires portugais 
annonçant la signature du Traité de paix avec la 
F rance. 

UTRECH'l'1 15 A VRIL 1713. 

La traductiou se trouve a.u T. li, sous !e u• 74. 

LE CmiTE DE TAROUCA. ET DO:à'I LUIS DA CUNHA, AU SECRÉ

TA.IRE D'ETA.T, DrOGO DE MENDONÇA. COR'l'E-RKAL. 

Em terça feira 11 do corrente se concluio a Paz dos Al

liados eom a França, excepto sómente o Imperador e o Imperio. 

NaqueHe dia se assignarão sete tratados, a saber o de Portugal, 

hum ele Inglaterra de Paz e outro ele Commercio, o de Prussia, 

hum de Hollancla de Paz, e outro ele Commercio, e o ele Saboya. 

O Tratado que remettemos a V. l\1c" nos deixa o grande 

gosto ele entender que Sua l\1agestade, que Deus Guarde, foi 

servido 1)elas razões seguintes. 

Tudo o que pertendiamos ele França a respeito elo Maranhão 

era a clesistencia elas Terras elo Cabo elo Norte, e não se es

peravão dantes mais que aquellas em que se achavão os fortes 
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de Arag-ua.ry, e Oamaü; mas agora nos ficão cedidas sem al

guma limitação, antes com o grande aumento de nos darem 

em propriedade toda a margem septentrional do Rio das Ama

zonas; e na verdade que se quizermos intentar o Commercio 

por este Rio, como já se mostrou que era facil, chegando as 

tropas portuguezas até o Quito, e visinhança do mar do Sul, 

podemos julgar de summa importancia ser esta porta, franqueada 

no Perú a qual El Rey de França reconhece que nos toca, e 

lha fechamos a elle, suposto que nem para uma nem para outra 

circunstancia tivessemos m~dens. 

Tambem pelo que toca ao Brazil (que como tão precioso 

domínio h e digno elo maior resguardo) nos parece que tivemos 

a cautella necessaria. He certo que os Francezes não podem 

negociar no Brazil se não em virtude elo unico Tratado de 

Oommerdo qne fizemos com elles em 1667 

No 12° consentirão, como já dissemos a V. M0
" em que 

nenhum vassallo de França hiria commerciar ao Maranhão, 

mas pelas ordens de Paris, que nos mostrarão, se lhes mandou 

que procurassem huma prohibição reciproca para que os Por

tuguezes não fossem a, Oayena. 

A grande questão roi no Artigo 1 O, pretendendo os Fmn

cezes que na, cessão indefinita que nos fazem das duas margens 

elo Rio das Amazonas se puzesse um termo; pois seria possível 

que depois de acabada a extenção das Terras do Cabo do 

Norte pelo Rio acima, elles tivessem povoações na mesma 

margem septentrion al; e que rechassemos embora a entrada 

do Rio, mas que não lhe impedíssemos que a tanta distancia 

dos nossos Domínios podessem navegar em barcos fabricados 

na.s ditas povoações. 

A isto acrescentarão os taes Ministros que quando seu 

Amo respondera. á Rainha por via ele D UQUE DE SHREWSBURY, 
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lhe dissera que entre o dia ela assignatura da no.ssa Paz, e o 

ela ratificação, esperava ainda mostrar á Rainha a injustiç,a que 

ella lhe fazia naquelle ponto, e que assim nolo declaravão, 

para que se antes ela ratificação El Rey Christianissimo con

vencesse a Rainha sobre a justiça para aquella navegação, se 

emendasse o artigo, e nós outros o não tivessemos por menos 

sinceridade ou por contravenção que entre nós se ajustava. 

Replicamos, que Sua Magestade Christianissima tinha já 

tempo para haver concluído esse ponto, e que como nós não 

fazíamos mais que ajustamos exactamente á Memoria da Rainha 

nem podia.mos desistir, nem tínhamos que responder-lhes. 

Elles então repetjram a mesma declaração em forma de 

protesto, pedindo certidão ao BISPO DE BRISTOL e nós lhes dc

clarámos que daquella materia não tomavamos eonhecimento, 

nem respondíamos cousa alguma como se fossemos ignorantes 

della.; e os Inglezes nos disseram a pa.rte que clesprezassemos 

prolixidades do Marechal DE UXELLES, que não havião de pro

duzir effeito; pois se o que elle protestava é que seu Amo 

trataria de convencer a Rainha, elles Inglezes tinhão por certo 

que a Rainha .se não havia. ele deixar conve'ncer; em cujos 

termos ficamos sem receio nesta circunstancia, e quando a 

logrem he somente que pretendem navegar no a.lto do Rio das 

Amazonas, alem dos nossos domínios; e ao trocar das ratifica

ções ficaremos sabendo se os Ing1ezes lho concentem. 

Entre todas est[tS difficuldaJdes, a que nos deo mais trabalho 

foi a que respeitava o Commercio elo .Brazil, pois havendo-nos 

valido elos Inglezes para vencela mostrando-lhes a conveniencia 

que tinha a sua nação em tirarmos absolutamente aos Fran

cezes aquelle commercio, e tendo elles ajustado com nosco 

sustentamos no dia seguinte de tal sorte que a.té chegarião a 

declarar aos Francezes que não farião a Paz, quando fomos 

a conferencia, os achámos tão mudados, que não somente nos 
I 
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não ajudarão, mas antes nos fizerE'to terrível opposição, por que 
Monsieur MEN.A.GER lhes soube persuadir em particular, e ainda 
diante de nós, que se Portug-al tirava aos Francezes o com

mercio do Brazil, com esse exemplo o tiraria brevemente aos 
Inglezes; e que a Rainha não teria, lugar de condenar o dito 
exemplo pois se faúa garante do Tratado. 

Esta inspiração empenhou de maneira aos Inglezes, que 
o CONDE DE STRAFFOH.D entrou em grande colera, mas todavia 

á força de instancias e de expedientes que propuzémos, viémos 
a lograr que os artigos se escrevessem na forma sobredita. 

Os dous originaes se fizerão nas línguas portugueza e 
franceza, como haviamos praticado no Armistício, e ela mesma 
sorte repetimos o protesto sobre a preferencia da assignatura. 

Por todas as sobreditas rasões nos parece que na conclusão 
da Paz com França houve bom successo, e se El Rei Nosso 
Senhor julgar assim, seremos infinitamente venturosos. 

Este gosto se nos mallog-rou na consideração de que na 
Paz com Castella não esperamos igual successo, pois conforme 
temos avisado a V. Mcc a Rainha ele Inglaterra cedeu em nome 

de El Rei Nosso Senhor da pretenção dás Praças estipuladas, 
afirmando que esta desistencia seria o preço das vantagens 
que a França nos concede, e da satisfação que os Castelhanos 
nos dari~o sobre a Coloni~ do Sacramento, e sobre a divida 
do Assento elos Negros 

Utrecht, 15 de Abril de 1713. 

~--
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Notes de DOM LUIZ CAETANO DE LIMA, Secrétaire des 
Plénipotentiaires portugais à Utrecht, sur ce qui s'est 
passé dans la discussion finale du Traité. 

LE 9 AVRIL 1713. 

Extrait eles Reflexões sobre o Tratado de Pa~<: entre ct Coroa de Fran{:a, 
de lmma parte, e a Coroa de Portlr,gal da onh·a, conclnido em [Jtrecht .... , 
au T. II des J11emorias perteucentes á Jtistoria rlct pae de [Jtrecltt, Manuscrit 
à Ia Bibl. Nat. de Lisbonne. 

Tracluction au T. II, sons Ie no 75. 

so Artigo. 

Este Artigo se lançou e m virtude ela concessão del-Rey 

de França ao Uttimat~trn das pertenções de Portugal que lh e 

mandára a Rainha de Inglaterra. N elle se puzerão . todas 

aquellas condições, termos e clausulas que poclião fazer mais 

valida a clesistencia clel-Rey ele França, fugindo-se do nome 

de cessão, por lhe não confessar justiça, conforme a reflexão 

de Monsieur lYIELL.ARED:E, a quem se consultou na materia. Os 

Fraucezes instárão muito em limitar a desistencia das terras 
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Pinson ou 

Japoc. 
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elo Cabo do Norte dizendo que a sua demar cação fora sempre 

começarem de hum lado elo Rio ele Vicente Pinson ozb Japoc, 

e correrem pella Linha que se termimt no Rio das Amazonas 

passando pello Forte de Camaú 1) . Allegávão que a.ssim se 

havia assentado no Tratado Provisional 2) ; e as suas ultimas 

instrucções lhe ma,nclavê'to, ou dizião que era. importante insistir 

em que se accrescentasse aquelht Limitação ao prezente artigo. 

Os Ministros ele Portuga.l persistirão em não admittir Limitação 

alguma, e se escuzarão com que aquelle ponto fora ajustado 

entre El-Rey de França, e a Rainha de Inglaterra. Como este 

artigo coincide com o artigo 10., ali se verá o ma]s que ha. 

nesta materla. 
go Artig·o . 

Ainda que os Ministros Francezes na sua resposta ao 

Projecto, nas suas primeiras refflexões tinhão dado o titulo de 

/3om a este artigo, ao depois lhe accrescentárão as palavras : 

Dans les te?'?'es mentionnées au p?·écéclent a?'ticle, como se em 

virtude delle houvessem os Portug·uezes ele ir levantar fortes 

em outras partes. 

10° Artigo. 

Procm·árfto os Francezes pôr um termo na cessão incl efinita 

~as duas ma,rg·ens do Rio elas Amazonas, e huma excepção 

para lhe ficarem as terras que correm pello alto deste Rio, 

depois de acaJba.da a clomín ação dos Portugueze , pella parte 

Septentriona.l, porque seria possível terem os Fra.ncezes ali 

a lgumas povoações 3) ; mas sem1)re convinhão, em que nfto 
poclerião descer ·pello Rio abaixo, ainda que no a.lto cl e!Je 

poclessem navegar em barcos fabricados naquellas paragens 4) . 

No papel das Observações que lhes veio de Versailles se dizia, 

que ainda que se promettera ceder a Portugal as duas Costas 

do Rio elas Amazonas, il est à C?'OÍ?'e qu) on a pTetenclu excepte?· 

ce q_Mi est le long des habitations F1·ançoises clu costé Septent?·ional, 

" ' 
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qui doit cppcm·teni1· a~~x Ftançois, sans néantmoins pouvoir des

cendre la 1·ivie1·e. 

Os Ministros de Portugal se tiverão sempre firmes em não 

admittix limitação alguma, · allega.ndo que El-Rey Ohristia.nissimo 

promettera formalmente á Rainha ele Inglaterra que as duas 

Oóstas do Rio das Amazonas, assim a 0eptentrional como a, 

Meridional, fiearião aos Portuguezes. 

Bem quizerão tambem os ditos Ministros fixa,r alguns Li
mites, como dizia, a Rainha, no refferido Ultünatum, demarcando 

a.quellas terras pellos tres Rio elas Amazonas, ele Vicente 

Pin on e Rio Negro, porrm não tendo cartas com o ponto e 

clareza necessaria, persistirão em querelas indefi.nitamente pella.s 

duas Costas 5) . 

Vendo os Pleni})Otenciarios ele França que os de Portugal 

não cedião da, pretençã.o, clisserão que quando seu amo res

pondera iL Ra;inha, por via elo DuQUE DE SHl .EWSBUR.Y, lhe dissera. 

que entre o dia ela assignatura ela. 1)a,z com Portuga.l e o da, 

RatHicação El-Rey Ohristianissimo 'mostraria a Raülha a injus

tiça que lhe f<tzia naquelle ponto, e que assi1p. o declaraYão 

para que e antes ela. Ratificação El-Rey Ohristlanissimo con

Yencesse a Ra.inha sobre a sua justiça., para aquella na.ve.o·aç.ão, 

se emmenda se o artigo, sem que is o se tomasse por menos 

sinceridade ou contraYenção ao que prezentemente se aj ustava .. 

Logo repetir[Lo . a mesma declara.ção em forma. ele protesto, 

pedindo certidão ao Bispo de Brístol, ao que os Ministro, ele 

Portugal disserão que elles não tomavão conhecimento daquella 

materia, que só pertencia á Raillha, ele Inglaterra a). Os Minis

tros Inglezes disserão á parte aos Portuguezes que não fizessem 

cazo das perluxiclades do Marechal DE UXELLES; pois se o que 

elle protestaYa, que seu amo tra.taria, de convencer a Rainha,, 

elles Inglezes tinhão por certo que a. Rainha senã,o havia, ele 

deixar convencer. 
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O que empenhou a Rainha de Inglaterra para tirar aos 
Francezes toda a navegação do Rio das Amazonas, foi o have

rem os Plenipotenciarios de Portugal convencido aos de Ingla
terra, de que pello dito Rio poderião os Francezes navegar ao 
Peru e fazer o commercio de In dias; pois já em outro tempo 
forão as tropas Portuguezas até o Quito, e vizinhança do lVIar 
do Sul. Para elles lograrem melhor este intento communicárão 

aos Ministros Inglezes um memorial do Padre ACUNA a FELIPE IV 
em que elle mostra a importancia que ha de impedir a. nave
gação do Rio das Amazonas. 

11° Artigo. 

Neste artigo o qual he conforme os Capítulos 7 e 28 elas 
Instrucções tinhão pedido os Francezes no primeiro papel das 

suas observações huma desistencia reciproca de Portugal a 
todo o direito sobre qualquer dos dominios de FranÇa, porem 
esquecerão-se desta pretenção no Tratado. 

12° Artigo. 

Este artigo esteve sogeito ás mesmas disputas que o V e VII, 
porque em todos elles se pertendeo fechar aos Francezes os 
portos do Brazil. Foi precizo ürar delle a clausula que hia no 
projecto que nem os Moradores ele Cayena, nem outros qua.es
quer Vassallos ele França irião colm11erciar ao Brazil, restrin
gindo a prohibição a respeHo dos Lugares mencionados no 
dito artigo, e a que não passassem o Rio de Vicente Pinson. 

No primeiro papel das reflexões tinhão dito os Francezes 
que a prohibição do commercio no Brazil em termos gemes 
clestroiria a permissão que se lhes havia dado pello Tratado 

de 1667, como ás outras nações, de commerciar no Brazil de
ba,ixo das condições ali expressadas. No papel que se lhes 
mandou de Versailles se lhes clizia que a sua observação era 
mui judiciosa; que tratassem de fa2ler convir aos Ministros 
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Portuguezes, e não o podendo consegLúr que ao menos fizessem 
que se desse a mesma exclusão ás outras nações. 

Para inteiro conhecimento deste artigo vejão-se as reffiexões 
sobre os Artigos V e VII. E só ajuntaremos que os Francezes 
quizerão que no fim delle se accrescentasse a clausula reci
proca de que tambem nenhuns Po?·tuguezes it•ião commm·cim· a 

Cayena. 

Répl. du Brésil. T. IV. 12 
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Le Gouverneur de Oayenne, OLAUDE D'ÜRVILLIERS, 
propose, au nom du Roi de France, au Gouverneur
Général du Maranhão, BERNARDO PEREIRA DE BER
REDO, l'ouverture de relations de oommerce entre 
Oayenne et Pará. 

1720. 

RAPPOHT DU 10 ÜCTOBRE 1720, DU ÜONSEIL D'ÜUTREllffiR 

;SIÉGEANT A LISBONNE. 

(Tracluction au T. III, sous le no 80.) 

Senhor, 

O Governador do Estado do Maranhão, BERNARDO PEREIRA., 

DE BERREDO, dá conta a Vossa Magestade, em carta, ele 20 ele 

Junho deste prezente anuo, que a Vossa Magestade seria pre

sente, ela copia incluza, da carta, que lhe escreveo o Gover

nador ele Cayena, propondo-lhe a introducção do commercio 

com a Capitania do Pa,rá, o que lhe estava a elle já permit

ticlo por El Rey Christianissimo seu amo; o que lhe l)arecia 

(ao Governador elo Ma,ranhã,o) se não devia admittir por nen

hum modo por ser de gravíssimo prejuízo, não só dos inte

resses de todos os homens de neg·ocio que navegão para 

• 
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aquelle Estado, mas tambem aos da fazenda ele Vossa Mag·es

tade nos direitos elo Reino, e só sendo Vossa Magestacle ser

vido podia permittir . que fosse (cada anno sómente h uma 

canoa á dita cidade e que cl'ella pudesse vir outra á nossa 

elo Pará, porque com a,lguns generos que não tém sabida para. 

este Reino se poclião grangear outros ele grandissima utilidade 

para aquelle Estado, principalmente cobres para os engenhos,. 

não consentindo, porem, de nenhuma sorte que nas ditas ne

gociações pudesse entrar tambem (como anciosamente solici

tavão todos aquelles Francezes) a, venda dos Inclios, pelo con

hecido perigo que corre a liberdade dos que legitimamente 

gozam della,; o que tudo lhe parecia offerecer á noticia ele 

Vossa lYiagestacle, persuadido das effi.cazes instancias ele seu 

zelo. 

Pareceo ao Conselho fazer prezente a Vossa lYiagestade o 

que escreve o Governa,dor do Estado elo Maranhão; e como 

este negocio seja tão grave, e de se abrir esta fórma ele com

mercio com os Francezes assistentes em Cayana, como pre

tende o seu Governador, possão rezultar huns insuperaveis 

prejuízos a esta Corôa, facilitando-se-lhes, pela communicação 

de huma povoação com a, outra, não só o terem hum cabal 

conhecimento das nossas terras, mas o poderem attrahir para 

a, sua amizade os nossos Indios ele que depende todo o nosso 

interesse e, em grande parte, a defensa daquelle Estado; e 

como a Nação Franceza seja tão orgulhosa e ambiciosa ele 

dominar e extender os domínios do seu soberano, compondo-se 

aquella Monarchia, nas suas províncias, de inmueravel gente, 

e se possa temer que, havendo algum rompimento pelo tempo 

acleante, com ella poderáõ mais facilmente invadir- nos por 

aquellas partes, pondo em grande risco a nossa conservação; 

(pareceo ao Conselho) que n'esta attenção se deve responder ao 

Governador do Maranhão que ele nenhuma maneyra consinta em 
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que ha.ja semelhante tra.to de commercio1 porque1 alem de estar 

prohibido pelas nossas leis havei-o nas Conquistas com os estra.n

geiros1 occorre que esta. prohibição tambem se estipulou no 

Tratado que se fez com a Corôa de França na Pax ajustada 

em Utreque1 e que a.ssim se avize ao Governador de Cayena1 
cazo continue semelhante pratica de commercio1 que1 supposto 

Vossa Magestade lhe recommenda tenha toda a boa correspon

dencia com os vassallos da dita Corôa1 e elle Governador do 

Maranhão da sua parte não deixará de contribuir muito para 

este effeito1 como Vossa lVIagestade deseja que se observe muy 

religiosamente o dito tra.ta.do1 não quer que da nossa pa.rte se 

quebrante1 e manda que de nenhuma ma.neyra se tenha com

mercio a.lgum. 

Lixboa Occidental1 10 de Outubro de 1720. 

ANTONIO RODRIGUES DA COSTA. 

JOSEPH GOMES DE AZEVEDO. 

JoÃo DE SouzA. 
JOSEPH DE CARVALHO DE ABREU. 

ALEXANDRE DA SYL V A ÜORREA. 

-->-<i)}-<--
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Le Gouverneur de la Guyane Française, CLAUDE 
D'ÜRVILLIERS, au Gouverneur Général du Maranhão, 
J. DA MAYA DA GAMA. 

Bibl. Ncd. de Lisbonne, .Arclt. dn Cous. ·Tlttramal'ino, Lictsse no 1052. 

Retraduction au T. III, no 83. 

:I.'raduction portngaise, faite it Pará en 1723. 

Cayana, 30 de Ja.neiro de 1723. 

Meu Senhor, 

Por ouvir dizer que ha muitos cavallos nessa Capitania, 

me resolui mandar essa embarcação para saber da certeza, e 

informar-me se será conveniente que os dessa Capitania os 

queirão vender a esta Colonia ele Cayana que está obrigada 

a se tirar dos Inglezes. Eu sei, :Meu 8°", que os de Cabo Verde, 

e mais ilhas, vierão a commercio com os nossos Francezes ela 

Martinica, o que não posso fazer el'esta, por causa ela distancia 

elo caminho e clifficulclade da volta. Do Maranhão aqui não são 

mais de 8 dias de caminho. Os cavallos se transportão com 

muita faeilidade. Havendo log·ar, será hum grande bem para 

esse Estado, e esta colonia. Commetti este negocio, meo 8", 
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ao P• CHRISOSTOMO, para cujo effeito lhe pedí fizesse esta 
viagem; elle h e dessa Nação, e melhor explicará as minhas 
intenções, que qualquer Francez. Fie Religioso de supposição 

a quem muito estimo. O meu Rey lhe deu mil libras de penção 
para haver de assistir comigo. Peço a V. 8" faça toda a con
fiança do que elle de minha parte lhe disser; elle pedirá o 

contracto dos cavallos com esses moradores e saberá delles o 
que convier para eRte trafego. Estimara, meu 8r, ter alg·uma 
cousa com que agrade a v. 8a nesta colonia, e na, mesma 

França; quando V. 8" seja servido faça-me honra de mandar. 
·Encarreguei ao Capitão do navio para apresentar a V. 8a de 
minha parte seis botelhas de vinho de Frontignan; peço a V. 8a 

se digne de os aceitar, e recommendo-lhe a V. 8" o Capitão 
e os 8"08 CAPERON e BE.RTiUA, os quaes acompanhão ao Padre. 

Tenho a honra de ser, meo 8'", de V. 8", muito humilde 
e muito obediente. 

D'ÜRVILLIERS. 

--~ 
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Le Gouverneur-Général de l'Etat du Maranhão, J. da 
MAYA DA GAMA, au Gouverneur de la Guyane 
Française. 

BELEM DO PARK, 12 AVRIL 1723. 

Tradttetion au T. III., no 84. 

(Te.vte origincetJ 

Meu Senhor, 

Recebi a. carta. ele Vossa. Senhoria de 30 de Janeü·o em 
que Vossa Senhoria diz que por ouvir dizer no distrito do meu 

Governo ha muitos cavallos, se resolveo a mandar esta embar
cação pera saber a certeza, e informar-se se será conveniente 
que estas Capitanias vendão it de Cayana os ditos cavallos, 
apontando para facilitar este negocio o comercio que tém as 
Ilhas ele Cabo Verde com os moradores ele Martinica, e o mais 

que contem a carta ele Vossa Senhoria e que o Padre F REI 

JoÃo GRIZOSTIMO, que he Portuguez, vem encarregado desta 
comissão e que melhor explicará as intenções de Vossa Se
nhoria a quem darej todo o credito, ao que me clicer da parte 
de Vossa Senhoria e que ua l\lfagestade Christianissima lhe 
dava mil libras para assistir com Vossa Senhoria n'essa Cayana. 
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Respondendo agora a carta de Vossa Senhoria, digo que 

sinto com todo o encarecimento que Vossa Senhoria, esquecido 

de hum solemne Tratado de Paz e Amizade entre Sua l\fages

tacle Christianissima e Sua lVIagestade Portugueza El Rey meu 

Amo, que Deus guarde, e contra o estipulado e determinado 

no Capitulo 12 elo dito Tratado, mande Vossa Senhoria huma 

sumaca, ainda que pequena, cheia ele fazenda, para tratar e 

fazer negocio nas Capitanias cl'este Governo Geral ele que esto u 

encarregado, entendendo que eu cégamente esquecido elas 

minhas obrigações me animasse a concorrer com o consenti

mento para a violação de bum Tratado feito, estipulado e 
ajustado entre os Senhores Reis nossos Amos, sem huma juri

dica e expressa resolução sua, conferida e tratada entre Suas 

Magestades pelos seus Ministros, declarando-se nullo o dito 

Artigo 12 do Tratado de Utreque o qual eu pela parte cl 'El 

Rey meu Amo hey de guardar e fazer observar religiosamente 
em todo este Estado, e peço a Vossa Senhoria que, da pa,rte 

d'El Rey l::le u Amo, faça observar na mesma fórma o dito 

Tratado e muy especialmente o Artigo 12 d'elle, não permit

tindo, nem consentindo, que os seus subclitos, e vassallos de 
Sua Magestade Christianissima, venhão comerciar nos domínios 

de Sua Magestade Portugueza, que Deus guarde, nem passem o 

1·io de Vicente Pinçon pa1·ct esta pcwte, o que lhes he absoluta

mente prohibido como expressamente o declara o referido 
Artigo 12, e se Vossa Senhoria permittir o contrario, lhe pro

testo pela observancia clelle e por todas as consequenc:ias que 
dR. sua violação se seguirem. 

Alem do referido Tratado, tenho Leys expressas d'El Rey 
meu Amo em que prohíbe o comercio com todas as nações 

impondo-me penas gravíssimas se o permittir ou consentir, 

como mostrey ao referido Padre Gmzos'rOMO e Senhor BERTIER 

como poder:iõ dizer a Vossa Senhoria. E eu estou obrigado a 
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guardar inviolavelmente as Leys d'El Rey meu Amo e defen

clelas com a mesma vida. 

Eu, meu Senhor, desejo ter com Vossa, Senhoria toda ami

zade e boa correspondencia, como El Rey meu Amo me re

comenda, e como a tem todos os seus vassallos com os d'El 

Rey Christianissimo, mas não me atrevo, nem me atreverei em 

algum tempo a faltar a observancia elas Reaes Ordens, e muito 

menos a violar hum Tratado ele Paz, Amizade e boa corres

ponclencia entre Suas l\1agestacles; e se Vossa Senhoria achar 

conveniencia ou utilidade nestas Capita.nias deve recorrer pri

meiro a Sua Magestade Christianissima pera que, pelos seus 

Niinistros, se ütça prezente a El Rey meu Amo e possão Suas 

lVIagestades tomar nesta materia o acordo e rezolução que lhes 

convier, reciprocamente, para bem ele huns e outros vassallos, 

que eu sem a dita resolução não posso nem heide admittir 

trato ou comerc:io algum e esta minha impossibilidade he a 

cau~a elo meu sentimento e elo grande pezar com que fico ele 

não servir a Vossa Senhoria. e a todos que Yem na embar

cação que Vossa Senhoria remetteo; e espero que Vossa Se

nhoria, como bom vassallo d'El Rey seu Amo e como general 

e soldado, me não culpe o guardar eu pontualmente as Leys 

d'El Rey meu Amo, sabendo as obrigações que cada hum de 

nós tem ele observar as Le·ys e ordens elos nossos Monarcas. 

Aceite Vossa Senhoria a minha sincera e boa vontade 

nascida justamente de uma inclinação verdadeira para toda a 

Nação Franceza como Vossa Senhoda poderá experimenta,r 

quando El Rey meu Amo permitta o trato que Vossa Senhoria 

pretendia nesta ocazião e se, fóra elo negocio, houver em mim 

ou neste Estado cousa em que possa servir a Vossa Senhoria 

ou dar-lhe gosto, prompta.mente executa,rei os Reus preceitos. 

Sinto os contratempos que tem exprimentado a sumaca, 

pela variedade ela derrota e por me não acba,r aqui com pra-
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ticos que seguramente a pudessem conduzir a este porto pela 

mudança que todos os annos fazem os canaes e bancos desta 

barra com as enchentes e varias correntes deste soberbo rio 

das Amazonas; mas eu lhe tenho offerecido tudo quanto lhe 

he necessario e só tenho tido o cuidado de evitar todo o negocio 

e ele prevenir a fugida de alguns escravos; e já que fallo 

nesta materia, peço a Vossa Senhoria se sirva de mandar 

restituir o escravo do Padre JoÃo DE MELLO e os mais dos 

Padres ela Companhia, e eu escreverey pera Portugal pera que se 

prenda hum que fugio de Cayana, que daqui foi fugido, sem 

licença minha, e se Vossa. Senhoria quizer que reciprocamente 

entreguemos brancos e pretos que fugirem de huma pera outra 

parte, obrigando se Vossa Senhoria a observalo, eu o farei de 

minha parte. 

Receby as seis botelhas de vinho que Vossa Senhoria me 

mandou, e com a mesma confiança offereço huma rede, oleo, 

e huns balaios. 

Deus Guarde a Vossa Senhoria muitos annos. 

Bellem do Pará, 12 de Abril de 1723. 

Meu Senhor, tenho a honra de ser amantíssimo, e obe

dientissimo servidor de Vossa Senhoria. 

(Signé) JOÃO DA l\ú.YA DA GAlYiA.. 
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Routier de l'Araguary à la Riviere de Vinoent Pinçon 
ou Guayapooo G'Oyapoo) et à la pointe en face de la 
Montagne Cumaripú (Comaribo, ou Montagne d' Ar
gent) éorit par le pilote de l'expédition commandée 
par le capitaine PAES DO AMARAL. 

12 MAI 1723 . 

Voir la tracluction et les inclications et observations préliminaires au 
T. III, n• 85. 

ROTEIRO DA COS'l'A DE ARAGUARY A'l'HÉ O Rro DE VICENTE R. ele Vinc. 

P G Pinçou ou 
INSON PELO NOME DA TERRA. UAYAPOCO, QUE MANDOU FAZE!~ Guayapoco. 

O ÜAPPA..'\[ COMANDANTE J OÃO P AIZ DO AMARAL, POR ORDEM DO 

Govn E CAPPM GL DO ESTADO JOÃO DA :MAYA DA GAMA, INDO 

O DITO ÜAPPM COMANDANTE A RECONHECER A P ARAGE ONDE 

ESTAVÃO OS MARCOS DAS TERRAS DE PORTUGAL. 

A ponta de Amgua1·i demora ao Norte, e corre com a P'• 
cl'Araguary 

ponta da ilha Pa1'acu Nordeste Sudoeste. Esta ponta de Amgua?·i (P'• Grossa). 

vai metendo a terra húa emciada ao No roeste, e dentro desta 

emciada :fica o rio de A1'aguw·i que entra ao Sudoeste; e deste R. Araguary. 

rio vay correndo a terra ao Nordeste, athé onde faz húa ponta 
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que, dobrando-a., fica hü igarapé, chamado U1'uasscthy, e vai 
deste igarapé correndo a terra pelo mesmo rumo Obra ele 

6legoas está hu igarapé grande, que entra, ao Sudoeste pela terra 

dentro, cha.maclo Pctmt~tassú, e deste igarapé vai correndo a. 

terra GJ,thé fazer uma ponta ao Norte, que haverá na. derrota 
Cap duNord. 6 para 7 legoas. Esta ponta. hé o Cabo elo No1·te . Por toda esta, 

costa., que teuho dito, he m•o esparcelada, cheya de muita. ma

deira, que aJunta a pororoca, e hé a terra alagacliça ele ma.ngues 
altos. E cleste cabo çorre a. terra obra ele 3 legoas até a outra. 

ponta grossa ao Norte fazendo a terra como emciaela, com 
mato mais baixo onde fica um igarapé chamado Om;pumaça, e 
bota hu parcel ao mar meya legoa boa; e dobra.nelo esta ponta, 

ao roroe te pouca distancia ficB. um igarapé cha.maelo Sibüta'l.tCt 

com bom can:ü para entra.r canoas A terra é por aqui de 

mang·ues altos Deste igarapé vay correndo a terra ·pelo dito 

I. da 
Pororoca. 

rumo, thé fazer hua ponta que a;verá na derrota. 4 para 

5 legoas. Esta. ponta corre com a ilhct cltt Po1·o·rocct Nordeste 
Sudoeste, e dahi va.y eorrendo a terra. a Lés- ordeste. A ilh11 

corre Noroeste Sueste. A verá na derrota cligo na clista.ncia da 
terra. firme coazi meya legoa. Chamase esta ilha pela língua. 

da terra Tu?'U?'Y e a. terra firme fa.z hüa emciada e no fim 
clclla hua ponta, que demora com outra da ilha que segue 
depoi · da primeira, cha.ma.da Tw·ínctmct, a coai fica pouco 
distante; a ponta desta. co.m a ponta ela terra firme corre Léste 
Oeste A verá ele dista.nda, ela ilha a. terra firme coazi hua 

legoa., e tambem corre Noroeste Sueste. 

Da. ponta ela. terra firme que tenho dito vay correndo a 

terra. a Sueste fazendo emciacla athé a outra. ponta. que fica. 

dem01·ando com a ponta da terceü·a ilha, chamada Ua~nwajany, 
que h6 mayor e corre esta. Hha Nordeste Sudoeste e faz entre 
ella. e a terra firme grandes correntezas e a terra firme corre 

a. Su s Sudoeste fazendo hüa muito grande encia.da e averá 
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coa.zi 3 coartos de legoa. ela terra, firme a. ilh a Faz um grande 

rio entre estas tres ilhas e a terra firme; mas tem muito gr an

des correntezas c grandes corôas donde faz sen efeito a poro-

roca. O gentio chama a este rio J.gampepttcâ. São estas 3 nha.s R. Igarapé

de mato alto : e a terra. firme tambem de mangais; averá na 

derrota athé a Saicla destas ilhas . 16. legoas pouco ma.i ou 

menos a saida deste igarapé hé ao Noroéste Na. ilh a elo meyo 

tem hüa, corôa de ma.is de 50 braças de largo e tem seu prin-

cipio no fim da primeira ilha e finda el a terceira E vay a. terra 

pucá. 

corr endo ao Noroeste athé o igarapé de Mayacm·y e tem hüa, R. Mayacary. 

campina antes ele chegar a este, ·e bota per esta costa hü 

muito gr ande parcel que lança ao mar ma.is el e 4 legoas Na 

bocca. tem um canal bom por onde se entra. nelle e averá na. 

derrota 1 O lego as E deste igarapé 'la.i correndo a costa a.o 

Noroeste athé a outra ponta que, vira.ncloa. fica outro igarapé 

chamado Camxuena Averá na derrota pouco mais ele 6 leg·oas R. 
Caraxuena 

que por toda esta. costa bota grandes corôas ao mar onde faz (CalQoeue ou 

gra.nde!::> marés por ca.usa elo baixio. O canal deste igarapé Carsewene). 

entra a,o Sudoeste E tem este igarapé muito o·en tio de na.ção 

Aricurases Aqui corre Gl. te rra. a. Noroeste outra.s 6 ou 'i legua.s 

até chegar a. outro igarapé chamado · Vairapu, o qual tem hu a, R. Varrapu. 

grande corôa na, boca que a.tra.vcssa perto ele 3 legoa.s de com-

prido e bota ao mar mais de hií cuarto ele legoa o qual he 

muito seco entra o Sudoeste e dentro tem dous braç.os hum 

que corta ao Sueste e outro ao Sudoeste. Ha oeste igarapé 

niuito gentio de nação Aricurases e outra.s nações. Aqui falámos 

com os Fra.ncezes. Averá na derrota 4 para 5 leguas. Da.qui 

corre a terra pelo mesmo rumo perto de 3 ou 4 legoas oncle 

:f.az hiía ponta. Seguese híía. enciada. onde ficão cl01r iga.rapéses 

perto hií do outro que terá de dista.nda hua legoa, hú do outro, 

h l T T. l 1 R. Goanani c a.ma.c o u?'uat~wy . Va.y correnc o a terra pe o mesmo rumo que 
(CunanJ ou • 

digo coazi 6 legoa.s até a ponta, do ?'io Goanani que he de Cua,nany). 
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mmJgues talhado a pique Para se conhecer bem este rio se 
verá que antes de chegar a elle obra de duas legoas pelo 
Sudoeste uma serra pequena ou outeiro que fica, pela terra 

dentro e he alto e corre Noroeste-Sueste, e h e melhor conhe
cença porcoanto a costa he de arvoredo ba.ixo tabocais e he 
terra alagadiça E para se entrar neste rio se advirta que toda 
esta costa bota grande parcel ao mar meya legoa e nas pontas 
mais e corre este parcel ao Nororoeste e no meyo da boca 
deste rio finda onde fica o canal que he fundo e se dobra para 
o Sudoeste athé ficar em meyo e por elle se entra direito ao 
Sul athé ir defronte ele hüa ponta que fica dentro da parte 
direita mato alto pelo rio dentro digo que o rio dentro vai cor
rendo ao Sueste Tem agua boa,. E tambem pela, terra do Sud
oeste corre o parcel e finda na ponta elo Noroeste Desta ponta 
corre a, costa Nornoroeste em distancia de 3 pa;ra 4 legoas 
fazendo como duas emdadas onde ficão dois igarapés distante 
um do outro pouco mais de hüa legua, chamados Com(wini E 
acaba esta terra fazendo hüa ponta em que entra outra em
cia,da que corta ao Norte pouco distante que acaba fazendo 
hüa ponta que lança ao mar a que chamão a, ponta da Est1·ella 

da Lzta e nesta emciada ha dois igarapés chamados Uctnctx~tenis 
Hé a terra desta emciada em partes muito rasa São campinas 
sem arvoredos Estes igara.pés agoa doce A.Yerá na derrota 3 
para 4 legoas E desta ponta da Estrella da Lua vai correndo 
a, nosta pelo rumo Nororoeste obra de 7 para 8 legoas e tem 
hüa emciada pequena onde fica hil igarapé chamado Tata~tassú, 
E antes de chegar a este ficão 3 pertos hü do outro, chamados 
Bu1·ueni, Imatuxueni E faz a terra uma ponta Della vay cor
rendo a costa, ao Norte coarta, a, Noroeste obra de 8 para 9 
leguas onde fica outro igarapé chamado Guanavuana1·y E deste 
igarapé vay correndo a costa pelo mesmo rumo obra de 4 le
guas chamado Auoa.nava1·y, que fa,z a ponta que dobra, ao 
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Sudoeste fazendo húa grande emciacla E dentro desta fica hú 
grande rio chamado CaxipMni. Entra pela terra a dentro ao R. Caxiptu·ú 

Sudoeste; terá ele largo e boca coasi meya legoa e tem agua 
doce E deste rio vay correndo a costa pelo mesmo rumo do 
Nororoeste obra ele 8 legoas a.thé fazer húa ponta onde fica 
hú igarapé chamado Pzwcanaxy, e antes deste fica outro, e 
dahi vai correndo a costa pelo mesmo rumo obra de 6 legoas 
athé fazer uma ponta que della vay correndo a costa a Sues 
Sudoeste obra ele 5 para 6 legoas e acaba em húa ponta cha
mada Camm•ztpy que dobra ao Sudoeste obra de duas legoas 
Fica demora.ndo ao No1·oeste monte ctlto e haverá de dista.ncia 
3 para 4 legoas Esta hé a. boca do ?'ÍO ozt bahya de Vicente 

Pinson. 

E toda esta costa de que atraz tenho dito he em partes 
muito raza porcoanto são campinas e em partes mato razo de 
mangues ou guaicinas e he terra alagadiça. tijucaes E advirto 
que por toda esta costa desde Goanane até este rio hé mtúto 
baixa esparcellada) mas de tijuco muito molle que atolla um 
Indio athé o pescoço. Lança muito ao mar em partes húa 
legoa e em partes mais sendo que ao mar não deixa ele ter 
bancos de arêa, porcoanto faz em partes grandes marés ban
zeiras e de !evadia que não arrebentão. 

Por este rio dentro se entra pelo rumo do Sul-Sudoeste 
que tem largueza e hé fundo; advirto que pela terra de húa 
parte á outra hé muito esparcellada, espraia perto de 40 a 50 
braças coando vaza a maré Da parte elo Noroeste tem muita 
madeira cahicla, e ela parte do Sueste hé tijuca E dentro deste 
rio tem uma corôa junto á ilha que divide este rio em dois 
braços e corre esta corôa a Léste Oeste; os dois braços que 
o gentio e os Francezes chamão rios, hú corta ao Sul para 
dentro V ay caminhãclo para o Sueste chamado pelo gentio 
Cu1·upi que hé o ela mão esquerda; o outro entra ao Sudoeste 

Répl. du BrésiJ. T. IV. 13 

(Cassiporé ou 
Cacbipour.) 

ptc Cama
rupy (Cap 
d'Orange). 

Riv. ou baie 
de Vincent 

Pinçon et un 
mont élevé 
au N. O. 

R. Curupi 
(Cmipy). 
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Va,y voltando para o Sul1 chamado Guayapoco. E na entra.cla 

deste rio ou braço Gnctyapoco está hü monte alto e delle corre 
a costa para, Oes-Noroeste coctt1·o Se?'?Yts altas que vão pela 

terra dentro. E vindo sahinclo pa,ra a boca deste rio ou Baya 
está ottt?'O monte alto que demora ao No roeste onde em cima 

estão os marcos ele Portugal E deste monte corre para o 

Sudoeste 3 serras1 pegadas hüas as outras que nas quebrada,s 
que f~tzem parece que se separãio E deste monte vay correndo 

a costa para Cayanct a1 Es-Noroeste. Chamase a esta, terra elo 
oiteiro Camm·ipú. 

Este hé o Rio de Vicente Pinson que os Fmncezes nos clissen"to 

se cliviclião as te?'?'Cts de el Rei nosso Senho1· ele Po?·tztgctl com F'1•ança7 
e desta, ponta ao monte que tenho dito são 24 leg·oas a Cayana 

Se aqui neste rio quizer entrar algü navio atbé duzentas 
tonelaclas1 que vier falto de agua ou lenha1 o pode fazer sem 

receio. Tem bom fundo e ele tijuco. Hei por findo o roteiro em 
12 ele lVIayo de 1723. 
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]xpédition du Capitaine JOÃO PAES DO AMARAL à 
la Riviere de Vincent Pinçon ou Yapoco, et à la 
Montagne d'Argent, à l'Ouest de cette riviere, en 
1723. 

ENQUÊTE DE 1723. 

T c_·te portug-ais dont la tradL1ction se trouve au T. IU sou le no 86. 
L s renvois ele note se rapportent à celles qui accompagnent la traduction. 

O Escrivão da Camera reg·istará nos livros cl'ella os Auttos 

incluzos ele Justificação, sobre as terras do Norte, e marcos 

que ~e acharão no Rio de Vicente Pinson, transcrevendo -as 

verbo acl verbum. - Bellem elo Pará tres ele Jtmho ele mil 

settecentos e sessenta. - DouTOR NOBRE. 

Registada a Ordem tteima, e Auttos no Livro sesto de 

Registo ele Datas, que tambem serve ele registo cl'Orden ·, a 

folhas cento e oito verso - Bellem elo Pará quatorze ele Junho 

Ordonnance 
clu 1•' Juge 
(Ouvidor Ge
ral) ele Pará. 
3 juin 1760. 

ele mil sette centos e sessenta - JOSÉ DE MESQUITA DE BASTO:s. 14 juin 1760 . 

.JUSTIFIC.AÇÃO. 
'OBH.E AS TERRAS DO CABO DO NOR'l'E1 E MARCOS QUE SE 

ACHARÃO NO RIO DE VICENTE PINSON. 

Auttos cíveis ele Justificaçcio sob1·e as te?'?'as do Cabo elo No1·te, e 

.mw·cos que no Rio de Vicente Pinson chamado Yapoco se acha1·cio, 

R. cl -· ·vinc. 
Pinson ou 

Yapoco. 



19 juillet 
1723. 

Orclonnance 
clu Gouver
neur Maya 
da Gama, 

du 12 juillet 
1723. 

196 EXPÉDITION PAES DO AMARAL, 1723 

que devidem os domínios de s~w JVfctgestade que Deos Gum·de, dos 

da Cm·ôa de ]i1·ançct, e o mais qzte na dita J~tsti(icaçtto ::;e declm·a. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil 

settecentos vinte e tret>, aos dezenove dias do mez de Julho 

do dito anno, n'esta Cidade de Bellem do Gram Pará, e pou

zadas do Doutor JosÉ BORGES VALLEH.IO, elo Dezembargo ele Sua 

Mag·estade que Deos Guarde, e seu Ouvidor Geral com alçada 
e Juiz elas Justificaçoens, n'esta Capitania, e suas annexas, ahi 

por elle me foi dada huma Ordem elo Governador, e Capitão 

General d'este Esta,do JOÃO DA MAYA DA GAMA, por virtude da 

qual se perguntarão testemunhas pelo contheudo n'ella, ele 
cujos ditos se fez summario, que se juntou a mesma Ordem, 

e tudo Eu Escrivão de mandado elo ldito Doutor Ouvidor Geral, 

auttuei, e juntei, e he o que se segue adiante junto. - DroGo 

LEITÃO D'ALMEIDA, o Escrevy. 

Havendo visto nas Ordens de Sua Magestacle que Deos 
Guarde, sobre as terras do Cabo do Norte, em que se recom

mendou a meu Antecessor, informasse e soubesse, se se tinhão 
posto os marcos que dividirto os domínios elo dito Senhor, elos 
da Corôa de França,, e se os Vassallos d'ella contra o tratado 

ajustado em Utrecht, passavfLo os ditos marcos, e entravão 
pelas nossas terras, e vendo o que sobre o que nesta materia 

respondeo, menos considei:ado do que pedia materia, tão grave, 
e a ordem que sobre a sua resposta trouxe comigo, a qual 
respondi com a verda,cle, e noticias necessarias, da qual espe

rava n'estes Navios a ultima rezolução; me pareceo para exe
cução d'ella fazer huma exacta averiguação d'esta materia, e 
pondo n'elJa todo o euida,do não achei noticia ele ter havido 

pessoa antiga, ou moderna que visse QS ditos marcos, nem que 
soubesse se se havião posto, nem aonde fica v a o Rio de Vicente 

Pinson, chamado nos Jl1appas Fmncezes Yapoco, e pelos gent·ios 

da te1·1·a Uayapoco 1), e querendo averig·uar materia tão impor-
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tante, mandei ao Capitão JOÃO PAES DO AMARAL, Cabo de 

todo o vallor, l)ruclencia., actividade, e zello elo Real Serviço, 

por entender ser absolutamente o mais capaz da dita empreza, 

e ele dar conta de tudo que lhe encarreguei, e partindo com 

effeito com tres canoas armadas em guerra, gua.rneciclas de 

Infanta.rla, passou a ponta de Macapá, que pelos ignorantes era 

chamada Cabo do Norte 2) , e seguindo as Instrucçoens que lhe 

dei se expoz a passar o verdadeiro Cabo do Norte, com gran- Cap duNord. 

dissimo trabalho, e e-videntíssimo perigo ele sua vida, vendo-se 

por tres ou quatro vezes absolutamente alagado, e perdido 

com as soberbas ondas da puroróca, e força das correntes, que 

por todos aquelles baixos e canaes corrião e se encontra vão; 

e se não fora o seu animo, constancia, não tivera effeito a 

dillig·encia a que era mandado, mas vencendo todas as deficul

d~'Lcles chegou ao rio chamado G2wnany 3) entendendo ser já o 

Rio ele Vicente Pinson, pelo que dizia, um elos guias, teve no 

rio pratica, com o gentio da, terra, o qual lhe deu a noticia, 

R.Guanany 
(Cunany). 

qüe em hum rio menor, que lhe ficava atras chamado Guai1·apo 4), R. Guairapo 
au Sud de la 

llie fica vão lmns poucos de Francezes; e voltando a buscallos, R. Cunany. 

llie perguntou que fazião, ou que vínhão buscar as terras ele 

Sua l\1agestade que Deos Guarde, e elos seus domínios, a que 

responderão que vinhão resgatar Papagaios, e Bichos, e que 

não vinhão pelos mares_. e costa, que pertencião a Oorótt Por

tugueza, e só entravão pelo 'l'io ele Vicente Pinson chamado 

Yapoco, e que por terra vinhão passando ele Aldeia em Aldeia 

pelos Indios seus compadres, e mandanclo·os o dito Cabo que 

logo despejassem, e se recolhessem as suas terras, ou que os 

traria presos; e retirando-se declararão a lg·uns Inclios, que elles 

anclavão resga,tando Escravos, e tudo o que achavão, favore-

cendo e amparando ao Rebelde GuAi:MÁ, cabeça elos Aroans, 

e que os encitou a faltarem a obediencia ele Sua, l\1agestacle 

que Deos Guarde, e assaltarem a Aldeia de Moribira, junto a 

Les Français 
rencontrés 

venaient de 
la R. de V inc. 

Pinson ou 
Yapoco. 
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esta Cidade, e que os ditos Franceses occultarão o dito rebelcle7 

e seguindo com effeito o dito Ca1)itão o regimento que lhe dei, 

passando perigos, trabalhos, e descomodos; entrou com effeito· 

R. de Vinc. no verdadeiro Rio de Vicente Pinson, e fazendo clilligencia na 
Pinson. 

boca, d'elle, e dentro desta para poder descobrir os ditos marcos~ 

os não achou, nem terra firme em que pudessem estar, e vendo· 

que se descobria. da outra pa.rte alguma, terra alta, fez toda a 

dilligencia,, e pôz todo o cuidado por descobrir os ditos marcos. 

até que teve a fortuna ele lograr o ef'f'eito elo seu trabalho, e 

Montagne. clilligencia .. Sobindo a hz~m monte qz~azi talhado a 1Jique até o 

meio, oz~ com pouca esccl?'pa 5) , e sobindo pegados a ra,izes com 

trabalho acharão do meio para cima, ma,is facil a sobida., e 

chegando ao cume do tal monte acharão huma pedra., e rocha 

natural, e nesta ta.lhado um quaze quadro de larg.ura., e com

primento de pouco mais de tres pa,Imos, cortado pelas ba.ncl a.s 

e fora de terra, pouco mais de palmo, e n 'ella acharão escol

pida,s humas anna.s que pare~sem ser de huma parte as de 

Portugal, vendo-se ainda as cinco Chagas ou Reaes Quinas 6) , 

e d::t outra huns Castellos com hum Leão, e a. roda d'esta pedra 

se achavão outras levantadas como testemunhas ou guardas 

do mesmo marco, e huma das que ficava para, a parte das 

quinas de Portugal, mostrava, huma cruz como habitto de Christo 

o que parecia justifica.r infalivelmente ser a.Jli o m~trco ela 

devizão dos domínios de Portuga,l e de Oastella, ou fosse posto 

no anno el e ... . pelo Impemdor CARLO,' QUINTO, como dizem 

as Historias 7), ou no anno de mil seis centos trinta e sette por 

FILIPPE, quando deo a Capitania do Cabo do Norte a BEN'I'O 

:i\'LA.cmL P AREN'I.'E, e por ser necessario, e conveniente ao ser

viço de Sua JYiagestade, e á conservação dos seus domil1ios1 e 

para. se evitar as contendas que pode haver da, Coroa ele 

França e de Portugal, e justificar-se o referido; Ordeno a.o 

Doutor Ouvidor Geral tire todas as testemunhas qui virão e 
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eucontrarão os ditos Francezes, declarando a parte em que 

os acha,rão, e o que ouvirão aos Inclios; e outro sim a, entrada 

elo 1·io de Vicente Pinson, e sobicla do r eferido monte, ma,rco, e R. d. Vincent 

sinaes que n'elle acharão, e da parte elo rio em que ficão; 

pois pelo dito Marco se prova ser toda a boca elo 1·io ele Vicente 

Pinson. 
Montagne. 

Pinson da Coroa Portugueza e pertencer aos domínios ele Sua R. d. Vincent 

lVIagestacle que Deos Guarde, e justificado me dará por tres 

via,s a copia ela justificação, ficando e ta, em boa arrecadação 

e registando- e nos livros d~t Fazenda Real, e Sena.clo da Ca

mera,; e ainda nos da. Ouvidoria Geral, por ser assim conve

·niente ao Real Serviço. - Bellem elo Pará doze ele .Julho ele 

mil sette centos vinte e tres: - Segue-se a Rubrica do Gover

nador JOÃO DA MAYA DA GAMA. 

Aos dezoito dias elo mez de Julho de mil sette centos 

Yinte e tres annos n'esta Cidade de Bellem elo Gr am Pará em 

pouzadas do Doutor Ouvidor Geral JosÉ BoRGES VALLERIO, 

ahi comigo Escrivão perguntou as testem unhas seguintes. DroGo 

LEITÃO D'ALMEIDA, o Escrevy. 

JoÃo PAES DO A111ARAL, Capitão ·d'Infanteria de huma das 

Companhias da, Guarnição desta Praça, de idade ele quarenta 

e oito annos, testemunha jurada aos 'antas Evangelhos, em 

que poz sua, mão direita; e prometteo dizer verdad e, e do 

costume nada. 

E perguntado elle testemunha, pelo contheudo na, Ordem 

junta,, disse sahira desta Cida.cle em dezasette ele Março do 

prezente anno por Cabo ela Guarda Costa que costuma sa,hir 

todos os annos, a cruza r a, entrada elo rio elas Amazon as, e 

costa, d'esta Cidade, indo com effeito com tr e ' canôas armadas 

em guerra guturneciclas de Infa,nteria, e com as Instrucçoens de 

hum Regimento particular; sendo ultimo fim d'elle, que a.verL 

guasse elle testemunha com toda a incleviduação, e exacção 

todos os Igarapes, e H.ios que entrão no már e sahem da dita 

Pinson. 

12 juiUet 
1723. 

Interroga
toire 

eles témoins, 
18 juill et 

1723. 

Déposition 
du Oapitaine 

Paes 
do Amara l. 
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R. de Vi.ncent costa aqual correria até entrar na boca elo ?'ÍO ele Vicente 
Pinson ou 
Yapoco. Pinson, charnaclo Yapoco, e ahi. averiguaria, examinaria por todas 

as partes, e obras do sobre-dito rio, o lugar, e sitio em que se 

puzerão os marcos, que clevidem os domínios ele Sua lVIa.gestade, 

dos domínios ele França; e outro sim que na biela ou volta ela 

dilligeccia. a que hia, visse o sitio e Fortaleza ele Macapá, e 

o Cabo do Norte, vendo se em qualquer das ditas paragens 

haveria sitio capaz pam Fortaleza; que fosse lavado de ventos, 

e com terra firme para plantas, e mantimentos, e se tinha 

porto capaz com fundo para segurança de rwvios, e mais 

dilligencias, com as circonstancias que dedara o mesmo Regi

mento ; e sahindo como dito tem, navegára com grande risco, 

e trabalho a Costa até chegar a Macapá e Cabo do Norte 

aonde fez as observaçoens sobre-ditas, e que declara. o seu 

Regimento, e el'ahi passára avante com o mesmo risco, e 

R. Gnanany evidente perigo de vida. até o ?·io Gzwnany aonde por Praticos 
(Oun.mty). 

R.Guairapo 
au Sucl clu 

Cunany. 

dos Indios g·uias que o acompanhavao, teve a noticia que hl~rn 

Tio ??W?W?' que lhe fica·va atms eharnado Gltaimpo, praticarão 

estes com o g·entio da terra e os tinhão certificado, que no 

sobre-dito rio lhe ficarão huns poucos de Francezes, os quaes 

se resolverão buscar, e achando os que erão só dous, lhe fez 

elle testemunha perguntas, que fazião ou vinhão buscar as 
terras, e domínios de Sua lVIagestade, a.o que responderão os 

ditos Francezes, vinhão . resgatar Papagaios, e Bichos, não 

vindo pelos mares, ou Costa dos domínios da Corôa Portugueza, 

R. d. Vincent e que entravã.o pelo 1·io de Vicente Pinson, chamado Yapoco, ou 

Pinson, G?l!aÍCtJ.Jucú, vindo por terra passando ele Aldeia em Aldeia 
Yapoco ou 
Guaiapucú. pelos Indios seus Compadres; os quaes são dos nossos domínios, 

com cuja pratica lhes ordenou elle testemunha, que log·o des

peja.ssem, e se recolhessem as suas terras, o que não fazendo 

os trada 1)rezos; tempo em que fugirão os Indios que os 

acompanhavão, certificando aos nossos, que os ditos Francezes 
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.andavão tambem resgatando Inclios, que passavão para Cayana 

em companhia elo Rebelde GUAIMÁ cabeça dos gentios Aroans, 

incitados ele toda a Costa até o Cabo do Norte, e vezinhanças 

.de Cayana, o que se verificou, porquanto na volta da Escolta 

para esta Cidade, se encontrarão hu.ns tres Indios que vierão 

nas Canôas, os q uaes topando-os em h uma Ilha, pedirão os 

recolhessem as Canôas, e os truxessem, e tinhão sido vendidos 

em Cayana pelo mesmo rebelde GUAIM1l, que os tinha tomado 

·em varios assaltos, e certificarão, que os Francezes contratão 

em resgates ele peças com os Inclios Aroans, aos quaes tambem 

he certo excitou o sobre dito rebelde GuAIMÁ a que faltassem 

a obecliencia ele Sua Magestade: e que entrando com effeito 

elle testemunha no verdadeiro 1·io de Vicente Pinson, e averi- R. cl. Vincent 

.guando na boca d'elle, por descobrir os ditos marcos já decla

rados, os não achou, nem terra firme em que podessem esta,r, 

Pinson. · 

e por ver da outra parte, e descobrir humas se1'1'cts altas, as Hautes 

buscou, sem embargo ele ser contra as Ordens que levava, montagnes. 

por se suppor ser a tal parte dos domínios ele França (que 

.ao depois se averiguou não ser, t'tntes sim todas as bocas e 

entradas do 1·io de Vicente Pinson} sugeitas aos nossos domínios) ; R. cl . Vincent 
Pinson. porem teve effeito a dilligencia, porquanto sobindo ao dito 

monte, algLUna parte elos Soldados, com grande trabalho, pegados 

.as raizes chegarão ao meio cl 'elle, e cl'ahi por lhe ficar mais 

facil a sobida, chegarão ao cume, aonde acharão huma pedra, 

.e rocha natural elo comprimento de tres palmos, e fora da Borne-fron-

1 tiere sur une terra pouco mais ele hum, onc e se vião esculpidas armas que 
montagne. 

parecerão por huma parte serem ele Portugal, por se verem 

.as Reaes quinas, e do outra huns Castellos e hum Leão, e a 

roda d'aquella pedra se acharão outras levantadas, e huma 

que ficava para a parte da,s quinas ele Portugal, mostrava 

huma cruz como habitto ele Christo elas quaes armas truxera a 

·Copia, que entregou ao Governador e Capitão General cl'este 
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Estado, e mais não disse de todo o contheudo na dita, Ordem, 

e assignou com o dito Doutor Ouvidor Geral. DroGo LEITÃO 

D' AL:MEID.t.\., o Escrevy. J OÃ.O PAES DO ALMARAL. 

0 Sargento ANTONIO FREIRE DE MENDONÇA, de idade de 

vinte e oito annos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, 

em que pôz a mão direita, e prometteo dizer verdade, do cos

tume nada. E perguntado elle testemunha pelo contheuclo na 

ordem junta disse, que em lVIarço do prezente a11no sahirão do 

porto cl'esta Cidade, tres canôas armadas em guerra, e guarn e

cidas de Inf.anteria, a correr a Costa, de que f.ora, Cabo Com

mandante ela dita expedição, o Capitão JOÃO PAES DO AMARAL, 

e seguindo viagem depois de gTandes riscos, e tormentos, pas

sado que foi o Macapá, e Cabo do Norte, chegarão ao rio 

chamado Guanany, entendendo ser já o rio do Vicente Pinson, 

pelo q ne certifica vão os guias; se resolveo o dito Cabo a pra

ticar alg·um gentio da serra, o qual lhe deu noticia donde 

estava, e que em h~~rn 1·io menor, q%e lhe ficavc~ at~·as, charnado· 

R. Guaira1)0 Guai·rapo, esta vão huns poucos de Francezes, com cuja noticia 
au Sucl clu 

Ounany. voltarão, e no dia seguinte toparão a. dous Francezes, de cujos 

nomes se não lembra, com os quaes fallando o mesmo Cabo, 

e perguntando-lhes ao que vinhão responderão: - resgatar 

Papagaios, e Bichos, sem que passassem por lVIares ou Costa. 
L es Français da Coroa de Portugal, e que só entra vão pelo 1·io ele Vicente 

rencontrés 
venaient de Pinson, Yapoco, e que por terra vinb ão passando de Aldeia em 
la R. d. Vinc. Aldeia, pelos Indios seus Compadres, que são dos destrictos 

Pinson 
ou Yapoco . d'esta Corôa, e mandando-os o dito Cabo que logo despejassem 

e se recolhessem ás suas terras, porque não o fazendo os traria 

prezos, assim o fiz erão, averiguando-se ao depois na volta que 

a mesma esquadra e Canoas fizerão por buns Indios que se 

r ecolherão a ella, e erão moradores de Cayana, para onde 

tinhão sido levados por contrato, e assaltos, que disserão 

andarem os ditos Francezes r esgatando Inclios, e o mais que 
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achavão, e que arnparavão, e favorecião ao rebelde GuAIMA 

cabeça elos gentios Aroans, o qual gentio sencl elos domínios 

d'esta Corôa corno dito hé, tem as altaclo por vezes as Aldeias 

junto a esta Cidade, e declarado mais, que passctndo o sob?·e-

clito 1·io Guanany, chegauio ao ele Vicente Pinson 8) , aonde se Riv. de Vinc. 

averiguou serem todas as entradas d'elle da Corôa de Portugal; 

por quanto na boca d"elle fazendo-se ele hurna e outra parte, 

as dilligencias de descobrir os marcos, que devidern os domínios 

de Portugal elos de França; vendo a huma parte hum monte 

alto, e a pique até o meio por mandado do dito Cabo sobira 

elle testemunha, e mais alguns Soldados e o mesmo Cabo, 

pegando-se ás raizes, e com muito trabalho; e por ficar mais 

ütcil a sobida da dita l)aragem até o cume, chegando a elle 

acharão huma pedra, e rocha natural ele comprimento pouco 

mais de tres palmos, e fora da terra hum, onde se acharão. 

esculpidas armas, que paredão ser as de Portugal, das quaes 

tirara, copia o mesmo Cabo Commandante, q_ue trouxe com 

sigo; e mais não disse, e assignou com o dito Doutor Ouvidor 

Geral. DroGO LEITÃO D'ALMEIDA, o Escrevy. ANTONIO FREIRE 

DE MENDONÇA. 

Vieru1ent ensuite les dépositions, en tou points semblables atu précé
clentes, clu sergent IGNACIO DE FARIA. ; eles solelats PA COAL DE FREITAS, 
ANTO},TJO COELHO DA SILvA, PEDRO DE SouzA PA.·so., ANTONIO MoNTEmo 
et ANTONIO BAPTISTA DOS ANTOS; et eles Incliens ANTONIO, elu village eles 
Tocantins, et JosÉ. 

~--

Pinson 
auNord dela 
R. Guanany 
(C1many). 

Haute 
montagne. 
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Le Gouverneur de la Guyane Française, CLAUDE D'OR
VILLIERS, au Gouverneur-General du Maranhão, J. DA 
MAYA DA GAMA. 

ÜAYENNE, 30 MAI 1723. 

Traduction ele I' original français faite à Pará en 1723. La retracluction 
se trouve au T. Til, no 87. 

Em Oayanna, 30 de Maio de 1723. 

Senhor, 

Recebi a que V. sa me fez a honra de escrever pelo pe Fr. 

JOAM ÜHRISOSTO:M:O. Ré inexplicavel o quanto me acho obrigado 

ás demonstrações de amizade que v. sa me dá na sua, e a 

benevolencia e agrado com que V. sa tratou ao dito Rdo Padre, 

como aos mais Francezes da sua companhia. Peza-me ele que 

alguns lá procedessem indignamente. 

Não ha cousa mais justa e de nossa obrigação que darmos 

cumprimento ao Tratado dos nossos Soberanos, feito em Utreck. D'Orvilliers 

Eu absolutamente prohibo, e defendo aos Francezes a que não déclare qu'il 
défencl aux 

passem Oyapoclc, como se contem e dechtra nos Artigos 8 e 12. 

- Sua Magestade Ohristianissima desistirá para sempre, como 

já de })resente desiste, nos termos os mais fortes e mais auten-

Français de 
passer la 

riviere 
d'Oyapoc. 
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ticos, e com as clausulas, requisitos &c" de todos os direitos e 
pertenções que de algum modo possa pertender sobre a pro

priedade elas terras chamadas do Cabo elo No1·te, e situadas 
entre o Rio das Amazonas e de Oycbpoclc, o~t Vicente Pinsão &c". 

Portée de Po1· este T1'Cttaelo todas cts te1·1·as do Cabo do No1·te são d' El Rey 
l'art. 8 du 

Traité d'Ut- ele Po1·tugal e as elo Cabo d' Omnge el) El Rey meu Amo, que c1·eio 
Tecbt d'apres que não começa senão ele Cachipou. Se V. 8" vie1·, como me fazern 
d'Orvilliers. 

espe1'Ct1'1 em Oyct'110clc 1?Cl1'ct o anno q~te vem, eu lei me acha1·ei, e n croit que ':1:' 

le Cachipour ·igualmente demm·ccwemos os limites elos nossos Gove1·nos. Todos 
est la 

frontiere . os Francezes que se achai·em nas te1'1'Cts elo Gabo elo N01·te, 

faça-me V. sa favor de ordenar a que sejão prezo ·, thé que 

sejão remetticlos a Gayannct donde os farei castigar de novo. 

Peço-lhe a V. S" que não leve a mal se fizer outrotanto aos 

Portug·uezes que se acharem no meu Governo sem licença de 
V. S11

• Dizem me que muitos Portuguezes vão ás terras de El 

Rey meu amo a c.:ontratar Indios escravos e outros frutos que 
lá se acham nas ditas terras. Eu me persuado que V. S" não 

he sabedor disso. 

lVleu S0
", escrevo á Côrte de França para que os nossos 

Embaixa,dores possão ligar entre as nossas colonias um com
mercio de bois e mais animaes, tanto que tiver resposta sobre 

este negocio avisarei a V. S". 

Envio o Sr. DES Rüf:?ES, Capitão das tropas ele El Rey para 
levar um negro fugido do Pará, que V. 8" pedia : os dos Padres 
da, Qompanhia estão em Suriname. Eu os mandarei vir, e me 

persuado que o Governador do dito logar mos remetterá. 
Ta.mbem envio hum Indio de Bonnaviste que estava em hum 
navio inglez. O Capitão do dito navio me deu este negro. 
Verdadeiramente era fugido . Pareee-me que o tal negro por 
hum papel que lhe deu o Comandante h e livre : este Inglez o quiz 
comtudo vender, como de facto o vendeu, aos Hollandezes, menos 

escrupulosos que eu. V. S" fará o que julgar mais a propos'.ito. 
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Consinto o fazer lmm ajuste com V. S" a que se remettão 
e restituão reciprocamente os escravos que desertarem ou 

fugirem elas nossas colonias. Junto com esta vae huma roemo

ria, para qur. V. 8" remetta os escravos fugidos que nella se 

-contem. O preto de Mm• DU FouT tem mulher e filhos, o que 

me impede a consentir que se venda. Ficarei sensivelmente 

obrigado se V. S" o remetter, o que farei a todos os que 

vierem dessa terra. 
Muito agradeço a rede que V. S" me emrjou. V. sa tam

bem se digne aceitar dois frascos de vinho ele Frontignan e 

hum barrilinbo do alcachofras: o P• Cf:IRISOSTOMO disse que 

V. S" o estimaria. 
Recomendo a V. sn o Sr. DES RüSES. 

Eu sou, meu 8°" ele V. 8". 

Muito humilde e obediente servidor 

DORVILLIER ', 
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Le Gouverneur-Général du Maranhão, J. DA MA.YA DA 
GAMA, au Gouverneur de la Guyane Française, CLAUDE 
D'ÜRVILLIERS. 

BELEM DO P .ARÁ, 4 AOUT 1723. 

Bibl. Na.t. ele Lisbonne, Arch. elo Conselho Ultramarino, Lia.sse no 1052. 
Tra.eluction fra.nç.a.ise a.u T. III, sons le n° 88. 

('I'e.vte ]JOrtngais.) 

Meo Senhor, 

Receby a Ca.l"ta de v. sn de 30 ele Majo pelo capitão 

LA ROSA*). Estimo que V. S" fique inteirado ela minha incli~ 

nação e amizade, e que os mais Francezes que aqui vierão 

com o Padre Frei GRIZOS'rOMO fossem satisfeitos do agrado e 
attenção com que os tratey, e emquanto ao pezar que a Vossa 

Senhoria fica de que alguns procedessem indignamente, declaro 
que nenhum me deixou queixoso mais · que o capitão do ber

gantim, porque era clesa,ttento e fallava com largueza e me 

pudéra pôr em termos ele algum procedimento se não attenclera 
á boa corresponclencia elos Senhores Reys nossos amos, e a 

*) DES ROSE ·. 

Rélll. clu BrésH. T. IV. 14 
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que devia ter com V. S", e a que as suas palavras puderão 
ser effeito de algum excesso. 

Estimo juntamente que V. sa conheça o quanto he ele 

nossa obrigação o darmos cumprimento ao Tratado dos nossos 

Soberanos feito em Utreque, e que V. S" absolutamente prohi

bisse e defendesse aos seus Francezes a que não passassem o 
R. Japouco Rio Japo~tco que he o mesrno de Vicente Pinçon, mas, sem embargo 

ou Vinc. 
Pinçou. da prohibição de V. S", se acharão tres Francezes em llm rio 

Cap 
Comaribo. 

Borne-
i'rontiére. 

pequeno que fica pera esta parte do Rio Gu.ampo e muy clis
tan te do Rio de Vicente Pinçon, terras dos domínios d' El Rey 

meu Amo, e violando os ditos Francezes o sobredito Tratado, 

andando a resgatar Inclios, como consta do Auto e Justificação 

que d'isso mandej fazer pera constar a todo o tempo, e daqui 

por diante se se encontrarem outros, os mandarey vir prezos, 
·e V. sa poderá fazer o mesmo aos meus Portuguezes, se 

passarem o Cabo ComaTibô que fica da parte de V. S" passado 

o Rio de Vicente P ·inçon porque na boca delle })era a parte 

de Oéste se puzerão os :Marcos que di ~ridem os domínios d'El 

Rey meu Amo, sendo mandados pôr pelo Imperador CARLOS V, 
e ao depois por FELIPPE IV no anno de 16: 9, a 30 dias do 

mez ele :M:a.yo, dia em que o Sargento-Mór BENTO MACEL 

.tomou posse das ditas terras, e assim se deve entender que 
L e os domínios d'El Rey Ohristianissimo começão da dita ponta 

Gouverneur 
portug-ais chamada Corna1·ibô, que fica ela parte de Oéste do Rio ele 

P\~te:;!ii~1e Vicente Pinçon, e n[Lo do Cabo d'Omnge, como V. S" diz, porque 
d'Utrecht este fica para a. parte ele Léste, e a El Rey meu Amo tóca 

commence à 
la pointe .toda a boca. do Rio de Vicente Pinçon, que he a que faz 

Comaribo. divisão dos domínios, e o declara, o referido Tratado; e: assim, 

l,0Cap toda.s as vezes · que os meus sub ditos I) assarem a clita ponta 
l rang·e. 

de Comcwibô, os pócle V. S" mandar prender, como acima digo, 

porque só assim he que. passam os limites ela minha jmisclicção 

e dos limites d'El Rey meu Amo, porque a entrada do dito 

• 
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rio foi e h e livre aos Portuguezes, e não emcontra o dito 

Tratado; e quando V. 8" tenha. duvida, elevemos recorrer aos 

nossos Soberanos pera a determinarem na fórma do dito Tratado. 

Emquanto ao que V. 8" diz que tem noticia que muitos 

Portuguezes vão pelas Amazonas ás terras d'El Rey Christia

nissimo a contratar Indios e outras drog·as ou frutos que se 

achão nas ditas terras, são noticias falsas e suppostas, não só 

por i.mpraticavel pela distancia , e pelo aspero dos certões, 

mas tambem porque não ha. rio que das Amazonas entre nem 

})ossa cheg·ar aos domínios da Corôa de Fra.nça, e me parece 

será mais para se desculpar os que cá se acharão elo q Lle para 

justificar a queixa de V. 8", e que esta noticia dessem falsa

mente os mesmos c:ulpaclos que achou a minha tropa elas 

canoas ele guarda-costa. 

Nestes termos, peço a V. sa, e lhe requeiro, da minha 

parte e d'El Rey meu Amo, faça conter os seus subditos dentro 

dos limites da Corôa de França e observar religiosa.mente o 

Tratado dos nossos Senhores Reys e Amos, como eu o guardarei 

da minha parte, e em boa amizade se pódem demarcar os 

limices ele ambas as Coroas. 

Tambem com os ditos Francezes, ou perto delles se achou 

o rebelde GuAIMÃ, cabeça dos Aroans o qual escapou á minha 

tropa, e peço a V. 8" não favoreça a este nem aos mais 

rebeldes Aroans, a quem os subditos de V. 8" estão fornecendo 

de polvora e bala e acoutando-os pera não serem castigados, 

<J que parece encontra o dito Tratado e boa união, amizade 

e correspondencia que conservão os Senhores Reys nossos 

Amos. 

Estimarey que na fórma dos a vizos de Vossa Senhoria 

possão os nossos Embaixadores, com poderes ele nossos Amos, 

esta,belecer qualquer c01mnercio entre as nossas colonias, porque 

sem isso não posso eonsentir, nem permittir commercio algum, 
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ta.nto po~" estar }Jrohibido no dito Tratado1 como porque Bl 

Rey meu Amo por Ley expressa, publicada na sua Chancel

la.ria e nos seus Reynos e dominios1 prohibe absolutamente 

todo o negocio com as Nacões estrangeiras com gravíssimas 

penas. E eu o hei de guardar inviolavelmente. E como os 

subditos de Vossa Senhoria que aqui vém só pretendem o 

negocio1 peço a Vossa Senhoria me não mande cá embarcações, 

}Jorque elles se clesgostão ele lho eu não consentir, e eu me 

mortifico de lhe não poder dar liberdade para comercia,rem1 

porque mo encontrão as ordens d'El Rey meu Amo ; e, assim, 

quando Vossa Senhoria tenha justo motivo pera a.lgum avizo1 

o póde fazer por hum soldado e em embarcação pequena que 

traga e leve as cartas sem mais cousa alguma; e se eu lá 

mandar alguma1 peço a Vossa Senhoria que lhe metta guardas 

logo que chegar1 e lhe tomem por perdido tudo o que learem 

fóra do seu sustento; e se cá vier alguma, lhe elevo fazer o 

mesmo; e que os subclitos ele Vossa Senhoria se sujeitem a isso 

pera evitarmos clesgostos1 pois fa,zendo eu a todos os que cá 

tém vindo todas as galantarias que me permittem as Reaes 

Ordens d'El Rey meu Amo e o Supremo logar que oceupo de 

Capitão General d'este Estado, se não dão por satisfeitos os 

subditos de Vosl::la Senhoria, o que sinto; e por esta causa me 

quero li v r ar ele os desgostar a elles1 e de molestar-me a mim. 

Ao Sr. DE RosEs, estimey e tratey com amor e attenção1 

e desejarei que elle assim o confessasse1 e Vossa Senhoria o 

conheça: elle entregou o negro do Padre JOÃO DE lYIELL0
1 

e 

athé ngora não vi o ela Ilha da, Boa Vista de Cabo Verde
1 

e 

espero que antes de se despedir o aprezente. 
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Le Gouverneur de la Guyane Française, . CLAUDE D'ÜR
VILLIERS, au Gouverneur-Général du Maranhão, J. DA 
MAYA DA GAMA. 

CAYENNE, LE 20 Aoih 1726. 

Tmduction ele !'original français faite en 1727 à Pará, par le Pere 
.Bercarelli, . J., t envo)·ée au Gou vernement Portugais '''). 

Cayana, aos 20 ele 4gosto ele 1726. 

Tenho a honra ele informar a Vos a Senhoria por meyo 

do sieur Ro 'A**), Capitão de huma Companhia da Marinha, Mission du 

sobre hLlma morte horrível, que ha sido feita em huma habi- cap~~~::.des 
tação, quatro ou cinco leg·oas de Cayana, no Sobre-Intendente 

das Tenças de El Rey meu Amo. Este tem sido assassinado, 

sua mulher violada e assassinada, e o seu mandador tambem, 

dos seus proprios escravos, dos quaes levarão comsigo a hum 

filhinho de três ou quatro annos, e deixarão outra criancinha 
de mama, a qual esteve sessenta horas sem mamar junto dos 

cadaveres dos mor tos. Esta negra acção clama vingança. 

*) Yoir le notes à la. tracluction de ce clocument, T. III, no 92. 
'''*) DEJS ROSE ," . 
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Tem-se-me a-firmado com certeza que esses clesaventurados 

tinhão tomado a derrota pera a banda das Amazonas. Eu mando 

ao Sieur RosA em seu seguimento e lhe ordeno que se os ditos 

tiverem ido para as bandas da assistencia de Vossa Senhoria 
lhos peça; a qual couza tenho para mim que Vossa Senhoria 

lhe não negará pois este crime resguarda todas as colonias 

em geral, e todas as cabeças coroadas são interessadas nelle. 

Eserevo sobre isto á Côrte ele França, e mando fizer que 

se Vossa Senhoria tiver notida delles, sem duvida remetter

mos-ha. 

Valho-me da mesma occasião para responder a huma carta 

que Vossa Senhoria me tem feito a ll.onra de me escrever, na 

qual me diz que nos remettamos os desertores, e escravos 

castanhos reciprocamente. Eu dou faculdade ao ·Sieur Ro~A 

de fazer hum concerto com Vossa Senhoria. Sobre isto, Vossa 

Senhoria fará graça, quando lhe praza, ele assignar dois exem
plares delle: do mesmo modo o Sieur ROSA assinar-se-ba em 

meu nome; e peço a Vossa Seuhoria guarde hum elos taes 
exemplares, e o outro mo envie : que isto ~eja em nome dos 

Reys nossos Amos. 

Eu dou tambem poder ao dito RosA para estabelecer os 
nossos confins: e ainda que a Bahia de Vicente Pinson esteja 

mais ao Sul que o Rio de Cachipu1·, eu convirey, por El Rey 

meu amo, em que os nossos confins sejão o Rio de Cachipzw. 

Este rio não he ele nenhum modo dependente das te?·?·as cl~ama-

das do Cabo do Nm·te, que são aquellas que El Rey tem cedido 
pelo derracleyro Tratado a El Rey ele Portugal: mas como o 
Rio de Vicente Pinson, por ou,t1·o nome O,japoc, he pequeno, e~t creyo 

Frontiere au que El Rey 112e 11ão desaprovaTá que ponhamos o termo no Rio do 
Cachipour Cachipur, que he um rio ,grande 1). 

(Cassiporé). 

') Note atl T. II. 
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Tem-se-me afirmado por cousa certa que huns Portuguezes 

se tinhão estabelecido em Cachipu1·. Comtanto que isto seja ela 

banda do Sul do dito 1·io1 athé virem ordens de El Rey meu 

amo1 eu não porei a isto impedimento . l\ias se houvesse quem 

fosse morar da parte do Norte e Noroéste do dito rio1 eu não 
poderia fazer m'enos de os mandar lançar fóra1 de que eu 

receberia muita pena1 não desejando outra couza mais que a 

boa união entre nós. Esta he a intenção do meu amo. Eá me 

persuado que V o ·sa Senhoria contribuirá de sua parte á paz. 

Tenho motivo de me queixar de hum dos ofie;ia,es portu 

guezes ele Vossa Senhoria1 que se tem atrevido a pôr as Ar

mas de El Rey de Portugal á .LV!ontanlw da Pmta 2) . Não tenho 

tido duYida alguma de que isto seria contra a.s ordens de Vossa 
Senhoria. O dito oficial o faria da sua cabeça. Elle mereceria 

ser castigado. Tem-se exposto a sí1 e tem exposto a Vossa 

Senhoria1 e a mim tambem. 
As instruçcões que tenho dado ao .Sieur RoSA1 elle mesmo 

as comunicará a Vossa Senhorla1 a quem peço que o torne a 

mandar o mais breve que puder. 

En recomendo a Vossa Senhoria haja por bem que elle 
lhe ofereça de minha parte huns frascos de vinho de malvasia. 

Quizera eu que houvesse aqui alguma co usa que agradasse a 

Vossa Senhoria1 manclar-lha-hia com grande gosto. 

Tenho a honra ele ser, meu sen.hor1 

o mais humilde e obediente servidor 

D ÜRVILLIER ., . 

2
) Montagne cl'Arg·ent. Voir la note à Ja tracluction , '1'. IT. 
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l nstructions en date du 20 cwut 1726, données CtU Capitaine DES 

ROSES, pm· D'ÜRVILLIERS, Gouvernw"w de la G~tyane Française. 

(Texte de la traduction portugaise, faite en 1727, d'apres l'orig-inal 
français, par le P. BUCARELLI, S. J.) 

O Sieur RosA. (DES RosEs) partirá daqui com o Sieur DA 

GOARDA (DE LA GAlmE), alferes, hum sargento e alg·uns sol
dados, pera ir em seguimento dos Negros e Indios escravos do 
defunto Sieur DAGE, que elles assassinarão, com sua mulher, 
e hum mandador, levando ao filh o dos ditos defuntos, de idade 

3 ou 4 annos. 

lnformar-se-ha de todos os Indios que colha no caminho, 
daqui ao Pará, se elles tém alguma noticia de que os ditos 

assassinos tenhão estado em algum rio. Se houver quem o 
saiba, tentará todos os meyos para os apanhar, mortos ou 

vivos. 

Se nesses rios não houver noticia de tal gente, irá athé 

o Pará. 
A sua chegada entregará a minha carta ao Sr. General 

elos Portuguezes, pedirá esses assassinos, e no caso que elies 
se não achassem no lug·ar, e depenclencia do Pará, rogará 
ao Sr. General dê licença aos Portuguezes de procurar os ditos 

assassinos em as Amazonas : e se elles mos trouxerem, serão 
pagos de mesmo modo como o Sieur RosA e o seo destaca-

mento o serião . 
Fará um concerto com o dito Sr. General pera que nos· 

manons. restituamos reciprocamente os desertores e escravos castanhos; 
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€ os que os trouxerem serão pagos com 100 libras cada ca
beça, seja com dinheiro, ou em fazenda á escolha dos que 
trouxerem os ditos escravos. 

Fará assignar o concerto pelo Sr. General, e o assignará 

em meu nome : deixará hum treslado clelle na mão do dito 
Sr. General, e me trará a mim o outro. 

O dito Sieur RosA poderá tambem tratar em meu nome Limites. 

&cerca elos confins entre El Rey ele França e El Rey ele Por-
tugal. Fa1··á que o Sr. General repare em como o Rio de Gachipzw· R. Cachipom 

he o que deve se1· o confim. Pedirá um mappa portuguez, e fará ouCassiporé. 

ver em como a Bahia de Vicente Pinçon está alem elo Cachipur; 

por conseguinte, que e te eleve ser o log·ar ele nossos confins. 

Fará ponderar ao Ar. Genera.l que, pelo ultimo Tratado de 

Paz, El Rey meu .Amo cede a El Rey de Portugal as te1-ras 

chamaclc~s do Gabo elo Norte, que conforme este Tratado, justo 

fôra conter-se nas terras que estão defronte elas ilhc~s do Gctbo 

elo No1·te, mas que, para atalharmos toda a contenda, eu conter-
me-hey no rio que está ao Norte ela Bahia de Vicente Pinçon, 

antes conter-me-hey em Gachipu1· 4) . 

Se o dito General quer assig·nar este concerto, eu o 
€nviarei a El Rey meu Amo, como elle envialo-ha de sua 
parte a El Rey seu Amo, para o fazer approvar. 

Dirá ao Sr. General que ordene aos Portuguezes de não 

fazerem moradas que não s~jão ao Sul do Cachipu1· ). que tenho 
ou vi do dizer em como algtms Portuguezes tinhão fabricado no 

Rio ele Gachipu1· a.o que não tinha dado credito. O ieur Ro A 

inquirirá e isto he verdade, e darme-ha conta disto mesmo 

quando voltar. 
Segure ao Sr. General de que eu não desejo outra cousa 

tanto, como de ter com elle huma. boa correspondencia e 

•
1
) Voir a.u T. II la 2" note à la let!·.re du 20 aoút 1726, ele n ' ORVILI"IERS . 
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amizade: mas que se os Portug·uezes vierem ao Norte elo Rio 

de Cachiptw para ahi se estabelecrem, eu nfLo poderia fazer 
menos de os mandar lançar fóra, e importa aos Reys nossos 

Amos que nós vivamos em paz e tranguillidade; que quanto 
he da minha parte, eu me não esquecerey de cousa que possa 

contribuir para isto. 
O Sr. RosA fará perceber ao Sr. General que o crime 

que se tem comettido aqui respeita. em geral toda.s as coloniasf 
e a importancia que ha em que os assassinos seJão castigados 
ele modo que sirva ele exemplo pera todos os escravos. 

Eu recommendo ao Sieur ROSA uzar toda a cliligencia 
possível e me remetto a elle quanto ao fazer o que eu não· 
posso prever. 

Feito em Cayenna, aos 20 de Agosto de .1726. 

D' ÜRVILLIERS. 
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Routier de l'Araguary à l'Approuague. 

VERS 1727. 

Bibliot!teqne Miznicipale elo Porto1 J1fcmnscrit. - Traduction au T. III, n" 93. 

VIAGEM DO CABO DO NORTE. 

De Amgua1·í para baicho ha dois igarapés pequenos de 
ag·ua salobra. Mais abaicho ha outro que se lhe chama Pi1·a

tuba> que, partindo-se pella ma.nhãa de Amgum·i, se chega 
á tarde. 

Dahi se parte para Ilha Ti1·w·i, e se atraveça para a terra 
firme da costa e se chega ao Rio Mayacw·é. Este rio hé largo, 
e tem lago dentro de agoa. preta na baicha mar. Tem varios 

secos, e tambem tem pororoca nas agoas vivas. Da parte 
esquerda tem os dormitorios de varios aldioins como são Gua

rarez, Oolhereiros e outros. 
Aqui se dorme thé ao outro dia e se parte de madrugada 

e se vay chegar ao igarapé de jJ{cwaipo pellas duas homs da-

tarde pouco ma.is ou menos. Tem este dilatados lagos e na 
boca tem varios secos, e muitos Oarapanos, e que ha ainda 
gentio de nação Aricurarez que são mais da gente dos Fran
cezes que dos Portuguezes. 
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Daqui se parte no outro dia de madrugada e se vay ao 
R. Guananí Rio Guanani. Tem baichos que espra.ião muito peiche de linha 
(Ouuany). 

Ocosiperú 
(O Oassi

poré). 

R. ele Vicente 
Picam ou 
Hiapouco. 
Montagnes 

Comaripú ou 
de Urjão 

(Mont• 
d'Argent) . 

gapoija e muito carangueijo. 

No outro dia se parte da mesma sorte e se vay ao igarapé 
Venanum·í, mais limitado e he de agoa preta. 

Daqui se parte de madrugada e se vay portar em hum 
igarapé que lhe chamão os Indios Iga'I'Ctpé Me1·irn. Tem caxoeiras, 

tem muito carar;tguejo, mogroz, e tem campinas. 

Daqui se parte de madrugada e se vay ao igarapé .Ll1otetive, 

e deste se parte tambem de madrugada e se vay ao Rio Oco

sipe?·ú, que terá de largo na boca tres quartos de 'legoa, e tem 

huma Aldea de fugidos escravos dos moradores do Pcwci, e 
muitos fugidos Aldianos das Aldeias da Conceição, Santo Antonio 

e dos Padres da Companhia que estando nos nossos domínios 
estão dando obediencia a Caeianna, e comerciando com os 

Francezes. 
Neste igarapé não se fica mElis sim mais abaicho en outro 

de agoa preta que tem grande correnteza. Abaicho deste igarapé 
dizem se perdeo o na-vio que hia para Pe1·narnbuco carrega,do 

de farinhas. 
Daqui se parte de madrugada e se vay a outro igarapé 

que se chega pellas duas oras da tarde. Hé de ag·oa preta, 

tem grandes baixos que botã,o ao largo e por esse respeito 

custa, a entrar nelle. 
Partece deste igarapé de madrugada e botace muito ao 

largo por respeito de baichos que tem e chegace antes do 
meio dia ao Rio ele Vicente Picam, ou 1-fiapouco donde se a-vistão 

tres Serros que os I1:1dios lhes chamão Cornct1'ipú, e os Fran

cezes lVIontctnlw ele 01jão. 

Entrancloce pello Rio dentro está hum preziclio dos Fran

cezes. Este Rio terá na boca tres legoas, pouco mais ou menos, 

e dizem vay cortando sobre o Perú. Da boca deste rio a chegar 
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ao prezidio serão quatro legoas e o dito prezidio fica á mão 
direita. 

Deste prezidio se parte de madrugada1 para se chegar á R. Mapruola. 

boca ao amanhecer1 e correndo a costa se avista o rio de 
Map1•uola que he bastantemente largo. 
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Le Gouverneur -Général du Maranhão , J. DA MAYA 
DA GAMA, au Gouverneur de la Guyane Française, 
ÜLAUDE D'ÜRVILLIERS. 

BELEM DO PARÁ, 20 FÉVIUER 1727. 

Bibl. Nat. de Lisbonne, Ar ·h. elo Cons. Ultr., Liasse no 1052. - Tra
·duction au T. UI, n° 94. 

Meo Senhor, 

Pelas cartas que e crevy a Vossa Senhoria em 12 de Abril 

·de 1723 e em 4 ele Agosto do mesmo anno, pedi e requeri a 

Vossa Senhoria a fiel observancia elo Tratado ele Utreque que 

foi estabelecido entre os Senhores Reys nossos Amos, promet

tenclo ca,da hum ele o observar e fazer observar religiosamente; 

e na dita segunda carta, ele 4 ele Agosto, requeri a Vossa 

Senhoria, da minha parte e d'El Rey meu Amo, fizesse conter 

·OS seus subditos dentro dos limites da Corôa de França, e 

observar o dito Tratado, e que eu o guardaria da minha parte, 

-como tenho feito athé o presente. 

Vossa, Senhoria, contra o dito Tratado, tem permittido que 

·os seus subditos, contra o Artigo 12, andem comerciando e 

praticando Indios nas terras e dominios d'El Rey meu Amo, 

·como achou o commandante da minha tropa em 1723, os q uaes 
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deixou naquella occa,sião porque se não tinl1ão feito com Vossa 

Senhoria os requerimentos necessarios; e ultünamente, neste 

anno, entrou huma canoa, com cabo e soldados, pelo Rio das 

Amazonas a.thé as aldeyas do Taue1·é, em seguimento ele huns 

escravos fugidos, ou com esse pretexto, praticando não sómente 

os Indios do matto, mas ainda alguns já vassallos de Sua 

Magestacle, violando-se nesta fórma o dito Tratado, e princi

palmente o Artigo 12 delle, elo que se podia e pode seguir 

huma quebra entre as duas Corôas, porque, segundo me chegou 

a noticia, despedi em busca delles a minha gente, e se os 

achassem he sem duvida que haveria entre elles peleja e con

tenda. por virem entrar nos domínios d'El Rey meu Amo, aonde 

não tém jurisdicção nem poder os Francezes para entrar nem 

fazer prisioneiros, ainda que fossem os seus escravos fugidos, 

porque só mo podia Vossa Senhoria requerer em virtude da.s 

ca.rtas que escrevy a Vossa Senhoria em resposta das suas, 

mandando hum soldado ou dois em huma canoinha pequena, 

como eu faço para remetter esta. E eu estava obrigado a 

deferir a Vossa Senhoria. com a entrega dos ditos escravos se 

Vossa Senhoria ti v era comprido por sua parte com a rem essa dos 

mais que para lá fugiram, assim o soldado TORRES, como o 

soldado MANOEL VIEIRA BARRETO, com os Indios que ultima

mente, e depois do nosso ajuste, levou para lá, sem que Vossa 

Senhoria fizesse remessa· delles, o que me desobriga da remessa 

e entrega de outros quaesquer que para cá viessem. 

As minhas canoas de guerra não tém passa.do nunca do 

R. de Vincent Rio de Vicente Pinçon para lá, e tendo eu requerido a Vossa 
Pinson. S enhoria a observancia do dito Tratado e que os seus subditos 

não passassem do Rio de Vicente Pinçon para cá, nem entrassem 

nos rios e terras pertencentes a El Rey meu Amo, por posse 

antiga, e ultimamente em virtude elo dito Tratado, contra todo 

o estipulado nelle, obrão Vossa Senhoria, e os seus subclitos, 
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permittindo que elles entrem e andem pelos rios e terras dos 
domínios d'El Rey meu Amo. 

Nestes termoi3 sou precisado a mandar as minhas canoas· 

de guerra athé o Rio de Vicente Pinçon e cla:I1y despedir huma R d v· . e me. 
canoinha com esta earta a Vossa Senhoria pela qual lhe requeiro, 

da minha parte e ela. d'El Rey meu Amo, que Vossa Senhoria 

guarde sincera e religiosamente o dito Tratado, impeclindo aos 

seus subclitos não passem elo dito Rio de Vicente Pinçon pera 

esta parte a entrar nos rios, barras e terras d'El Rey meu Amo, 

e lhe protesto pela violação do dito Tratado, porque daqui por 

deante todos aquelles que se acharem nos ditos domínios os 

hei de mandar vir prezos e remetter a El Rey meu Amo pera 

que elle o faça saber e El Rey Christianissimo pera que lhe 

mande dar satisfação da violação que Vossa Senhoria faz do 

clitto Tratado, obrando totalmente contra o que nelle está 

estipulado, e entretanto hei ele defender com todas as forças 

os domínios d'El Rey meu Amo e castigar a todo aquelle que 

sé quizer apossa.r delles. 

Sinto, e sentirey que estando os Senhores Reys nossos 

aÍnos em boa paz e amizade sincera, como consta dos avizos 

da Côrte, queira Vossa Senhoria alterar esta amizade e boa 

correspondencia das duas Coroas e dos vassallos ele huma 

e outra, e ainda quando eu procurei a amigavel correspon

clencia com Vossa Senhoria com a observancia elos dito Tra

tado, o qual tenho observado pontualmente da minha parte, 

sem permittir que os meus subclitos, debaixo de pretexto algum 

passem o Rio de Vicente Pinçon para lá, e não cheguem mais 

que athe o logar dos lVIarcos, o que Vossa Senhoria devia e 

deve obrar ela sua parte. 

Na dita carta de 4 de Agosto , dei noticia a Vossa 

Senhoria dos dois Inclios FrLIPPE e ANTONIO, va.ssallos d'El 

Rey meu Amo, que se recolherão a esta cidade aonde ficarão 
Répl. clu Brésil. T. IV. 15 

Pinson. 
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por ser o Ioclio FrLIPPE levado e prezo pelos· Aroans, e porque 

o Indio ANTONIO foi vendido por hum máo Christ~Lo e hum 

máo vassallo d'El Rey meu Amo, sendo forro e livre; comtudo 

escrevy a Vossa Senhoria soubesse quem era o domno que o 
comprou para que eu lhe mandasse satisfazer o valor que deu 

por elle pela fazenda d'El Rey meu Amo, ou mandar-lhe 
entregar outro escravo em seu logar o que mancla,ria fazer 

promptamente, e estou prompto para o mandar fazer todas as 
~rezes que tiver avizo ele Vossa Senhoria e certeza do domno. 

Tambem segurey a Vossa Senhoria na dita carta que se 

aqui apparecesse qua.lquer escravo dessa colonia que não fosse 
dos que os rebeldes Aroans tém assaltado, sendo livres e vas
sallos d'El Rey meu Amo, que todos ()S mais remetteria prompta

mente na fórma elo nosso ajuste; mas como nelle entrão 
Brancos e Pretos, e Vossa Senhoria recebeo os soldados c os 

Indios que (estes) levavão furta,dos, sem que Vossa Senhoria 
mos remettesse nem tambem os Negros dos Padres ela Com

panhia, parece fico desobrigado da remessa de todos os que 
para cá vierem, pois Vossa Senhoria, h e o primeiro que falta. 

lYias sem embargo ele tudo queria eu segurar a minha 
})romessa, quando Vossa Senhoria cumpra tambem a sua, 
remettendo me os ditos soldados e os Indios que levarão, e os 

Negros dos Padres da Companhia, porque de outra sorte não 
poderey remetter os que para cá vierem. 

Aqui chegarão em Junho quatro Negros elos de Guiné, a 
saber FRANCISCO, JOZEPH, ESTEVÃO e MIGUEL, os quaes fazia, 
tenção de remetter, porem com a1 noticia ela canôa de guerra 
e que o cabo della C\ eu de que tinhão feito varias mortes, não 
sou obrigado a entregalos ao supplicio, visto se valerem da, 

segura e Rea,l proteção d'El Rey meu Amo e se terem reco
lhido aos seus domínios; mas para que seus Senhores não 

fiquem prejudicados no seu valor, ainda que eu o não devia 
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fazer, comtudo para mostrar a Vossa Senhoria a minha atten

ção, digo que Vossa Senhoria queira saber dos donnos o seu 

justo valor, porque alguns destes moradores que se quizerem 

servir rlelles os pagaráõ ou mandaráõ pagar aqui ou em Por

tugal pelo seu justo valor. E não tendo crime mais que o da 

fugida e mandando-me Vossa Senhoria os dos Padres da Com

pa.nhia e os soldados, e os Indios que le,rou comsigo, entregarei 

ta.mbem estes. 

Esta canoinha póde Vossa Senhoria mandar buscar, e ver, 

·O que nella vay, e tudo o que achar nella de negocio o poderá 

mandar tomar por perdido, porque se cá vier alguma lhe hei 

·de fazer o mesmo. 

Ve;ja Vossa Senhoria se tem neste Estado couza em que 

possa ser'írir e em que possa dar-lhe gosto que em tudo achará 

pron:ipta e grande a minha vontade com grande desejo de o 

.serv]r em tudo aquillo que não encontrar as d'El Rey meu 

Amo. 

A pessoa de Vossa Senhoria guarde Deus por dilatados 

.annos. 

Bellem do Pará, 20 de Fevereiro de 1727. 

JOÃO DA MAYA DA GAMA. 
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Instructions du Gouverneur Général du Maranhão au 
commandant de l'expédition envoyée à l'Oyapoc. 

BELE~{ DO pARÁ, 20 FÉVRIER 1727. 

La. tra.duction et les notes se trouYent a.u T. III, no 9f5. 

REGI~lENTO QUE llA DE GUARDAR 

O SARGENTO-lYIÓR FRANCISCO DE MELLO PALHETA. 

JoÃo DA lYIAYA DA GHÍA, do Conselho de Sua Magesta.de, 

que Deus guarde, Governador e Capitam General do Estado 

do Maranhão etc. 

Porquanto Sua lYiagestade, que Deus guarde, he servido 

que todos os annos sigam algumas canoas armadas em guerra 

a correr a costa do Norte para. saber e evitar que ·os Fráncezes 

passem as terras dos domínios de Sua lYiagestade, que Deus 

Guarde, a comerciar ou resgatar Inclios, e ultimamente manda 

expressamente guardar e defender os seus domínios, que são 

na boca do Rio de Vicente Pinçon,· charnado Japoco, para esta Riv. de Viu

parte, no qual rio, da parte de lá, se achão· os marcos que ~~tJ~~~~~~ 
dividem os domínios d'El Rey Nosso Senhor dos da Corôa de 

França, a qual cedeu todo o direyto que podia ter a elles, 

como eonsta do Tratado da. Pax concluído em Utreque a 
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11 de Abril ele 1713 ; e ás obrigações ele execução das Reaes. 
Ordens acreceu a necessidade de ca,stigar os Inclios Aroans 

que cometerão os delitos de asaltarem as Aldeyas dos Indios. 

vassallas de Sua Magestade donde learão muitos prizioneirosr 

matando outros ; e juntamente pelas noticias que aqui correrão 
ele que os Francezes tirarão ou pretenclião tirar os ditos Mar

cos 1) e fazer fortalezas ou fortificações na boca do dito rio Otl 

nos domínios de Sua Magestacle, e outros dizem que nas terras 
que lhe pertencem elo Rio de Vicente Pinçon para lá, o que 

necessita de averig·uação, para se lhes impedir que não passem 

do dito rio para cá, nem éxcedão o que está determinado no· 

referido Tratado; e tambem pela noticia de entrarem pelo 

rio elas Amazonas em seguimento de huns seus escravos que 
fugirão para esta parte; e para averiguação e execução das 

Reaes Ordens se necessita, de cabo de resolução, valor, expe

riencia e capacidade, e que seja pratico em toda aquella costar 

Hey por bem de nomear por cabo commandante da dita 
expedição o Sargento-lVIór FRANCISCO DE MELLO P ALHE'rA7 

Oapitam de guarda-costa, por concorrerem nelle todas as. 

razões, circumstancias e prerogativas referidas e necessarias. 

para a dita empreza, como tem mostrado em todas que se 
lhe tem encarregado, e por esperar delle cumprirá em tudo 

com as suas obrigações, guardando em tudo este regimento e 
capítulos seguintes. 

Capitttlo 1°. 

Antes de sahir da cidade, ou na primeira Aldeya que 
tomar, fará por ter propicia e favoravel a lVIagestade lJivina, 

para que o encaminhe na direcção, g·overno e disposição da 
dita tropa, o que conseguirá confessan~o-se e fazendo con
fessar a todos os seus subditos verchtcleiramente contritos e 
arrependidos de todas as offensas cometidas contra a mesma 

Divina Magestade, e assim mais toda a, gente da sna conserva 
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e aos mesmos Inclios remeiros e cavalleiros; e com esta clispo

sição feita, como deve ser, lhe prometto todo o bom successo; 

e tambem, para o conseguir, não consentirá que os seus offi

ciaes e soldados tenbão inimizades huns com os outros, nem 

digão blasfemias, jurem, ou roguem pragas; e evite todo o 

genero ele peccado, fctzendo muito pelos conservar em boa 

paz e quietação e temor de I)eus. 

Capitulo 2°. 

ahindo desta cidade com as quatro canoas 2) que lhe 

estão preparadas, irá buscar o Tajapurú 3) para sahir á outra 

parte da ilha de Juannes ·1) a buscar o sitio em que está fazendo 

Aldeya ou ajuntando gente para ella o Reverendo Padre 

.Missionario Frei BERNARDllW, ela Província ele Santo Antonio, 

para o tomar e levar comsig·o, por ser o .Missionario que está 

nomeado pem ir nesta tropa, e se informará do clito Padre, 

pedindo-lhe as noticias que tiver elo rebelde GUAIMÃ 5) e elos 

seus vassallos, companheiros e associados que assaltarão os 

Tupinambazes, e tambem saberá da n~tção elos Maxiannas, 

que assaltari'Lo a Alcleya de Ara.pijó 6), e com o clito Padre con

sultará se ha ele entrar logo a castigalos ou se ha ele fazer a viagem 

primeiro a.o Rio de Vicente Pinçon a que precisamente deve ir. 

Capitulo 3°. 

Consultará tambem com o dito Padre se convem ir busca.r 

o Padre Frei JoÃo, commissario da Conceição que está na 

üha defronte elo l\1.acapá, situando os Aroans, para se tomar 

noticia dos ditos rebeldes e seus cunbamenas e associados, ou 

se será melhor ir fazer a primeira viagem e na volta tira.r 

então as referidas noticias e, consultando e ponderando todo 

o referido, escolherá o que entender mais conveniente para a 

segurança da empreza conforme as noticias que acharem, que, 

pelas que tenho, me parece eleve primeiro fazer a viagem ao 

1·io de Vicente Pinçon. 

R. de Vinc. 
Pinçou. 
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Porem antes de o fazer, procurará saber se andão Fran

cezes para dentro do rio das Amazonas, e, achando que sim, 
os buscará logo e os trará a esta cidade á minha ordem, ave

riguando com todo o cuidado se andavão fazendo negocio ou 

praticando os Indios da nossa jurisdição, por lhes ser prohibido 
pelo Tratado de Ut?·eque em que se decla.rou que do t·io de 

Vicente Pinçon para o rio das Amazonas, e todas as suas 

margens, pertencião á Corôa de Portugal cedendo El Rey 
Christianissimo Lurz XIV todo o direito que podia ter ás terras 

R. Japoco ou elo Cabo elo Norte desde o 1·io de Vicente Pinçon, chamado 
Vinc. Pinçou. 

Japoco 7
), para esta parte, ficando livre a El Rey nosso Senhor, 

o muito alto e poderoso Rey o Senhor DoM JoÃo V, e aos 

seus vassallos, a. posse e domínio ele todas as ditas terras desde 
o dito 1·io de Vicente Pinçon, ou Japoco, q~te hé o ;,esmo, para 
esta parte, como está declarado no Artigo 8° do Tratado da 

Pax concluído em Utreque entre Sua Magestade, que Deus 
guarde, e El Rey Christianissimo ; e em virtude do dito Artigo 
se declarou no Artigo 9° que Sua Magestade, que Deus guarde, 
poderia reedificar os fortes de A1'ctgua1·y e Camau ozt J.lfacapá 

e os mais que forão demolidos em execução do Tratado Pro
visional feito em Lisboa a 4 ele Março ele 1700, o qual tratado 
ficou de nenhum vigor pelo ultimo Tratado ele .. Utreque, de 
11 ele Mayo 8) ele 1713, como se declara no dito Artigo 9° clelle, 

· em virtude elo qual fica livre a Sua Magestacle levantar de 

novo nas ditas terras os mais fortes que lhe parecer e provei
os ele todo o necessario para defensa das ditas terras desde o 
1·io de Vicente Pinço11; athé o da,s Amazonas. 

Capitulo 15°. 

Tratado com a largueza e individuação referida tudo o 

que toca á posse e domínio que Sua, Magestade, que Deus 
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guarde, tem nas terras do dito 1·io de Vicente Pinçon para 
esta parte 

Capitulo eo. 
Não achando noticia de que os Francezes estejão no rio 

das Amazonas ou para esta, parte irá buscar o sitio da fortaleza 

de Macapá e dahy proseguirá viagem para Amguct1'Y e mais 
igarapés do Cabo do N01·te, e, passado elle, buscará o 1·io de 

Vicente Pinçon, entrando, se lhe parecer, á ida ou á volta, 
no 1·io Guanani e no Caxipzwú, que fica antes · do 1·io de Vicente 

Pinçon, tendo muito cuidado de se livrar ela pororóca e dos 

baixos e correntezas ele todas as pontas e terras do Cabo do 

Norte, e antes e depois delle, por haver muitos baixos 

Capitulo 7°. 

Para que mais seguramente possa sa,ber a derrota que ha 

de seguir e os igarapés e canaes aonde ha, agua doce e gentio, 
principal(mente) no igarapé 10) chamado Vay1·oco, e aonde ha 

muito gentio de nação Aricurazes pa.ra os praticar, lhe darey, 

com este Regimento, hum Roteir·o ela Costa de A1·agzta1·i athé o 

?'Ío de Vicente Pinçon, que por minha ordem tirou o Capitão 

JoÃo PAES 11), e em todas as partes averiguará se os Francezes, 
contra o que se estipulou no Capitulo 12 do Tratado ele 

Utreque, entrão e negocião em todas estas terras, do 1·io de 

Vice1zte Pinçon para cá, a qual diligencia e averiguação fará 

á ida e á volta como fica declarado nos Capítulos antecedentes. 

Capitulo 8°. 

Maca pá. 
Araguary. 

Oap duNord. 

Eu allant 
vers le Nord, 
les rivieres 
Ounany et 

Oassiporé se 
trouvent 
avant le 
Pinçou. 

Entrando no 1·io ele Vicente Pinçon, chamado Japoco, aonde R. de Vinc. 

estão os Marcos, os examinará novamente, averiguando se os 

picarão para que se não vejão, por estarem abertos na mesma 

Pinçou ou. 
Japoco. 
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rocha. no alto do monte que fica á mão direita entrando no· 

dito rio; e aqui, no mesmo rio, se deixará estar, eom toda a. 

sua, esquadra., e emquanto manda a Cayane; averiguará se ha 

gentio perto do dito rio, e tirará todas as noticias que puder,. 

sabendo se os Francezes tem nelle povoação. 

Capitulo 9°. 

Deste 1·io de Vicente Pinçon despedirá hum cabo ou so lda,do· 

de experiencia, na canoinha ma.is pequena que levar, com Inclios 
seg·uros· 

só quero que desembarque o cabo que levar a ca.rta 

Cctpitulo 10°. 

O dito cabo que ha ele leva.r a carta poderá ser o Capitão 

JoÃo DA MATA, se emba.rcar nesta ocazião, ou o Capitão refor

mado J OSEPH MENDES 

Capitulo 11°. 

Recolhido o official que fôr a Cayana, sa.hirá o cabo do· 
1·io ele Vicente Pinçon fazendo as diligencias declaradas nos 

Capitulos acima, quando as nfto tenha, feito quando fôr pera 
cima 

Capit~tlo 26°. 

Acabada a guerra e concluído o castigo dos ditos Aruans. 
e Maxiana.s, querendo recolher-se 

Capit~tlo 30°. 

Os Reverendos Padres ele Santo Antonio nas cabeceims elo 

Rio Amgucwi, pelo ma.tto dentro, têm praticado varios gentios 
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que têm parentes no Igarapé 12), os quaes são ele nação Caithe

varas, Ariximoguaras e Ariquinhas 13), e se lhes cbrá toda 

a ajuda, e não consentirá que outra alguma pessoa lhes per

turbe o dito clescimento. 

Capitulo 32°. 

E porque não se podem prever todos os successos, obrará 

em qualquer que se lhe offerecer com pruclencia, madureza e 

conselho, e tomará a resolução que achar mais conveniente 

ao serviço de Deus e ele Sua l\1agesta,de e pra.ticará aos officiaes 

e soldados que na occasião ela guerra 14) procedam ele sorte 

que acreditem a nação e repuüução elas Armas, e que aquelle 

que se assignalar se ha ele attencler muito ao que obrar; e fio 

que em todas estas couzas e em todo o conthenclo neste Regi

mento obre com aquella grande 1)ruclencia, madLlreza, valor e 

zello com que ha tantos annos serve a Sua l\1agestade em 

cuja real presença porey tudo o que obrar nesta occasião pera 

que o dito Senhor premeje o serviço e merecimento com que 

ha tantos annos se emprega no dito Real Serviço. 

Bellem do Pará, 20 de Fevereiro de 1727. 

JOÃO DA MAYA DA GAMA. 
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Le Gouverneur de la Guyane Française, D'ÜRVILLIERS, 

au Gouverneur-Général de l'Etat du Maranhão, J. DA 

MAYA DA GAMA. 
CAYENNE, 4 MAr 1727. 

Traduction portug·aise faite à Pará et certifiée conforme le 11 sep
tembre 1727 par le Pere BucARELLI (Lou1s MARm) de la Compagnie de 
Jésus*). 

Cayanna, aos 4 de ~1:aio de 1727. 

Meu Senhor, 

Tenho recebido a carta que Vossa Senhoria me tem feito 

a honra de me escrever aos 20 de Fevereiro de 1727, da qual 
tenho ficado muito mal satisfeito, por mão de hum of:ficial da 

sua guarnição. 
En respondo a ella artigo por artigo. 
Vossa Senhoria me pede a fiel observancia, do 'fratado 

que foi feito entre os Reys nossos Amos a Utrek. Por este 

fallar poderia parecer que eu tivesse violado o dito Tratado. 
Quero, pois, fazer ver a Vossa Senhoria que os Portuguezes 

*) Les renvois de notes dans le texte s'appliquent aux notes à la 
retraduction, T. III, n° 96. 

Observance 
du Traité 
d'Utrecht. 
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são os que tém faltado a seguir o dito Tratado, e que Vossa 

Senhoria hoje o quebranta, pois, como já o tenho avizado a 

Vossa Senhoria, hum Official portuguez tem sido bastante mal 

avizado pera vir furtivamente á Montanha da Pratta, e ahi 

pôr as Armas d'El Rey de Portugall). Repare Vossa Senhoria 

em como esta Montanha, que n~Lo tem rio, está mais de tres 

legoas ao Noroéste do nosso rio de Ojapoc . . Me tenho persuadido 
que Vossa Senhoria não tinha alguma parte na extravagancia 
deste official o qual tem jogado hum jogo que lhe poderia. 

custar a vida, porque se eu tivesse imaginado diversamente 
tivera mandado plantar as Armas ele El Rey meu amo perto 

elo Pará. Mas como Vossa Senhoria e El Rey seu amo não 

tém alguma parte em tal a.cção, tenho me contentado só com 
lho escrever. 

No tocante aõs dois soldados que hum dos ófficiaes de 

Vossa Senhoria acho u no anno de 1723 em Cachipu1· 2), elles 
estavão nas terras de El Rey meu Amo; e me queixo de que 

a gente de Vossa Senhoria tenha chegado athé lá 3); o que h e 

h uma infracção do Trata.do de U trek; e se Vossa Senhoria 
tivesse vindo a Ojapoc, como me mandara dizer pelo Padre 

JOÃO ÜHRISOSTIMO que viria, eu tambem teria lá ido; e teria
mos estabelecido os nossos confins. Mas isto Vossa Senhoria 

não tem cumprido. 

Se Vossa Senhoria se tivesse bem informado de todos os 
lagares do seu Governo, e acerca dos elo meu, saberia que 

nunca houve ?'io ele Vicente Pinson em todos estes cantos, e 
que o ?'io ele Ojapoc} por outro termo Vicente Pinson} suposto 
que o haja, está em as Amazonas 4). 

Informe-se Vossa Senhoria dos antigos do Pará; estes 
clir-lhe-hão aonde está este rio. Veja os seus mappas e achará 

que a. Bahia ele Vicente P.inson está de fronte do Cabo do 
Norte 5). O Padre Oapucho de Vossa Senhoria concorda, em 
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-todas estas couzas 6) . Pelo Tratado de Paz está. declarado que 
El Rey de França cede a El Rey de Portugal os terra,s cha

madas do Cabo do No1·te, que connexas tém as terras do Cabo 

de Omnge com as do Norte e N oroéste, em hum gráo de 
Latitude do Norte, e o Cabo de Orange está em quatro gráos 7). 

Importa logo , meo Senhor 1 que esta.beleçamos nossos 
·Confins, e para alcançar este fim, eu escrevo ao official que 

comanda, a tropa de Vossa Senhoria em como he necessario 
·que elle despeça huma canoa elas suas para enviar a Vossa 

Senhoria as minhas cartas por mejo elo official que me tem 
trazido a de Vossa Senhoria, o qual pa.receme ser hum homem 

muy sabio e falla a lingoa franceza. Vossa Senhoria poderá 

·depois de ser bem informado, ma.nclar faculdade a elle ao que 
comanda as canoas de Vossa Senhoria para estabelecer comigo 

os confins de nossos Governos, que enviaremos ele parte e 

·doutra aos Reys nossos Amos. 

Vossa Senhoria se queixa de que tenha entrado hum offi
cial com soldados athé Toum·é 8). Este official tem lá ido por 

minha ordem, e eu o tinha enviado a Vossa Senhoria para lhe 
pedir htms assassinos e para fallar com Vossa Senhoria acerca 
elos nossos confins. Aqui junto vay o treslaclo da carta, que eu 

tinha eserito a Vossa Senhoria pelo Sieur RosA, que era o 
official o qual tinha o mando nessa canoa,, e vão tambem as 

instrucções que eu lhe tinha. dado 9) . Os Padres Missionarios de 

J:'ouaré forão tão descortezes que lhe negarão hum guia athé 

o logar da assistencia, de Vossa Senhoria. Elle foi obrigado 
a voltar, co uza que nunca se tem praticado, e que he cauza 

.da queixa que Vossa Senhoria faz. Eu me admiro de que Vossa 

Senhoria ache que dizer sobre o referido aos alcances dos 
assass inos, a qual couza não interessa sómente El Rey meu 
Amo, mas tambem todas as Cortes estrangeiras. No melhor 

.da guerra eu tivera jus de repetir de Vossa Senhoria tal casta 
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de gente. E se Vossa Senhoria mos nd.o remetter vir-lhe-ha 
ordem de El Rey seu Amo para, o fazer. 

No tocante á ruptura entre as duas Coroas, não serey eu 

que lhe da,rá occasião, mas suposto que Vossa Senhoria faça 

alguma hostilidade, eu responderei de minha, parte. 

Parece da sua carta que Vossa Senhoria uza de ameaças. 
Diz Vossa Senhoria que tinha enviado atraz cl® Sieur RozA a 
sua gente : teria tido com' quem fallar.; e se hum official que 

vay por ordem minha tivesse sido insultado, o que fôra contra 

o direito elos gentes, eu mesmo fôra em pessoa pedir disto 
satisfação, e não já com canoas.' Eu bem vejo que Vossa Se

nhoria me não conhece. 
Para abreviar tudo isto, se trata, meu Senhor ele estabe

lecer os confins, e, emquanto isto se não faz, que os Portuguezes 

não venbão para cima da Bahia ele Vicente Pinson, que está 

a Loéste do Cabo do Norte; que os Francezes não passem alem 
de Cctchipzw, terra do Cabo cl)Omnge 10); que os Portuguezes não 

corrão com os Inclios que estão nas terras ele El Rey meu 
Amo. Tenho ouvido dizer que a gente ele Vossa Senhoria tinha 
dado caça a huns Inclios Palicours, que estão ele todo o tempo 

em Cachipou1·. Rogo a Vossa Senhoria mande que isto não sue~ 
ceda daqui em dea,nte. 

Pelo Tratado de Utrek, Articulo 10, as duas bordas elo 
rio das Amaz;onas pertencem a El Rey de Portugal. Não se 
trata mais que de saber aonde esteja o 1·io ele Vicente Pinson. 

A bahia he conhecida; o rio deve estar nessa bahia. 
Em outro artigo ela sua carta me diz Vossa Senhoria em 

como me tem escrito que me tornaria os escravos fugitivos 
que estavão no districto do seu Governo, e que isto faria no 
anno seguinte. Comtudo, sem embargo da sua carta, Vossa 
Senhoria a nada do que tinha promettido tem dado cumpri~ 

mento. Eu lhe tenho dado exemplo, tornando-lhe dois negros 
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fugidos. V o sa Senhoria, nem hum só me tem r emettido; ainda, 
que eu ao mesmo tempo tinha r eclamado por hum negro per

tencente a Madama, DU · FouR Bem se ve que Vossa Senhoria, 

he o que tém faltado á pa.laYra .. 

Ha já oito annos, ou ahi perto, que MANOEL TORRES está 
em Cayanna, aonde se tem Jeito morador. Vossa Senhoria nunca 

mo tem pedido, e admirome ele que agora, r eclame por elle. 

Nós não tínhamos feito por então conven-ção alguma .. Eu lhe 

deixo a liberdade ele fica,r aqui oú ele ir pa.ra o Pará e i to 

de tanto melhor vontade porque tenho sa.bido pelos officiaes 

que tenho mandado ao Pará que a cauza por que· se queria 

cla,r molestia a este homem er ão humas dissensões que havia 

entre o Governador elo Par<.'t. e o Provedor. 

A cer ca el e :MANOEL BARRETO, elle tem passado em htm1a 

embarcação para Boston, Nova. Inglaterra .. 

O chamado TIMOTEO, eu o tinha tornado a mandar pelo 

Sieur RozA. Os Padres ele Touaré lhe metterão medo, e por 

isto elle tem voltado. Os Indios que o dito TIMO'l'EO tinha 
trazido, parte morrerão, dois ten.1 ficado, a· saber, hum por 

nome· ANTONIO, que diz pertencer ao Padre elo Carmo, e huma 

mulher cha,mada GnWNA ; os quaes dois escra.vos eu não quii 

permittir que :l'ossem vendidos, e os conservei forros athé 

Vossa Senhoria os pedir. Tambem com os Padres J esuitas 

está hum, chamado INNOCENCIO, e o seu filho, e eu nã,o sei o 

que são estes Indios. Logo que Vossa Sei1h.oria, me rel1ietter 

os negros que por lá tén{ eu restituirei estes quatro, e mais 
o solda~lo TIMOTEO, que de prezente não está aqui. 

Farey ·inquiriçoe:ns· para saber se aqui estão outros ela 

colonia ele Vossa Senhoria, e achanclose elo mesmo remetter 
lhos hey.-

Os quatro Negros de .que V0ssa Senhoria me falla não 

tem outro crime senão o ele serem fugitivos ; não clisserão a 
R épl. du Br ésil. T. IV. 16 
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Vossa Senhoria a verdade : elles não são os que fiz erüo o 

crime ele assassinar o seu senhor, violar e matar a sua senhora1 

afogar no rio Jmm filhinho ele seu senhor ; quem isto f.ez foy 

hum ta,l chamado JosEPH, o qual fez o crime com hun s 11egros 

ela sua ütcç.i:'Lo. 

O official ele Vossa Senhoria me tem segurado em como 

Vossn Senhoria nã.o estava informado acerca do logar aonde 

estavfLo estes matadores, e em como não tinha ouvido fallar 

clelles. Este negocio resguarda tanto a, Vossa, Senhoria como a mim. 

Os escravos fugidos que forem para essas bandas, se 

Vossa Senhoria mos remettrer, eu não tenho duvida, farey 

pa,gar aos que os trouxerem cem libras por cada fugitivo. 

Bom l'ôra que Vossa Senhoria fizesse outro tanto. 

No que toca aquelles que eu remetter, pócle Vossa Senhoria 

estar seguro que eu farey não falte nenhum só entre elles. 

No que toca, os soldados portuguezes, os remetterei elo mesmo 

modo . .Para l'cvll!:lil" claro n Vossa Senhoria, eu não quero aqui 

semelhante gente. 

O official de Vossa Senhoricv me tem dito que KOYMAHÃ 

tinha, levado huns Tnclios a, Suriname, colonia elos Hollanclezes : 

ha jú ma,is ele dois ou tres t1nnos que elle me não tem apa

recido aqui; creyo que a cauza he o eu mandar lhe restituir 

a hum tal chamado PACHICtÍ huns Inclios que elle tinha tomado 

e queria vender. Este P :·\.CHICÚ está, nessas bandas. 

A minha lealdade tem sido tão grande, que quando MANOEL 

BARETTO tem vindo para cá, eu tenho prohibido a hum capitão 

de na, ,' io mercante o comprar os Indios elo dito :iH:ANOE L sem 

que primeiro elles fizessem a sua obrigaçam ou termo ele 

. pagar mil escudos para, que no cazo que taes Indios houvessem 

sido furtados, se pudessem com este dinheiro embolsar os 

donos, a, quem elles pertencessem. Este termo está na Sem·e
taria, real. 
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Se por algum cla,quelles que este BAIW.ETO tem vendido 
hn sido furtado Vossa Senhoria me fará gra.ça, ele mo a.vizar, 
porque o mercador de Provenç.a he o seu fiador. 

Eu não po:?so não louvar a Vossa Senhoria por pugnar 
pelos interesses de El Rey seu Amo : pócle porem Vossa Se
nhoria estar seguro que da minha parte me não esquecerey de 
algmna couza ele quantas respeita.rom aos interesses de El Rey 

meu Amo. 
Não entendo muito os termos de que Vossa Senhori a. uza, 

quando diz que castig·nrá .. Ao que parece, quer Vossa Senhoria 
fa,llAr dos Inclios que estão no districto do seu Governo. Eu 
tenho a, Vossa Seuhorin por tfLo discreto que não cuido tenha 
querido dirigir o seu fallnr ao proposito do meu Amo. Far-me
ha graça. do me cla.r sobre isto a.lguma informaç.ão. 

Eu venero infinitamente a El Rey ele Portugal e muito 
sentiria. houvesse alguma embrulha,cla entre El Rey meu Amo 
e elle; mas he necessario que o seu GoYeroador pese os termos 
de que uza. Quero crer, por n.mor ele Vossa. Senhoria e pela 
paz, que eu muito estimaria poder conservar entre nós, que a 
ca.rta que Vossa. Senhoria me tem escripto me tem sido mal 

vertida., e que não se tem entend ido bem o sentido della . 
Quizera sobre i.'to alguma resposta ele Vossa Senhoria.. A copia 
desta, irú pa.ra n. Côrte ele França.. Como espero receber algum a 
earta ele Vossa, Senhoria aut.es que o na.vio ele m Rey meu 
"\mo, pelo qtml estou esperando cada dia, parta parn França, 
eu me não a.pressa.rei a mnnclar a ca.rta ele Vossa Senhoria, 
pn r a lhe dar tempo ele reflexão sobre ella . PeÇ'o lhe queira 
despachar o mais elepre:sa que puder a. sua canoa., a fim que 
eu possa escrever pelo navio ele El Rey o que Vossa Senhoria, 
t iYer concluiclo. 

Fico muito obriga,do n. Vossa Senboria, pela, offerta que 
me fa.z : eu compensarei cortezia eom cortezia, 3.mizncle com 
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amizade, mas, se lhe agra.cla, de nenhuma sorte termos que 

cheirem ele algum n1oclo a ;:unea,Ça.s. Vossa Senl1eria na,o 
seria por isto approvaclo elo seu Amo, nem eu o sm'ia do meu 

se os soffresse. 

Vossa. Senhoria fa,lla elas suas ca.nous · ele guerra.. Se n[LO 

nos pudermos a,comoclar amigavélmente, e ·Vossa Senhoria a 

isto me obrigar, eu manclarey outras da 1ninha, parte, o que: 

porem desejo nã.o aconteça, ; e no cazo que fossemos precizaclos 

a virmos ás mãos, faç.a Vossa, Senhoria, por alcançar de E l 

Rey seu Amo que nós possamos decidir a questão entre nós e 

nossas colonia,s, sem que nossos Amos se mettão nisto. Eu 

procurarei o mesmo da. minha parte. Porventura ensinar-me-ha 

Vossa Senhoria a, fa,zer a. guerra. 

Eu tenho uma maxima: na.cla se faz no meu governo de 

que eu não tenha, huma plena noticia.. Tudo faço · por mim; 

e não tomo conselho se nã,o ele mim mesmo. Se Vossa 'e

nhoria seguir este metoclo, vtveremos em huma perfeita uniüo ; 

as conveniencias ele nossos Amos terã.o o seu logar, e nós 

seremos pays ele nossos colono . 

Esquecia me dizer que o negro fugido que está nessns 

bandas, chamado .J OZEPH, pertence ao Senhor ele ALBOJU 11 ;, 

Intendente, e que este tal negro tem a, sua mulher aqui, e 

por conseguinte n[Lo póde ser vendido no Pará. 

Não me :ficcu mais que desejar a, Vossa Senhoria huma, 

perfeita saucle e protestar que emquanto Vossa Senboria quizer 

eu serey mais que qua.lquer outro, meu senhor, 

De Vossa Senhoria 

o mais 11Llmil'cle e o becli ente servidor. 

D' ÜRVILLIERS . 

--~--
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Procês-verbal de l'examen fait aux pierres du sommet 
de la Montagne d'.Argent par le Major F. DE MELLO 
PALHETA et sa suite. 

Traclnctiou au T. IH , n" 97. 

Vayapouco (Oyapoc), 13 .M:ai 1727. 

Ao.· treze dias mez ele .Mayo ele mil sete centos vinte e sete 

foy o Sargento - .i\1ór e Commancl ante ela Tropa de guerra da 

Guarda-Costa, FnANcrsoo DE :JfELLO PALHE'l'A, c:>m toda a Tropa da 

Guarda-Costa e um Alferes ele Infanteria dà Praça de Caena, 

e dous Soldados seus, que t inha vindo com um Destacamento 

pan1. um Preziclio que de prezente se acha elos F rancezes de 

Caena U<us terras cl 'El Rey ele Fntnça, sit uado no 1·io Vayapoco : 

Hahi o dito Cabo e Commanclante e o 'Ajudante da Tropa, 

FRANCISCO XAVIER, o Sargento J OÃO FREIRE, e a lguns soldados, 

e o Rev do pc Missionario, e Capelão FH. BERNARDINO DE SANTA 

T.I:IEREZA, juntmnente o dito Alfer es, subirão todos ás alturas da 

illontanha ele A1jam, que fica na boca elo 1·io Vctyapoco, entraüdo 

por elle dentro ~L mã,o direita, onde tinha estado o Capitão 

Joio PAES DO AMARAL, e dito por elle se achava em humas 

pedras esculpidas as Armas d'El- Rey de Portugal, as quaes 

Armas ser vião de demarcação ou divizão das terras de uma 

e outra Coroa ; e chegando todos os sobreditos, que aqui vão 
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assignados, ao mesmo lugar, vio o dito Cabo e Commandan te 

as pedras com outras mais, preguntou aos Soldado · AN'l'ONIO 
ÜOELHO DA SILYA, AN'l'ONIO BAPTISTA, e alguns Inclios Caval
leiros, que com o dito Capitão Jo.~o PAES DO AMARAL tinhfí,o 

hido e estado no mesmo lugar, se erão aquellas as mesmas peclras, 
que tinhão achado com as Armas Reaes, lhe responderfLo todos que 
erão as proprias, que tinhão visto com aquellas mesmas pinturas, 

e que não havião outras mais que aquellas; logo pelo dito Cabo 
e Comma,ndante f.oi dito em presenç[l; de todos a CONS'l'AN'l'IKO 

LEAL tirasse em um papel as mesma pintura. ele cada uma 

daquellas pedras; o que logo o dito fez tirando a pintura que 
em cada uma das Pedras se aehava esculpida, e a.o depois de 

se ter tirado no papel todas as Pinturas das ditas Pedras como 
verdadeiramente estavão postas em cada huma dellas, chamou 
o Cabo e Oommandante a todos os sobreditos dizendo-lhe · que 

vissem bem a pintura elas Pedras e a elo Papel se erü. tL1clo o 
mesmo para com ella informar ao .seu governador, ao que 
todos responderão que erão as mesmas que nas pedras stavão 

riscadas, e lhe não faltava nada elo que estava esculpido nas 
pedras, como tambem as pedras peq uenas toseas nativa,s que 

no mesmo logar esta vão. O que tudo vac aqui posto; e as 
Pessoas que aqui se achavào prezentes todas assignadas. 

Vayapoco treze de Maio de mil sete centos vinte e sete 
annos etc. 

Frei BERNARDINO DE SAN'l'A THEREZA. - FHANCil::iCO XA\'JEI~ 
BOTERO. -- RU./l'H.ASAR PJN'l'O.- Jolo .H'REm·E DE ÜARYALHO. 

- JORGE VARA lYIANRIQUE. - CONSTANTINO DOS SA.N'l'OS LK~L. 
- ANTONIO COELHO DA SILYA. - JOS:É GONÇ.\.T~YES . - JOSÉ 
LUIZ DE ARAU.JO. - ANACLETO DA ÜOS'l'A. - JO::;É lYIENDE:3 

SIMPLICIO. - ANTONIO BAP'l'IS'l'.A SANTOS. - lYIANOEL i- MACHADO. 

--~--
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Extraits d'un Rapport adressé au Roi de Portugal par 
le Capitaine-Général de l'Etat du Maranhão, J. DA 

MAYA DA GAMA. 

BELEM DO PAHÁ, LE 25 SEP'l'E~fBHE 1'1:27. 

Voir la noti.ce qui précMe .la tc~:aclnctiol l , T. IIJ, no 99. 

Chegarão os navios, em 72;3, dei conta a Vossa Ma.gestacle 

de ter despedido hmna Tropa e logTar a felic.iclacle de se elas

cobrirem os i\ifarcos na boca do Rio de Vicente Pinsson, ele que 

mandei iustrumento autentico, e tambem de como os Francezes 

entra.vã,o pelos clominios de Vossa Magestacle . 

Com as noticias que o a.nno passado tive no Maranhão 

ele que os Francezes se a.prestavão para Yirem a esta Capi

tania., e a de estarem fabrica.ndo huma fortaleza que eu temia 

fosse na boca elo Rio de Vicente P insson, dei conta a Vossa R de Viu c. 

. Nia.gestade destas noticias, corno consta ela carta copiada. ct 

fo lhas 27 e 28, na qual me queixava elo pouco que são atten-

rliclas a.s minhas fieis representações, mostrando como se tin hfto 

Pinçou . 
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confirm ado os meus pareceres e noticias q.ue dei nas contas 

referidas que escrevi o primeiro e seg·undo a nn o, e que se se 

tivera atendido a ellas e se se fizera a fortaleza no Rio ele 

Vicente .Pinsson se 11ão tiveri'Lo agora senhoreaclo os Francezes 

daquella parte, que ainda que pelo Tratado ele Utreque lhe 

toc~Lo as terras do Rio ele Vicente .Pinsson para Ca.yana, com

t udo, acha.ndo-se da.quell::L parte os Ma.rcos, poclia.mos facilmente 

fazel-a, e representei juntamente que com a falta das reso luções 

de Vossa Magesta cle e de Engenheiros, a.rmas, munições e soldados 

que tinha, pedidos, me closobdgava de todas as consequencias 

futuras, e represm · n.ndo a Vossa Ma.gestade outra. vez, pedindo 

Engenheiros, armas, munições, a.rtilha.ria e soldados, como consta 

ela dita. copia. 

Com todas estas faltas e as grandes molestias e a.ffl.i cções 

que clella.s se me seguem, não perdi cliligencia. alguma para. 

conservar os clonlinios ele Vossa. Magestacle e defenclel-os, e 

a.ssim clispuz a, Tropa. de Guarda-costa como me foi possível e 

escrevi a.o Governador de Caya.na. a. carta que vay copiada. a. 

folhas 31 e 32 1) , e mandei sahir o cabo FHANOISGO DE MELLO 

PALHETA com o regimento e instrucções que vae copiado de 

folhRJs ;J:J a,thé 39 2
) , o qua.l, como a dita carta, se deve ver e 

ponderar, para se poderem julgar por acertadas ou erradas 

as minhas di sposições. 

Pelo dito reg·imento, como delle constn., mauclei que com 

as canoas de guerra, fosse athé o Rio ele Vicente .Pinsson, e que 

nelle ficasse com as dita.s canoa,s e dahi despedisse hum a 

canoinha pequena, com hum só cabo ou officia.l rei'ormaclo, 

levar a, minha. carta, ao Governador ele Cayana, observando 

de caminl1o a nova, for taleza que fazião, entendendo que era. 

do Vicente Pinsson pa.ra. lá, con:w os Negros fug·iclos tinhELO dito, 
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e que fizessem por trazer a.lgum café c o mais que consta do 

dito regimento . 

Chegou com effeito o dito cabo athé o Rio de Vicente Pinsson, R. de Vinc. 

on Vayapouco 3) , c.omo elles ll1e chamao, e achou noticias ele 

que por acim <t t inhão feito fo rtificação, e mandando pedir 

licença e c:onceclenclo-lba o c.nbo clella, achou que estavã.o 

fazendo humn forta leza ele taipa ele pillão, ou terra socada., 

em humn ponta que fic.n no mesmo rio ela parte ele Cayana, 

e que a terra eom que· a i~Lo fazendo n tiravão ele h uma c.:or

taclura. que ao mesmo tempo ião fazendo para. servir de fosso . 

Do dito Rio ele Tlicent.e Pinsson, despedia o cabo hum aju

dante a levar a minha ca r tn ao Governa,clor ele Cayana, o qual 

se mostrou suma.mente enfada do, levan tando o (faJso) testemunho 

e dizendo que eu, no anno de 1723, mandara o Capitão JoÃo 

PAES i ) a pôr Marcos nas terras cl'El Rey seu amo, e pôr as 

Reaes Armas de Por tugal, querendo com esta falsidade a largar 

os domínios d'El Rey de Fra.nça. e encobrir a felicidade que 

t ivemos de os descobrir por noticiFJs de hum s·eu mesmo Francez, 

e dizendo o dito Governador que o Rio ele Vicente P·insson1 era 

cá dentro elo rio cla,s Amanzonas, e mostra ndo-se juntamente 

enfada.do ele eu dizer mL minha carta., depo is elos protestos, 

que eu havia ele defender os domínios de Vossa 1\ifa.gesta.de 

athé a ultima. gota ele sa,ngue e castigar todo a.quelle que 

intentasse senhorear-se clelles. 

O mesmo que disse ao por tador escreveo e consta da sua 

carta que vae copiada de folhas 41 athé 43 ;;), a qual se deve 

Yer e ponderar, igualmente com a. minha que lhe escrevi, 

para ver a soberba des te F rancés, e que a liga, em que se 

a.c.:ha o seu Rey com Inglaterra e Olancla os anima para estas 

soberbas e para pretenderem estender os seus domínios, a que 

ta.mbem tem dado cauza o nosso descuido e a falta el e reso-

Pinçou 011 

Vayapouco. 

Exmnencle ln 
cartedu4mai 

17271 de 
d'Orvilliers. 
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luções de Vossa Mag·estade e de não serem atendidas as minhas 

contas, nas quaes previa t udo o que agora vemos, e experi

mentamos, do que, ainda qqe sentido e queixoso, me contento 

c1 e alguma sorte de ter representado a, Vossa :Magestacle tudG 

o que convinha a~o. seu Real Servico, como consta das copias 

a esta juntas e se tivera feito a fortaleza, que eu apontava 

no dito rio nno acharamos agora o Jogar ocupado n), como eu 

previa e constfl; clfl; minha carta ele folhas iJ 7) . 

Tudo o que diz o dito Francés nn sua carta he htmut 

ütlsiclade, por razões a,parentes, pa,rcl, querer fazer jus ao seu 

Rey e alargar os seus clominios, pois, pelo que toca aos Mareos~ 

tenho respondido acima, e pelo que toca ao rio que elle chama 

Caxipu 8), he muito pa.ra. cá elo T'io ele Vicente Pinsson, e di z, 
mais que nunca houve 'J"'to ele Vicente. Pinsson, nunca o houve, 

e q ne o rio de Ojapm6co, por outro termo Vicente Pinsson, está 

em as A-ma.nzonas. 

Este Fran cés ou estú tolo e mal intencionado, ou entende 

R Japouco. que o sou, pois ruincla os seus mélppàs trazem o seu ?'Ío Jc6p ouco 

no logar em que se acharão os marcos 9), c SLlpposto que elles 

dentro do Cabo do Norte, para, a sua, parte, ponbfLo nos mappas 

F:msse :Ba.ie B" de llicente Pinçon, foi já com cautella e velh::t.c.aria, para 
ele Vinc. mostrarem que alli era o 1·io ele Vicente P insson. Pinçou. 

Para desfa,zer toda esta falsa m.a,quina, se eleve ver e 

ponderar que todos os eseritores antigos dizem que o . Im

perador CARLOS V mandara, pôr os Marcos no. l)oca do 'J'io 

ele Vicente Pinsson que he do Cabo elo Norte para, lá, e assen

ta,da esta Yercla de sem contr adição 10) , digo que do Cctbo elo 

No1·te athé o dito ri:0 em que por noticias elos mesmos Fran

ceze acha.rão os Marcos, não htL outro rio grande seoã(} 

aquelle, e nos que ha, pequenos, se niw <Lcba 11a boca delles 

terr a, firme, nem loga,r em que se pudessem pôr os ditos 

::\fa,rcos 11), por ser tudo lodo e alagadiços, como constél ela, 
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informa.ç.ão e descrição que mandei fazer ela dita costa athé o 

dito rio e logar donde se acharão os ditos nmrcos r:JUe remety 

jun to com huma justifica.ção que mandei fazer elo Joga.r elos 

ditos marcos, com o que se prova. que a.quelle be o 1·io ele 

Vicente Pinsson e que só na. sua boca ha aquella. mo nta.nlHl, e 

que na rocha. clella se abrirão as Arma · Reaes que nella, vir[Lo 

e a.cbarão os nossos soldados; e tudo o mai be fa lso, frívolo 

e a.ppa.rente, e se convence pelo que o mesmo Go\Ternaclor 

Francés diz na sua carta, pois dizendo a principio que o ?'Ío 

ele Vicente Pinsson está no 1·io elas Amazonas e que o que clle 

cha.ma Caxipíi está nos dmninios d'El Rey seu amo, estn udo 

mui to para c~L elo 1·io ele Vicente Pinsson, dis aclean te que os 

France:?íes não passaráõ de Cc6xipzw, como fazendo nos a mercê 

ele nos deixar claly paracá athé o 1·io elas Amanzonas sem 

embargo elo que tem dito de que no dito 1·io elas Aman:zonas 

está o de Vicente Pinsson; e assim h e t udo o mais que disse 

nesta materia, só pm·a alargarem os seus domínios, e quererem 

aproveitar se daquellas terras e dos Indios que as habitão, 

engrossando com elles o seu poder com da.mno gmvissimo e 

perigo dos domínios de Vossa Magestacle, ao que tem dado 

causa, como já dice . acima., o não serem a.tendicla, · nem pon

dera.clas a. minhas conta.s com aquella ponderação que pedia 

a gra \Ticla.de desta ma teria, e tambem pelos ele ·cujclos ante

cedentes, deixando penetrar aquelles certões sem e saber aqu i 

ele nenhuma sorte o que por lá se fazia pois as tropas que 

meu antecessor diz da Guarda-Costa não pa,ssavão a boca de 

J\iacapá, que a.qui chamavão Cabo elo Norte, sem saberem 

aonde este ficava, estando tão clista.nte da, dita, ponta. 12) . 

Pelo que toca, á entrega elos fugidos ele huma e outra 

parte, o Fra.ncés he o primeiro que faltou, poi primeiro foi 

Le Cachi
pom· ou 
Ca.ssiporé 
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Pará que le 
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çon. 
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para lá o BARRETO e o THiíVI01'[0 co m os Inclios que levar ão 
e veucler üo, sendo forro · 

. . . Não sei o que determinarei, porque neste tempo athé 

J a.neyro, pelas grandes Yenta.nia.s h e muito arriscado com as 

nossas canoas, que não tém coberta., ir passar o C(tbo do No1·te) 

e me parece mais aeerbclo que Vossa :Magestacle r esolva. 

esta ma.teria e mande a meu ·ucessor a ua Real r esQlução 

sobre ella.. 

Eu: se tiver occa.sião ele r esponder a.o Francés, o !'arei 

de sorte que não exponha a quebra nem rompimento, mas 

qne entenda. que se não temem o seus ameaços, e que se elle 

viesse pôr os Marcol:l junto a.o Pará, os iria eu pôr em Cayana., 

e que se o nH.o fosse ensinar a fazer a g·uerra, iTia a.prencler 

com elle, assim como aprendi com o seu General ':Monsiú DE 

PON'I.'L' *), contenclendo com elle athé o fazer encalhar em 

terra, entre Estupona e Ma.rbclla., athé me protestarem os 

pilotos que voltas ·e por irmos j ~L em pouco fundo, deixando a 

elle encalhado com a sua náu de 96 peças, e depois ele rendida 

a sua almiranta, de 70 e tantas, que á minha. náu he que 

arriou a. bandeira! da,ndo-se por rendida, como co J;Jsta; ela minha, 

Patente; e o mais que convier á reputa;çi'Lo elas Armas ele 

Vossa. l\1agestade e elos seus officiaes e conservação elos . eus 

domínios. 

Pelo que tóca. a mandar insultar a sua. canoa, vindo com 

ordem sua o nüo fizera, mas devia não entrar pelos domínios 

de Vossa Magestade sem me vir busca.r; merecia. que lho 

fiz e sem; e a. clesc·'\Ja que elle d<'L ele ir buscar pratico, he 

falsa, porque o tal LA RozA **), com os seus Aroans que tmzia.~ 

';') DE POIN'l'IS. 

';'*) DJDS ROSES. 
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tem vindo cá muitas vezes sem pratico, nem donde elle chegou 

para cá o não havia mister, e o r~gimento e carta que elle 

diz que trazia, a pudera entregar ao Missionario elo Tuaré 

para. m'a remetter, e então se lhe podia dar credito, e nã.o· a.o 

da que elle manda a cópia, que a faria <1.0 depois como qui..: 

zesse; ma.s o que sei e dizem os l\fissionarios h e que elle 

pergtmtara. quem governava, · e dizendo-lhe que era eu, res

poncleo que não estava bom, e mudou logo ele parecer, e e 

foi embora .. 

Por ultimo, represento a Vossa :Mage. tade que e te Grão 

Parú e rio elas Amazonas he o domínio de Vossa. l\iagestacle 

que está sem forças e sem clefensas, e que he o que mais 

necessiUt. dellas, tanto pella má visinhança. dos Francezes, que 

he o peor, como dos Olanc\ezes e Castelhanos, que com estes 

nos haveríamos melhor, como porque pelo rio das Ama.nzonas, 

e pelos que nelles clesa.g·oão se podem penetrar os domínios 

de Vossa Ma.gestacle de todo o Brazil e .i\iinas, e os Francezes 

ga.stão com largueza, e, levado ela sua ambição, não reparão 

em clespeza alguma. 

Bem ·ei que o Esta.do nã,o tem mejos para. se supprh· 

clelles com as ele pezas nece · arias ; porem como ela sua con
servação depende a segurança do Bra.zil, e tambem a certeza, 

das muitas riquezas que destes se póclem tirar, me pa,rece 

que Vossa :Magestacle, atendendo a ta.ntas consequencia.s e ás 

grandes utilidade · que se pódem segLúr, deve puxar pelos 

sobejos do Bra.zil e acudir com todas as f.orça.s a este Estado, 

pondo-o em cl efensa, e acuclinclo-lhe com Engenheiros, soldados, 

officiae ·, mLmições, armas e artilba.eia., e a.pplicando-lbe os 

mejo para. estes p:1gamentos e clespezn.s; e se esta minha conta 

fôr clesattenclida, eu a, Vossa 1\iu.gestacle mesmo protesto pelas con

sequencias desta. falta ainda que a. toda a hora espere a chegada. 

elo meu suecessor e ver-me desencarreg·a~clo destas obrig·açõe .. 
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Senhor, bem. conheço a má composiçfLo desta minha repre

sentação, sem compostma de palavras e de r etoricas, mas 

feita á pressa e com a affiição ela partida, elos navios e elo 

muito que tenho ele da.r conta, a Vossa :M:agestade; mas o que 

lhe falta ele compostura e ele nclorno lhe sobra na verdade e 

zelo com que fa.ç·o a Vossa Magcsta.dc esta representaçã.o, para 

que, molhor pondern.cla pelos gra.ncles Ministros el e Vossa. J\lla

gestade com aquella madureza e circumspecção que pede esta 

materia , cleterrnine e mande Vossa. lYiagestade o que muito 

fôr servido. 

r\. muito alta, augusta e reat! pessoa ele Vos a Ma.gestacle 

proSJ)ere , augmente e dilate Deus a. vida, por inumeraNeis anuos 

assim como os fi eis vassallos de Vossd Magestade desejamos 

e havemos mister. 

Bellem do Pará, 25 de Septembro de 1727 . 

JOÃO DA l\1A.YA. DA GAMA. 

--~--



255 

Le Roi de Portugal, par son Conseil d'Outre-Mer, 
au Gouverneur-Général du Maranhão. 

LISBONNE1 10 JAN'ITTE:R 1730. 

Blul. N<tt". de Rio cl<' .J11.11C'iro. P ro1'i ·õ<'~ do Cons. Ultrallmrino, CoLl. 

G lii XLIV /60-:3-1·. 
Trarluction <1t1 T . JTJ. no 105. 

DÉCISION DU Roi, OO MMUNIQUÉE PAlt f.lON ÜONSl~lL D.ÜUTRE-MEll.. 

DOi\>[ Jo.\o &Cét. Faço saber 11 VÓS ALEX.\NDRE DE SOUZA 

Fm:niE1 Governador c Capitão General do Estado do ·l\i aranbão, 

qne se vio a conta que me destes em carta de J ele Outubro 

do nnno pas. nclo, em como já tinheis mandado avisar-me man

dáreis r e ti rar do Cabo do Norte, com quatro ou cinco soldados, 

o Ajuda,nte cln dita praça. MANOEL l\i.-\ CillL PARE~'l'E, da casa

fórtc ela illw de S'" Anna, tanto pelo pouco numero de gente 

com que se estava receando n reputação elas minha. armas 

como pela g rande distancia em que se achrtva para se lhe 

rcmetterem o.· soccorros de gente e mantimentos ele g uerra e 

bocca, como pela informação do Capitão-Mó r dessa cichtde de 

Belem, AN'I'ONIO MARHEIROS1 ela inutilidade que tinha aquella 

pouca gente naquelle sitio para o meu serviço e defensa elo.-
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meus Reaes domínios; e voltando depois de mandardes recolher 

o dito ajudante em virtude do tal informe para a cidade de 

S. Luiz do Maranhão, . . . . informando-vos elle, foi muito con

traria a ua informação á elo Capitão-:iHór . . . . por cuj a con

sideração o mandáreis logo restitui.r á mesma casa-forte com 

a escolta de 20 soldados . .. . : - Me pareceu dizer-vos que se 

vio a vossa carta, e que por ella se não collige com certeza. 

a razão que tivestes para mandardes recolh er a guarniç~Lo que 

tinha a casa-fórte do Cabo elo Norte, poi. não remetteis a 

informação que clizeis vos dera o Capitão-lVIór do Pará, nem 

tambem a que depois vos deu o ajudante para tornardes a 

mandar prezidiar a mesma caza-fórte com maior numero de 

soldados para cujo effeito eleveis declarar a distancia, ele legoa · 

que ha da dita, casa-forte á cidade do Parú 1 e se fica em 

paragem a que possfLo cheg·ar embarcações. e ele que porte1 

fazendo toda a diligencia por saber com toda a inclividuaçã.o 

as f:orças que tém os Francezes em Cayena, e a distancia que 

ha d'aquella ilha á casa-fórte, e que tenh.ae. entendido que os 

limites que tem esta costa por esta parte com a de França 

são o Rio de Vice?%te Pinson, oz~, 1J01- outro nome, Boyctpoc. 

E:L REY nosso Senhor o mando u por ANTONIO RODRIGUES 

DA COS'l'.A., do seu Conselho, e o Doutor JOSÉ DE CARVALHO E 

ABREU, Conselheiros do Conselho Ultramarino, e se passou por 

duas vias. JoÃo 'l'AVARES a fez em Lisboa Occidental a 10 de 

Janeil'o ele 173D &ca. 
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Le Gouverneur-Général du Maranhão, JOSÉ DA SERRA, 

au Gouverneur de la Guyane Française. 

BELEn-I DO P.·\UÁ, 2 NOVEi\IBRE 1733. 

Bibt. Nal. de Lisúouue, Arclt.. dn Conselho Uttramarino, Lia. se 479". 

Tracluction a.u T. IJI, no 112. 

Belem, 2 de Novembro 1733. 

:Meu Senhor, 

Por mão do Sr. FossARD recebi a, carta de Vm. datada 

do 1 o ele Setembro e com ella copia da que lhe escreveo o 

Sr. CoNDE DE MAUREPAS, assinada por Vm. e pelo Sr. D \LBON, 

em que se contem a amnistia dos escravos fugidos ele Cayenna 

e o aviso de se entregarem aqui ao dito Sr. FosSARD. 

En~ consequencia das ditas c:1rtas e copia e ele outra elo 

Sr. DALBON, que as acompanhava, mandei entregar a,o dito 

FossARD os escravos que aqui se achavam e de que ha noti

cias, pertencentes aos vassallos de Sua Magestade Christia

nissima, porquanto os que pertenciam a LIMOSIN, desde que 

elle cbegou a esta terra com o passaporte de El-Rei, logo 

foram para o seu pocler1 como consta dos seus recibos, que 

Hé11l. clu Brés il. '1'. IV. ]7 
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ficam em meu poder, a, saber, onze a LIMOSIN, e quatorze a 

FOSSARD. 

Dê Vm. licença para que eu repare em que Vm . me não 

respondesse uma só palavra aos capítulos 5" e 6" da minha 

curta de 28 ele Junho assim qua.nto ú lista elos escravos por

tuguezes que eu nmndava, a Vm. dentro na dita earta, c.on

tentanclo·se com dizer-me que se eu tenho l~L alguns escravos 

lh e mcmde Ch lista,, e q ·~6e os encarregc6Tâ a. q~6em eM paTa isto envia?" j 

como qua,nto ao attenta,do que pela Pascoa do anno pa.ssado 

commetteo no rio Guirijó 1) (para cá muito do Cabo elo Norte) 

um destacamento seu ele duas canoas armadas em guerra., 

commandacla,s, me dizem, por l\IP' DE NEZAC 2) es tabelecendo -se 

na feitoria de PEDHO FERRlW{.-\ ÜZORJ.O uma Ca.mera de Justiç.a 

em que elle mesmo foi interrogado como se fosse criminoso e 

esti\'esse nos Domínios dP. Fra,nça 3) . 

Quanto á sinceridade que Vm. me r ecommenda ha,j a entre 

nós, Ft.incla que a. boa. razüo deva ser sempre o melhor garante 

d'ella, os Generaes cl' este Estado temos ordens tfLo expressas 

ele El Rei pa.ra observal-a, que eu cuido zomba Vm. fazend o

me uma semelha,nte recommendação. 

La qu('stion Por uma c::urta de Vm., que aqui se acha, na. Secretaria., 
ele frontiGr(' ·. ela.tada ele 8 de Junho elo a.nno passado, par a o meo antecessor, 

o GeDera.l de SouzA 4)., vejo que Vm. lhe traz á memoria. a. 

observancia elo Tra.ta.clo de Utrect, e no mesmo tempo que 

Vm., á imita.çiOto de seus antecessores, pretende sustentar o 

limitropho equivoco da Bahia de Vicente Pinçon pelo Rio do 

mesmo nome o ·t~ de Ic6poc) como se nos Artigos 8" e 12" se 

fa.llasse i:lilguma, vez na pa.lavra. ele bahia para marcar o limi

tropho dos dous Dominios, e DÜO fosse sempre pela. palavra. 

rw que o tal limitropho se declarasse. 

ParA. nmis clareza e melhor justificaçELo elo que avanço 

a.cima quando digo que Vm., recommendanclo-me vivamos com 
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sinceridade, zomba de mim, eu lhe produzo a. copia de um 

ca.pitulo da sua, sobredita. carta ele 8 de .Junho do anuo passado 

e lhe pergunto à vista cl 'elle ") : - Não he zombar com os 

Governa.dores elo Pará dizer -lhes que em tres ou qua.tro 

Cartas J11(tl'i timas mostrou Vm. ao Sr. MANOEL que a Bcthict ele 

VicentePinçon esta;va. UQ Cabo do Norte. E que, segundo o Tratado 

de Utrekt, pertencin.. a. Sua M a.g·esta.cle Christianissima .. E que Vm. 

se limitropha.va na dita bahia. 

Q,nem clu viela, que a bahia ele Vicente Piuçon est~L no Cabo 

elo · Norte G). Ma.s com isso nã.o prova Vm. o seu systema, pois, 

como fica dito acima, nã.o só nos artigos citados, 8 e 12, mas 

em parte alguma elo Tra.ta.clo ele Utreck, mostrará Vm . escrita 

a. p<1.lavra bahict. 

Para Vm . provar o seu systema, havia de mostrar que no 

Cabo elo Norte esta.va o 1·io de Vicente Pinçon oH de· Vyapooc) 

porque ent;w seria com sinceridade que eu entenderia que 

Vm. queria tratar com os Governadores do Pará, e que 

Vm. queria de bo~t fé ajustar esta dependencia do limitropho, 

e para que, no dito Capitulo, convidava a meu antecessor 

mandasse pilotos. 

Como em uma elas canoas de Vm. me clisserão que vinha 

um chama.clo J OL1VE'r , o mandei chamar, e lhe pedi me expli

Ci1sse onde no Flctmbeau hollanclez estava no Cabo do Norte o 

rio de Vicente Plnçon que em uma carta que tambem achei do 

'r. D'ÜRVILLTER:s, datada ele 16 ele Fevereiro ele 1730 7) 1 para 

D mesmo meu antecessor, o General DE SOU:6A1 ell.e pretendia 

que nós não t>i1biamos ler em razã.o de certos diphtongos que 

elle, feito me. tre de Grammatica, nos queria ensinar, e com 

ralherias bem pouco alheias da policle:r. franceza, do que esti

marei que Vm. se formalize, pedindo-lhe a elle o original ela 

dita Cm'ta,. Mas o pobre piloto nã.o poude mostrar -me onde 

no Gctbo elo No?"te esta.va o tal Yapock on Tio de Vicente Pinçon) 
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nem · poderá sustentar se que o garape Wc~ripoc 8) , que da parte, 

do Sueste se clesagoa, com tre~ ou quatro mais, no saco ou 

barra ele Aragua.ry de fronte de MaclMry, seja, omo pretende 

o Sr. DALHO N, o •verdadeiro , Yapoo c ou Pinçon ele que falla o 

Tratado de Utreck e que no mesmo Flc~mu ecH~ Ohmclez se vê 

marcado com o nome de R . Wc•ya1Jooc 9L que se desagoa junto 

do forte ele Yapooc, dentro do Cc~bo d'Omnge . Q,ue se no Trat~tdo 

de Utreck se não fez cleclaraçE'to cl'esse cabo, o Sr. DALHON e, 

o Sr. D'ÜRVILLIEltS poderá formalisa,r-se d'isso com o Sr. l\1AH

QUEZ DE UXELLES. 

Assim Vm. e o Sr. D'ÜH.VILLmgs cessem de se extasia,r ·o bre 

as 40 lego as ele costa que F' rança nos cedeo debaixo d' aquelle 

nome especioso ele te?·ms do Cc•bo do Norte, porque o Gover

nadores do Pará sabemos, tã.o bem como elles, que aqn ella::; 

espantosas 40 legoas ele costa nã.o contem em si um arpen to 

só ou geira de terra, mas são tudo alagadiços que Dão sen rem 

á França ou a Portugal de outm causa ma,is que ·ómente ele 

barreira para. separar uma nação da outra, e de preservar a 

Companhia elo Pará da ruína que teme pela introclucçüo ele 

contrabandos; sem fa.llar nas praticas sinistr a::; que pelo · habi

tantes se lhes inspira nos Indios, propondo-lh es .a libercla.de ela 

Dominação J'ranceza para onde ele certo tempo a esta parte 

tém desertado muitas aldeias. 

Não se desagrade Vm. ele que eu me explicasse agora. um 

pouco mais claro do que o ceremonial ela primeira r espostEL o 

requeria; ma,s Vm. me protesta sinceridade e a, mim me pa

r eceo não devia, responder -lhe com ella sem entrar em um 

semelhante discurso . 

Basta ele OyaJJOk e ele sincer'iclade por esta~ vez. 

Como o enviado de Vm., o St'. Fo.'. ARD, lhe ha ele dar 

conta do acolhimento que aqui achou, eu nfto cançarei a Vm.7 

com . lhe allegar que lhe mandei raclubar a canoa,, que por mi-
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lagre chego u, e que, segnnelo as ordens que ela Côrte tém aqui 

os Governadores, o fiz assistir e á sua. gente com os refrescos 

que a po'breza da terra p ermittio; que elle não quizera apro

veitar- ·e ele nenhuma elas canoas de El Rei que eu lhe offerecí, 

e preferío antes comprar uma. de um habHa.nte d'esta. cidade 

por dois negros dos que pertenciam a l\11' DE r/ AGE: eu lh'o 

consenti, como Vm. me pedia. 

Desejaria. eu muito que Vm. pretendesse de mim muitas 

Yezes semelhantes serviços, pois que em estimar a Nação Fra.n

ceza sei que agTFJ.clo inteiramente a.o meu Augusto Soberano. 

Agra.deço muito a Vm. a caxa de vinho ele França que 

me manclou e que espero beber toda. á saude de Sua J:\1a.ges

tacle Cbristiaoissima., que eu r espeito infinitamente. Faça Vm. o 

mesmo á ele El Rei meu Amo com essa de vinho Moscatel que eu 

lhe offereço com toda a sinceridade. E usando ela que Vm. segura, 

tomo ~L libe t'da.cle de lhe mandar essa carta pa.ra o Cavalheiro 

DE l\10N'l'AGNAC, Consul ele Fra.nça. em Lisboa, para que Vm. lh'a 

encaminhe por França .. 

Eu fR ÇO conta, em a sazão o permittindo, expedir uma 

canoa a essa cidade a tomar os escravos portuguezes de que 

Vm. me tem lá o rol, e outros mais que os habitantes cl'esta 

praça me requererem, como Vm. me avisa. 

Fico para servir a Vm. desejando ver nascer as occasiões 

ele o agradar. 

Guarde Deus a Vm. 

JOSÉ DA SERRá . 

--~fi>--o--
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Notes pour un routier de la Riviere J apooo (Oyapoo) 
à l'ile de J oannes ou Marajó. 

V EJt:-; 1 7-±0. 

BibJ. d'EYora., Mmmscrit CXV/16 a, no 15. Trncluttion a.u T. JIT, no 113. 

Rio Japoco 1) onde estão os marcos de El Rey. Não ha R. Ja1Joco. 

terra firme em toda. a. costa. Tem muitos la.gos capazes ele 

n:we• (navegações). 

Do Japo co segue-se o Rio Ju1·upti de oho dias. Desemboca 

üos lagos de . Cwnc•caré. Depois o Rio Caoripicuê elo mesmo 

curso. Desemboca no lago ele ]faocc•?··ê. 

Depois o Rio Ccwhipu.rit, que os Ma.pas chamã.o Caxepum 2) . 

Depois o Rio Cc>?'ichoani 3) cuja boca pouco dista elo de 

:sima, e ambos clesa.goão em lagos. 

Depois o Rio J.Vfaacctré 4); clesagoa nos La,c;os ele .Lvfac•cc•Té, 

e elos lago para sima. chama-se Cc.urctpupü, e custa. a sa.ber a 

,rarecla. para se entrar. 

Depois o Rio Amcmalti 5) que algú dia era braço elo Rio 

Arctri 6
), e este braço se chamava Amacctri 7), e hoje as Pororocas 

o fizerrto tomar outro curso, e desemboca no mar desde 1728 ; 

e tem a boca lJerto ela. ele Jl!Ic•c•wré. 
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Tem este rio cinco dia.s de curso, e muitas tartarugas, 

por ter praias, vem por ovos nelle. 

Segue-se o Rio Amg·t,ta?··i 8) que deseu1boca em lagos. Tem 

terras para cana e cacoaes. As cabeceiras são campos. Tem 

alguns rios collatera.es, ou braços, hü se chama. J.l!Iapcwy, onde 

ha cacao e a1gü cra,vo, e por este bra1ço vem os Francezes a 

furto fazer c:w ao. Tem boas madeiras. 

Segue-se o Rio Griy"o ~) , que ele embàca, em la1gos nos qtmes 

ha ilhas em que os Indios l'azem roças~ 
' 

Entre este rio e o Arcwi 10) ha campos, onde nas ilhas 

fazem roças. 

Segue-se o Rio lfacciri que a~caba em campos, e a sima 

deste ha algüs rios mais que todos nascem de campos e acabão 

em lag·os, onde ha cacao athé Macapà. 

Feita bem a ideia da .eosta,, tllClo são lagos athé o Rio 

Yctpoco, em que desembocão varias ribeiras sendo a principa.l 

o Rio JÜ'a1·i. 

Alem desta,s ilhas junto á terra. tem outras no mar, que 

todo he semeado de ilhas athé a Ilha ele Joannes. 

A Pororoca principia. na. Ilha. chamada. da. Pororoca abaxo 

dos Lc/,.r;os de lJ!Iacu:cwé, e vem correndo por todos os referidos 

rios a, sima athé pa,ssar o .Llfacc/,pâ e chega a um rio a. síma1 

do .Ll!Iacapâ cha.maclo .iÜZCHte?·apncú. 

Dua~s ilhas estão no mar defronte do Rio A1·aguari, clis

tancia ele legoa. 

Depois destas estã,o outras duas e clesta,s se segue a Illw 

dos Jono"ácmas, e nest'a se espera a, pororoca, e a ella veyo hü 

navio fazer madeira.s estrangeiro em 1736. 

Desta~ quem --vae para Joanes, ou Parei, se passa a Ilhcb ele 

Igapocm, que distará tres legoas, mas medemn a.lgúas ilhas em 

distancia de legoa. 
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Da. Ilha, t.le lgapoan se va.e à da:s Paeas 
1 

e desta à de 

J.l{exicmas. 

Na ponta de ~Mexiamc~ · distante hua legoa para, sima. está 

a Illw· ele Cavianc~ onde ba Ma Aldec~· ele S. Joaquim dos Padres 

ele Santo Antonio. Entre esta ilhA e o 1\iacapá ficão varias ilb a.s. 

Da lllw ele Ccccic~n c~ e a!e::tiwws ú do Jowzes be a. mniQr 

largura, que será de duas legoas. 

Costea.-se J.l{exianas e se atrnvessa <:'1 Joan Ps na boca do 

Bio Gc~nhoa.1n, que l'l c dn. dita Ilha. Joanes. 

DR.qui se va.e á Ilha dos Gwneleões, e desta. ao Rio JJ[ctgucwi, 

qu e he a. ponta, mais <LO mar ele Jocm?~e.s . 

Daqui se Yae ao J.gcwapé Gmncle, e deste ao Rio Jocúmes 

e deste à cidade. 

Das ilhas a.traz a. maior hc Cc~vic~na. 

Nn ponta cleMa . .c;ua?·i enche a maré para o Pa,rá e para Macap{t. 

Subindo n. cost11 da Hb a. pelll'l. ba.nda elo Pará e::;tá o Rio 

Cc~·Jni?·etyba., segnc-se o Rio Cwnb(~. Der)ois o Rio Gamatb~py . 

Depois he o Rio lga.mpe,ejlwçú, onde h 8. muitos cmraes. 

Deste se segue o Pesqueiro Real1 que está na boca do 

Rio GoitMnc7. 

Depois segue-se o Rio I,c;ampé GnM1de onde á mão direita 

estfto dtw,s alclea,s de Santo Antonio chamadas S. J ozé e .Jesus. 

A mí1o esquerda outra ela Conceição1 cba.ma,da J esu. 

Passada hü a. legoa da costa está o Rio Jo~:im e deste 

outra legoa está a Aldea de Joa.i'ies. Aqui ha hú rec1ueto1 houve 

fortaleza1 e está a.hi hú Capitão com soldados com titulo de 

fronteiro de J oaüe . Daqui á cidade são doze legoa.s. 

Daqui se segll e a Alclea. e Hospício ele Cayà. Segue-se o 

Rio Ccunani. 

Do Rio Gamct1'ci segue-se o Rio A1·a1·i G~·ande, e dizem que 

no inverno ha furos que elas suas ca.choeiras se pócle hir 

sahir a.o Tctjipuní. 
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Daq·ui se segue a A ldect elos Goyctnct.zes, e depois desta tá 

a, Aldea elos N heengaibcts em pouca, distancia. 

Depois desta, meia legoa, está o Rio J.llcwajó. 

Deste se seg·ue o Rio Atuá em distancifl, ele seis legoas, 

e neste ba curraes e sítios de moradores. 

Deste se segue o Engen ho ele Joúo Fu?"taclo. Deste se segue 

o Rio Pcwctmoau. Deste vae hü fLU'O rodeando ~~ Ilh a. de Joalles, 

em que clesagoa o Rio elos Anctjases, que vem ela Ilha. de Joaües. 

Neste furo se gastã.o trcs dias el e noute e clia.s thé chegar à 

illclea ele St" Annct. 

Desta. Aldea subindo ainda, seis legoas para. a. pa,rte do. 

Tctjiptwú, se de ·cem dez legoa.s thé sa,hir ao Rio elas Amazonas. 

E indo costeando a Ilh a de Joannes está nesta a Aldea ele 

S1o Antonio de Inajatt(ba defronte ela Ilha, de Ccwicmct. E e. t:í 

rode~~cla a grand e Ilhct de Jo cmnes. 

Quem fôr para o Gun1pâ deixa o furo e vae por Gucwicun~ 

p cl.ssar o Igcvrcii)Jé Tajipuní a. sahir o Rio clcts A·met:zoncts junto 

ao Rio das A1·êas. 
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Extrait d'un manuscrit du P. BENTO DA FONSECA. 

1750. 

Apoutmnento.s JHM"Ct a G!tronica da J11issrlo ela Gompanlti.((, de Jesns no Estado 
do J1frwanlu7o. - .Bibl. Nat. de Lisbonne. Cocl. Ms. n° 4516 (Fundo nnt·igo 
P. 6. 27). Vo ir la note qui précecle la tra.cluction, T. IH, no lli) . 

~IVR.O III, CAP. 9°: Descripção do Rio das Amazones desde 
o Rio Negro a.thé os ultimos confins das Domínios de Portugal. 

Neste anno de 1750 em que isto escrevemos se diz que se 

estc't ajástando, ou está já ajustado hum Tratado entre Portugal 

e Castella no qual se diz que cede Portugal a Castella a Aldea 

de S. Christovão, ele que já fallámos, das terras elo Rio das 

Amazonas que meeleão da parte elo Norte entre os Rios Içá e 

J apurá. Se assim fõr, ficaráõ sendo as margens occielentaes 
ela primeira boca elo Japurá os limites de Castella para o 

Occielente e de Portugal para o Oriente . 
.Maior diffi.culdade acho eu que se ha, de experimentar nos 

limites dos sertõens se não se dividirem pela.s vertentes dos 

rios de huma e outra parte, de sorte que toda. a Guayana se 

pode dividir pelo sertão athé o Rio Negro inclusive peles ver-
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tentes dos rios, ficando para Portug·al as vertentes para o Sul, 

e a Castella e mais Potencias confinantes as vertentes das 

t"Lguas para o Norte. O mesmo digo das vertentes da. parte 

do Sul do Rio das Ama.zona.s athé o Rio da Madeira, ficando 

as vertentes para o Norte e Rio elas Ama,zonas de Portugal e 

as vertentes parn. o Sul e Rio da. Prata ele Castella. Do l\1 a

eleira para cima. h e mais controverso, por estarem os Caste

lhanos com povoações neste rio e no Beni e outros. E só con

vindo em que vinte legoas ao Norte ela povoaçã.o ou aldea 

mais visinha á Linha Equinocial seja o limite dos Domínios 

das (duas) Coroas, que l)Oderà ficar vm·bi gratia em 10 gráos 

de Latitude Austral, me parece ficaráõ satisfeitas as razões e 

conveniencias de ambas a.s Coroas; partir,ularmente a,ttento a 

que Castella não tem commercio nem conveniencia alguma 

nas ditas terras, por Portugal ser senhor da navegaç.ão de todos 

estes rios. 

O tempo mostrará o que ajustão as ditas Coroas e queira 

Nosso Senhor que seja em boa. paz e com a rectidão e justiça 

que de amhas se deve esperar . 

Depois de termos escrito isto so ubemos ela boca do mesmo 

autor deste 'l'ratado, que he ALEXANDRE mJ; GusMÃO, Conse

lheiro Ultramarino e homem muito noticioso, que os limites do 

Tratado, pelo que toca ao Rio das Amazonas, stLo os seguintes: . 

Subir-sc-ha, pelo Rio da Madeira a thé á boca. do Rio Itenes ou 

Guaporé, e todas as margens orienta.es athé aqui, e as do 

Guaporé tnmbem orientaes, stw dos Domínios de Portuga.l, e 

as margens occiclentaes do Rio Guaporé dos de Castella. Pelo 

que toca. às margens oc.ciclen taes do Rio da 1\'[a.cleira, se tornará 

a altura. da. Latitude Austral nas bocas elo Mamoré e Guaporé, 

-que julgo serão 11 gráos, e tomada ou medida toda. a distancia. 
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athé a. boca elo Rio da Madeira, se repartirá pelo meio que 

será v. g-. em 5 gráos. Neste meio se porão marcos ela parte 

ocdcleuta.l elo Rio Madeira, e athé aqui chegaráõ os Domínios 

de Portugal, e daqui para. cima são as margens occiclentaes elo 

Rio Madeira ele Castelht. 

Deste marco, em altura, como dissemos, de 5 gráos, ou ela. 

que se acbar, se lançará huma linha, a Oéste a.tbé o Rio Javari, 

e ahi, em igua.l altura Austral, se poráõ outros marcos, e os 

mesmos se porão nos rios intermeclios elos Purús, Co<:trí, Tefé, 

Yuta.i, e nos mais que descem do Sul para o Norte na. mesma 

altura, ou La.titucle Austr al. Desta sor te fica. á })arte do Sul do 

·ertão para, Ca.stella, e a parte elo Norte que desemboca nas 

Amazonas de Portugal. Esta he a divisão pelo sertão ela parte 

elo Sul elas Ama.zonas. 

A divisão pela. parte elo Norte he a seguinte : Subiremos 

ela boca do Madeira pelo Rio das Amazonas adma athé á 

ultima, boca mais ocúiclent::J,l do Rio Ja.purá. As margens occi

dentaes deste rio para. cima ficaráõ sendo elos Domi.nios de 

Ca. tella., e as orienta.es elos ele Portugal. Subü·emos por este 

rio Ja.purá acima, athé toparmos com hum bra.ço pelo qual se 

comunica o Japur~L com o Rio Negro. Deste bra ço e subirá 

para cima ajuda pelo Rio Jap urá a.thé se topar com algum r io 

porque se endireite ma.is ao rumo do Norte,j e por este rio se 

subirei ctthé o cttme elos montes onde se dividem as veTtentes, e as Ligue el e 

rtlte c;or'?'em pct1·ct. o No1·te, e 1•io 07·inoco, (iLcetn6õ J?e1'tencenclo ct partage ele 
:L emu::, 
Castella, e as que ver·tem pcwa o Sul, e Rio clcts Ama.zonets, a 

Po1·tugal. Deste cume se vini descendo pa1·a LÚte pelos montes, 

e as 'l.ienentes elo Sul seniõ ele P01-tltgctl, e a clC> Norte se1·ciõ ele 

Ca.stella, Hollandct e Fmnçct athé se clesccoi1· ct Léste no Rio Japoco 

on ele Vicente Pinçon qne clivicle o nossos Domínios , e costa elo 

nut1"1 dos ele F1'CtnÇct. 

formant la li-
mite sep

tentri onale 
du ba sin ele 
l'Amazone 
R. Yapoco 

Oll ele Vinc. 
Pinçou. 
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Les Terres du Oap du Nord, au Brésil, et leur fron
tiere avec la Guyane Française. Extrait d'un ma
nuscrit du P. BENTO DA FONSECA. 

VEPS 1757. 

Extrait <ln 111arault fio conqnista.do a .Te ·ns Clll'isto e á Corôa de Pol'ingal 
Jlâos Relt~qioso. da CouqHtu./tia de Jesus, lVIanu:crit du P. BENTO DA li'ONSECA , 

J'esttite de lu Pr oy in <:c clu M<lnmhão rt Paril.. Bihl. cl'Evora. Tra.ducti on 

~m T. JIT, no JlG. 

LTVJW l ", C'XPI'l'ULO 6" -- Descreve as Tern~s do Ca bo do 
No?"te e Ct, verdcbdei?·a. divistio dos Domínios de Po1·tu.,c;ul e Fnmça 

na Colonw de Cc~,iena . 

M•· ÜAHLO, · Dl~ Cm r DAMTN.E, na descripção que fez do Rio 

Amazonas em 17 44 1) , levado elo amor ela sua nação: pretendeo 

Bscureeer os verdadeiros limites dos domínio de Portugal e 

França na costa, elo mar e Cabo do Norte, entre o Pará e 

Oayena. A este fim pretendeo na dita Relação confundir o 

verdadeiro Rio ele Vicente Pinzon com uma enseacl<:L que fórma 

() Rio Araguary, affirmanclo ser a dita enseada o r io em que 

entrou Vicente Pinzon, e que serve de limite aos dous domí

nios. Não dá mais razão do seu di to que referir -se a razões 

Lei 
Coudam iJte 
et le Traité 
d'Utrecbt. 
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particulares que diz tem, e na verdade ni1.o tinha, como j it 

,, amos dizer. 

Pouco depois de dada á luz a. dita. Relaçuo7 sa.hio em 
Oondnmhtt'. 

au P. Bcll t,o Portugalmn livro, Annaes Eist01"icos do .Ll!lct?·cmhão) obra postuma. 
ela Fonset<t. de BERN~\JWO PEH.EIRA DE BEHREDO 2) , ele que tendo noticia. o 

dito CONDA.MTNE, escreveu à Lisboa ao Padre BEXTO DA FoN

SEC.\, ela Companhia de Jesu , com que·m tinha correspondencia, 

dizendo-lhe tinha noticia que no dito livro se lhe encontrava 

o que elle affirmàra na sua, Relaçüo, e pedindo-lhe o dito 

livro ou as ra.zões em que n'elle se trata.va cl'esta materia. 

Réponse clu Por esta occasiã,o lhe respondeu o dito Pa,clre, que o livro 
P. Bento da Annctes Histo?·icos em na,cl a. resr)ondia ao que' elle dizia. na sua 

Fonseca. 
Relação, porque, posto sahisse á luz depois cl 'ella, era obra 

postuma, e escripta, a.ntes d'ella.. Accrescentou porém o dito 

Padre as razões que lhe occorrifLo eontra o que · elle dizia na 

sua RelaçE'to, as quaes, tirada,s da dita carta, sã.o em substancia 

as seg·uintes : 

1" A decla.ração elo Tractctdo ele Ut·recht, no Capitulo 8°1 

no qual se declcwct se? · o '11be-'i'I?W o Bio o.lJCb]JOC r, o ?''bO e·m que 

ent?·ou VICEN'rE PINZOI', e lhe cle~t o nome 3), cleclanmdo-se no 

dito Tractado que a boca. do dito Bio de Vicente Pinzon, e por 

outro nome Oyctpoc 4) , serviri n, de divisüo elos dous domínios de 

Portugal e França. Constct?ulo, 2Jois, CO'I'n ce?:tezct qual ·é o venla

dei?·o Bio Oyapoc, como consta) fica evidente que esse mes·mo é o 
?··io que poq· attt?··o nome é chcmwdo Bio de ·rricente Pinzon. N[LO 

ignorava CoNDA:MINE esta ra.zão, pois l'az d'ella men ,ão, mas 

imitou o historiador que, perguntado porque affirmava certa 

materia na sua historia tão alheia ela verdade, responde u que 

para o futuro poderia entrar-se na duvid~ d'ella. 

2" Razão . Porquanto na boca elo dito Bio Oyapoc) que 

l\11' ÜONDA:MINE distingue do Vicente Pin.zon) em um alto, junto 

á dita boca, está um padrão de pedra. mandado ahi pôr pelos 
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Reis de Portugal e Castella, sendo Imperador CARLOS V
1 

com 

as armas de Portugal da parte elo Sul, e as ele Hespanha para 

a, face do No r te, para a clivisã.o dos elous dominios. D 'este 

padrfLo escre-verã,o SIMÃO EsTACIO DA SILYEIRA na sua Relcliçc7.o 

8wmcm·ia elo JJ{cbm·nhi'ío j Fr. MAlWOS DE GUADAL~\XARA, Histo1·ia 

Pontifical, Part. 5"·, Liv. 9°, Cap. 5° 5) . Este padrã.o, mandou 

descobrir o Governndor e Capitão General el o MaranMbo Jo.\o 

DA MAIA DA GAMA pelo Capitüo J OÃO PAES DO AM.\RAL, que 

com febciclade o descobrio e achou no anno de 1723, ele que 

bã.o ele estar documentos a utb enticos na Secretaria de Estado 

e do Co nselho Ultramarino r;). Nem 1\'l .. ÜONDAMINE podia igno

rar o dito paclrã.o, posto que n 'ella nã.o falle na dita Relação. 

i:ln. Razão . Porque PliTLIPPE IV, Rei de Castella, fez doação 

a BENTO MACIEL P"mENTE, GoYeroador e Capitão General do 

Estado do Maranhão1 por Carta ele 14 de Junho ele 1636 7
) , ela 

Capitani a elo Cabo do Norte, registrada, no Liv. 2° da Pro-ve

doria elo Pará. r 'esta, cart~t se dechna que lhe faz mercê, como 

Rei ele Portugal, - das terras (sã.o palavras formaes ela dita 

Carta), que jazem do Cabo elo Norte com Oi:l rios que dentro 

nellas estiverem, que tem pela costa elo mar 35 até 40 leguas 

de districto, que se contão do dito Cabo até o rio ele Vicente 

Pinzon, onde entra. a repartição elas Inclias do Reino ele Castella . 

D' esta carta consta com toda a e-videncia o contrario elo que 

quiz dizer l\1 .. DE CONDAMINE, pois a ensectcla á que elle quiz 

chamar Rio ele Vicente Pinzon está contigua ao Cabo do Norte, 

conforme a m esma. sua Relação. Com a 1i1esma evidencia, se 

colhe elo mesmo cartaz de cloaçfLo que o Rio Oyapoc é o mesmo 

a que deu o seu nome VICEN'l'E PINZON, pois estando o Cabo

clo Nor·te em 1 gráo e 51 minutos, e o Rio Oyapoc em 4 gráos 

e 15 minutos, conforme a. mesma observaçã.o ele CONDAMINE 

na. sua Relaçã.o, fica sendo com pouca. differença, a mesma dis

tancüt de 40 legua,s do Cabo elo· No1·te a.té ao Rio Oyapoc oM 
JS 
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de TTicente Pútzon que se declara no cartaz da doaçã.o da. Capi~ 

tania, do Ca,bo do No r te, dada a, BEN'l'O MACIEL. 

Estas srw as razões mais substanciaes tiradas ela. carta do 

Padre BEN'ro DA FONSECA, a que se pode aj untar outra de con

gruencia., e é que na enseR.da, que quer CONDAJ\1INE fosse a. 
boca. em que VICENTE PINZON entrou com a sua armadEL1 nã.o 

poclião entra,r nnvios de alto bordo sem grandíssimo e evidente 

r isco, por causa da, pororoca que o me mo ÜONDAMINE ali des

cr eve, e fnz inn avega,vel a.que.lla, parte da costa. por emba,r

ca.ç·.ões gra.ndes, offerecendo-lhe pelo contrario bom surgidouro 

o Rio Oya1Joc, m~ de Vicente Pin.wn. 

Nouve lk Por conclusã.o. 1\{'' CART ... os DE CoNDAJ\[[NE, convencido das 
lcttrc ele [_,n 
Condnmilll'. razões que o dito ~adre lhe deu na referida carta, conveio em 

Limite' 
il Jt (TiCUI.'('. 

Cayennn. 

qne tôra menos bem informado sobre o que tinha escripto na 

sua. H.elaç·fw, e approvou as razões do dito Padre, como ver

cl a.cleira.s, cu:ja cnrta ta.lvez se .ache origin al entre os papeis do 

Padre BE'NTO DA Fo NSEC.::\. 8) . 

Suppostos com evidencia certos os limites cla.s duas Corôas 

pela costa el o mar, pelo sertrLo, servindo ele barreim o mesmo 

rio, d'elle se eleve lan çar mua. linha ú. Oéste, aos montes ou 

serras elo Parú, ficando as vertentes, para, o Sul, ele Portugal, 

e as do Norte, da.s Colonias de Oaien:o1 de Fn mç.a, e de Suri

nham de Holland::~ . 

Esta coloni R, el e Oa.iena era pertencente a,o domínio de 

Ca. tella . Pelos annos de 1636 a. occupàrüo uns piratas fran

cezes n), e este· lan çc'Lr ã.o fóra d' ella os Hollandezes, e ::~, estes 

os Inglezes 10) . Por fim occupou Franç·,a, a. dita, colonia, com 

pacifico domi11io d' ella,, em nome ela Corôa, pelos a.nnos de 1676, 

depois de Portugal possuir pacificamente aquella costa, por 

espa.Ç'o ele 61 a.nnos, desde 1615, sem nunca Fra.nça até aquelle 

tempo intentár pcrtLu·bar aos Portuguezes ela sua posse e domínio. 
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Principiando esta costa da par te elo Norte, correndo para 

<J Sul e Ri o do 1\ mazonas, depoi do Rio Oyapoc, ou de Vicente Rio Oyapoc 

Pinzon, se eguem varias r ios, que clesagoão na costa .. O pri

meiro é o Rio J1.wupti; a este se segue o Rio Ccbo?·i·mapoccb; 

depoi · o Rio CcLchipw·ú c a este se segue outro cbama.do Ca?"Í

choan.i, c a este o Rio J.l{ctya.ccwé. Todos estes r ios descem de 

campinas e ca.mvos abertos e clesembocã.o em grandes la.gos, 

{'.ha,ma.dos lagos ele :M:aya.caré, tão grandes que se pócl e dizer 

·que toda esta co ta nã.o tem terr a firme desde o Rio Oyapoc 

até ao for te ele .MuccLpú, porqu e consta toda. el e l':;ra.nclissimos 

htgo ·, ·om suas ilhas no meio, e a terra toda alagada., c que 

poderá., a quem souber os furos, dAr viagem pelos çlitos lagos 

:Sem sa.bir ;'t costa elo mar. 

Este rios1 que di ssemos, sft.o p equenos, ele quatr o a cin co 

dias de viagem, por ca.mpos e terr a firme. 

mt·V. Pinçon. 

J . Cacb i p mú 
(Cassiporé). 

R. 
Ca.richoani 
(Cn.lç-.oem ). 

R. Mnta.caré. 

Ao Rio JJI[aycLCCI?'é se segue o Rio Amanuh1:, que se njuntava H. AlnHll ahy. 

c om o Rio J-Ü'cL_qua,ry, porem hoje, por ca usa cl a,s pororocas
1 

-tomou cliffer ente cm so, e descmbocR ~m um gr ande lago 

-cha.ma,do Camcbccwi 11) . 

Ha, n' es tes lagos mui tas pontas ele terra firm e e ilhas 

·com muita aldêüs ele In clios. 

No <:'1nno ele 1687 tunditrão os Padres da Companhia. duas 

.nlclêas n'estas paragens, llllli:l na ilha cbamada, Comunica1·y 12), 

-qn.c cst<1 nos lagos de CamaccL?'Y 13
) , outra em TcLbcbnipcLxi 14) . 

E ta fundou o Pa dre .ALO Yi:iiO CONHADO PrElL, e áqu ella der E'Lo 

principio os Padres AN TONIO PEHETJU e BEH~AHDO GOME::\. 

Der~w-lhe l)l'Íncipio a 3 ele Junho de 16871 e em 'etembro 

-seguinte forüo martyrisados pelos 'r Rpuyas, em oclio da fé 1;,)
1 

:isto é, sem outra. causa mais que pregarem-lhe os Padres que, 

na lei ele Deus1 se prohibia a borr n.cheim e a, poliga.mia ou 

uso ele muitas mulher es, como os mesmos matadores depois con

:fessM·rto, como mais largamente se dirá no anuo a que pertence. 

llfiss i'ies ao 
norte do 

Arg nar,r en 
]()87. 
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Mandou o Senhor Rei D0111 PEDJW que os Padres da, Com

panhi.a ümdassem missões no Cabo do N ortc para. attra.hirem os 

Indios ~L devoç.ã.o elos Portug·uezes; ho je correm com estas mis

sões os Religiosos Capuchos da Província de Santo Antonio, 

aos quaes largámos as missões el a Ilha ele Joaunes . 

N'este Rio Amcmahi ha boas praia.s, passados os ln.gos, e 

por causa d' ellas rnuitas tar tarugas se crifLo nas ditas pra.h1.s. 

Perto do Rio Amanahi está o Cabo do No1·te, que não é 

outra, causa mais que um rpromontorio ele arêas na costa, e 

gr andes lagos entre elle e a ternt fu·me. 

Seg·ue-se o Rio Jl1 -a_c;Lta1·y, o maior ele toda sta costa, que 

desemboca na. costa. por muito bra .~os, ou melhor diremos. 

em la.gos, com muitas ilhas. 

Este rio é navega.\7eJ. por mais de doze dias . de Yiagem. 

N'este rio, e em a.lgunFi antecedente,·, bn. ca.c<:i.o, e n 'est - tam

bem. algum cr avo. Ha noticias que os Francezes ele Caiena 

tém vimlo algumas vezes pelos campos a té aqui, á colher 

eacáo e cra.vo. Tambem n'es te e nos mais r ios ha, boas tern1s 

par a cana de assuca.r . Ha t ambem muita. en <_~a ele por co., 

paca.s, cotias, etc. 

R. Grij ó. Ao Rio A1··ct.c;~tctry s segu e o B io G1··ij6 16) , que desemboca em 

um grande lag·o, e depois el'este se segue outro chmna,do Maaccwi. 
1\fa c;~t.pá . Segue-se o forte e villa ele J.vfacapâ, qiJ e está já dentro no 

Rio Amazonas, da parte e margem elo Norte: em altura ele 

3 minutos de latitude septentriona.J. 

N'estas margens i ntentar~Lo os Inglezes fortificar- e a nti

gamente, e para. este fim funclárão um forte chamn,do ele 

F elippe, do qual os desalojou JAco ME RAYMUNDO 17) no 1 o ele 

Març.o de 16311 e mandou demolir o forte. F undárão outro· 

mais abaixo, chamado Oamau; cl'este os desalojou FELICLI XO· 

COELHO 18) , em \) ele Julho d 1602. Na ilha dos Tncujús fnnclar ci o· 

çmtro for te chamado elo Torreg-o 10) , ele que os de. alojou PEDIW. 

• 
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TEIXJm~A em 16291 e clemolio o forte. Finalmente mandou El 

Rey fundar um forte l\iacapá. pelos annos de 1688 20) , para 

d efensa cl 'a,quella costa1 e sendo o sitio o melhor para a ele

tensa elo Estado, é de ares muito pouco sandaveis; por cuja 

c ausa sempre o dito forte esteve mal guarnecido. A este forte 

acommetteo e rendeo o lVlARQUEZ DE ]'ERROL 21) , Governador 

'de 0 [\,ena, em Maio de 1697, com o fundamento ele estar nos 

'd omínios ele França, que pretendia senhorear a margem do 

Norte cJ[!, boc[l, elo Rio Amazonas. Sabido isto pelo General elo 

Estado, ANTONIO DE ALBUQUERQUE COELHO DE ÜAlW ALHO, 

mandou logo a FHANCISCO DE SOUZA FUNDÃO ~~ restaural-0
1 

ou ao menos a bloqueai-o, emquanto preparava mais gente 

pa.ra o cong uistar. Não foi esta necessaria, porque FRt\.NOISCO 

DE SouzA FuNDÃ01 com valor portuguez, investio a fortaleza 

e a tomou fazendo a guarniçã.o prisioneira, em Junho de 1697 22) . 

Para evitar contendas com a França n'esta parte, se 

decidio na Paz ele Utreckt, em 1714, que o Rio Oyapoc} ou de 

Ficente Pinzon1 era o verdadeiro limite .elas duas Corôas, como 

cleixámos dito. 

Em 1762, mandou o Senhor Rei DoM JosÉ I fundar uma 

villa n 'aquella paragem do Macapá, composta de muita gente 

que mandou vir elas Ilhas elos Açores, e além ela villa, man

dou para, o Pará clous regimentos ele infantaria com ordem 

que um cl 'elles tivesse os seus quarteis n 'aquella fronteira, e 

d 'ella se destac:assem todos os annos guarniçoês para todas 

as forta lezas elo Rio Amazonas. 

Do l\faca.pá para cima seguem-se alguns rios pela mesma 

co. ta ·elo Norte até it fortaleza elo Gontpét; os principaes são 

o Rio Ja1·y e depois o Rio Tua?'é1 que fica fronteiro ao Gurupá. 

Desde o Rio Oyctpoc1 até aqui, está a costa do mar, e a 

boca elo rio, toda semeada ele ilhas que fazem facil a nave

gaçã-o e travessia do .Amazonas. 
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Nas ilhas do l\1acapá para cima, e nos rios da terra, firm e 

elo Norte1 ha bastantes cacoaes, que colhem os moradores Yi

sinhos d'ellas. N'estas mesmas paragens ha muita abundancin. 

de cedros seccos e capazes de qualquer obra, os quaes de cem 

pelo Rio Amnzonas abaixo, e aqui, com o encontro das marés 

e poroTocas encostão a algumas praias e enseadas em tanta 

ab undancia que d'elles se provem os moradores elo Pará ele 

quantos querem, sem mais trabn.lho que o ele mandai-os conduzir 

em jangadas. 

Falta, para concluir n. nn.rração elo Cabo do Norte, fazm· 

mençào ele um g-rande phenomeno que n'elle se experimenta7 

a que chamão os Portuguezes poro1·oca. 
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Extrait de l'Histoire de la Compagnie de J ésus au 
Maranhão et Pará, par le P. JOSÉ DE MORAES. 

Titre et tra.cluction ;m '1'. III, no 119. 

LIVRO VI, CAPI'l.'ULO V: Dos p1·üneiTOS clescob?·iclor·es do Rio 

das Amctzonas) e do seu. descob? ·únento pelos nossos Po1·tuc;-uezes) 

co·J~fonne CM3 'iWSscts noticias mais modentas nos 1·elcttcio . 

Conta-se por primeiro desuobriclor elo Rio Ama.:wnas VICENTE 

ANNES PINÇON, que embarcado no Porto ele Palas, na cost;1 ele 

Andaluzia, em 13 ele Novembro ele 1499, com seu sobrinho 

AYHES PINÇON, a.portanclo primeiro em Ca.bo Verde, pro eguio 

sua derrota em 13 ele Janeiro ele 1500. Passada a linha para. 

o l::lul, descobria o Cabo de Santo Agostinho, e indo correndo 

a costa para o Poente, at?·ctvessou ct .c;mnde bocct deste 1·io ctté 

dob?"Ct?' o Cctbo do J:.lo?"te) e seguindo ct n·besmct costc• qucw·enta le,c;oa.s) 

ent1·on pelo Rio Ynpoc) no•me que lhe po.zen/,o os Indios) c depois 

se mudou no do sezt descob1·idor) chcwnando-se o Rio ele Vicente 

Pinçon, de donde passou para· as Inclias ele Castella, sem levar 
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mais elo Rio A.mazona,s, que a vista. ele passagem, quando lhe 

atravessou a. grande boca .. 

Ao mesmo tempo, porque no mesmo a.nno e quasi no mesmo 

mez, aportou felizmente PEDRO A.LVATIES ÜABHAL em o porto 

a. que deu o nome ele Seguro, na costa elo Brazil, guiado dn 

Providencia Divina. entre os perigos ele huma tormenta., que 

quando Deos quer os proprio · naufragios sEto o melhor norte 

para os maiores descobrimentos. Por este com que a,gora se 

illustrou a fa,ma, deste grande geneml, ficou o Brazil perten

cendo ao clominio portuguez, e pela Bulla, do 'upremo Pastor 

ALEXANDRE VI dividio a. America em Portugueza e Castelhana, 

fechando-se esta menor porção do sceptro portuguez com os 

dois maiores rios, ele que temos noticia : o das Amazonas, da, 

banda do Norte, principiando do Rio de Vicente Pinçon aonde 

se fincou um mar co por parte de PortugaJ, o Rio da Prata, 

da parte do Sul, de que era a melhor balisa a. nossa fortissima 

praça e Oolonia, do Sacra.mento. 

---<52--<--
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Extrait d'un Mémoire manuscrit de FRANCISCO DE 

SEIXAS sur les limites du Brésil. 

J 7G7. 

E:xtra.it eles Noticias dos titntos do Estado elo Bm.~ü, e de seos limites 
411sfraes, e septeutrionaes uo trmporal, por Fll.ANCTSCO DE SEIXAS. Bibl. Na.t 

.de Lisbonne, Ms. 1408, Amien fonds E 2. 2. 

'l'ra.rluct.ion au T.lli, Jl" 120. 

§ 1. 

Estado elo Bra.zil he hlía regiã.o amplíssima., que p1·i 11c~pu~ 

.em 4 g1'Cios ite latit'nde septent?·ional do 1·io Vicente Pinson) ou R ele Vinc. 

Japôcc~) e acaba em 37 gráos ele latitude meridional adiante Pinson 
011 Japoca 

elo Cabo ele Santo Antonio, que está ao Sul da boca elo Rio par 4° Nord. 

d<1, Pratn. Está situado 11a. America. Meridional, e dantes se 

{'hamou Provinsia ele Santa, Cruz. 

~ 18. 
Agora entro a dar noticias dos limites do Norte, e da. 

embocadura. e Rio elo Gra.m Pa.rá. 

O Bra,zil pelo extremo septentriona.l tem por limite o rio 

chamado ele Vicente Pinson, donde partem os Fra.ncezes 

comnosco. Toda a terra entre o Gra.m Pará e o Rio Oronoque 

J~rontiere 
Nord. 

R de Viuc. 
Pinson. 
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primeyro se chamou Guia.na. Despois, senboreanclo-se os Euro

peos das Ilh as Antilhas, donde habitavrto os Ca rybes, estes, 

fugindo dos Europeos para aquella terra firme, occuparão a 

parte m~Lis proxima ao Oronoque defronte ele CRstella elo Ouro, 

e a.quella pa.rte que occuparão elos Carybes se ficou bamanclo 

Carybana. Os Franceze entn\rc:-w n 'esta. r egiã.o em 1626 e 

povoarã.o a ilha, ele Caiena, que está em sinco gra.os de latitude 

sep te~1trionaL E não consta. que os Castelh anos lh'o impedicem, 

nem a.Jleg·acem n. bull8. de AL:EXANDRE 6°. Os Olanclezes lhes 
tomarão estas terras em 1666. El Rey Ohristiani simo Lurs 14 

em 1664 as r estaurou por meio elo Sieur DE LA BAHRE, e fez 

embar cnr da Rochella para ell a hüa bon colonia . Os Ola.ncleze.· 

lh 'a torna r ão a tomar em 1676. Fin Rlmente, em 1677 o Vice 

Almirante de Fra.n ;a., Conde DE E:·i'rH .. \DJ~s ''' ), ba tE)o a.os Olan

clezes, e r esta.rou Ca.ienne. Sendo, pois, por esta. parte os Fran

cezes nossos co nfina,ntes, entre elles e Portuge1l não governa. 

a. bulla de ALEXANDHE 6°, nem o Tra.taclo el e Tordezilha.s. 

Nos conferencias ele Utrec, clrsde o n.nno de 171:? instanL 

Portug·a,l para. que Fra.nçm lhe ceclece as terrFI.s desde o Cn bo 

elo Norte a.té o Rio de Vicente Pinson., como traz :M:on . RE

BOULE'l' na Vida ele LUiz 14, no ditto anno . Com effeito, na. 

P a.x ele Utrec, de 11 ele Abril ele 1713, Artos 8, 9, 10, 11. 19 

e 13, sua. :Ma,gestade Christia.nissima clezistio para sempre em 

se o n0me, ele se os descendentes, successores, e ll ercleyros, de 

todo e qua.lquer direito e perten s~Lo, que pócle, ou poder iL ter 

sobr e a propriedade ela s terras chamadas do Cabo do Norte .. 

R. de Ja.poc e situadas entre o Rio elas Amazonas, e o de .Ja!]_JOC; ou. ele 
ou Yinc. 
Pinson. 

Vicente Pinson; sem" reservar, nem r ester po1·ção algün. ela · 

clittas terras, para. que ella.s sejão possuicla.. cl aly em diante 

por Sua Magesta,cle Portugueza. com todos os clireytos de Sobe-

''') D'EsTRÉEfi. 
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ra.nia., podeo absoluto, e inteyro domínio, como parte de seos 

Estados, e lhe fiquem perpetuamente. E que El Rey de Fra.nç:.a 

reconhece pelo presente trata.do que as duas ma,rgens do Rio 

das Amazonas, assim do Sul como do Norte, pertencem em 

toda a propriedade, domínio e soberania a Sua l\{agestade 

Portugueza, e promete que nem elle, nem ·eos descendentes, 

successores, e herdeyros farão jamais algua perteusão sobre a 

na:vegação e uzo do ditto rio. Este tratado foi ratificado em 

9 de :Maio ele 1713 *). 

Com o qual se tem prova.do que a.mbas as margens, en

tra.da., e sabida, navegação e comercio elo Rio elo Gram Pará 

pertence a Portugal, sem embargo elo Tra.tado de Torclezühas, 

como ta.mbem que todas as terras entre o mesmo Rio e o 

de Vicente Pinson) q11~e ficc~ em quatro g1·âos de lcttit1;~de pcwa o 

Nade) pertencem a. Portugal sem reserva algúa. E supposto 

n'este tr atado não se declare até donde chega, este termo pelo 

rio acima, nem por isso as Castelhanos se póclem persuadir 

que pódem coarctar o ditto termo, porque . ela. cidade de Belem 

do Gram Pará até á cidade de Quito ha por este rio acima 

mil e trezentas legoas, e tirando duzentas legoas que tem o 

distrito de Quito, o mais tudo he ele Portugal, que tem mil e 

cem legoas pelo Pará a.cima, e até á ilha. dos Homag·a.s o que 

tudo se proYa.rá cla.ra. e concludentemente . 

E assim fica concluido, certo e prova,do que os limites elo 

R. ele V ü-.ente 
PinyOll sur4° 
ele h t. No r te. 

Brazil pelo lado do No r te são em quat1·o g1·âos ao NM·te do R. de Vicente 

E Pinçonsm·4° 
<q~~c~dm ·) no Rio ele TTicente Pinson) que pa.rte com os Francezes ele lat. Norte. 

ele Caienna 

';') Par D. JoAo V, de Portugal; le 18 avril 1713, par Lou1s XIV. 

--~>--<--
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Deux dépêches du OOMTE DE ARANDA, Ambassadeur 
d'Espagne prês la Oour de Versailles, au sujet de la 
frontiêre de l'Oyapoc et du Traité d'Utrecht. 

22 JUIN ET 20 JUILLET 1777. 

A.rchives ·de Simancas, Sec, de Estado, Liasses 7412 et 74171 fo i. 2 et 9. 
Voir ta. tra.duction et lcs notes a.u T. Ill, no 125. 

A. 

Exflmit ele la clépêche dcttée ele Pcwis, le 22 Jnin 1777, ctclressée 

au Co1nte DE FLOR.IDABLANCA, JJ1inist1·e eles Affainc; Et?'an.c;eres. 

Oon este moti \'O recordaré lo que con fecha de 14 de Jtmio 

no 733 y 7 Setiembre no 830 clel afio pasado di je sobre la 

Guayan a francesa, remitienclo tma copia ele la convencion con 

que e ·ta Corte fom.entaba la poblacion y cultivo de ella : y 

r especto a que el no 733, fue eu cifra, y algo larga; remito 

una copia por si ocurrio .:tlguna equivocacion al descifrarlo. 

con Habra ocho dias que tube proporclon de bablar extensamente 

el Geografo que trabaja el Mapa de la GMayct1W, 1\1'' BUACEIE; 

el qual quiere extenclerla por la poco que le cuesta. Aunqne 
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lo cieito es1 que su frente por la costn nunca lo han conside

rado sino desde los limites de la colonia holandesa de S'!Jwina·m 
Il.. Oya.poco. hasta el rio Oya;poco junto al cabo de Orange; lo va á pro

longar aon"L hasta la isla Ca1po1·y que forma el cabo del Norte 

a.propriancloselo cou el solo clerecho clel gravado. 

B. 

Dépêche du. 20 Jiâ llet 1777, d'!J~ Conde DF. AlüKD .\. c~'!J~ C01nte 

DE FJJORIDABLA.NCA. 

E.:nno Se:oor, 

Entretifm ele Muy senor mio: El sa,bado 28 ele J uni o habiendo ido á, 
Arancb a.vec 
le Ministn· Versailles con el solo objeto ele hacei· mi corte, hallé nl sefwr 

ch·.s Affnin·' 
Etraugercs 
de Fmnee 

.28 jnin 1777. 

CoNDE DE V:E.RGJ~NNES con menos ocupnciones que al orclinario; 

lo que fue causa de entrar en varias discursos insensiblemente. 

Hablanclo clel sentimieuto interior que tenclrian los Ingleses 

con la noticia de la suspension ele armas convenida con Por-

tugal, pues con la fellciclacl y la superioriclacl ele las ~uma.s 

Espafiolas, uo creerian que el Rey Catholico se entibiase tan 

facilmente, sin estar ·eguro ele que Portugal se prestase á la 

razon, y por conseqüencia no q ueelase este en libertad ele ser 

un auxiliar ele la Inglaterra como antes; me clijo el Seüor 

Propo~iti on D c V EB.UE.NNEt~ : Yo q'!J~isiem valernw clr '/Yu.est•ra. 1nen ecl y S'U. co1·te 
<ln Com te ele·. · · b · ] ':> z l c;- C l v crg-enncs . pcwa, 'MJW negocwcwn tcMn zen con o?"f;u.gc~ > :IJ qu.e e ueí'ío1· Ortú e 

DE FLOH.IDAJJL \.NCA intervi·niese PJ/. ella.. Responclile, que bien 

podia. creer que su Corte se jnteresaria en quanto fu ese de la 

satisfaccion de la Francia, como que el Seí'íor Conde DE FLnm

JH BLANCA trataria el negocio como pro pio; y que S. E. ·e 

explicase quanto fuese de su a,gTaclo. 
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Dijome que entonces mismo me daria una luz de su iclea, L 'opinion du 

y enseguida me expreso, que como la Guiano confrontaba con 

la· posesiones Portuguesas por la parte clel rio ele las Ama-

zonas, y en el trata.do de Utrech clel afio 171:1 se habian arre

o·laelo con Portugal quales clebieran ser los limites; se habian 

ofr eciclo con todo diversas in teHgeneias, prete ncHendo la Corte 

G-ouYern c-
ment fra.n
~~ai · sm· ln. 

qucstion cl • 
Ji111it e:;:. 

de Lisboa, que e.l rio ele Oyci()JOGO era el mismo que el de Distinction 
('lÜl'(' Viucent Pin.zon . quando los Franceses entenclian que el rio 

Ü,Yill)OCO et 
Vincrnt Pinzon era. difer ente clel O.!Japoco y clesembocaba al Vinc.Pinçon. 

Cabo clel Norte : Que c.on motivo el e compon erse nuestros 

limites elel Parag·uay, Yenclria bien que la Espafla in terviniese 

en ajustar igualm ente a, la Francia con Portugal. 

Cogiendome e. ·te asunto con las luces que tengo comuni

CD~clas a V. E. en mi despacho ele 2~ clel pasaclo al número 1056 

y la,s que a nteriormente tenia üiclicadas, quise descubrir bien 

las intencion es de este Ministerio, y clige a,l Seiior DE VERGENNES 

que para mejor inteligencia mi clel local, me hiciese ver la 

carta ó l~ lal1 es en que ·e fundaba, pues a un golpe de ojo yo 

me haria cargo con fadlidacl. 

Saeóme con efe<.:to el mapa particul ar ele la .Guayana -hecho 

por B:ELLIN en 1763 1) y una l\iemoria que tenia formada en 

<llle se cliscuten los artículos clel tratado ele Utrecht bajo el 

supuesto que con vinienclo con los Portugueses en el Rio Vincent 
Pim:on este no ll a ele ser el Oyapoco que cl esagua en el Gabo 

ele Omnqe sino otro muy diferente que desemboca 111 Gcb bo clel 

Ko'l'ir : ~ - mo afí.aclio , que a buena conta habia encargado ulti

mamente que se plantase una Guarclia y se hiciese algLm esta

blecimiento <tunque pequeüo á la orilla izquierda cl el rio que 

se lhtma ·vincent Pinzon on aquel mapa ele BELLIN. 

Preguntele si aquella era su pretension y el limite que se 

figuraba corresponclerles, y si se reducia a queclarse en el sin 

pensar en extenclerse mas azia el rio de las A mctZO?UtS; me 

l~uesti011 

posée par 
Anmcla. 

Réponse du 
Ministre. 
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respondió, que no pretendian mas, ni C[Lbia, porque em el mismo 

tratado de Utrecht se habüi especiíi.cado que desde el rio de 

Vincent Púz.zo?z :1zia el ele las Am.a,zonas perteneceria a PortugaL 

Con stos positivos antecedentes le solté como de buen 
qtlc>.:tion 

cl'AraHcln et; humor, porqu e no pen ·aba clirigirse n mi Corte, para trata1· 
r (•.pOJt ~e lltl 

MiniHttT. 

A1)rês c.et 

con ella como 1 arte legitima, y no meclian ern '? pues aquellos 

terrenos ernn suyos, y muy regula.r que en la compo ·icion pen-· 

dieote se aclarasen. Aclmirose ele mi especie, y le sa tisfi.ce pro

poniendole qu e S. E. sacase .el mismo Mapa suyo en que hnbia 

t irado los Meridianos clivi ·orios, y veria po1· el quau nnchamente· 

tocaha iL la Espal1a y no a Portug·al. Se vió cortado y apeló 

C:L que la Francia co 1J quien tenia tr~ttaclo, era con Portugal al 
qual habia creiclo clueüo legithno ele n.quellos terreno 2) . Yo le 
repetí que su pensamiento de explka,r e con el Seüor CONDE 

DE FLülUDABLANCA, siempre era, bueno en qualquiera forma, 

que quedase ht cosa ; y que podia creer que ele todos modos 

balla.ria en el deseos de co ncurrir it, la medüteion, , i era posible : 

ó de pr estar.·e por .·u lado a un amigable arreglo, caso que 

Portugnl de buen11 fé desistiese ele la usurpacion con que habia 

tratado. 

Me pareció que el consenrar 111 Seüor DE VElWENNES en' 

esta idea, convendria aun mucho mas pnrn. nuestro propio cn. o, 

que para el ageno, , ! aquel lleg·aba, y que seria. conveniente 

prepararlo, n, fin de atraherlo quanto antes n, composicion de 

limites con la Francia, si el curso delrio Maranon. ó Amazonas 

se cleclarase nuestro en el ajuste pendiente con Portugal u) .. 

Saliclo del Seno r ÜON DE DE VERGENNES me fui inmeclia,ta-
en tretien · c1 é c] mente à mi casa ele Versailles clon e apunt las especies toca as 
cl 'Ara.ncla . 
··tnclic Jc 

Trai I;(· crU t-
Tcch t. Opi -

para conservarias cou exactitucl . Despues eu Paris be exami

nado el tratado de Utrecht, sa,cando de el los artículos con

nion qu.il ~c cernientes que vera V. E. con la copia adjunta: sobre lo.· 
fo r111 C'. 

qua,les expondré a V. E. mis observaciones. 
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En el articulo VIII desiste la Francia para siempre de 

pretender propiedacl en las tierras llamadas clel Cabo clel No'f'te 
Sur 

l 'mti.c.le 8. 

y :situadas entre el rio de las Ama.z.oncts y el de Ja,poc ó de Japoe ou 
T T p · ll' l p· \Tine. Pillvincent ~nzon; con que a 1 reconoce que e v'mcent Pin.z·on 

çon: une 
es el mismo que el Jctpoc. Mas adelante vuelve á nombrar seulr ri'dere. 

clicbo rio corno frontera en el articulo XII y lo repite con el 

solo nombre ele Vincent Pinzon; prohibiendo á sus vassüllos el 

pasarlo pftra. negociar ni comprar escla vos en las tierrcts clel 
Cabo clel .L'lo?'te. 

De esto se clecluce claramente que las tierras llama.clas 

de Cct bo clel JY01·te han ele estar al otro lado clel rio1 que forme 

la barrera1 y que este 1·io ha de cae1 · en el 1ncw· dejando bien a 

su clerecha dichas ti erras y el Ca bo clel ~No1·te . Es asi que el 

rio bau tizado de nueYo como Vincent P.in.zon desemboca en 

linea con el Cabo clel 1\Tode~ con que non lleva. Yisos de ser el 

que se q uiso especificar : â mcts ele ello se 1·ecoJzociú se1 · el mismo 

L e \Tine. 
Pin t;.on in

YCJlt.(· a.pres 
conp pn.r les 
autol'itós de 

Ca .. nmn e. 
qtte el Oyapoco ; este en el mismo l\'[apa se manifiesta como rio L Oya poe 

sur I cs cartc·s grancle1 y no equivoco1 desaguando :junto al Cctbo ele 01·ctn.c;e; f.rnnyaises. 
luego se convenee el artificio con que clicho Mapa ele BELLI~ La. C'<lde dn 

clel a:üo ! 763 está demarcado 1 hecho expresamente para atri- d~L~~~~. 
buirse lo que querian pretender de nuevo con el tiempo: lo 

qual no es nada menos que otro tanto como hay desde el rio 

OycLJ}oco á la frontera de la Guayana, Holla.ncleza y Colonias 

de Surlnam1 que quiere decir cloblar el fi·ente ele la costa .. 
Dans la. earte 

Ocurriome confrontar la Carta maritima clel mismo autor de Bellin de 
1762, la. 

BELLIN hecha en 1764 4) y hallo dos cosas mui graciosas en G\1yane 

ella; la una que omite dar nombre al rio Oya,poco~ y tambien 

al que eorresponcleria ser TTincent Pinzon segun su Mapa ele 

1763: en el qual nombra ambos : La otra es1 que pone la linea 

divisaria como quince leguas mas retirada y distante clel Ca~o 

del No r te fijandola en el rio Ca1·chebeny 5
) 1 cuyo rio con · igual 

nombre y posicion lo da en ambos Mapas. 
RépJ. du Bl'é:;il. T. IV. 19 

li'rançaise 
commence iL 

l'Oynpoc. 

En 17G,b la. li
mi te Ll 'Ut

recht. d'11prG · 
les Franç,a,is, 

éta.it le 
Ca.lçoene. 
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Aun bay pues otra prueba mas fuerte con el Mapa clel 

mismo a utor hecho en 1762 6) para el Atblas Marítimo que se 

compone de cinco tomos en folio pequeno; y en el segundo de 

la, America dá una. Ca.rta particular de la Guaya,na Francesa., 

en la, qual pone el rio OyaJJoco) y mui poeo terreno á la derecha 

ele el; de modo no deja, cluda de que el Oyapoco es el limite 

ele aquel li'tdo, de que clicho Mapa está conforme con el tra.tado 

R. O,vapoco ele Utrecht, y ele que no ha,y tal rio de Vicent Pinzon) q ue 
ou V.J>i ll ÇI Ill. 

pueda ser differente del Oyapoco) á quien los dos Soberanos 

reconocieron ser uno mismo con los dos nombres. 

Para, una plena instruccion clel Rey r emitto a V. E. dupli

cados los Mapas de 63 y 64; a.segurandole que el de 1763 es 

identico al que el Sefi.or DE VERGENNES me mostró, y de la 

misma lá.mina, y que observé que no tenia otro eu el lega:jo 

de este expediente . 

Del mas pequelio del Athla.s .iVIcwitimo de o2, no he podido 

haber egempla,res, porque como solo se tiraron los necesarios 

para. formar los volumenes, y no para el despacho suelto, no 

los hay ele venta : pero he sacado por mi clelineaclor de la 

obra completa que tengo las dos copias que remito; y es mui 

regular que la misma obra exista en nuestra Secretaria ele 

Estado de lVIarina, y en poder de algunos c uriosos que tengan 

Bibliotecas. 

La autoridad que funda el Sefi.or DE VERGENNES en el 

Mapa de 63 tiene un fiero enemigo en el de 64 ; no tanto por 

ht omision del nombre ele los expresaclos r ios, quanto en la 

L e Call,'.ovne. lineu, divisaria por el Canhebeny. Si á este le hubiesen puesto 

siquiera el nombre elo Vicent Pinz:on) se acordaria mejor con 

el tratado de Utrecht, porque basta el Cabo clel No?"te hay una 

extension suficiente de pa.is que pudiera llamarse terrcbs · del 

Ca,bo rlel No?'tf' . Si ·a esto se aílacle que el Mapa ele 62 no se 

extiencle sino la q ue manifiesta 7) , y en ello va exacto con el 
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tratado ele Utrecht; caeremos en que por clelantc y por cretras 

está cogido el de 63. 

He hablado con el Geografo Bu.ACHE 8) que trabaja la E11 tretien 

nueva Carta, y sin entrar con el en observacioncs clel Map11 d' Aranda. 
anc le geo

de BELLIN, sina, en las generales ele ser uno mismo el rio grnphe· Nico-

Vincent Pin:zon) que el OycLpoco y aun estar asi reconocido en 

el tratado ele Utrecbt, como si yo hiciese la parte ele los Por-

tugLleses l)ara discutir con el; le pregunté en que se funclaba, 

'que Memorias ó Mapas antiguos lo dirigian : y me responclió 

q_ ue tenia un librito la. tino relacion ele la Guayana,, en la qual 

bablando ele VINCENT PINZON uno de sus clescubridores clice, 

que quando llegó á un rio, á quien clió su nombre n), se admirá 

que desde su boca descubria el polo del Norte, que hacia 

tiempo no veia por la na,vegacion que habia 11evado al otro 

lado ele la linea. Que si fuera el Uya;poco que estc't más de 

quatro grados sobre ella àcia el Norte, no tenia ele que ma

ravillarse; y que asi para combiJJar su sorpresa, era menester 

buscar un rio que en aquella parte llam ada Guayana estubiese 

mas proximo de la linea porque asi cabri.a . u aclmiracion. 

Hicele obserYar que esta aun en el O!JCI!}_JOCO á mas de 4 grados 

era natural en aq_uellos tiempos en que los NaYegantes co

nocian menos la Astronomia, reglas ele nnvegar, é instrumeu

tos ele toma,r las alt uras de los Polos ; que semejante discurso 

era demasiado sutil para fundar en el solo una clecision seme

jante con varias otras r éplicas que me ocnrrieron; á todo lo 

que me respondió ; que yo tenia razon, pero que en la ne

cesidacl de ma,nifestar un Mapa como se queria proclucir , il 

fa.lloit . ·' ctcc? ·ochm· de (si c) lcL moind1·e chose 10
) . 

Afíadiome que en aquel pais el nombre de Oya)!oco á 

qualquiera riachuelo era generico 11
) ; y que asi tambien se 

llamaria OvcbJJOCo el que pensaban ser de Vincent Pinzon, con 

lo que tendria los mismos elos nombres del tratado de Utrecht. 

la.· Bunch0. 

~~nm de 
Nicolas 
Buache. 



Ua.rto
graplws qui 

s'0n t.re
copienl". 

292 DÉPÉCHES DU Cmi'l'E DE AR.INDA, 1777 

Los Portug·ueses tenclran bien materiales respecto á estas 

clisputa,s, y si se desprendiesen de pretensiones sobre el rio 

de las Amazona,s podria.n franquearnoslos de a.mistad y buena. fé . 

Hé r econocido otros Mapas Fran ceses é Ingleses, y esto · 

generalmente ponen la linea divisaria ele la Guayana France. a 

a.l Cabo del Norte; pero como BELLIN será elmas acreditado, 

y como tal parece que lo han preferido, tenemos en el quanto 

basta para, con vencimiento del producente pues todos los clemas 

~10 han tratado dicha pa'rte en pa.rticular, sinó ,qene1"almente 

copiandose. 

Acabo ele tener dos ejemplares estampados clel Ma.pa 

pequefio de BELLIN, que acompailo á V. E. con lo · dibujados 

á mano, porque en todo tiempo pueden hacer mas fé siendo 

gravados. 

Dios guarde a V. E. m' a'. 

Pariz, 20 de Julio de 1777. 

Exíl1o Seilo1· 

H. L. M. de V. E. 

su seguro servidor 

EL CONDE DE ARANDA . 

Exmo Seüor CoNDE DE FLOJUDABLANCA. 
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]xtrait de la Ohorographie du P. AYRES DE ÜAZAL. 

1817. 

Corogmjia Brar.:itica, 011 Rektpão Hi.storico-Geograjica do Reiuo elo Braú/
1 

pelo Padre MANOm. AYJms :1m CAZAL. Rio ele .Ja.uei,·o 1877. 

Tn1.duction a.u 'l' . Ill , no 136. 

1'. li. , p. :]35 : 

GUIANNA.. 

G-uianna he a parte oriental e meridional da região chamada 
Tena-Fi?'•Jne, confinante pelo Septentrião com o Oceano, e rio 
Orenõ-co; pelo sul com o rio Amazona; ao nascente com o 

Oceano, e ao poente com os rios Hyapurá e Orenoco. 

A Guiana Portugueza, que inclue a Franceza desde oito
centos e nove, oc.cupa a parte meridional daquella vasta 

Q 

província e celebre ilha. Confina ao norte com as possessões 
<la Coroa Catholica, e o Surinam. Os outros limites sã.o os 
mencionados. 

Même T ., p. 355: 

Ca.yemuJ, villa consideravel, e bem situada na. parte septen
t rionai da Ilha . 

{ 
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He a unica povoação notavel da Guyanna ex-Franceza, 

á qual os Francezes commumente chamavam França equinocialr 

ou Caribania Franceza, cujo limite sep tentrional he, como 
sempre foi, o rio Marony. No Tmtado d' Ut? ·eck fo i ·rw'n'tea.do o
?·io de Vicente Pinçon pcwa limite commwn ent1·e a G-uiwnna. PO?·

tugu,eza e Eht.nceza, sem que se falasse em ponto de latitude*) . 
Os Po?"t~t,rpte:zes e· F?"Cmcezes tambem de?·a?J'I. se•WI!)J? 'e este nonw ao ?'Ú) 

Oayc!J!ock. O. cle?'?'Ctdei?"O. · cO'l'neçcwcvm, Cb Q'!.te1·e1·, depois ele Cu :I\ DA

lVII NE, q'ltbe fo sse o Jü·aq'btcw·y, po1· elles âu;~mcbdo Arct,'bbCWy, que· 

dese·n·t, bocc~, sessentc~, le.CJ'btcts mcâs cr,o Sueste. He constante que estes 
nunca fizeram genero algum de estabelecimento do Oyapock 

para o meiodia. 
O Forte de S. Luiz, que trocou o nome pelo de S. lkancisco· 

com a Revoluçã.o, situado cinco leg·uas longe do mar, na margem 
septentrional do Oayapock, foi sempre o estabelecimento mais. 
meridional ela denominada F1·ance Eq'l.tinotiale. 

*) No•rE m il L'AUTEOY... - Apres a.Yoh· r epr oduit l'Art. 8 clu 'l'raité· 
cl'Utrecht, il dit: " Os Oc,slelltanO!i1 a.os qua.es o~ Fra.ucc~~: es l;oma.rarn t•.sta 
porçao ele teneno, reconheceram se111pre o Rio Oa .. IJCij_JOc!r e o ele Vicente P inçmr 
]JOr nm mesuio rio ; e :junto ela. SlUL boca fez CARIJOS V levantar um Pml1·ão· 

de nmrmore, para ~ervil' ele limite entre as suas cOJ JquisJ-as e a,s de Po1·

~ug-a.l. B en eclo. , 

--~--


	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0001
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0002
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0003
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0004
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0005
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0006
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0007
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0008
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0009
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0010
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0011
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0012
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0013
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0014
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0015
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0016
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0017
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0018
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0019
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0020
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0021
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0022
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0023
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0024
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0025
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0026
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0027
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0028
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0029
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0030
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0031
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0032
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0033
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0034
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0035
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0036
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0037
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0038
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0039
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0040
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0041
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0042
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0043
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0044
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0045
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0046
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0047
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0048
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0049
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0050
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0051
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0052
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0053
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0054
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0055
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0056
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0057
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0058
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0059
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0060
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0061
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0062
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0063
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0064
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0065
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0066
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0067
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0068
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0069
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0070
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0071
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0072
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0073
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0074
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0075
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0076
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0077
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0078
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0079
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0080
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0081
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0082
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0083
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0084
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0085
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0086
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0087
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0088
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0089
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0090
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0091
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0092
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0093
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0094
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0095
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0096
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0097
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0098
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0099
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0100
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0101
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0102
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0103
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0104
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0105
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0106
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0107
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0108
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0109
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0110
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0111
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0112
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0113
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0114
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0115
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0116
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0117
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0118
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0119
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0120
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0121
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0122
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0123
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0124
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0125
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0126
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0127
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0128
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0129
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0130
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0131
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0132
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0133
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0134
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0135
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0136
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0137
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0138
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0139
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0140
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0141
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0142
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0143
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0144
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0145
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0146
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0147
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0148
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0149
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0150
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0151
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0152
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0153
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0154
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0155
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0156
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0157
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0158
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0159
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0160
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0161
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0162
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0163
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0164
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0165
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0166
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0167
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0168
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0169
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0170
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0171
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0172
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0173
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0174
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0175
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0176
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0177
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0178
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0179
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0180
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0181
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0182
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0183
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0184
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0185
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0186
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0187
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0188
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0189
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0190
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0191
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0192
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0193
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0194
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0195
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0196
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0197
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0198
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0199
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0200
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0201
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0202
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0203
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0204
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0205
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0206
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0207
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0208
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0209
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0210
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0211
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0212
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0213
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0214
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0215
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0216
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0217
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0218
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0219
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0220
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0221
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0222
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0223
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0224
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0225
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0226
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0227
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0228
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0229
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0230
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0231
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0232
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0233
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0234
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0235
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0236
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0237
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0238
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0239
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0240
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0241
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0242
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0243
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0244
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0245
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0246
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0247
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0248
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0249
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0250
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0251
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0252
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0253
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0254
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0255
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0256
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0257
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0258
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0259
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0260
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0261
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0262
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0263
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0264
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0265
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0266
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0267
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0268
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0269
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0270
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0271
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0272
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0273
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0274
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0275
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0276
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0277
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0278
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0279
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0280
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0281
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0282
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0283
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0284
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0285
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0286
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0287
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0288
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0289
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0290
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0291
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0292
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0293
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0294
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0295
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0296
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0297
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0298
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0299
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0300
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0301
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0302
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0303
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0304
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0305
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0306
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0307
	Second Mémoire présenté par les Estats Unis v4_0308



