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GLORIACIVIUABRASILEIRA

A0 DISTINCTO DIPLOIATA O BENEHERITO CONSELHEIRO

ANTONIO DE MENEZES VASEIINCELLIIS DE Dlllllllltlltl)

DO CONSELHO DE S. M. O IMPERADOR, SEU ENVIADO EXTBAORDÍNARIO E 'MINISTRO

PLENIPOTENCIARIO, VEADOR DE S. M. A IMPERATRIZ, CAVALLEIRO DA ORDEM IMPE

RIAL DO CRUZEIRO E COMMENDADOB DA DE CHRISTO, GBA-CRUZ DAS ORDENS DE NOSSA

SENHORA IM CONCEIÇÃO DE PORTUGAL, DE S. MAURICIO E DE S. LAZARO DA SARDIJNIIA,

COMIIENDADOR DA ORDEM DO IERITO SOB O TITULO DE S. JOSÉ DA TOSCANA.

Excellerrtissimo Senhor.

Não pertenço a lado algum, no jogo das transacções, a que impro‹

priamente entre nós, chamão politica, e nem jámais tenho querido

encargos, e nem solicitado titulos e condecorações, para desembaraçado,

como simples cidadão, poder ajuizar dos homens, e apreciar os factos, e

narrar os acontecimentos, sem considerações humanas; porque a historia

de uma nação, deve ser a exposição fiel, e mais que muito escrupulosa dos

acontecimentos passados, para instruir a posteridade, e não um romance

historico, com o fim de se lisongear as potestades da terra.

A historia escripta por um empregado do governo, ou individuo es‹

tipendiado de partidos, pode ocultando as verdades não notar as feições

decomposlas do poder, ou da facção que representa; porém escripta. por

um homem independente, escrupuloso e imparcial, que sem attenção ás

considerações sociaes, busca a verdade, onde quer que ella se abrigue

para mostral-a em relevo, deve ser acreditado, como convém.

' São as acções humanas principalmente o objecto da historia,que o tempo

as registra no grande livro do povo,para as reproduzir depois, como ellas se

praticárão; e percorrendo euesse grande livro,cnde estãoinscriptas asacções

dos nossos homens de Estado,dei com a pagina de V. Ex. cheia de importan

tes serviços feitos á nossa Patria, não recompensados ainda, e procurando
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o benemerito cidadão,para individualmente saudal-o e veneral-o,o achei ati

rado a um canto,supportando com resignação o peso dos annos. consumidos

nosserviços do Estado,e cego pelos profundos desgostos causados por esses

bons serviços de quasi meio seculo, que o gastárão, e ainda mais sem os

bens da fortuna,que garanlão os seus ultimos dias,e os de sua prole.

Estremeci em presença do venerando cego, e illustre diplomata, que

semelhante a uma dessas arvores annosas das nossas magníficas florestas,

fiada em si resiste á tempestade que a verga, resiguado com o seu sudario,

jámais deixou escapar contra ninguem, a mais tenue expressão de queixume.

Admirado eu de tanta nobreza d'alma, de lanta resignação, dentro em

mim disse, como outr'ora Camõesz-fCant. 10 Est. 22 etc.)

Belisari0.........

Aqui tens companheiro, assi nos feitos

Como no galardão injusto e duro :

Em ti, e nelle veremos altos feitos

Abaixo estado vir, humildee escuro :

Morrer nos hospitaes em pobres leitos,

Os que ao rei e a lei servem de muro

Isto fazem os reis, cuja vontade

Manda mais que a justiça. e que a verdade.

Isto fazem os reis, quando embebidos

N'uma apparencia branda que os contenta,

Dão os premios de Ajace merecidos,

A lingua van de Ulyses fraudulenta.

A' medida que vos contemplava e ouvia a historia dos acontecimentos pa

trios,por mim conhecidos, Exm. Sr. conselheiro Antonio de Menezes Vas

concellos de Drummond, se me figurou ter ante os olhos, as tradicções vivas

das nossas glorias passadas; e minha veneração se curvou ante os vossos

merecimentos, e por isso, e pelos importantes serviços prestados ao nosso

paiz, em épocas diversas,em nome do Brasil de quem somos filhos,consenti

que em seu desaggravo, venerando patriota,distincto diplomata, e prestante

obreiro da nossa emancipação politica vos oflereçzndedique e consagre esta

minha obra,que é a historia da patria, onde V. Ex. brilhantemente figura.

Alexandre José de Mello Moraes,

(Doutor. zu uauiciua).

Rio de Janeiro, 1° de Setembro de 1858.V



AO LEITOR.

Não é sonhando, ou inventando factosadrede, que se escreve a historia

de um povo, e sim buscando instantemente as noticias e documentos,como

temos feito, não poupando diligencias e despezas, para as conseguir. Collo

came-nos na posição excepcional do historiador, (1) ouvindo a todos, e

consultando aos mais experimentados nos factos contemporancos,e em face

dos numerosissimos documentos originaes, a maior parte ineditos. escre

vemos a obra, que entregamos ao dominio publico.

Para conseguirmos a acquisição dos importantes documentos historicos,

consignados nesta obra, fomos com cuidado havel-os nas secretarias de Es

tado, nos archivos publicos, nos cartorios; fomos ás casas particulares,

onde nos constava haverem papeis valiosos; tivemos á nossa dispo

sição o archivo do Instituto Historico Geographico Brasileiro, que o

illustrado cavalheiro Sr. Manoel de Araujo Porto Alegre, digno secretario

daquelle patriotico estabelecimento litterario, generosamente nos fran

queiou. 0 Archivo Publico, com alguns manuscriptos historicos, bem coor

denados pelo zeloso chefe, nos forneceu o que tinha,e do qual extra bimos

o melhor que havia. Se o archivo da secretaria do imperio, nos foi fran

queado pelo Exm. Sr. marquez de Olinda. actual ministro, achamos nos

empregados daquella repartiçãma melhor vontade em prestar-se a tudo o

que exigimos.

Com estes recursos,e com o grande archivo de importantissimos manus

criptos, originaes, ineditos,do nosso venerando amigo,o distincto diplomata

(U QM 0 1103-50 livro impresso a nossa custa não dependesse do favor de subscrip

torcs.
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~conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond, podemos

escrever o presente trabalho.

O conselheiro Menezes de Drummond, como diplomata,em diversos Es

tados da Europa, colheu quantos documentos historicos encontrou rela

tivos ao Brasil, e formou um escolhido gabinete de manuscriptos, dos

quaes os mais interessantes á historia patria, entrão na confecção desta obra.

A historia dos Hollandezes na Bahia,e em Pernambuco,não só é exposta

em referencia ao que disserão os escriptores brasileiros, como o que refe

rem manuscriptos hespanhóes, que possuimos. A historia dos Palmares,

a dos Mascotes em Pernambuco etc., são escriptas sobre antigos manus

criptos originaes. A historia da Conspiração de Minas, intitulada do Tira

Dentes,de 1789, é narrada em presença do volumoso processo originaLque

existia na secretaria do imperio. Delle extrahimos as principaes peças,que

transcrevemos nos lugares competentes.

A historia dos varios movimentos, que vtem apparecido no Brasil, desde

1808,é comprovada com os documentos officiaes.e com os processos,que

se instaurárão nos differentcs lugares onde se derão.

A nobiliarchiapu antes a genealogia de grande numero de familias bra

sileiras,é um capitulo interessante do nosso escripto; bem como a historia

das Assembléas temporaria e vitalicia, e a dos ministerial: não deixa de ter

igual valor. `

Os factos contemporaneos, são narrados sem apreciação de juizo, á dei

xarmos aos futuros historiadores, commental-os e julgal-os, como merece

rem, salvo se são de notorio escandalo, ou de prejuizo geral.

A parte Corographica (t) é escripta sob as vistas de 40 mappas topo

grapbicos, sendo muitos delles ineditos, pertencentes ao illustrado conse

lheiro Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond, cuja fidelidade ga

rante,por serem todos officiaes. Esses mappas,forão mandados levantar por

ordem do governo portuguez,e, a maior parte delles,pertencêrão ao famoso

Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal, distincto ministro do illustrado

e benefico rei D. João Vl.

Relativamente ao BrasiLpoucos forão os escriptores estrangeiros a quem

(1) Devemos aqui tributar um voto do nosso reconhecimento :to illnstre Sr.

major Manoel Figueiroa de Farias, redactor e proprietario do Diario de Pernambuco

pelo grandioso serviço que nos fez, descrevendo a capital de Pernambuco, trabalho

que em lugar proprio será devidamente aproveitado.



çonsultámos, e (Ventre elles nos servimos da autoridade dos mais oonspi‹

cuos: preferimos em tudo os escriptores portuguezes,e brasileirosm os va
liosos documentos, e monographiris. que possuimos. i

São poucos os estrangeiros, que fallão do Brasil, e dos Brasileirosmons

atenciosamente, quando não preferem banalidades, que movem o riso. ou

inventáo calumuias estultas.como sem faltar de outros, as que escreveu llr.

Theopltilo Lavallé na sua Geographia Physíca, Historica e Militanadoptadu

pelo ministerio da guerra, para a escola especial militar de Saint-Cyr (em

França) 3' elicção de 1845, pag. 506,diz fallando do Brasil-Le Brésil est .›

comme tousles états de l'Arnérique meridionalentn pays sans ríchesses rëel

lemsans industrtesans travail. La population ne se compose que de noblea

orguellleux et demis-barbaresglv commerçartts avides,de nomatles sauva

ges et de négres qnt' étalent fesclavage dans toutc sa laitlcur. .

«O Brasil como todos os estados da America Meridional, é um paiz sem

riquezas reaes,sem industria e sem trabalbmcompõe-se a sua população do

nobres orgulhosos, e semi-harbaros, de commerciantes ambiciosos, de uo

madas selvagens, e negros,que carregão o peso da escravidão. »

Mais moderaamente Mr. Dutot e Aube' na sua obra intitulada Franco

et BresiL-.Notice sur Dona Francisca impressa em Paris no anno pas

sado (1857) não se pèjárão do no cap. 3°, pag. 20 de escrever em nota,

acerca do diamante achadona Bagagem em t8ä3,que intitularão Estrella do

Sul as seguintes palavras: L'e'tot`le du sud est le plus gros diamant connu ;

il fúl estimeJors de sa découverte, sept milliards et demi. Il fut remis au

rot' de Portugal,parcette raison que les minas de diamants appartenaient à

Ia couronne. Jean VI,qui avait la passion des pierres préciezrsesme sac/iant,

ou sa grosseuncomment Femployer, le fit percer et se le pendit au cou.

‹‹ A estrella do sul, o maior diamante conhecido, foi estimado desde que

se achou. em 7 milhões e meio. Do Rio do Janeiro foi remettido ao rei de

PortugaLpela razão de que as miuasderliarnantes,pertencerão aquella corôa.

João Y! apaixonado por pedras preciosasmão sabendo que fazer, em vista

do tamanho da pedra, a mandou furar, e a trazia pendurada ao pescoço. ››

- E' bom (diz o Correio Mercantil do Rio de Janeiro) de vez em

quando folhear as gazetas estrangeirasque dão noticias do Brasil. Não ha

entretenimento mais divertido. Ahi vai,pur exemplo, o que diz a Patria

de t8 de Janeiro :

' a Quando se entra na bahia do Rio de Janeiro, no fundo da qual se eleva
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em amphithcatro, no meio de uma magnifica vegetação, a capital tão pitto

rasca do Brasil, -a primeira habitação que se offerece a vista é o Aljube,

ou casa de Correcção, onde se inflingem aos negros. por ordem de seus sc

nhoregas punições corporacslüstas correcções varião de 25 a 150,e mesmo

200 rhicotadas.

a 0 chicote consta de longos nervos de Boi ,terminados por muitas pontas

deferro. Á torneira pancada, se o negro executor do serviço cumpre em regra

o seu dever,as carnes cahcm em tiras. Um medico costuma estar ao lado to

mando o pulso,para mandar sobfestar ao rastigmquando o paciente perigam

No tom. 6° das Viagens ao redor do mundo,por William Smith, entre

outras invenções sobre o Brasil, diz-se, que o palacio do lmperadonesta col

locado na Praça do Castello, etc. ctc.

A inveja e o despeito não são os melhores conselheiros, e nem os mais

aptos juizes,quandovernos,que ha mais de seculo e meio,e com a maior tena

cidade a França, invida todos as suas l`or‹_~as,não perde muitas vezes a inopor

tunidade das circumstahcias. desconhece os tratados que assignompara se

apoderar de uma parte do nosso territorio! ! ! E isto é porque o Brasil, não

tem riquezas reacs? É bem provavel que o escriptor francez entenda por

riquezas reaes,não ser esta nossa natureza fecunda,e mais que muito pro

due-tiva; este paiz gigante, immenso, que se levanta altivo, como o pico

mais elevado das nossas montanhas, circulado dos maiores rios do mundo,

que contém em suas entranhas,corn profusão espantosa, as mais abundantes

minas de metaes preciosos, de diamantes etc. e que possue a vegetação mais

corpuleuta e prestimosa,que se conhece sobre a face da terra! porém sim,

as banhas che irosas, os sabonetes, as bijouteriasua o mais que exporta, como

sejão a falsidade, a calumnia, os vicits com a capa de civilisação, com que

se enriquece a moral dos outros povos! l?

0 estrangeiro tem razão de sobra para Íallar do nosso paiz, e de nos ...(1)

(l) Esta nossa reprimenda não é geral com os estrangeiros. e nem em particular

com a nacionalidade porlugueza, é sómente applicada a aquclles que fazem do hra~il

uma especulação rnercairtil. vindo para elle com as mãos vasias, quando se sem fartos

fallão do paiz que os recebeo com amor, e se conspirão contra os Brasileiros, que os

enriquecerão, desconheccu to assim, as leis da gratidão e do reconhecimento.

não Íariamos esta reparação ao que acima dissemos se não tivessemos homens de bem

entre nós,como os Srs. Dr. CochraueJ-lduardo e Henrique LaemmertJncessantes propa

gadores das lcttras no BrasiLo illustreJurisconsulto DüCarIos Kornls de Tolvarad,pros

criplo llungaro. Dr. (ksar Persianhdistincto mcdicoltaliariox outros,que preferindo a

riacioualidatle brasileira á em que nascerãoflotão-sc ao Brasil; aos Brasileiros de animo

sincero, e decidida dctliciigão.
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seu não tratassemosmomo irmão; se o não preferissemos aos naturaes; se o

não chamassemos para os nossos convivas; se lhe não enchessemos as bolsas

sempre rnirrazlas, quando para aqui vem, não se diria de nós,o que acima

transcrevemos. Se no Brasil, houvesse protecção á industria nacional . e o

governo fosse mais Brasileiro; se preierisse os nacionaes,a quantos esturdios

lazzaronis,ou charlatães aventureiros aportão as nossas praias,atrás de fortu

na, não se diria do Brasil,sem nenhuma razão, o que se diz,e nem os Bra

sileiros serião tratados de semi-barbaros.

Para inslruirmos a esses maldizentes do que seja o Brasil, emprehende

mos a presente obra, e por cujo serviço não queremos outra recompensa,

que, dizer como outr'ora disse o Bardo Portuguez

Eu desta gloria só tico contente

Que a minha terra auici ea minha gente.

Dr. Mello Moraes.l
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HISTORICÀ, CIIRONUGRIPIIICI, NOIIILIÂRIJ, GENEXLOGIUA É POLETIGÁ
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Esboço ltistorico do tlescoltrimettlo tia .flmcrica (l).

Do Tejo ao China o Portugnez in per t,

Ile tnn ¡nilo a outro o Castelhano viii,

l) os dous extremos da redonda e: p .u-ra

ttcpendem do Sevilha e de Lisboa f

lllas depois que (lotou sittnaes trotz :ra

tlolott, de quem uu mundo a fama vim)

lies-te novo, ndmiravcl continente.

Discordo com tlastella o Luso ardt nte.

(t1.ut.\.*..t.'.\:`, cano -'.‹~_

O descobrimento da America foi um desses acontecimentos extraordina

tios que ntostrão até que ponto podem chegar a ousadia e o esforço huma

no. A sua vastissitna extensão, o prodtgtosa riqueza, e o ter sido desco

 

(l) Tendo publicado o nosso Ensaio Corograpliico do Imperio do Braail. refe

rindo-nos ao que sabíamos de positivo ácnrca da tlescobt-rta da Aiuerica e da injustiça

que se fazia a Alfonso Sânicltcs. principiantes o :nosso traballio dizendo : o No condado

de Nieble, em Andaluzia, existia um liotnein, piloto de prolissão. denominado Alfonso

Sanches, que costumava navegar ás ilhas (janarias, c .\ladeira, das quacs conduzia di‹

versos gem-ros que permatava na llespanha; e ticoâsado, em uma dessas viagens

«m 1h92 de forte temporal. chegou depois de vinte e dous dias a descobrir um novo

¡taiz pelo Occidcutc. paiz esse que tnais não investigou, pelo estado de qnasi inaniçãzz

em que se achava, tornando por isso a recolher-se á Madeira, onde communifott em

scgredo a Cltristovño Colombo a sua descoberta. fullccettdo pouco depois. r O Correio'

.Mercantil de 11 de Dezembro de llsãh. encarrrgan‹lo-se de censurar o nosso ascripto,

vendo o nosso faltar sem autorisacao. faz sentir a ttossa injustiça para cont Colombo,

dando-lite a paternidade desse estupeudo evento : porem rios, que poasuiamos algumas

litsuspcitas autoridades, respondemos-lines nos termos seguintes :

q alerccèrao-ttos attenção as rellexões criticas que lizestcs ao nosso escripto que a

pouco entrrgántos ao dominio publico, e sobre algumas incorrecções que cscapairão

dcsaperccbitlus, :o depois de impressa a obra foi quc (lemos por elias, as quacs notaJ
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,berta nouliimo quartel do seculo XIV, fazem dar-lhe tambem o nome pom

-poso de Novo-iliundo ou Indios Occidentaes.

.«` Qttšifietãàdtpalguns, depois do seu descobrimento (1), que os antigos

._,_________________-__-_____

mos por uma çorrigeit la que pretendemos addicioitar mais tarde. Não o fizemos logo,

por se haver distribuido tnuitos cxeiitplares e nos não ser thais possivel eollic-los; e

então, como objecto de pouca tnonta, tios itão deu ntuito cuidado. O que desejamos

foi cotupettdlat' os factos, e tratar em separado de cada uma província, com as tuodiiica

ções por que tem passado, reservando-nos ser mais aiitplos quando as circiiittstatticias

tio-lo perniittirctit. Supputtltamos, a ttão serem pequenos defeitos, ter prestado mais

este serviço ao paiz, datido-llte ein poucas paginas o que conhecemos de mais exacto.

Não e aqui o lugar competente de dar a raião dos tlesculdos que liouverão; e, como

facil tios e remedio-los, o faremos em breve. 0 qiie nos cottsola é não sermos nos os

unicos que peccatuos tratando do Brasil, quando llir. Auguste de Saint-liilaire, na intro

diicçiio ii sua Viagem ao Brasil diz; Il- reinblc au reste qua, sous ce rapport, une

cspècc dc ƒatalite' s'cst attacltéc aux incillcitrs ozwrages publicfs sur lc Brésil.

M anocl Ayres do Casal. lc pèrc Ile la, géograpltic brésitic-iiitc. a un long-crrattu

-la savunlc relation dc MM. Spia: et Martins, ou lc scntiineiit des convenanccs

est sz' bien 'respøclefl rerrerinc das ,attlcs de typogrupltic assaz nombreuscs; Josi'

Feliciano Fernandes Pinheiro n'a pus 'te' bcaucoiq) plus Iicitrcita: pour ses inte'

ressaittcs Annulcs de Rio Grftiide .- (Plicliczoegc, qui a 'tz' si cxact, ct souvciit si

piquant, .fest eu /orcé de joindrc d. son clcroici' ouvragc un cliupitrc eiitier, ou

il corrige lcs, (aulas du premier; cri/in, lecrivain auqucl on lloil lc plus dc ren

seigiicntensqtrécietta: surVhialoirc, la géograpliic ct lu statistiqttc du Brésil, José

dc Souza Azevedo Pizarro c Araujo, a pour cltacun dc ccs volantes das erraias dc

plusicitrs pages, -
‹‹ Sc ltouvesseinos de fatlar dos defeitos dos livros, onde iicarião as obras (pelo que

toca ao mflllflfíill) do Filitttti lšlysio, os Annacs do Rio dc Janeiro, etc., etc. 'I Um leitor

grave e erudito. á tnedida que vai letido nina oliva, e ve que o escriptor `ctnittio por

brevidade, ou o paginador se descuidou, com facilidade desculpa, porque sabe dar com

o engano ou falta ; por exemplo, o nosso Ensaio. a pa". 152, dissemos nós: « A cidade

de Nlctlteroy, capital agora da provinrizi desde 183b, era antes conhecida com a deito

tititipção de villa da Praia Grande. e ainda não tem cincoetita aiiuos de elevação (i classe

de villa. Consta actualmente de 12,000 habitantes, e e perto della que existe a interes

sante fabrica de fundição de ferro para todas as macitinas. no lugar denominado Ponta p

da Arca; Tem um bcllo thcatro publico, o são formosa.: as suas ruas ealgitnscdir

ƒicios publicos. » No entanto este iiitiino periodo, não sabemos como, foi coiiocado seis

linhas abalxo,`t'ailttitdo nós de Petropolis. Assim como se dcu este eitgano, que talvez

fosse da_ paginação. tlar-se-iiião outros, que são faceis de reinediar. .la nos tem acon

tecido mettereirt-se annuncios entre escriptos nossos nas gazetas tliiirias; e o que tia

verdade muito nos moveu o riso foi ititercalar-se ii'uut oiiicio do governo ttm aviso da

veudade barricas de iiaezilltáo. Isto posto, e aceitas as relii-xões publicadas ao nosso

traiialitti, entraremos na questão da pagina que vos iitrlispdz contra o livro; e sobre

essa vossa indisposição nos opporentos altamente. por estairinos ao alcance de todas as

opiniões e de quasi todos os escriptos que se tem divulgado sobre a descoberta da

America, '
‹‹ Contpartliliando nós uma opinião, itaturaliitettte deve scr :iquelia que mais pruden‹

te iemsitlo discutida. e que trials perto do acontecimento se deit; isto e,que a desco

berta do coittineiite americano não foi tievida aos 'sonhos prophclicos de Colombo;

porque antes delle' jzi a Europa se communicava cont olado polar da Ainerica, sem que

soubesse ser ella um continente a parte.
‹‹ 'Ocireiitnspecto itistoriador ilanoci de Faria e Souza e o clirotiista Brito asseverão

que, mil seiscentos e vitite e oito annos antes da vinda do Messias, a America fora des

rolierta por iiavegadorcs de sua ttação : porem a stipporntos isto uma iiccao ltistorictt,

(l) :t yrestlo Casal.
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tivesscin iioticizi da Ainorica. conhecida então pelo nome deilha Atlantida;

ao rnesmri tempo que inuitos sabios pretendem que a Atlantida fora uma

ilha fabulosa, imaginada por Platão para -representar allegoricamento o

 

diz Seneca z-Ifcrtifís in oceanojaccre terra ultraquc oceanum rursus uliú Ijttofa,

aliam nasci orbcin nec usquant itaturam rcrum (lesinere, sed semper (ide ubi'

dcsíssc eideatur, novam cxurgerc. `

‹‹ Passando por alto oqiie disscrão Platão o Diodoro Siculo. servir-nos-hemos de

otitros escriptores. Antonio tialvão, no seu tratado do: descobrínwnto: antigo: c

modernos. impresso em Lisboa tio anno de 173l, a pag. 8 diz : i‹ .No anno 590 antes

da encarnação de. (lnnisro partio dc llcspanlia uma armada de mercadores carthaiziiie

zcs feita a sita itustri. e foi ao Uccideiite por esse mar grande ver se achavão alflllmíl

tcrrâi. e Diz que foriio dâir nella, e quei'-. aquella que atzora chamamos Antilhas e Nova

llespatilizi. que Gtinçalo Fernandes de Oviedo qiiei' que tieste tempo fosse já descoherlil;

ainda que (lliristtivão (Iiiltiniliti nos deu della mais viva certeza. todos os que escreve

rão. coiiio llillzio eni cousas iluviilosas e terra não descoberta, logo acodein com esta

Nova-llespaiilia. () tnesnio Galvão, na continuação da sua Historia. iiflirnia que os

aiitigos iião só conlieciàio a Anierica, como que a sita primitiva populaçãoé oriunda dzi

Asia.

u .toiio llainallio. morador em S. Paulo. em seu testamento feito cm 3 de \laio

‹le 1520. contando elle iinventa aiinos. declara jiise achar elle ali desde 11190, doiis

att tios antes que (jhristoifio Colombo viesse á America.

~ Em Iliztlioii, na distancia de trinta a citicoeiita tnillias ao Sul de lloston, existia

gravada em um peni-do, sobre a niarge.n orii-iitâil do rio .Iaustom uma iiiscripção que

em 13 de Setemhio d` 1768 copiárãii os Srs. Estevão Scwal e Thomaz Daufortli, com

assistencia (los Srs. Wiliâinis, lLtylii-s e llaiid Galli, a qual, comhhiatla com otttras ¡ns

cripções. importava, no conceito do Sr. (lours de tiibeliii, um inoniiineiito plieniclo:

ontias tres iiiscripcõrs pnnicas se achúrão em Boston. cuja noticia .se publicou na Fran

ca. no anno de 1781 ; e. não lia inuito, na villa das llores, ein Montevideo. um fazi-n~

deiro descobrio nina lapida sepuicral com caracteres desconhecidos cobrindo iiiiia

scpiiltiira de tijolos. onde se acbnvãii e~padas iuitigus, um capacete, um escudo, dainni

licados pela lerriigeiii. c uma jarra de barro de grande dimensão. Todos estes iibiectos

for:`io apresentados ao douto padre Martins, o qual oliti-ve ler na lapida. i-in caracteres

gregos: - Alexandre, filho de Felippe, era reida tlacetloiila na Olympiadzi 63 ; nestes

lugares l*to!oincii.... - faltava o resto. Nos copos do uma das espadas se achaia gra

vada certa t-tiigie que parecia set de Alexandre, e no capacete se viño escnlpitlas varias

Ílgttras representando .ftcliilles arrastandoo cadaver de lleitor em roda dos muros de.

Troya. Pode-se suppor que algum chefe das armadas de Alexandre, levado por algu

ma tormenta. snrgisse ali com esses objectos ora achados. Sabe-se, pela narração dos

factos. que durante a estada dos Sarracenos em Portugal oito Arabes lislionensi-s sahi

rão da barra ‹le Lisboa com o intento de se engolpharem tio Oceano occideiital. em

vista de descobertas. e achiirão ilhas no Atlantico, e é provavel que o monumento lapi

dario, achado depois por Goncalo Velho, na ilha do (lot-io, uma dos Açores. fosse le

vantado por ellos. llesta estatua fallão llatnião de Go s e Fr. Gaspar Fritctitoso, e o

celebre Fr. José de Santa Rita Durão, quando diz no canto 1°, est. 63 :

E quer, na nuvem propria que te. indico,

Que esse cadaver meti vai transportado,

E na ilha do Corvo de alto pico

0 vejão n'uma ponta collocado.

Voltado estava ás portas do Occidente,

D`onde o aureo brasil mostrava a dezlo,

Como insinuando ú lusitana gente.

Que ali devia navegar bcni cedo.
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arising findi; benas. Parece não dever-se duvidar da antiga existencia dessa

nofltngr, tlatitico ao Occidente e defronte das columnas de Hercules,

,ç qnefiseglttn 1ozicotttíto, desappareceu, ficando submergida na occasitio de

 
   

Ima., ,fim ifrigoso. em rima sita Iilamoria apresentada a academia real das sciencias

landodc itiartlm Affonso ede Martini tie Iloltemla, como que afIirma que
IColor o se havia guiado na descoberta da America pelos conhecimentos consignados

.ttpfiztitt globo. O visconde de Santarem. (Jasado Glraltlcs e o visconde de (layrú, sem

.fun atncntos e nem atttoridaties, tratando da America. dão a Colombo como o seu des

cobridor. isto para nós não basta ; 6 mister conhecimentos rmris comprobatorios. Bo

bertsott da as cartas de liercstrello como guria de Colombo. l"r'. Antonio de S. Romão,

nasua Historia geral das Intlias Occidmtacs. composta em 4557 e impressa em

Nalladolld em 1603, nn pag. 23 diz que Colombo descobriu novas terras no Occidente.

ƒundttdo no estudo da relação e ¡zupeis de certo marinheiro /antoro que ihc mor

reu nos braços. Garcihrsode Lavega. nos Commcntarios rcalos (t. 1° cap. 3°). afftrma

pqne Affonso Sanches foi o primeiro descobridor da America; Pizarro. Ayres do

(bisaLVasconcellos, Cunha Mattos e outros, são da mesma opinião; e, para mais con

vt-rrccr no illustrado rednctot' da Itevista Bibliottrapliica do Correio Illcrcantii, que se

irão devia indispor contra o nosso r-scrlpto corn tanta sem-razão, consinta-nos que oo

piemos as proprias palavras do .lesuita ittanocl Fialho, na sua obra intitulada Evora

glorioso, itags, 1211 e 1,25, impressa ein ltorna no anno do 4728.

a zttorto cm 1h63 o infante D. llenrlquc, prosegrrio el-rot D. Affonso V o descobri

mento da` Africa, e de cujos gloriosos triunrphos Ilrc den a fama o nome de Africano ;

rf, por industria de Iferrtão Gomes, descobriu a mina do ouro de Guiné, e quinhentos e

trinta e seis ioguas dc costa até o cabo de Santa (šatltarina, juntamente com as ilhas de

l-'ertt-to, do Pó. do Principe, de Attno Bom e de S. Thomé; e, porque tras ilhas de Ar-.

gnipt se fazia muito resgate de negros e outro. mandou levantar- nt-.llas um fortlssitno

taustello, qtte foi o primeiro das conquistas. e fez o_sett alcuidc-mór ao ttosso Sucyro

Meridcs, .que o defendeu c corrservorr com rnutta gloria sua, c o deixou pot' ltctitttçfl fl

,seus tiescetttlcntes. , V

Sttccedett-ltte D. João li. por cuja industria o mostre liodrigo, rnathcmatico portu

guez. juntamente corn o mestre José, rnedico tambem itortuguez, c Martim de Bohemia,

ttatnrai de Braga, em 1h80 invcnttirão a engenhoso machine do astroiabio, seguro e

unico rt-teiropara as viagens compridas.- o que em 11181 rnaudott fultdar o castcllo de

Jorge da ltlinttrpot' Diogo de Azambuja, a qnt-m acompanhou e ajudou muito ttesta

'empresa o rrosso cattitüti Pedro de Evora. etc., etc. Neste mesmo anno do 1h86., para

que trem esta glorlrrfttltasse á tração portugut-za, Affonso Sanches, utestre de tuna cara

vclla de Cascaes, descobriu aquellc Novo \tuntto,a que depois cltantártio Anierica, 'finha

Alfonso Strnclres por oiliçio rravegar de Lisboa aiilhtt da itladeira a carregar' os seus pre

ciostts 4tttftsttcttrert ; e, fazendo ttottte atrito a tiosttrmíttia vnagctn, tinta furiosa tortnettta,

¡tpartturdo-o do seu runto, o foz correr' ao Poente por um imntenso Oceano, por espaço

de tnuitoszdias. no iitndos qnacs avistou terra nas ilhas do golpho do Mexico; tornou

rtelta os refrtrsros .trercssztr-ios. e. tendo-a muito bem arrumada e rlemarcatla. voltou á

proa para aii/ladeira, onde cltcgott tão doente e tnnltrattttio que não se podia ter em pe.

A doença o obrigou a descmlntrcar logo e recoibtir-se etn casa de Cltriälovãfl C0|0lIIl×lz

que era um (tt-rtovez que. vivia tra citiatle do l-`unchal,e garritava a sua vida com ter casa

de ttasto e pintar as cartatrdo ntarear. para o que traqucilc tempo era ttcccssario pouco

.st-terreia, por' scr o itlediterrattco o principal theatro das navegar-ires curopéttâ t e “BETH”

vando-se-lhe it enfermidade. para .se tnostrar agradecido ao seu hospcde. UN*- dtfll “S

:uma cartas de tnarcat' L' o roteiro que titrba feito desde aTerra-Nova até a oiadeira»

(iizcutlo-ttrte rrellas lhe dava o maior morgado que se podia dar neste tnundm-Assitft

foi ; porque Colombo, corn os favores dos reis cathoiicos e ajuda dos dous irmãos lilar

liltlw 0 AÍTUIISO PÍIIÇOII. ttürtitttio cont tres carnveilas aos 3 de Agosto de 1h92, dÊfiw'

ltflo as trovas tcrrtts aos lide Outubro do mesmo anno, c voltou triumphantc a Lttjboil

aos 6 de itarço dc ilttlli, cortnigrtttidc .nrâigoa da cl-rei D. João ll, a quem, clic ao
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um terremoto seguido de uma espantosa chuva ou tertlptâsltttlta',tle-ttgltitltjttftiv V

durou um dia e uma noite inteiros. . z¿_ z, .--.z_;,z¡_ ,_,Os mais modernos, tendo por verostmil que as ilhas dosÍAçolloäzatda

¡s_.._.__._______ç___zz____z_m

-tinha olferccido para descobrir rm seu real nome as novas terras, e .el-reitlnha des

prezado, como impossivel, a sua offorta. _ 'rj ,
, -¬

a lim presença destes factos contados por nucionaes e estrangeiros, e mormente por

llospattlióes, que naturakmcttte devem tcro maior interesse possivel na gloria dmprio

ridatlo.. ve-sv que. quando narrão a tnarclta rias descobertas, tncnrionão clara ott taci- '

iatnenteo nome do naveçzatlot' portuguez; c, para mais tornar evidente este nosso

pensamento, Garcllaso de Lavega diz qtte Alfonso Sancltvsé natural da villa de Gnelva,

-provincia da zltttlaltrzla. fosse Colombo ttuicamente levado por um instincto tie na

vegação. e não instruído, iria com certeza sempre com rumo de Oeste? Andarla de

porta em porta pedindo adiutorio para tuna etnpresa de que elle não tinha certeza, e

em que nctzessariamvttte, sendo illudido em seus sonhos dourados, licaria mal ? l

a Uma tonnenta lvvott a Pedro Alves Cabral, capitão-ineo ott almirante da armada

que I). Manoel mandou para (lalicttt substituir a Vasco da Gama, composta de dez ca

ravcllas e tres navios redondos, e este capitão-mor, acessado por essa tormenta, sem

que o quisesse surgio no dia 22 do Abril de 1500 nm pouco abaixo de Porto Seguro,

entrando na barra do rlo, que depois se tlt-tiomittott do Frade. no dia 23 do mesmo ntcz

e anuo. Um acnntecintettto igual si: deu com Alfonso Sanches. Colombo. guiado pot'

este, vai direito ã ilha Guanahany, dita de S. Salvador; e novos Portuguezes, guiados

pelas relações da Cabral, voltarão ao mesmo ponto que lhes indicava o roteiro do altnl

rante. E, para que toda a gloria revertesse para Portugal, I). Manoel convidou a Ante

t'ico Vespucio, então residente cm Sevilha, para ulttrriot' indagação do lirasil ; ficando

(leste modo o pair. descoberto com o nome de America, para revelar á ttosteridadc que

o cotttlncnte que ae estende. do pólo borcal ao attstral é exclusivamente tlescobcrta da

pritncira e mais gloriosa nação que tem possuido o mundo-a nação portugneza. n

'Im outra carta, mandada ao tnesmo Correio Illcrƒatttíl dc 2 de Janeiro de 1855,

dissemos : ~

a Cedar tim palmo, ott turnos ainda, do terreno que occupamos ; abandonar a posi

ção cm tjue nos cotlocamos ; ceder do nossas cottvicções em presentear .das autori

dades c da tnarclta natural das cousas, jamais o faremos sem que tudo isso seja dcs

trudo. t

u A historia, bem que, no sentir do Sr. de Ronald, muitas vezes não soja sertão a

oração fnnebrc dos povos mortos e a satyra ott pancgyrico dos povos vivos, comtttdo,

pensando nos com o Sr. Fcrrand, temos que a ltislorizt é a arte di: observar c de julgar

dos ltontvtts ; pois ella e, como bem disse o lnimigotde Vertvs e (latilitia :-testt's tom

orum ; lua' verilatis: vita memoria: ; tnagistra oitaz; ntmcio tietustatis-: a

tistoria, sendo pois ttssitn. c nos trazendo a lembrança dos acontecimentos pela ordem

das occurrcnclas, nos fez, seguindo a verdade, preferi-la sem receios nos termos que

t-.xpttzvutotà `

a Saliiatttos quo na balança das opiniões tnuitas ,vezes foi pesada a questão da des

coberta da timurica z e nós. afastando-tios tias cotttrovcrslas, nos cncostantos aos ltis

toriatlort-s tnais graves e que ntenos apaixonados cscreverãu. Como contpiltulorcs não

jutdiantos ter otttra cotiducta que esta; e agora, que o publico couverge para a ques

tão, justo tê que a vontiletnos. .

u Na ttotsa primeira tnissiva nos justificâimos poralgttmas incorrccções, atttorisatt

-do-nos com o juizo du um homem conta-cido edu grande vulto por seus variados co

nllecltnettttts, o Sr. Salut-ililalre z e entrando na questão por vós, ¡llustrc Sr. do Mer

cantil. suscitada, aprcsrntátttos diIli-rntttes atttoridttdes que justificão ter Cltristovão

Colombo tlescobcrto o conlinpnte americano por iusinnação de outro marinlteirme

entre os cscrinloros são: Antonio de 5. llomão. na Ilíttoria geral das Indios, com

posta em i557 e-Iiitpressa em llotna cut A603, jtag. 23; tšarcilaso de Lavi-ga, nos Cam

mcntarios lteulcs; Vasconcellos, na Cltron-ica da Companhia de Jesus: Manoel
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ltitideitfãtftittsffietiariagisejão fragmentos o as porções mais altas da zlttlarrti

'dti,'q`i`terein, que, de quanto os antigos disserão desta ilha, nada se deve

etttenderfaiešpeito da America. " Com o descobrimento deste hemispherio

¡_¡ ¡^ ¡. -i¡-¡

Ayies-üoiflitsal, ita Corograpltia Ilrasilica ; o .lesulta Manoel Fialho e o nosso compa

triota Pizarro, ctc.

“ia 'Deixando de parte os mantimentos ltlstorfcos que as explorações tem descoberto,

efdom* os qitacs nós poderiamos apadrinhat' nossas opiniões, iremos aos escriptores.

Se a poletrtica durasse,o qtte nós sitppunhantos, seguir-amos por partet justificniido-nos
semprel com ntttoridatles, até que por fltu, não sendo ellas refutadas, viessemos ao

itceordo de' que Colombo foi como são todos os aventureiros oitsados que, se não impor

tando coin os resultados, tutio enipcnhão para chegar ao seu fim. l-Istc nosso faltar é

aiitorisado por João de Liiat. na America dcscfipt., liv. 18; Atttoitlo Itctnosal, Ilist.

(ién, delas Intl. Occíd. ; J. Baptista ltamuzio. Naoigfi Viaggi; Capellan. Viaga

dc La Attctta Francia : B. de Lascastts, Obrvs y Via9.: licrnardode Varttfl-S» 90601171.

de tus 'I1t‹1.; Jose Acosta, Hist. nat. de las Intl. : Pedro de Gleca, Chronica dci'

Perú, etc. , etc. .

‹t Sendo pois na maior parte interessados na descoberta da America os cscriptores

mencionados, que lucrarião elles em dar a um terceiro essa gloria? Os que escreverão

mais proximo do acontecimento itflirmão que em 1h86, Affonso Sanches e seus compa

nheiros chcgão gravemente enfermos ti illta da 'Madeira c vão-se ltospetlai' ein casa de

Colombo, c que. pouco depois fitllecerão, legatido-lhc o roteiro da viagem a um tiovo

` intitido d'otttle acabavão de vir, Colombo, nem antes, c iii-in por esse tem po. declarara

zialgttent os seus sonhos de tint novo c-ttttinctite. nent tão pouco sc fallava nessas arvo

t-os flttcttttintcs e nesses cadavercs desconhecidos arrojados pela violencia tios mares,

porque quem, como itós, tivt-r conhecimento do-z piienoutenos cosiniccr-z, e zinornpztnltat'

as tlt-.scrlpções qtte se tem feito da titarclta que seguem pelos ntotiittetttos do globo c

influencias sidcracs as diversas correntes tio mar; quent tiver lido n descripção feita

pelo piloto portitgucz- Pimentel. rçfutado por espirito de inveja pelos Franceses, c hoje

geralmente seguido como guia de todos os roteiros, avaliará da lnvcrosiinilhança dos

sonhos propheticos de Christovíio Colombo.

« Affonso Saticltcs, ou 'quem quer que fossc,como a tttaior parte dos escriptorcs affir

mão, ali chegou ein 1h86, e iitorreti; c tempos depois Ipttrtio Colombo para (ienova it

olTcrcccr-se, com a idea de um novo continente além do Oceano Atlantico. Foi tido

como visionarlo, e como tal perseguido c mofado; e, vendo que a italia o rcpellia. foi

a lisboa. onde iienhutna attenção mereceu por estar oespirito publico dirigido para as

descobertas do Oriente. .

u Vendo que baldava o tempo. passou-se ã iIcspanha, e, por lntermedio do confes

sor de Isabel, pode. conseguir saltlr da bai-rn de Sales, que assim se chamava o rio de

Pitfofi. ctn sexta-feira 3 de Agosto de 1h92, chegando pelo rumo descripto em 12 de

Outubro, tambem em dia ‹lc sexta-feira do mesmo anno, ii lllia Gtiamthany, a que cita

ntoii S. Sttlvatlor, qti_e ao depois chamãrão ltucayas, distante das Canarias novecentos e

eincoeittti lcgitas, levando vinte e tres dias de navegação, sempre coin proa dc Oeste c

quarta de Sudoeste. pouco mais oii menos, que é o ritmo que poderia levar o navio

Ique stihlndo da lllatleira vai demandar Porto-Rico.

u Pedro tie ltlariz, eseriptor grave Íldcdlgito, nos Dialogos da varia historia. lm

pressa pela primeira vez em Coimbra tio ttnno de 159ú,c ao depois em 16711, 1753

e em 1806, t_to tomo 1”, pag. 5453, dialogo li”, diz assim na continuação de sita exposi

ção. ‹‹ E forão os Portitgtit-zes nisto tão dlligcittes e bem aforttittatlos que deräo tittitcria

a Cliristoviio Colombo para fazer os santos oflicios que vemos tios ntares do Occfdente.

Porque, seitdo elle (lcuovez e muito ¡trittico na arte de navegar, era tao pobre (1112.

`vivendo casado na ilha da Madeira, se sustentava só ent fazer cartas dc marcar. Onde

apertando uma não portuguezaqitc, forçada de contrarios ventos, oii levada da cobiça

'e oiisatlo animo dos que a governitvão, vinbão diiqttcllas grandes c ittcogttitas terras

occidentates qucdlzeittos. li foi tal a ventura de Colontbmqtte ein sita casa se agasalliãrão

\
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huscerzio dous problemas. _1°, se era elle porção. da Asia; .ã~á,_zeoirto._zltltfa d' i

povoado. Quanto ao primeiro, consta já de largos annos, Iotlttitrootf-c '

teza, que a America ó uma illin; porém, quanto ao tempogiogmodofto

.N .'|__. i:._¡¡
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os liomens que nella vlnlião ainda vivos; os quites, como em seu liospede vissem o que,

na pratica das cousas inarltiinas sabia (por llie gratilicareiii o bom agasalho qitc pay ._

llies flzera), vendo-se juntos (i inorte, ou constrangidor, como as suspeitas de dlgttiisÇ

dizem, lhe descobriráo (Fondo viiihão c as varias terras que tinhão descoberto; e'

como c por onde se podia iiavcgar a elias, e a grande riqueza de que erão abundati-r

tlssiinas, e outras cousas quencccessarias lhe parccerão para este intento. Do qual lan

çando inão o Gcnovez, velologo, depois que clies iiiorrerão, a este reino onde não lhe

dando atidieiicia, pelo iniiito que occupados andavão no descobrimento do Orleiitc, sc

foi a Castello. e iiella, depois de largos requcriinentos c varios ollcrecinieiitos que n

diversos reis e príncipes fez, e iio liin da conquista de Granada, lhe inaiidárão os reis

catholicos apparelliai- duas iiáos com todo o mais necessario para tão lncogiilta iiavega

ção, como Colombo promettia. ››

« Aqui temos pois mais esta aiitorldade conhecida iiiimiclosaineiite dizendo que

forño inarinlielros portnguczcs quem voltintaria ou forçadattieiite communicott com

todos os detalhes e particularidade o comineiite ainericano, pagando tios ultimas horas

da Ivida a caridade estranha com a esportnla de um mundo inoogiilto.

u Agora, qtie isto iiieiiioraiiios, é licito dizer rio Sr. do Correio .llfercatitil que

IClirlittovão Colombo não era esse carallciro galhardo, como alguns o descrevem, e an

tes uni inarinhciro grosseiro e viiigativo. porquc ein vez de, no seu regresso, ir direito

para llespaiilia dar conta de si, entra pelo 'I'rjo, e vai apruseiitar-se a João li, em ar

de despeito, para o alirontai' com o seu trliiinpho ; e, para comprovaro pensamento

Ique ennuciamos, servi-iios-liciiios das proprias palavras do Sr. Fernando Diniz, talvez

hoje o melhor conhecedor da liistoria aiiiericana, que diz; u Antes que este prlnclpe

-(fallinido de João II). cansado de reinar; fosse terminar seus dias na villa de Alvor,

liouve um successo menioravel, u que inui pouca attenção se deu então, mas que viu

mudar a face do iinindo. Um italiano. que oiit'ora era viiido a Portugal, tiin fazcdor

de projectos que se tinha visto ein 1h86, tleseiiiliarcou em Lisboa, voltando de Guana

liaiiy. e trazendo ouro, iiidios, palm is ainda vcrdcjantes, que dizião a sua iiiararilliosa

peregrinação, ltlostrttii-se um pouco fallador, iiiesiiio vaidoso, porque por nicnoso po

xlltt ser, c João de Barros, ¡irtssados cem annos, aiiida lli'o não perdoava. ››

c O liabil liistoriador relata, pouco inals oii menos nestes termos, o modo por que sc

passou a celebre conferencia sobre que têm corrido tantas iiarruções diversas :

tt Ati de alarço de 11193, achando-se t-l-rci em Valparaiso nos arredores da villa de

Santarem, em razão da pirste que então havia, iioticiárão-llie como era cliegado ao

porto dc Lisboa um certo Cliristorão Colombo, qite, dizia elle, vinha da ilha dc Gypaiigo,

-e trazia ouro e oiitras riquezas provciiieiites do puiz.

‹‹ t Como cI-rei conhecia o dito Coloniho, e salilzi que fora enviado por cl-rei de Cas

tello para executar nquellcs descobrimentos, llie mandou pedir que viesse antc elle para

saber da sua proprja Iioca o que na viagem tinha encontrado.

‹‹ Este o fez de boni grado, não tanto para dar gosto a til-rei, conto para oangus

dim' pela sua presença, tanto mais que antes de se lr n Castella liavla buscado cl-rel

D. João para odecidir n apparelliai' navios para aquella einprcsa, o que elle não quiz

fazer por iiiotivosque ao diante se relatárão. Colombo chegou perante el-roi, que ll:c

fez boin agasalho ; inas o monarcha se mostrou mtil triste quando vio que a geme que

tille trazia não era da raça preta, e item tinha o cabello crespo. nem o rostt. semelhante

ao dos povos de Guiné ; e, pelo contrario, tio aspecto, cor c disposição dos rabellos, sc

pareciüo, ao que dizião, dos povos da india, a respeito dos itunes trahalliava com tanto

desvelo. Ora. como Colombo referiu :ici-rca do paiz cousas maiores do que lá liavião,

isto com certa liberdade de palavras, accusando 'e como que exprobratido a cl-rci

por não liavcr aceito os seus olfcreciineiitos: liouverão alguns litlalgos quetlesta nienclrtt

de faltar se iiidigirirão dc tal modo, que olfercerão a el-rci iiiatar (lolombo.
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qüpñféfgpurpolvoatlai nada se sabe, nem pela historia, nem pela tradição,

r Àsentiou¡itfr=.frtls`”o-''recorrer a conjecturas (i ); e' a mais obvia e expedita é' que a

Aiñericairiloutro tempo era unida conr o continente da Asia. 0 descobri-f

rrieritiiögdggterlifemispherio é attribuido ao piloto genovezChristovãri Colombo.

Diz-se queÇza sua felicidade principiára em se achar elle na ilha da Madeira

fàndOWpèIo anno de 1h80 ali nportoii o mestre Alfonso Sanches coma
  

1a ciifiavella destroçada, e tres ou quatroniariiiheiros, todos mais iiiorlos

qu (vivos, pelas ciilamidades que solfrerão com um temporal que os levii

ra a' uma reniotissima longitude occideiitiil, ondo avrstáríio terra, quepro

'vavelinente eta alguma das ilhas Carahybas (2).

_ Comodo largos secdlos se sustcntaifa que rt terra era' redonda. e que'

podia haver aritipo ias, c tambem já se julgava que o grande oceano Atlan-V

tico devia estar entre duas costas, como o lllediterraneo entre Africa e Eu

ropa e se coiijecturava que a costa orientalda Asia era a barreira occideiital

do mar Atlantico, persuadio-se Colombo que aterra avistada porSanehes eral`

a ilha do Japao ou Cypango de Marco Paulo, seu Achilles; c Iqric-'iiiive

gundo sempre ao Poente, passada esta ilha, irecessariamciite chegaria eni

pouco tempo ao reino de Cathayo : assim chamava Marco Paulo o paiz

dos Siiias, hoje China, sempre considerada como aparte mais oriental do

India (ao .menos cöntigua a esta província), onde os Portuguczes forcejrivzio

por chegar, rodeando-a Africa. `

_ 'Enthusiasmado da gloria de abrir para alndirr um caminho mais 'curto'

que o projectado pelos Portuguczes ú roda' da Africa, dizem que fora tr

Geneva propor o seu plano, e que este lhe fora considerado como cliimez

rico. O certo é que, fazendo a mesma proposta a el-rei D. João ll, de quem

 

, .

a Isto se deve acreditar Icndo os liistoriadorcs coeros, e no proprio João dc Barros,

coutiiida Fernando Diniz, se encontra a certeza; Iiouvc 'iiiais de um cortezão adiciono,

quc logo depois de se ausentar' Colombo rcpctio esta odiosa proposta, c tentou irritar'

ainda 'o animo do moparclia, tão susccptlvel de se cxaspcrai' depois da epoca cin que'

Pitrdeu seu 'iillio. llllirniárão que era jridiclosa politica prender o Gi-iiovcz, lionicni tal

lador, diz Barros, aires que clic desse a seus senhores ri conhecer' 0 resultado da sua

cmprcsa l .

a Se não tcmesscinos a prolixidade, provarlainos que o proprio barão de llrimlioidt

não é favorarel ii vossa riplnião, illustrado Srt do Correio Mercantil; c como suppo

inos ter' exuberantcniciitr: provado que o tiuiiovcz Clirislovão (šolonilio não foi o prinici

ro rlmicobridoi' da Anierica, criinprc-iios agradccidos r-iiviarnios os nossos prolfaças,

por liaverdcs concorrido para rpie o nosso traballio fósse assaz conhecido, c rir-ste modo

mais segura a postcridade conhecer que as vossas jurliciosas observações forão respcla

tudas |›oi' nos: c ao iiiesiiio tcnipo que vos pedimos e a illustrada redacção do Correia

Mercantil que coiitiuuciii com a lleristai llibliographlca, que será sum duvida o iiiais

lmporttiiite serviço que farão ás letras brasileiras.

(t) Em irma' 1h' cmoria riiariiiscripta, aprcsciitada :i Academia dos ltenascidos da

cidade da lliiliia, prova cxtilicraiiteincnte o seu arttoi' que os liabitiiiites da priniltlvtr'

A incrlca forãio oriundos da itsia. ` '

` (2) Navegando uma cara-voltar por iioestro iiiar Oceano, tiivo tan forçoso viento dc'

Lttvaittr: y tati continuo que fue a parar' cri iicrra no subida iii puestii cn cl iiiappii ó carta*

dc iiiarear. (lioiiirira. lltat. do las Indios, rap. 13;. a

› a
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então era vassallo, não foi attendido, por votos dos geogrlrpiiosfioseolhidos:

para oouvirem -ri - “-"*¡'~¿

Esta recusa o fez passar com o mesmo projecto a Castellrnondelporllroto

do prior do Prado e de outros sabias, cujos sentimentos erao os tnesinosdds;

cosmographos Lisbonenses, ia a sueceder-ihe o mesmo, apczar det.a'ehat'z_

fautores. A espontânea oiiorta que Luiz deSantangei fez do emprestimo do;

todo o dinheiro necessario para a expedição, com a que o cardeal D. Pedrtí

do Mendonça fazia da oitava parte das despezas, vcncerão as difiiculdadcs E»

e Colombo, sahirrdo de Pelos de Mugor, com trescaravellas a-3 de Agosto

de 1h92, em demanda das Canarias, navegou ao Poente, até que em. 11

de Outubro encontrou a ilha Guanahany, que uma das Lucayas, á qual

pôz 0 nome de S. Salvador' ; havendo soiiríclo muito a. sua equipngem, que

de desesperada quizera por vezes voltar atraz; mas elle, arrirnoso (pela con

fiança que depositava no roteiro de Sanches), a socegava, dizendo-lhe que

nãopodião ver terra antes de estarem setecentos e cineoenta leguas arruda

dos das Canarias para o Poente _ _

Continuando a viagem,.descobrio a ilha de Cuba ea Hespanhola; lrojo

S. Domingos, á qual os indígenas ehamavão iiayty, onde deixou trinta o

oito homens, n'um forte do rnadeiraƒ e fazendo-se na volta da Europa,

com dez ou doze insulares, apertou em Lisboa a 6 do Março do nuno

seguinte, blasonando de ter descoberto a ilha Cjpango, que_¿ lho

l

 

\

(ti) Corno Cirristovão Colombo era curioso em as cousas de gcograpiria, e .lia por

Marco Paulo, que faltava rnoderadarnerrte das cousas oricntaes dp reino Cathayo, eas

slm da grande illra Cypango, veio a plrantarsisrr que por este mar Oceano occideutal se

podia navegar- tanto, até que fossem dar nesta ilha Cypttngo, e crn outras terras inco

gnilas. Corn este projecto veio requerer a eI-rei D. João ll quclire desse alguns navios

para ir descobrir a illra Cypango, por este mar occideutal: porem el-rei, porque via'

ser este Clrristovão Colombo homem tallador, e glorioso em nrostrar suas habilidades, e

mais phantastico e de imaginação corn sua ilha Cyparrgo, que certo no que dizia,- dava-_

ihe pouco credito. Comtudo, ú torça de suas irrrporrrrrracües, mandou que estivesse com

D. Diogo Harris, bispo de Ce pla, e com mestre Rodrigo c rncstre Jmcpe, a quem elle
cornmettia estas cousas de cosmographia, e seus descobrimentos l; e todos lroirverão por'

vaidade as palavras de Christovão Colonrbo, por tudo ser Íurrdarlo em imaginaçõcs e corr

sas da ilha de Cypaugo de Marco Parrlo. E com este desenganoyexpcdido elle de el-rcl,

se foi para Castclla, onde tambem andou ladrarrdo este requerimento cm a corte de*ei-'

rei D. Fernando, sem o querer ouvir. até que por meio do arcebispo de Toledo,

Pedro Gonçalves de ztterrdrrnça , el-rei o ouvio. (João de. Barros.)

(2) Herrera diz que-Colombo rnnclrasvcscs les avla dicho,qne no pensava lrallarla

hasta aver navegado 750 lcguas desde Canarias á Porricrrtc, en_el qual termino tambien

írvia diclro que lrallaria la Isla Hispaniola,.qtre entonces nombrava Cypango. (Dec. 1°,

. 1° .

Coina Colombo podia saber que havia terra, setcccntas c cineoenta lcguas ao Poente

das Canarias (como na verdade estão as Caraybas), se não tivesse faliatlo corn quem a

vira 'I Esta asscrção; o pedir elle trio extracrdinarias recompensas, como erão o titulo
de vice-rei perperuo c hereditario de todos os mares e terras que descobrisse, com Ios

dízimos dos lucros provenientes da pcrpctnldade para elle e serrs descendentes z' dcz ou

doze arrtros de irrstancias contra rccusas, hcrn favorecem aos que aiiirmão ter-se avista

do_terra accessivcl cru pouco tempo. (Her-rara e Robertson)

2
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lilcaiitraiatlii,a 1ä0° mais loiige, o uma barreira invencível dc per

meiolf).

- 'zColornbo-fez mais tres viagens ao Novo Mundo, todas debaixo dos aus'

pioiosíflde .rFernando V. Na segunda sahio de Cadix a 25 de Setembro

-deillt93iz visitoua ilha Hespanhola, descobrio a Jamaica, e um grande nu

nierozde illiotas ao Sul de Cuba, as quaes denominou-Jardin dela Íleyna.

Nzftarceira em N98 avistou junto á boca do rio Orenoco a ilha da Trinda

de no 1° de Agosto; desembarcou em varias partes da costa, voltou á Hes

panhola. e de lá a Europa. Na quarta sahio de Cadix a 9 de Maio de 1502,

apertou na Hespaiihola, e continuando a navegar descobriu a ilha Guanaya,

vizinha do cabo de Honduras, e toda a costa do continente desde o cabo

Graças a Deos até Porto-Bello.

Querem alguns que o Novo-Mundo devesse tomar de Colombo o nome

de Colombia, e não o que se lhe derivou de Americo (2): quando muitos

declamíio ser uma grande injustiça, dar áquelle navegante a honra de des

cobridor deste hemispherio. O certo é que os Siberios orientaes, chamados

Clioulcchis, costumavão passar o estreito de Behring para a America, no

verão, desde tempos immemoraveis. O DinamarquezGumbiorn descobrio

a Groenlandia nos fins do X seculo, eos Norueguezes estabelecerão nella

coloniais no seculo seguinte, e visitarão-as por mais de trezentos annos. Se

esta terra não é porção do continente, ao menos é ilha que lhe pertence.

Os Inglezos mostrão que João Caboto descobrira aTerra-Nova, e o continente

vizinho em 1491+ (3). f

__.___.L__.~_ú_n___flfl~_fl-__fi

(1) Protcsiamos contra quem nos siippiizer inimigos de Colombo z ao contrario. não

llie negamns o importante serviço que fez nessa siia primeira viagem, e bem assim de

saber aproveitar os documentos de Sanches e a sua derrota, que de outra fôrma se

perderlão.

Se o autor da Historia da America cin conclusão ziiiirma, com toda a segurança que

nem os antigos, nem a idade média, nem os modernos tiverão conhecimento da Ame

rica antes da expedição de Colombo, c porque o mencionado autor não se deu :io tra

balho dc ler as obras qiic pessoas iidedignas escreverão pouco tempo depois da desco

berta da America em Portugal e ua ilespanlia, que provão cxiiberanteineiite o que

acima temos commcmorado.

(2) A'cerca das duas viagens que Americo Vespucio fez :io golpho do Mexico no ser

vico de el-rcl D. Fernando V, dizem Antonio llcrrcra c llobcrtson que elle tivera não

so a ousadia de falsificar as datas de ambas, confundindo uma com a outra na relação

que de suas exageradas aventuras respectivas enviar-a a um seu compatriota, logo dc

pois da sua cliegada :i llespaiiha ; mas tambem :rliabilidadc de compor ri sua narrativa

de sorte que parecia dever-se-lhc a gloria de primeiro descobridor do Novo-Mundo.

Ora, em presenca desta coiifissão sincera de dous liistoriarlores tão graves, não tive

mos sobeja razão para, acreditando no que referem Aiitonio Galvao e oiitros, duvidar

nios de Colombo c dc Vespucio 'l t

(3) Williams lliavor.
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Geographia da America.

A America, esse novo continente

Desconhecido pela antiga gente,

l-I', segundo o geographoa reparte

Na divisão da terra, a quarta parte ;

l-`.` das partes do mun o esta a maior,

E a mais tertil sem mão de lavrador.

Poderás confronta-la desta sorte

tloin o niar Glacial Ártico ao Norte,

tinde acharás de Balttn a ltaliia;

lie .Magalhães o estreito ao Meio-dia ;

Ilelo Grande (tceano ao Oriente,

E o Pacitico mar ao Oecidente.

tr. ttt. o. n. m.)

A America, conforme as observações de todos os goographos, está entre

o mar Atlantico, que a separa da Africa e Europa pelo Oriente, e o mar

Pactfico, que a separa da Asia pelo Occtdente. A menor distancia entre a

America e a Africa é do cabo de S. Roque, no Brasil, ao cabo ltoxo, na

Guiné, onde ha quinhentos lefluas. A maior proximidade com a Europa

no sentir de Ayres do Casal é de duzentas leguas, com pouca dillerença.

da costa da Noruega á da Groenlaiidia,se esta não é Ilha ; ou seiscentas le

guas desta á terra do Labrador. 0 mais curto intervallo da America para

a Asia é de quinze leguas, que tantas dizem ter do largura o estreito de

Behring, ao Nordeste da Asia.

Tem o novo continente duas mil quinhentas e sessenta leguas, de vinte

em gráo NS. Para o pólo austral estende-se até 45'; emtanto está o cabo

Forward, dentro do estreito de Magalhães. Para o septentrional contamos

a entrada de Lancastefs Sound, que se acha em 7h° na Bahia de Baffin,

8 Se presume ser um canal para o mar Glacial, cuja costa, segundo as ro

laçoes de Hearne e Machenzie, não tica em distancia mui grande (1).

A America é dividida pelo isthmo de Darien ou Panamá, em duas partes

p0uco desiguaes (na supposição que a Groenlândia é uma ilha): uma, sep

tentrionaLcom 66° 1/3 de comprimento NS.,e outra meridional com 66° 1/2.

Gabo Falso, na entrada da bahia de Venezuela, em t2' 1/2 do Norte, é a

terra mais septentrional da região do Sul; Ponta de Higuera, na entrada

3a läâhia de Panamá, em 7° 40" da mesma latitude, a mais meridional da

0 orte.

~_______

(l) Posto que as viagens de tlearne e lttachenzie tenhão provado não haver passagem

da bahia de Hudson para o mar Pacífico nem tilacial, como se conjecturava, não se segue

que ella não possa existir do lado occidetital da bahia de Baflin parao derradeiro.

Nada parece tão provavel. A porção mais septentrional da costa do continente obser

vado pé-Ios navegantes. que suhirão pelo estreito de Beliring, corria a Leste na latitude

de 72". Na niesnia altura tio ltearue o mar,qttantlo ein 1771 desceu pelo rio Coppermine

ate a sua embocadura, que tica obra de duzentas Iognas mais a Leste : e Mackenzie

avistou-o, no meto deste intervallo, em menos de 70°, em 1780.
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l - -A parte septentrional da America se divide em seis grandes regiões, que

~ são :'15 a Groenlandia ;f2', a Nova-Bretanha; 3~, a Russia Americanmlt”,

os Estados-Unidos; 5', a Confederação Mexicana; 6”, a Confederação da

America Central.

_. As cestas' orientaes da America do Norte apresentão muitos golphos con

srderavots, como são: o golpho de S. Lourenço; a bahia de Fundi, a

'_ E's_t_`e"_‹la Nova-Bretanha : a bahia de James, que forma a extremidade SE.

dó mar de Hudson; as bahias de Chesapeak e Delaware, sobre a costa

oriental 'dos Estados-.Unidos e a E'ste do Mexico. Atravessandoo isthmo de

Panamá para explorar as costas occidentaes, se encontra o golpho de Hun

duras, ao Nordeste da America Central; o golpho da California, a Oeste

do golpbo da America Central; a bahia ou entrada de Cook, na costa

lneridional da Russia Americana ; a bahia de Bristol, na costa occidental

da Russia Americana.

Seusestreitos são; ode Lancaster, que une o mar Polar ao mar de

Balfin ; o de Davis, que une o mar de Baffin ao Atlantico ; o de Hudson,

que faz communicação com o Atlantico ; o de Behring, que separa a ex

tremidade occidentabda Russia Americana da oriental da Asia.

Seus cabos são: o de Farewell, na extremidade meridional da Groen

landia ;` o cabo Charles, sobre a costa da Nova-Bretanha; o cabo de Cod

e Hatteras, na costa oriental dos Estados-Unidos ; o cabo Agi ou Taucha,

na extremidade Sueste dos Estados-Unidos ; o cubo de S. Lucas, na extre

midade meridional da velha California; o cabo Occidental, do Principe

de Galles, o ponto mais occideiital da Russia Americana.

.Suas montanhas são formadas por uma cordilheira,que percorre as cos

tas da America dofllorte: essa, cordilheira coincça na embocadura do rio

lllachcnzie; atravessa, com o nome de Montes llocailleux, as partes Occi

dentaes da Nova-Bretanha e Estados-Unidos; cobre o centro do Mexico sob

o nome de Serra-Verde, serra dos Mimbres e serra da Madre; depois diri

ge-se atravez da America Central (Guatimalal, e vai-se unir com os Andes

da America doSul. A parte da cordilheira dos Montes Rocailleusnque cos

teia ovGrande Oceano é coberta de neve em muitos lugares, e sobre a

linhaza mais occidental que segue a costa de Norte a Sul, se tem observado

vulcões; nas planícies do Mexico se observão alguns, que tem erupções.

,Seusrios partem das montanhas que acabamos de menciona-r, e vão des

aguar nos Oceanos Pacilico eAtlantico, como sejão o illaehenzie, que rega

oNordeste da Nova-Bretanha, e se lança no mar Polar; o magnifico rio

de S. Lourenço, que tambem banha a parte Sueste da Nova-Bretanha, e so

perde no golpho de S. Lourenço; o Mississipi, que recebe o Missouri, corta

o centro dos Estados-Unidos. e entra no golpho do lllexico depois de um

curso de mil leguas; o rio do Norte, que tambem desagua no golpho do

Mexico; o rio Colorado, que se perde no fundo do golpho da California ;

o rio Columbia, que depois de ter atravessado a parte occidciital dos Esta

d‹›s-Unidos, vai perder-se no Grande Oceano. .

A America do Norte contém em si um grande numero de lagos, sendo

os principaes, os lagos do Escravo; o Athapasca ; o Ninipeg, na Nova-Bre



tanha; os lagos Superior, Haron, o Eric, o Ontario, entre a§gNgvafllretanhal`

e os Estados-Unidos; o lago lllichigan, na parte septentrional,-'dps_Estados;

Unidos; e o lago Nicaragua, na America Central. - - ` ~.A America Meridional compõe-so das republicas de A

Nova-Granada, da Guyanna, das repuhlicas do Equador, do Pertizadoztlhigz

le, da Bolivia, do Estado dictatorial do Paraguay, do Estado Orientaliiu

llepiiblica do Uruguay, da Conferaçãodo Buenos-Ayres, da Patagoma 941o

Imperio do Brasil. . ›..|,_~i

Seus limites são: ,ao Norte, com o mardas Antilhas,e o isthmo de Panamá;

ao Sul e a E'ste, com o Oceano Atlantico; ea Oeste, com o GrandeOoeano.

Suas montanhas são a cordilheira dos Andes, que é uma continuação

immensa e muito elevada, que se estende de Norte a Sul na parte occiden

tal da America do Sul, seguindo uma direcção parallela á costa do Grande

Oceano, não deixando entrea costa e o mar senão um estreito: na parte

oriental do Brazil se prolonga de Norte a Sul uma cordilheira consideravel,

que se chama a serra do Espinhaço. Os pontos culminantes do systems dos

Andessão: o Chimboraso, com tres mil trezentas e cincoenta toesas de

altura; o Descabeçado, com tres mil e trezentas ; e o Cayamlié, com tres

mil e setenta. `

Suas ilhas são: Galapagas; as de João Fernandes; o archipelago da

Mãi de Deos; a terra do Fogo; a Ilha dos Estados; as Malvinas ou Fal

kland, a Nova-Georgia ; a terra de Sandwich, e a Sellande meridional.

Os golphos e bahias são: o golpho dc Darien, o de Maracayho, o de

S. Mathias, o de S. Jorge, o de Pinhas, o de Guaiticzi, o de Guayaquil, a

bahia de Pananama,_a de Todos os Santos, e a do Rio de Janeiro.

Os cabos são: o cabo das Gallinhas, o do Norte,-o de S. Roque, o do

Santo Agostinho, o Cabo Frio, o Troward, ode Horn, e o de S. Francisco.

Os estreitos são: o de lllagalliães, e o de Maire.

Os rios principaos são: o Magdalena, o Orenoeo, o Amazonas, o Parna

hyba. o S. lirancisco, o Paraná, o Uruguay, e o da Prata.

Seus lagos principaes são: o lago ãlaracaybo, o Titicaca, a Lagoa dos

' Patos, o Xerez, os dous Manguabas, etc., etc.

Rapido esboço dahistoria da America

Tendo Christovão Colombo se sahido bem, com as instrucçõesque lhe

deu Alfonso Sanches, no descobrimento da America, e manifestado á Euro

pa o nnmenso paiz que havia descoberto, novos aventureiros partem para

a America (t). Mais de vinte annos, diz Lascasas, havião decorrido depois

 

(t) As terras occldentaes (-1) não podião deixar de ser descobertas mais cedo ou

inais tarde pelos Europêos dcsgarrados por tcmporaes. Nós não acreditamos que o unico

desejo dc augmcntai' os conhecimentos gcograpliicos levasscm os homens do Normais cos-'

(t) Cunha lllallos.
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'. ñlíóëšf Sfilioifiihgos, Cuba e ilhas adjacentes. Velasquez, governador de

-- Cuba, Íanimado' do desejo de illustrar a sua administração por alguns des

-eobtltitfietitiošjizequipou uma expedição, composta de seiscentos homens.

_' q deioitdlcaiiavëllas e algumas peças de artilharia, sob o commando de Gor

tez), ajqtieiit tudo confiou. Este se fez á vela de Havana no dia t0 de Feve

“xi

  oloitiböifiitiiia feito a sua viagem á America, e colonisado com liespa

reirii-"dä 1515, e, costeando a península de Yucatan, desembarcou em

Tabaseo, onde adquiriu algumas noticias do oderoso imperio mexicano :

e, seguindo depois rumo de S. João de 0 ua, estabeleceu neste lugar-a

colonia de Vera-Cruz

O descontentamento dos partidarios de Velasquez,que querião voltar a

Cuba, e tambem de outros que olhavão a empreza como um delírio, levou

Cortez a metter a pique os navios, que os havião conduzido (empreza arris

cada e mais que muito temeraria), a lhes não dar outra esperança,

 

tas daquellas regiões desconhecidas; o acaso fez encontrar n Islândia; o mesmo acaso fcz

encontrar a Groettlatttlia ; e estes dous acasos dcrão motivo ás subsequentes explorações

por um grande numero de aventureiros. Não cretnosque Colombo descobrisse a Ame

rica pela ttnica força do seu gente pltilosophico, posto que digito haver elle concebido

a idea do descobrimento em 1h70. Colombo era homem atilatlo, e tinha lição

dos antigos geograpltos z sabia observar os phettotncnos da natureza; fundava

se nas razões de cosmograpltia z letttbrava-se da ttecessldade de um equilibrio

no Globo, conforme as ideas de alguns pltilosopltos, ou para tttelltor dizer,

pensava, que as terras .do Zipattgtte, do (Jalltaes c da Judéa, descriplas por

Marco Paulo, e Mandevillc estavão mais proximas da Europa, do que ao depois

se' conheceu; mas não foi tudo isto,o que fez entender a Colombo,que a Oeste da Euro

pa, c da Africa existião terras mui dllatadas. Este grande itotnenntittha viajado por dif

fcrcntes lugares do Norte da Europa; tinha estado na Islandia em Fevereiro de ilt_77,

esabia que existia a Groenlandia povoada,e pertencente á Dinamarca. A existencia desta

península, e os seus habitantes com fciçõetgalgtttn tanto attalogas ais dos (ihinas e Japo

nczes de que fallára o viajante da 'i`artarla, trouxe-lhe ttaturaltttettte á idea, o prolonga

mento destas terras para o Sul, terras que elle sabia desde então, que se acltavãoa mc

ttos distancia, doque os antigos pensavão, e que cinco secnlos antes, ltavião sido visita

das pelos colonos Noruegos da Groenlandia. Colombo era um dos homens superiores a

sua idade. Bem informado das circumstattcias deste paimaté ao rio de S. Lourenço, que

tinha sido descoberto pelo lrlattdez Erck ltanda em 982 ou 983, e por elle colonisado,

ctn 10011 ou i006 pouco mais ou ntenos, em 986. não podia deixar de fazer pcsquizas

por si, e por outros ácerca das aventuras dos italianos Zenis, que visitarão estas terras

cm 1380,-e de um principe Madoc ou Madowc, iillto de Owctn Gwicinctloâ, sobcratto do

paiz dos Wclchs ou Gulles. cuja fama o reputava descobridor das cousas do Occidcnte,

cm 1170, e Bjocru em 1001. Tambem Colomho estava informado da antiga existencia

da Atlantide, e dos versos dos poetas a respeito de terras desconhecidas; e é tutti prova

vel, que elle acreditasse mais nestes versos, do que nas opiniões de Nunenitts, Proclus,

Jamblico Syrianntts,Porpltirio,Origenes,e outros, que os entendido por um modo mui di

verso. Emiim Colotnbo,nas dilatadas pcrmattencias que fez nas ilhas da itiadeira ,e nas dos

Açores, veio a saber,que nas praias destas ultimas apparecia pinheiros estranltosmrvo
res desconhecidasI na Europa. e com folhagem ainda fresca, e tambem cattnas de im

tnensa extensão e grossura. de que havia noticia em os livros dos viajantes, de Ptilomcu

e da india. Pode ser tambem verdadeiro o cottto acerca de iliartint Vicente, do piloto

Alfonso Sanches de Guelva. que tendo sido arrojado por tempestades para us terras in

cogttitas do Occidcnte, c ttdoecendo etn casa de Colombo, que então Itabitava na ilha da
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que seus esforços. Logo depois marchou sobre o Mexico,,e,›,apo_iando sua

temeridade em meio da mais astuta politica, chegou á capitalg .ondeo-imëf

erador Montezuma o 'recebeu como amigo.e a tudo seu, commpplausose

estas. Cortez, insensível a tantos obsequios,o á mais sincerazhospitalidade,

Julgou conveniente apoderar-se do imperador, e para o que prendewogsarti

algum motivo, pretextando ter Montezuma faltado á fé promettidaae, com

uma audacia inaudita, o conserva preso no meio de toda a sua corte» 'cz ._
Itesentido Velasquez, da independencia com que obrava o que elle=chaj-'I _ ‹

mava seu tenente rebellado, equipa uma nova expedição de cerca de -

mil soldados, commandados por Narvacz, com vistas de submetle-lo, ou

derrota-lo. Cortez, sabendo do desembarque do seu competidor, divido

sua gente, ficando uma parte para a guarda de Montezuma, e com a outra,

que seria uma terça parte, marcha contra Narvaez, a quem sorprende e

derrota; reforça-se com os .seus soldados, e se encaminha ao Mexico, onde

 

Madeira (onde era casado corn uma Sr." mui distincta da familia dos Perestrellos), lhc

deixou por sua niorte` todos os seus papeis, e entre elles a derrota, ás terras desconhe

cidas, que muitos pensão ser a ilha Atlantida, de que fallott Aristoteles, e trazião os an‹

tlgos mappas, e talvez os que ordinariamente têm o mesmo nome....

A Escriptura Sagrada. que e o melhor tnonutncnto da liistoria do Genero iiumano,

mostra havermos todos procedido ‹le um mesmo Pai, cujos descendentes espa

lhando~se por diversos lugares da terra, occuparão pelo andar dos tempos, e suc

cessivatncnte as ilhas, e os continentes mais remotos do berço dos seus primeiros

progenltores.

Ainda que a Biblia não explique por ttm modo positivo, como se fez a emigracäoptt

a passagem do antigo para o Novo-Mundo, devemos entender, que foi atravessando os

mares, e de ilha para ilha, ou de continente para continente, e que as familias vindas

da Europa, e da Africaerão da raça (Laucasianmc da de Glius, e Misvaim, e este mesmo '

dos Cananeos por .lozué corridos até ao Atlas ; e talvez disso proceda a existencia de

homens no Brasil, cujos nomes se asscmclltão inteiramente aos liebraicos. Esta primi

tiva população occupou o littoral da America do Norte, e construio os magestosos

ediiicios,que se encontrão em diversos lugares, com uma ordem de architecturtgqtte se

assemelhzt á dos Egypcios, c á mais antiga do Hindostão. As pyramides, as pontes, as

ca tas, as fortilicaçõcs, são obra de uma raça muito mais industrlosa,do que a dominan

te no Mexico e no PertLcm o tempo da conquista dos iiespanitóes. Esta gente primitiva

espaliiott~sc pelas duas Americas, c ilhas adjacentes, onde por motivos que não são

desconhecidos extinguiu-se, como tambem se extinguirão as Colonias de liannou em

Africa, e os Dinamarquezcs dc Groenlandia, como se vão extinguindoos Portuguezes na

Africa c Asia: barbarlsou-se em uns lugares, c conservou parte da antiga industria, e

Civilisacão em otttros.

Pelo tempo adiante algumas Colonias da Asia, vierão a America pelos mares do No

roeste, e pelos do Norte, o que era muito facil vista a proximidade, ou talveza antiga

-urtião dos dous continentes. Os Chinase os Japonezes tem lembrança ‹lc haver um gran

de numerodc Tartaros arribado :i Arnerica,em os annos de 782 e 1281 na occasião em

que fortes tempestades acommetterão as sttas armadas, que ião conquistar o Japão. Os

Mexicanos tem noticia da vinda dos seus antepassados das partes do Noroeste, os quaes

sc estaclonárão em dllierentes lugares, antes de futidarcm a capital dos seus Estados. Os

Pcrttvlartos, na verdade, apenas sabem, que o seu itianco Capac, ca itiatica Oela appa

recèrão no lago da 'l`iticaca; e se uns dlzctn terem vindo do Oriente, otttros querem

que viessem do Norte, e isto mesmo ha escriptorcs, que presumem serem aquetles Pa

triarchas, pertencentes a raça ltialaia.

Os grandes tralialltos, e as sabias indagações dc itobcrtson, llumbolt, c innumeravels
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q sua tguatíuiçãocomeçava a ser hostilisada. Os Mexicanos de dia em dia,

eâtreitãófafColtttez em seu recinto ; Montezuma quer faltar-lhes de cima do

terraçoftíejlseutpalacime leva uma pedrzrda,de que logo foi victima. Cortez,

vioësezbbrigado a evaeuar a cidade ; perdendo a artilharia, e tudo quanto

htwiatomttdo; e a maior parto dos soldados que tinha, e os seus alliados.

Os-poucosque ficarão, são de novo investidos em Otumba, onde todos te

rião ficado mortos, se* Cortez, destemidamcnte no meio dos inimigos, não

lhesxtoiuasse o estandarte imperial. Com este evento de coragem,e de valor

pessoal salvou sua existencia,e a de todos os seus companheiros.

Cortez, não desanimando pela perda que teve do paiz conquistado, au

xiliou-se com algumas nações vizinhas, que ganhou pela astucia, ou pela

força; marcha de novo sobre o Mexico, apezar da desesperada resistencia

de seus defensores, e dos heroicos esforços do mancebo Gnalimozim, ulti

mo de seus imperadores. Este principe mexicano, caliio ein poder dos ven

 

outros viajantes não bastão até agora para decidirem a grande questão da vinda da actual

raça indígena da America, desde o Norte, e Groenlanttia para o Sul z a coniparação da

linguagem de algumas iitiçõcs Americanas com as da China, Japão, Kuriles, Malaios, e

Bcrberes do Atlas. e que nos poderá mostrar se existealinidade mais ou tneiios proxima,

entre uns e outros Povos.

Um pliilosoplio e viajante modertio,encontroti muita semelhança entre a Grammatica

dos llzlexicanos, e a dos Congucres: estes exames requerem iinmeiiso estudo, iininensa

fadiga, e immcnsos conhecimentos. Se até agora a comparação do idioma dosGutinches

de Tenerife apenas tem apresentado 150 vocabulos semelhantes aos dos povoadores do

Atlas, como sera possivel fazer a combinação de tantos diversos idiornas dos indios

Americanos, com os tios povos do littoral, ou do interior do antigo atirado? Todos co

nhecem os grandes trabalhos de i\lr. de Balbi, acerca tia orthograpliia; mas tios estamos

¡iersuadidos que aiites de se fazer a combinação externa eonvlrla conhecer mais detalha'

daineiite a analogia interna. '

lnnumeravels são os dialectos dos indios do Novo-ltluiido, e por isso deve-se praticar

na classificação dclles-o mesmo systema, que se observa na botanlca. As coutiuuadas

imigrações de povos caçadores e pescadores, levarão a lugares rcniotissimos algumas

tribus selvagens, onde se alliárão com oiitras (liversas, e d`aqtii resultão,ou modificações

ou alterações em o idioma, que dantes fallavão

A respeito das córes dus aborigeiies, e assim mesmo acerca das suas feições, estamos

persuadidos que o calor do Sol, o artificio das pinturas, as misturas do sangue, e os lia

liitos sociaes, são os elementos que concorrem para a diversidade, que se eucoiitra nas

diversas 'l`ribus, e aiiida mesmo nas identicas familias, que iiabitão ein o niesnio ter

ritorio. Temos visto alguns indios com feições dos ltlalaios, temo-os visto coiii feições

dos Cliiiiezes e dos 'l`artaros, uns mais claros,e iiiais me mbrtidos do que os oiilros, altos

e esbeltos como Europeus, e baixos e tlisformes, como Laponios. Algumas pessoas

dizem que ein o Novo-.tliiiido existe uma raça de lioiiie ns, de inuito maior estatura, e

que se tem descoberto ossadas fosseis, que pertencêrão a pessoas gigantescas, cujos cra

neos, erão difi`erentes dos da geração actual.

Nós pensamos que nestas descripções entra o gosto do maravilhoso, pois todos salie

mos o que se dizia acerca dos Portttgttezesaintes tie serem medidos por Byroinpor Cook,

e por ¡outros navegantes pliilosoplios. A existencia das assadas hziinatias, em estado de

petrificação era antigamente negada : lia poucos anuos falla-se ein duas,rncoiitradas na

ilha de üuadelupe; mas agora ailirmão liaverein iiiuitas, e que mesmo as ternos no

Brasil, ein a illia dos Mortos no rio Cubatão da provincia tie S. Paulo. Nas transações

pliilosopliicas de Pliiladelphia, appareceo a noticia destas assadas. A iiattireza ollcreceu

`r
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epdores, quo -o martyrisárãmpara quez edtiiessasseV ol -lugardondesfestawiizi

encerrados os seus thesouros. Posto sobre brasas -acesas, mdltouéserpartt

um -dos seus favor-itoséqutafiaom tranquillidadef de animo se queixavaiporque

.soiifria do mesmo supplicio. e Jhezdissezflrds tu, que eudescansmdeiaoãb

sobre um Iaitoda ivosasf? Palavras. celobres,'diz.l.as'casas, que excedem-a

tudo quanto reoordamosde heroico, nos unnaes 'da antiguidade. .lu|iz.¡~.-› '

A-submissâo-do-Mexico,arrastada de -todo o iinpcrio; efiortezfsdepoíi;

de tres. aunos-de campanha no cume da .gloria -e da fortuna; não ftev/ezqtieV

combater mais que a desconiiançtua ingraiidão e a inveja. contrdvdujös

inimigos =i`oi menos -félizwquezcontraíos Mexicanos; I.Morreu 'emrtöñL na

lflespanha, pobre, cheio de desgostos eoalumniado. - » '- ~= -'=
A ignoranoiafdos conquistadoresfmisturada com -a superstição; e AÍcom go

interesse, privárão ao mundo scientifico de uma multidãodo dadosrclassi~

oos e originaes. Depois de destruidoscom fbrutal empenhottodos .os monu

mentos ireligiosos dos Met-ioanos; -acabou de zpôi' o sello .á devastação zdo

resto-quo 'ficava, o-mnndato amplo do primeiro .bispo do 'Mexiom o padre

João Zumarraga, da ordem Franciscana, que, -considerando -um obsiaoulo

áoonversão dos naturaes, a .existencia da ¡lembrançazda idolatria, :mandou

.arruinar «quanto se conservam, emoudemnou ús-chammas .multidão 'de

obras admiraveis: no Sul da Auierica o gigantesco Patagão; e noNorte opequeno

iEsqultnao. ' o ' ~ ~

'O ,general 'Gunhzrillattosiázde oplniãmzqtietctido 'Colomhomoticia da existenciaV ‹le

terras ao occidente, pet-zuadido que era o Cipango de Marco Paulo : depois de muito

estudo e ¡tpplicacão aos antigos escriptores, e dos exames .das arvores eiructos desco

nhecidos que vicrão para as costas das ilhas dos Açores; e consultando aquelle grande

homem multas vezes os seus amigos Paulo de Porzo, physico de-Florrnça, chamado

commummente o Toscaunell. Martim Bolialm habll cosmographo que acompanhou Dlo‹

'go Com na 'sua viagem ao Gongoe Africa meridional; resolveu-so a lcntatnfortttnane

lrraujandoosvsetts escriptos sobre atnateria por modo que podesse victorlosamonte
4 responderá quaesqtrer objecçõies que se lhe iizessem sobre aexistenela .de Vterras des

'couiieelditmou da proximidade das do Japão. e indias Orientaes áscostas do Occidonte

'da Eurolíëtdeliberoti se a olfetjecerlpessoalmente o seu prestlmozao senado dezGenovil

Gilldltfiõ. a quem (ez mui facil o desempenho daempresa cmque se propunha mirar.

'0 'senado gostou daouvirrtnas não aceitou-as propostas de ,(1‹›lombo,À e_ alguns sena

'dortis repittáíão sonho, 'e outros tllsserão ser dlspai-aie ou ,heresia ,aiianqar aexlatencia
Ide 'ltnilpodasf doutrina ariuathetiizitizada pela lgrejtr; 'iinalmçutçu outros `dlílã_o_qtte_.o

seu patrlcio Colombo queria ser a segunda partedo Veneziano hiarco Paulo, aguem

ainda até esse tempo muitos chamavãozMarco Mellohe, otraIai-co alenilroso.

'Chrisiovão-Goloutlio-liavetido' cumprido os 'seus deveres coin o governo de sua patria

' alguns escriptores dizem que (lolombo era Pleniontez) que oescaruecetuou desprëzou.

~ lrlglo~se a-eI-rei-Dflloão tloilerecendo-se a ir portanto_p_elo'0cclilente 'encontrar as

' 'Índias-ou terras das Espuriitintias 7que osiiavlos portugiiezës “prbcirra vão pelo Oriente.

fEl-wehfque a esseutvmpo tiulia grandes esperauçturde conseguir os'seus ilus de chegar 'a

'India dobrando o ultimo externo da Peninsula Africana, deuordem a Colombo para se
'entender com 'tr bispo de (lenta,- D; Diogo' Orlz Ide Vllhegas; zllespanhol denominado o

Gtlçadelha. J-lste bispo mul ttiano por haver contribuldo com otitros sablos para o típer

felçoamento das taboas, e dos instrumentos 'de naregaçíiorpoz iunumetaveisdtividasfaos

principios apresentados por,CoIotnbo,.cu1o :resultado iorão ibiortnar ¡r-chrel quevaquelle

grande homem era um vísionario, /o/o, vzutloso, c ƒallador..

, 3
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¡pitituras-¡iembiemas eI mattuscriptos. Pouco se salvou, resentindo-se astra

zdíçgeszmeíicanas. deste desastre. - ' ' - ¬

.uq .âzbliexicd era chamado atttes Anahuac, e occupado por varias nações.

._Settdd›menos¬ antigo que o imperio dos Incas, porém mais civilisado, 'os

,Mexicanos submetterão a maior parte da costa da California, e -fundárão a

capital, sob a denominação, em lingua azteca, de-Habitação de Deos.--

¡Seuslchefes erão. utrevjdose afortunados' na guerra; e com o correr' do

ztqsm oçe por .vontade do povo, o poder soberanos foiconcentrado emum'

s;oe.'--f‹ ‹ -'

. 'Oáreitio de Acolhnacan deve ter sido o mais consideravoi, e contava entre

os seus soberanos a Nezahualcoyolt, que subio ao throno em 1h26. Sob

-suaadministttação (que foi sabiae virtuoso) progredirão assciencias, con

vertendo affezeuco, 'sua capital, em Athenas de Anahuac Em seu tempo

houve uma. grande revolução que o arruinou, substitnindwo no 'throno- o

.rebelde Maxation, que, depois de um reinado de trinta annos, foi vencido

e morto. pelos Mexicanos. Os hespanhóes assim achárãoo Mexico 'sob o

governo de Montezuma, que erao terceiro imperador effective (t). '

Um povo feliz, que se governava por `suas tradições, e sob a influencia

benefica da sua illitnitada theocracia, existia no Perú, poderoso itnperio,

rico e civilisado.

Francisco Pizarro, Diogo de Aimagro e Fernando Luque, excitados pelo

descobrimento de Cortez, emprehenderão conjunctatnente uma viagem,

enibarcando-se em Panamá, e a cincoenta leguas deste' porto desembarcarão

em um territorio esteril, onde adquirirão a certezatde que existia um

 

- (t) Lascasas,a quem seguimoge que aprofundou as noticias acerca da historia e costu-Í

méstIoir/ittiericattos. ntiirtna que o codigo de Nczaitttaiooyoit continha oitenta artigos.

fl-Ordetiavtt que o termo para a'ustar todoo processo civil fosse o de quatro de seus tnczes.

0 roubo; o assassinato, a em riagucz. o udulterio e a traição castigavão-se com a morte.

Para evitar que os pobres se cxpuzessem por tieccssidade a roubar os grãos aliieios. os

proprictarios das-terras erão obrigados a semear uma parte dc scusterrcnos nos caminhos,

e este espaço pertencia ao pubiico.0s juizes erão aiojadosmantidos e vestidos por conta

do Estado. A prcvaricação castigava-se com os mais crtteis stippiicios. Estabeiccett casas

pitbiicas parrrrccoiher os anciões, as viuvas c orphãos. Segundo todas as tradições

Nczaiittaicoyolt cultivou a poesia, a astronomia c botanlca 2 pretendeu abolir os sacrl‹

viiclosrlttttiitttios por ,uma religião benefica, pelo que lhe custou a perda da vida.

' 'Debaixo de qualquer aspecto que consideramos este paiz, testemunha maior atitlgtti

dadeqttc a' que tios ofierecent 4seus annaesz a cidade do Mexico, 'l`lascula, Gholula. Ta

çnlituZctnpoala. 'PczettcoL erão comparttdas pelos cottqttistadorcs, ás dc primeira ordem

da iiespanita. A separação de profissões, a distincção dc classes, a distribuição dc pro

priedades, o alto grão de perfeição das tnanttfacturas. tudo vcm em apoio desta coujcc

tura. f) modo de dividir o tempo prova tambem o fructo de prolongadas observações :

repartido 0 annoetn dezoito mezes, cada um de vinte dias, que formarão trezentos c

sessenta, e accrescctttarão mais quatro,que citamavão sobrantcs ou perdidos, e os con

sagravão a rcgozijos tiublicos.,

. - Osprincipaes Estados ou nações que acitárão os iiespanhóes em sita chegada, quc

.mio rcconiiccião fa atttoritiade tncxicana, erão 'l`cpiaca, Mcclicacttti, os Titicltitnccas.

Qtotnicseliascuitccas.. t - - ~



._19_

imperio, governado então por Huana-Capac (em 1534), abundante dé

metaes preciosos. .s ›

Não considerando-se com forças sufficientes, voltarão a Panamá, onde

alistárão duzentos e cincoenta aventureiros e sessenta cavallos. e tornarão

a continuar sua expedição, submettendo algumas povoações da costa. .Fua

dárão S. Miguel em Maio de 1532; e ahi receberão uma ruensagem-do'

lnca reinante, Huascar, que reclamava sua assistencia para submettcráz

obediencia a seu irmão Atahualpa, que llie havia usurpado o throno;

Pizarro, com toda a sua gente disponivel, poz-se em marcha, com espe

ranças de soccorrer a cada um desses príncipes, e atacou no dia tt) de No

vembro de 1532 ao exercito desprevenido do Atahualpa, perto de Caia

marca, que ficou prisioneiro, produzindo tamanho terror nos Indios, que

Iicárão indefesos.

Resolvido Pizarro, por conselho da maior parte de seus capitães, a apo

derar-se da pessoa do Inca, decidio- se que isto se realisasse na primeira

visita que lhe fizesse, e que foi marcada para o dia 16 de Novembrode 1532.. `

Desde o amanhecer o campo dos Peruanos, estava em movimento; mas os

preparativos erão tão sumptuosos, que necessariamente havião de produzir

summa lentidão; era mui tarde quando se descobrio a vanguarda da co

mitiva, que formavão quatrocentos homens, especies de volantius. rim

mento adoruados; a estes seguião-se muitas quadrilhas de bailarinos e

cantores, entre os quaes divisava-se 0 palanquim do Inca, todo coberto do

ouro e adoruado de plumas, conduzido aos hombros dos principaes Caci

ques, acompanhados de trinta mil guerreiros desarinados.

Ao approximarem-se, adiantou-se o padre Valverde, capellão da expedi

950. levando um crucifixo na mão, e o breviario na outra; e, mandando

que parassem, dirigiu-se ao munarcha. explicando-lhe a vinda e morte de

Jesus Cliristo, e os demais mysterios do cbristianismo, sem que para isso

largas conferencias houvessem precedido a dispor o animo do imperador.

e para oque lhe impunha deixasse a sua religião para seguir a nossa, bem

como a sujeição ao rei de Castella.

Atahualpa, espantado por tão descomedida proposta, respondeu ao padro

Valverde,que, ainda que nada comprehendesse dos mysterios que explicava,

e muito menos que um sacerdote estaugeiro tivesse o direito de exigir a

Tellegflção de sua fé. e a cessão do imperio que possuia por Iierunça legiti

mfl, desejava saber qual a religião onde havia elle isso adquirido. Respon

deu mostrando-Ihe um livro (o Breviario). O Inca o tornou, examinou algu

mas fle suas folhas, applicou-o ao ouvido, e lhe respondeu: ‹‹ O que me

das não falla, e nem me diz cousa alguma ; a c o entregou com desprezo.

A este acto gritou o fariatioo : a A's armas, christãos l ás armas! A palavra

de Deos se ha profanarlo ! Vingai-a contra estes infieis! a

Pizarro, esperando o desfecho desta scena com os seus soldados. atirou

Se com clles sobre aquella multidão inerme, e foi prodigiosa a matança,

apoderando-se da pessoa do Inca, morrendo para mais de quatro mil Pe

WBHOS, Sem que um só Hespanhol sahisse otfeiidido. _ _

De posse da pessoa imperial, e das riquezas que Pizarro tinha a vista, o



dçúgíraçafloiptincipmdepois de haver pago pela sualiberdade, uma quanti

dade de ouro, que se graduou pela capacidade da prisão em que o tinhão

posto, .foiaprooessadozcomo rebelde, e queimado vivo.

oflsnlieruanos, comofficassem sem o seu imperador, proclamão o Inca`

Pauldpaëquem depois Pizarro derrotou. Desta sorte desembaraçados os

Hespanhóes, e de posse da cidade de Cuzco, forão dividir a preza, e ahi

deshouverão-se com indizivel furor uns contra os outros. Pizarro venceu a

.Almagro, que foi decapitadoz-íos partidarios deste assassinárão a Pizarro,

e toclamárão seu chefe a um filho de Almagro, que foi vencido por Gon

ça o Pizarro, bem como o .governador Vela, que Hespanha mandou, foi

morto em uma acção campal. O successor de Vela foi o padre Gasca, que.

não4 podendo relacionar-se com Pizarro, attrahio os seus partidarios a poder

ataca-lo e vence-lo, e o fazer prisioneiro, mandando-o decapitar no dia 10

de Abril de 1548. ` .

Os Peruanos em 1562 voltárão contra os Hespanhoes, commandados por

Tupac Amarú, descendente dos Incas, o qual, não podendo resistir, capi‹

tulou com o governador Toledo, que o fez baptisar e decapitar (1). '

Os Hcspanhóes, de posse do Perú, por muitos annos viverão desassom

brados até 1782, em que arrehentou uma insurreição dirigida por Gabriel

Condor Canqui, Cacique .descendente de Tupac Amarú, que tambem foi

derrotado e decapitado com toda a sua familia, desapparecendo assim a

dynastia dos Incas.

- Em meiados de 1809 toda a América, em consequencia da invasão fran

ceza na Peninsula, foi progressivamente .inquietando-se, e -o Alto Perú›

annunciou-se, sublevando-se Chareas e La Plata, enesta ultimacidade foi

logo creada .uma junta, -diz Lascasas, intitulada- Institutiva do governo.

a 0 vice-rei mandou ao brigadeiro Goyeneche com .quatro mil homens,

o qual se situou em Cuzoo. Os patriotas. mal prevenidos, sem armas-nem

soldados, divididos em partidas commandadas pelos caudilhos Lanza e

Castro, virão-se acommettidos em .todas as direcções por Goyeneche, e vpb

las tropas de Buenos-Ayres, sob o mando de D. Vicente Netto..Apezar de

seus esforços, forão derrotados 'no mez de Outubro, nas alturas-de lrupa‹

na, Lloja e- Machamurque. Estas vantagens franqueárão o caminho Aa

Goyeneche, - o qualentrou na capital, e ahi sellou seu triumpho com trio

cruel politica,- que horrorisaria sua relação» Dali ordenou o alcance dos

fugitivos, que, 'obrigados de -novo a combaterem, forào destroçados com

pletamente, e decapitados seus chefesQ _ . ` › -

Goyenechefoi separado do mando, depois de sua façanha em Guaqui,

_____-_U_-_-___'__›_-"¬W

(t) 0 despotismo sempre crescente dos conquistadores hespanhóes, sua desmedida

ambição c os massacres feitos aos naturaes indígenas, levarão a 'Fupac Amarii a combi

nar-ne com os Cataris, e revolucionareni toda a America rneridioual, a verem se com

este etnpenho llbertavão-se de seus oppressores, que os obriga vão a trabalhar nas minas

com tanto rigotyque se-despedião de seus lares e familias, corno aquelies que tem certeza

da morte. Sem ganho que cquivalessc ao seu truhallio, crão os pobres Indios forçados a

me penoso viver. -

r
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reduzida a sorprender o exercito de Buenos-Ayresque dcscansava na sega'

rança de um armisticio, tendo conseguido com sua conducta feroz, suble

vartodo opaiz.

Pezuela, que lhe succedeu no mando, conseguio repetidas vantagens

contra os Argentinos, tanto parciacs como geraes, sendo as mais notaveis

as de Vucapugio, Auyoma, e Sipesipe ou Viluma.

Seu segundo general, D. João Ramirez. alcançou outra mui assignalada

nos campos de Santa Raza, sorprendendo um corpo, a maior parte de

Indios que tinhão abraçado a causa da independencia, animados pelo Ca

cique D. Matheus Puinacagua. de grande influencia entre os naturaes.

No meio de tão multiplicados desastres, nem por isso esfriava o animo

dos patriotas. que, ainda que abandonados de todo o auxilio, continuamente

fatigavâo suas guerrilhas ao exercito real, combinavão em outras partes

operações de conceito para empresas mais sérias. Assim tiverão assediada

a cidade de La Plata, no mez de Fevereiro de 1816, debaixo da direcção

de Padilha, com quem já havia entrado em coinmunicação o coronel fleras.

seu governador, quando foi soccorrido em 11 do mesmo mez por uma

divisão.

Tantas vantagens adquirirão a Pezuela grande reputação na côrte, ao

mesmo tempo que excitavão no ancião vice-rei, Abascal, os zelos de que

são tão susceptíveis os homens collocados cm grandes destinos. que não

se aclião dotados de meios proporcionados á sua responsabilidade. Pezuela

foi nomeado vice-rei em principios do anno de 1816. recebendo com o

titulo um reforço de dous mil homens. ás ordens do marechal de campo

D. José do Luzerna. que devia substitui-lo no commando do exercito. O

novo vice-rei fez sua entrada solemne na capital. em 7 de Julho de 1816.

Lazerna se encarregou do exercito, que encontrou em um estado de

indisciplina tal, que já os independentes começavão a hostilisa-lo, tomando

a offensiva.

Seu primeiro ensaio contra os patriotas foi em 21 e 22 de Dezembro

de 1,316, com o ataque do campo entrincheirado de Ponton, que foi tomado

a viva força. depois de uma gloriosa defesa em que morreu o chefe dos

independentes. Varner.

Sc o vice-rei do Perú, tivera limitado suas operações a conservar o paiz,

e a organisar o exercito debaixo de um pé respeitavel. é muito provavel

quo actualmente se couservasse submisso aquelle territorio á metropolc;

mas a mania de dominar, e quiçá interesses privados. decidirão a segunda

expedição, que se dissipou nos campos de Cliile, cujos triumphos alentarão

aos patriotas.

Campanha de S. Martin.

Nos dias 28 de Fevereiro, 1, 2 e 3 de Março. a esquadra chilena (escre

ve Lascasas), composta da náo S. Marlin, da fragata Ohhíggíiiis, de uma

correta, e de varias canhoneiras, atacou ahcsparihola, ancorada no porto



obri autlofiilíarelugiar-se debaixo dos fogos da Calhau, onde se conservou:

bldrfiuëadalalé-o fim do anno.

Estas vantagens não erão mais que o preludio do novo aspecto, que ião

afitortítltlõsawntecimentos parao seu desenlace. Livro o Chile de inimigos,

faprestou uma expediçãode quatro mil homens, perfeitamente equipada,
l .que ás ordens do general S. Martimdesembarcou em 20 de Agosto de 1820 '

halpraia (le Pisco, protegendo esta operação a esquadra de lord Cochrane.

Immediatamente destacou ao general Arenales com umv corpo ligeiro de

milhornens, *como objecto de entranhar-se e commover o paizzEste ensaio ^

produzidos' elfeitos,a que se propoz seu autor: todos os districtos popúlosos

.se declarárão abertamente por seus auxiliares. Um batalhão inteiro. lo de

Numarroia, abandonouía causa real, ese passou a dos independentes.

'Tão decidida marcha da opinião consternou aos Europeos, os quaes,

combinando em seus errados calculos, os mais analogosa precipitar o trium

phoque se propunhão evitar, emquanto que Pezuela negociava com S.
MartinI na povoação dc Mirallóres, forjárão com Vos principaes chefes do

exercito uma conspiração, em virtude da qual foi 4deposto ovice-rei,ou sub-

stituido por Lazerna: sem embargo de um attentado tão transcendente á dis

ciplina, a corte de Madrid se apressou a sancciona-lo com sua approvação.

' O general independente,aproveitando a desordem e a divisão dos realis

tas, apressou as operações e occupou a capital em'13 de Julho de 1821. -
lS.` -Martin se encontrou á testa da administração do Perú. ao qual deu

um estatuto provisional, com data de 8 de Outubro, investindo do poder'

civil ao marquez de Torre Tagle. o elle se dispunhaa concluir a guerra,

dirigindo suas tropas* ao Alto Perú, que mantinhão Lazerna situado em

.Cuzco; Gantorac em Jauja, Ramirez em Arequipa, e o general Valdez com

um corpo volante, formando um total 'de doze mil homens.

w

Campanha de Bolivar.

' :Osembaraços da posição de S. Martin, por este mesmo tempo augmenlíi

raio-se dc dia em dia por ter-se sublevado lordCochrane,e carecer de nume

rario para sustentar suas tropas. Em tal situação appareceu Bolivar, em

Guayaquil; eesteaultilio reanimou suas esperanças do terminar prompta

mente acampanha. Com elleito marchou a concertar suas operações com o

libertador de' Columbiage sem deter-se, regressou a Lima, onde entrou

em19` de=Agosto^de'1822-.-Em 20 de Setembro do mesmo anno, reunia-se

o corigresso Peruana,- no qual -resignou S. Martin o mando. ~ < ¿

O mesmo congresso, o investio de novo da autoridade militar ; mas o zelo

dos Peruanos, que attribuião a este general vistas ambiciosas, o determi

nárão .a domittir-se do mando e a deixar o paiz; fretirando-se para Buenos

Ayres. A-ausencia desta autoridade produzio a anarchia, como succedez

sempre queos partidos carecem de força ..para lazer-se respeitar-.A favor

dtlfilfiãolzdem os triumphos dos realistas erão repetidos: entre outras vanta

gens' parciacs, as acções de 'forrata e Moquegua nos dias 19 'e 21 de Ja

neiro; de' 1823, nas quacs Cantoras e Valdez dcstroçárão completamente 'ao
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general independente Alvarado, abrirão-lhe o passo. zparafziafic'apittrliiqttrit!vv

evacuou o governo, refugiando-se a Calháu em V-17.de‹..l_un~l1o£z,Ganttärlie '

verificou sua entrada em Lima no dia seguinte, ' ›,--. z -|‹t‹a=r›o›'_.. aiii,

Nesta situação apurada, o congresso, apezar da opposição de-Riv/,w-Ague

ro, presidentodo poder executivmconferio aogeneral ColombianolSucrel jír

nof territorio Peruano, faculdades illimitadas emquanto-av RepublliealistiI

achasse em perigo, cujo. acto recusou sanccionar Riva Azguero, apeaaredèt

quantos meios puderão adoptar-se para convence-lo. Por fim appelleurao

arbítrio violento de dissolver a representação nacional, elegendo doze'

membros d'entr,e os seus partidarios, que denominou senado. Este atten

tado teve etfeito na cidade de Trujillo, da qual se evadio a maior parte dos

deputados, e cometárão-suas sessões emrCalháu, elegendo presidente' da

Republica › ao marquez de Torre Tagle, emquanto que Riva Aguero, conti

Vnuava em Trujillo com aridicula farça de um governo illegal echimerico.

› Dado este passo de ordem, o general Sucre, á frente. de quatro mil sol

dados, marchou sobre Cuzco, combinando suasoperações com o general

Peruano Santa Cruz, que com cinco mil homensse dirigia a occupar o paiz,

a cujo passo se oppoz o general Olaneta, e foi batido completamente nos

campos de Tampuho, em 25 de Agosto. - .- . u -

Este triumpho obrigou a evacuar a capital aos realistas, e Bolivar fez

sua entrada em ~Lima no 1° de Setembro, no meio das acclamações mais

,puras de seus habitantes,que osaudavão com o titulo de salvador do Perú.

Eleito dietador pelo congresso, começou por dar passos eflicazes para ter

minar as diflerenças, que se tinhão suscitado entreV o dito corpo-e Riva

Aguero; mas todos os seus esforços conciliadores forão vãos; e, .emquanto

se perdião momentos tão preciosos nas diiferenças domeslicas, ogeneral _

Santa Cruz, seduzido por sua vantagem em Tampuho, concebeu .o-projecto

de destruir aos realistas, que, observando o erro queeommettia estenden

do sua linha desde 0ruro_a Potosi, se interpuzerão entre suas massasdisseâ

minadas., Valdez, atacou perto deCalacoto a vanguarda dos patriotas-Sum

terror panicose apoderou dos soldados: sem embargo, Santa Crumpõdej

-reunir um corpo de tres mil homens, apezar de que Canteraeyllaldez-e

yOlaneta o fustigavão em todas as direcções. Com este eorppncontavavretirar

-se sobre Arica com a segurança de uma ponte no Desaguadeiro, queguar

dava um destacamento commandado pelo coronel llleuehaca; mas este o

tinha entregado ao inimigo, com duas peças de artilharimque começarão a

jogar sobre a columna dos Pcruanos. Estes já mui diminuidoszpor-duas

acções sanguinolentas,sustentadas emCalamacha e Usacha nos dias-ti! e 111-'

de Setembro, não puderão ser superioresvendo-se rodeados de inimigos

por todas as partes, e a dispersão foi geral, sem que se salvassem. mais que

uns quatrocentos cavallos. O general Sucre, noticioso deste desastre, mano

breu, baixando a Arequipa, a conter os realistas, e a salvar os restos de um

exercito destruído. ' - _ -

A' noticia deste acontecimento quasi decisivo, vie-se a Bolivar adoptar

todas as medidas de um genio .em circumstancias difficeis. Depois de deixar

em segurança a capital, marchou em pessoa -az buscar Riva Aguero, que
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` vfrantihulnttnfofrnenta_nrlt‹i mgucrra civil; :Por .fim .foi alcançado pelo libertador.,

" fofallaznílontrdo* por lumfdestacamento decavaIlarÍia-cahio 'em seu poder a '-25

'aliitfropatt f-f ' .

.f _i_ Eivndfitidedte embaraço, 'dedicou-sea organisar seu .exercito (tirante-de

inimigdrfcobrindo . a capital. onde 'o congresso -continuou 'seus «trab alhos

legislativos,- fatéalprotílamagitio da-constituiçtiopque teve .oÍTeito-em 20110
tliovttriibroV de 1f823. a ' i ' ' z ' -

'de Novembro de 1823 Enyiou-o ›a'Guayaquil,.d'onde lhe permittio passat

V -Êimdla Vguerra fdo .Perú v'em - '

A-inacção dos dous exorcitos naquella épocaxleulugartrwozewqueltcmás

'rlio bastante ascendente, acerca 'das negociações fque-sem 'tluvidtrexistirão

entre fogencralftlolmnbiano eLazerna. Ambos 'se aehavão naánrpossibili

-dade defoperttr: o-ffrimeiro, polos desastres-eontinuosdlos fpatriotasä _o

segundo. pela insurroição' deum fdeseus generaes, Olaneta, 'que ~começou

porpretextowefconctuiorptorfnnia desobediência absoluta. ' ›

lNo. meio fdostafexpectaçño. Íllolivar, 'esperando os reforços .de =Golombia,

e Luzerna transigindo com Olaneta, ossoldados-*do batalhão dos idades-que

'guarneoiâofCalhiiusubIeváião-se, faltárão á subordinação a seus-btliciaes,

.prendorão 'ao-governador Alvarado, o-um sargento chamado *Damaso Moya

no, -posto á testa dos amotinados, entregou a~fortaleza Eaos realistas, que

de concerto rbaixavãofsobre a capital. f

.Nestes frntnntzritos` de 'varitajosa .posição para fa caasaaeal tthegarão as

noticias dondesenlaee do fdrama da 'Peninsula' no posto-de íSantaƒMat-itf: e

ofsedloiosozOlaneta :tiiou .atmascaraeloomeçou -asthostilidadesn apodertindo

se iá ` -viva >força -de -Potnsi, onde mandava fqcoronelnlieras, a quem foausou
milI fvoxações,.porque recusou rtico. .hacer outra atitoiiidade fqtie não 'fora

afdo- viwreit ëlšstepublicou tem '41' de altirço, emfCuzeo, Irosdiiitiiitotz: -do rei,

abolindo štodos-'ots' .actos depois=def .7 Yde .Março fde t182o, e z-'emzconsequeocia

dollesrse considerou «despejado do 'caracter device-rei, em cujo :conceito

nomeou para succeder-lheno mando :militar ao -souísegundotfo general

Cantoras ; :mas =este =o'todos os seus.companheiros .cottseguirãofoonvencor ao

vieesreiflamecessidade 'de continuar 'admitiistrando fo :paiz-para =evita'r a

total-dissolução :do fexorcito. . _ ~ ' ` f .

«lzazerna'começowesta.épocaaiova do-seu governo .mandando ao gonerdl

Valdeztaíque negociasse, ou tio-ultimo caso snbmettesse ao sublevadoftüla

neta, ique ipor fim 'entrou em -umafconvcnção de leterno opprobrio para

Ifazerna, pois que por ella-reconhecia 1a=Olaneta- como Itzholtat particular das

provinciasfdtafClitirctets` ewPotosi, contribuindo sócom tdez .mil pesos fimensaes

parcos fgastosfdo exercito. t . '

;..,:Poi' este tempo `omarquez de Torre Tagle, chefe 'do ígoverno, =rosentido

do desaire de sua autoridade pelas ilhmitadas faculdades‹de=Bol_i.var, entrou

emcommunicação-com Luzerna, o-qual' o agasalhava' com .atosperatiça da

independencia do Perú, com u-m .principe `dacasa de Bourbon.

. O libortador,.situado em Kuari com o seu exercito, considerou :prudente
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volver sobre o Trujillo para conjurar a tempestade que aineaçava sua avai

çada posição. Delegou aadministração civil a D. José Sanches Carrion, a.

organisando um corpo de suas tropas mais escolhidas, encarregou o_co_m

mundo desta columna ao general Sucre, que devia entreter o inimigo

emquanto as reservas se encontravão em disposição de manobrar. A guerra

civil augmentava-se no exercito real á medida que seus inimigos se afasta

vao: Olaneta rompeu a convençãmaccusou ao vice-rei e aos demais gene

raes de irreligiosos, epitheto de que se valem os malvados em seme

lhantes circumstancias, quando conhecem debilidade no que commanda;

e Bolivar, já bastante forte com as tropas que de todas as partes se lhe

reunião, deu suas disposições para sellar com o triumpho ofructo de suas

profundas combinações.

Depois de differentes movimentos estrategicos para allucinar a Canterac

sobre suas verdadeiras intenções, este, crendo que a do libertador era

interpor-se entre o seu corp- e a reserva, abandonou precipitadamentfl

Lima, para guarnecer os desfiladeiros de Jauja. Deste mudo ficarão os iu

dependentes em posiçzio de receber auxilios pela costa desde Guayaquil ;

mas, sem perder de vista o inimigo, foi este alcançado em 6 de Agosto

nas planícies de Juniu, terreno que não convinha aos independentes, por

que gradnavão mui superior a cavallaria inimiga, tanto em numero como

em qualidade. Mas não houve outro arbítrio: de um reconhecimento se

comprometteu a acção, c Bolivar, vendo brilhar o seu general de cavallaria,

Necochea, á frente dos granadeiros de cavallo, avançou suas reservas, e

toda a retaguarda de Canterac ficou destruída: este verificou sua retirada

com ordem, porém sempre perseguido pelos vencedores.

Este ensaio foi moralmente de summa importancia, porque nelle perdeu

seu prestigio a cavallaria dos realistas. A guarnição da capital. confiada ao

general Bodil, encerrou-se em Calhau, em 26 de Agosto. Bolivar, não

considerando sua presença urgente no exercito, deixou este cuidado ao

general Sucre, e se dirigiu a Lima para prover nos meios de terminar a

campanha. e a organisação do governo.

A' noticia do contratempo de Junin, ordenou Lazcrna a Valdez que,

abandonando a empresa de submetter a Olaneta, baixasse a inorchas força

das para reunir-se a Canterac, cuja operação teve effcito nas immediações

de Guamanga: ali foi revistado o exercito real, apresentando um total de

treze mil soldados.

O vice-rei, observando a inferioridade do inimigo, cuja força não chegava

a seis mil, escolheu a flôr de suas tropas, e em numero de dez milhomens

marchou ao combate com a segurança do triumpho. Da parte dos indepen

dentes contava-se com o enthusiasmo que inspira a liberdade e o animo

de sua recente vantagem. O general Sucre determinou bater-se, e debaixo

deste conceito deu todas as suas disposições para buscar um sitio menos

embaraçado que a planície de Matara, em que os realistas acutilárão, pela

superioridade numerica, a retaguarda dosindcpendentes . Este passageiro

agasalho da fortuna não foi mais que um perfido laço de sua inconstancia.

f) sahio general colombiano divisou no estreito valle de Ayacucho uma

.s
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fpöslção carjrada 'que lhe ollerecia' vantagens para coritra-arrestar a superiori

'dadel'dífšèusieontrariosz - ' '_ › - a

'yƒfiomfefleito,=emz10 de Dezembro de 182b,~collocada sua infantaria em

_ «írdouszserrosfpouce elevados, *porém que nas ondulações do terreiro lhe'

f-proporcionavão' ter a' Acoberto suas columnas, encarregou a direita, -com

posta dosbatalhões fde Pechincha e Caracas, ao Vgeneral Cordova: a esquer

da. commandava-a o general Lamar, com os hatalhões do Perú, e as le

*giões i~.'“ef3.'f A' divisão de reserva se confiou ao general Lara.

' 'Osrealistasestendèrão suas massas com todo o impeto e confiança de

l-úm' Itriumpho 'infallivel, baixando ao plano suas alas direita eesquerda,
“por 'um' Imovimento simultaneo: toda esta força, ás ordens de Valdez,

. níarchou precedida de um batalhão de atiradores, e apezar do sangue frio

do general Lamanfoi-llie preciso retroceder Icom grande perda, abando

nando o lugar que occupava ao inimigo. Sucre aproveitou este rnomentu

critico; para mandar |avariçar a maior parte da divisão de Larafiem auxilio

de Lamar, emquanto que Cordova, baixava com a velocidade do raio a in

terpor-ss entre Valdez e a reserva dos realistas que, a vista de uma mano

bra tão sabia como atrevida, se sorprendemfiacillão, eum terror panico

seapodera das tropas. Sucre, estende então todas as suasforças; a cavalla

ria carrega sobre os vencidos, levando á-'sua frente o intrepido general

Miller, emquanto que Silvaƒcoronel dos hussares de -Colonibia, atacava a

'guarda do vice rei,que ferido cahiu prisioneiro. Ein vão intentou Canterac,

.conter com sua reserva a dispersão total do exercito. Sua divisão foi ata

cada por todas as partes, em' cuja situação pediu capitular.

O general Sucre, senhor da sorte dos vencidos, sellou seu triuinpho com

a generosidade de um valente militar e coma liumanidade de um heróe.

'lfão memoravel victoria, que fixou`~`os destinos denovo mundo, custou

aos.veneedores um` general, quarenta e dous offiiciaes e oitocentos soldados

mortos' e feridos. A perda dos vencidos foi de cinco chefes mortos, ferido

.o vice-rei, e dous mil e seiscentos mortos _e feridos; o 'resto 'ficou prisio

neiro,com um escolhido trem de campanha. Entre os artigos da lcapitula

' ção, Calhau, devia entregar-se aoexercito libertador , mas seu governador,

'RodiL contando com provisões para dous annos, e .com ,uma guarnição

a compromettida, pois a maior parte erão das* tropas-desleaesque entrega

rão` aquella' praça aos inimigos, conservou-se' nella até 23 de Janeiro

de 1826, em que se rendeu, confiado na' clemeneia dos vencedores.

Bolivar, ao annunciar a victoria de Ayaeueho, em 26~de Dezembro

jde 18%, decretou a elevação de uma pyramide no mesmo sitio, para eter

nisar tão importante- jornada, ye mandou accelerar as eleições,¬para 'que

Itivesse effeito a installação do eongressoem 10 de Fevereiro de 1825,

‹ anniversario da'dictadura,de que se achava revestido, eda qual se despo

' jou no mesmodia, devolvendo-a ao seio da representaçãoV nacional; mas

- as .determinações dos povos, creárão outra nova Yrepublica com as ¡irovi-n

cias de Cochabambmlfotosi e outros districtos, em cuja delicada operação

-' se occupou o congresso. - ~

Os inglezes, continua Lascasasmobiçarão sempre a província do Buenos



Ayres, o, contando corn o descuido em que a considerarão, conseguirão: “

sorprenrle-la em 25 `de Junho de 1806, com mil eseiscentos liomens,

apenas, commandados por Beresford. Seu vice. rei, o marquez deySobrej¬

monte, abandonou o territorio com seus cabedaesefamiliaadeixandott' '

capital entregue aos invasores. Apenas tornarão em si do primeiro assombra,`

alguns chefes, animados pelo entliusiasmo dos naturaes q.ue ardiãoçemç

desejos de lavar a ignomima em que os tinha envolvido a primeira autori

dade, começarão a tomar suas medidas: combinando se Ruiz Hnldobro,

que commandava em Montevideo, com Liniers na enseada de Barragana,_

organisárão-se corpos de patriotas ao mando de Alzaga, Iglesias, lfuirredon

e Martim, que em numero de seis mil homens ás ordens de Liniers,, cerca
rrio os inimigos na capital. _ _ - Í i

Estesvalentes sem disciplina, fustigárão aos Inglezes, entrincheiradosden

tro da povoação, e em duas acções empenhadas triumphúrão de seus inimi

gos, que se concentrárão emA ultimo recurso para capitular, no lugar deno

minado-a Fortaleza - em 12 de Agosto, ficando prisioneiros de guerra;

mas este triumpho devia considerar se só da vanguarda de outra expedi

ção que desembarcou em 18 de Janeiro de 1807, em numero de cinco

mil e seiscentos homens.na ponta de Carretas, ao-.mando do general Sir

Samuel Anchumuto, a qual esperavão os valentes Argentinos, com todo o

enthusiasmo da passada victoria, c. contra uns estrangeiros odiados sempre

pelos Porlenhos, disputando todos a honra de contribuir .a salvar a patria.

Nos primeiros encontros foi vencido pelo inimigo o brigadeiro D. Bernardo

Lecoq, com perda ~ de seiscentos homens, .e em seguida se dirigiu para

Montevideo, cuja praçaficou acommettida.. Ao .cabo de quatorze dias, a 12

de Fevereiro, foi assaltada e tomada, apezar dos esforços de Arce, seu

governador. A este desastreseguio-se a derrota de Elio, .e a occupaçâo da

colonia do Sacramento. - ` .

.Beresford, faltandoá sua palavra de honra, evadin-se, apresentando-se

a tomar as armas, e reforçados com novas expedições em numero de mais

de doze mil homens marchárão a assenhorear-se da capital. A' sua vista

os esperou Liniers, situado na margem esquerda do Riachuelo, que vadeou

a vanguarda ingleza ao mando do general Gower, emquanto que., com

binado com este movimentoo-da columna ~do general Witelok. atacárão

.a Liniers noscurraes 'de Miserero, o qual foi derrotado com perda dedoze

peças de artilharia em 12 de Março. .

Este acontecimento lhe fez conhecer que, se os Argentinos erão dignos,

por seu denodo, do nome de heróes, necessitavão da precisa disciplina

.paralfazer frente em campo raso, a tropas aguorridas; e como expcrtofcapí

tão tornou sobre a cidade, entrou nella, e a favor de .seus muros, (Ig sua;

trincheiras e de seus edificios, teve a satisfação de ver anniqnilarfse o exer

.crto invasor4 em rnultidãri do combates, eem um sitio ,obstinado. Por fim,

desenganados deconseguir nenhum trinmpho contra uma população que

manifestava tão. energicamente odio aos estrangeiros, anniquilado oregi
mento n. 88, dos mais escolhidos, ferido Pak. seu coronel, Vnzio teve mais

.Outro larbítrio que o do refngiar-.so no convento de S. Domingos. Neste'
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-gltlidby'alllstadoš'bšlšiftiítdoresipèla"cavallaria dos campos; dirigidas pelos'

i .ddiíiheiš lyfbfdfícisco EllbWDLffCesor Bdlbiaui o D1» Francisco Qiiezadaisef

" fiwéliflàói

virão' 'obiíšiídöšl:rrefdglaii-seínoš edificios, no meio' de -uma carniceriathon

, ' __ dosdesttäänbild; förãô capitulandoj todos os chefes emparticulart -

Of' êñeralflšräftid”, vqt1'e'_.s›e ächhva- corri Imil e-duzentos homens no convento*

.de Sfffiorrllngos; entregou-sc' a discrição. Anchumuto, -que `occupava Santa"

Cnthaifinafe 'Meiccš,'ffusti'gadö em- todas as direcções, teve queceder a cons‹

.ta'nt_tiàq"liel'oièa'klolrpátrlotas; Finalmente, em 7 de Julho, o gêneral¬Wite~

loliípediifcaiiitilláçâo; e,'ainda*que^a~condtictuferoz e vandtilica deƒsuašl'

tlJÓpas' não' merecia generosidade da*parte'dos`~Argentinos, mostrárão estes'

tantafmaghahimidado uasmondiçöes-que lhe-concederão, como ibravura*

nos combates. -
i; 0feli'ercit`‹'›'v cvacuou fo territorio do Prata; e osdlortenhos descanáárão

sobte' seus 'laureiš-pará renova-'loscom ninisgloria om um objecto' mais*

.eliilüdo e mais ~santr'›', ode suaindependencia. '

'Pez-ióaó-wiár-¡erúépzugéncizz

y flestzlbeleclrriento '_d'd 'junta 'de'I Buenos-Ayres ellectúowse' com mais

¡tranqúillidáde 'que no"resto dkrAinorica; Ovicelrel Cisneifos,'informou=ao's

,liabitalrites (los successos' trágicos da"Peninsula,^ e de 's|1':i"ince_rtez1i"sobre 'a
legitiinidadédé sua propria 'aiiforidácle' Ainunicipalidade, 'vtileiitio-¡stäI desta'

.vdecldração', reclamowa coiwoczigfizãóI de uma juntzrde"pessoasmotaveis .para

.déliberar acerca do plano; que dotfia 'seguir-se em taes 'circumstanciasifi 'Com'

.ellçito', sua`primeira*reuiiiâo_foi'emflãde lllèiio de' 1810, com -beiäeplaclto

.dó vice-rei, e começou suas sessões-noflizrãö 'do mesmo mekš

D`. Jóão Passos' foi ' eleito' 'para ' communicar ' esta' innovação 'ab*'pdi'ro‹ dô

Montevideo, que se declaroopelol novo governo; poréinašfltröplaš dësehil
líarcadašdezllesplanlia, 'em umaexpedição commandatlaqicl-ó geilcralÉlio,

.darão _fdi'ça' “ ao zpa rtidodçr opposiçáo' que' formarvãtrallguns* lãu''ropeo's.=A

_As 'autoridades 'doƒParaguajz' de Gordova 'e' tlejfilíusqulsiida optpuzerãcv

,se tambem, 'á 'nova ordemde cousas; e tratárão dëdišsoltfeii* 'tvjufitzii 'apoia'

.das do vice-rei 'avrependldó'*de“sua coridésceãdëiäciiaf. Púzefãolstvdcfzubcbrí

fdofconi' yIíinicrs; . uetirganisöú *dous mil homenseassoloii ° asfixfisirtliarlçaš

da 'cidade' deCord Va.” para' irifpedirlo “accessodas Ítƒõpas " diiljiífltzff; Oa/icei

rei e.os membros do-tribunal de justica, declài-zfdbsconipllcesicorii oidftb

.chefe', fórão .deportados paraflaharias, Linièršcalilu em' 'oderdo coronel

-ÓCam'po, chefedos independentes. Nmésma sófléíivtfrãoílaiichaífiilílfhb

gdvernador' de Bordova, e os coroneis Allende, Vllforett't~;'‹zi'''l\'otl'riguem qdo

'Ífórão' 'passados pelasatmas nomontedos Papagayos: , ›

Emquanto .que aserrñas val'gtar1lir_i'as›; ,triutnplifivãb" em' Corllbva; Eliot),

,ciqfniñttndaüte 'deumzí' nau inglezaydcclarowse ,contra o* moviinentode

.Bliénos-'Ayies ; porém recebeu* immediatanienteordem I'de' não' iñvolinêirlse

fltfaiš desavenj as`djefsteA diz, em.consequencia'de'liai'er3se*queixadtrufjuritã,

l~a'o'.e'tr1_b'uixa or ingle noRiokle Janeiro. _ ‹

.O ekerëito commandddopor Ocampo, recebeu `irdl'ór‹;o`s›í› óöiriwrdeniwlà
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metahar 'pnrao :Alto=Perú¡. orideâsezachavão .reunidos os.realistespásfiofdefi-f

do coronelI Cordovaf. Balcarceç.mtqor-genoralvcle Onampo; vencGuJos nar'

jornndasdeiSaritiagofdezüotagataerTupiza. Cordova e Netto, que comman

dn vão osz realistas; forñopassados 'pelas armas; cmi consequencia daI barbara*

lei-das represaliasi Assim, oeriercito de Buenoswiyres; apoil-erou'-sèf'dofl'eni“

ntéi-ao tDesaguadeiro, lim-itevdaquelle fvice-reinado; Balcarcefisulístltttltr' e'

Ocdtnpoâ no -commando,'com› um a`ugmetito~ de cincozmilflhomensz- ÇastelltJ

membrouda' junt-apseguia: ao. exercito, como. governador- geralf"do5utlte'

¡Penúw , . ' . ' -

. Quando fseipreparavão' a invadir-este paiz governado pelor vice-rei Abas»

cal; recebèrãovda :nunicipalidade de Lima;proposições'parafl-suspender-asf

hostilidarles; e 'tratar-du paz. Asbases erão contidas em onzeartigosvrpresenê.

.tadosiezeceitos pela junta,. e se concluiu um anmisticio entro Castellie o

general. Goyeireche; Sem perigo por 'esta parte,' Buenos'-Ayres-dispor-'del

novecentosI homens commandados por Belgrano, para-marchtarsobreof.

Paraguay, com o Íimzde submete-lo. Os 'Paraguayos. commandadosfpor'

Yegros, derrotárão aos Argentinos nas margens de' TebecuarL- Belgfrano;

depois¬deuma conferencia com' Yegros; retirou-se sem ser 'moleslad0, em

virtude' de um 'accordmque sanccionou oprincipio da 'separaçãofidesta pro-l

vincia; . aflqual contmfuou` debaixo-do'rsystema«de-administração'queztemos

jáfimaniféstarlo, otferecendo' um .contraste singular- entre~sua organisação

e 'os (lemais-estados `segregadots' da.He`spanha.~ '

.Nãtr havizrjá mais inimigo que ‹ temer 'senão› aIElio,' que; sendo' gover

nallotf dexMontevitléo, tomouotitulode capitão-general..- Artigas eRondeau;

baterão em muitos encontrasse-inimigo, comespecialidade atracção-das

Pedras, desde cuja vantagem os patriotas' avançártio até Montevideo, ecom

nirvdsresforçosse decidirão afisitla-Wlaz' ' `

Haviäo na junta dous partidos: Moreno acousava f a 'Sàavedrag de nutrir

vistasfambiciosasf; e este; aolprimeiro; de chefe» da-populaçtuöaevedra,

paraepfoirn" seuzpurtido; conseguiu que os deputadosI nomeados pelas

provinciais para o congresso geral, tivessem assento evoto na'juntaz Mereno;

jlnsemfinlluxo, deu ta» suafdemissão-z foi 'enviado em qualidadefdedeputal

dota Inglaterra; para-solicitar; wprot-ecçáo' do governo britannieo; e' 'morreu

na! viagem;

Destas .dissenções -participavaf igualmente :o exercito l'acampado em Guaya»

qnil'eemfzlraicoraguzân-.emftres corpos ásÁ ordens' dosi coroneis-DiasNelez,

zViamont, e Balcarce,v general em chefe. Este efDias-Veleø-erãodo-partido

«def Moreno; e ' Viamonvdo =de' Saavedra; Goyenecheg' aproveitando-se desta

desunião, atacou =afDias=Velezgfapezarfdo'armistlcio: surpreendeu-o e' envol

vemoúem: :todas fast direcções ; ' a- dispersão :foi totalz O 'vencedor se 'estendeu

por todo o Alto Periaz e'-em-1 consequencizrPitirredorrobtëveo commaudo

dowexemito; flcandofviamont' seu .segundoz -

'Apezar .destas- vantagens, os. realistas -não-conseguirãonsocegar' a' insur

reiçãofdas-provinoiasconquistadast Cochabamtiafgtihayantu e\Setnta Gruzfda

Seträfitftvtrndärämsef dc Iguerzrilhasfque-enterpeciäo=o`=ct1rse victorloso de' seus

tropas; sem que lhes fizesse' recuar a=conducta'›oruelrdoflgeneral! (toyene



oliqaíque.fazšafpassarpelas arinas a quantos cahião prisioneiros. Saavedra

¡iarelioiiriozexercitoaqiie atigmeiitou e provou de armas e ofliciaes.

--z0-g‹_›.verno o depôz durante-a sua ausencia, :iceusando-o de ideas liberti- `

cjdasf eëdez ter., contiiibiiido- para o desterro de Larrea, Penna, Pozadas e

outrosƒpatriotasr.Conseguido esto-passo, seus inimigos solicitárão uma mu

dançaaia-fórmzr-do gevernm-.diminuindo o numero dosI membros dajnnta

quezfaziãoasz ltesoluçõeslentas e insufficientes ein momentos de crise. Em

vistal destas reclamações, a municipalidade convocou uma assembléa em

Setembro; nella dicidiu-se formar um novo governo composto de tres

Irrifâmbroszta--doiitsi secretarias. Aeleição dos primeiros recahiu em Sarratéa,

Chiclana- e Passos-z a dos dous segundos em Rivadoiieira e Peres. Por uni re

gulamento ou' estatuto se fixou o modo de renovação como se segue.

' .,-A assembléa dos deputados das municipalidacles das províncias devia

reunir-se de seis em seis mezes para nomear o membro que sahisse, e uma

junta especial, renovada zinnualinente, era encarregada de proteger a liber

dade da imprensa, pronuuciaudu em união com a muiiieipalizlacle sobre

as infracções contra-a dita liberdade.

Artigas o Rondeau, sitiárño a Montevideo, e Elio, não podendo resistir,

implorou a protecção do governo portuguez. A princeza Carlota empregou

seu influxo, e enviou-se a Elio um soccorro de quatro' mil homens,bem

providos de todos os meios necessarios, paraV cujo etfeitof vendeu a dita

princeza todas as suas joias. O general D. Diogo de Souza, que coinmandava

as tropas, estava já emmarcha-quando Elio, fez proposições de paz ao

governo de Buenos-Ayres, que forão aceitas em Novembro de 1811. Os

Portuguezes, em virtude deste tratado, devião retirar-se, e os de Buenos

dyres, evacuar a Banda Oriental até o Uruguay. Levantou-se ositio deftloute

vidéo; porém os Portuguezes, longe de retiraram-se, entrarão no territorio

do-Prata, commettendo toda classe de excessos. -

Por esta mesma occasião soffreu o exercito patriota do Perú, outro novo

revéz no rio Nazareno, perto de Suipacha. Ogeneral Tristão, que comman

dava a vanguarda inimiga, apoderou-se da provinciade Salta. A posição

do governo de Buenos-Ayresmliegou a ser muito critica ', necessitava de

forças para contra-arrestar aos realistas, e oiipôr-se aos Portuguezes. Sem

embargo, enviou quatro mil homens contra os ultimos, e ao general Bel

grano, que commandava no Perú, se preveniu que retrocedesse a 'l`ucuman.

A marcha das tropas de Buenos-Ayres, iiitimidou aos Portuguezes, os quaes

propuzerão a paz, que se firmou em 6deJunh0 de18l2. Porém, antes da

conclusão deste tratado, descobriu-se em Buenos-Ayres, uma conspiração

contra os membros do governo e os partidarios da revolução. Achava-se

á testa della Alzaga, rico commerciante.-0 plano foi descoberto, e os

priiicipaes autores sentenciados á morte, e decapitados;

0 general Belgrano tinha-se retirado para Tucuman, segundo as ordens

.do governo, e haveria continuado seu movimento retrogrado, se o povo

.senao oppuzera, armando-se e obrigando-o' a fazer-frente as tropas do

Perú; Tristàoo atacou em 21'» de Setembro de 1812; porém teve de retirar

se com perda de mil e cem liomenS, entre mortos, feridos e prisioneiros.
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O glorioso sitiodesta batalha, foi assignalado -pelazdenoniiiiaoão_ defôfgirtpø

de Honra. ` - ~`- ¡' f ,

'Entretanto-tinhão havido duas assembióas.popularesa-em' BuenosiAyres,
r para a eleição dos .membros do governo. A primeira, femdi-devibrilf, de

1812. elegeu a Puirredon, declarou. Vque a s|ipremaoia*do*1\io-dai<l'rata lhe

pertencia, e propôz alterações na-constituição z--estaÍ foi-dissolvida pelo go

vernoycoino attentatoria ao seu poder. A segunda, em 6 de Outubrog-elegeu

a Medrano, e-se decidiu a seguir os.passos da primeira pporém a -munici

palidade, o povoe as tropas -se oppuzerão aos seusfdesignios, -e-foi dissolvi

da militarmente. A este acto seguiwse-aconvocação-de-umareunião popular:

em 8 de Outubro :de 1812,. que .depôraos inembrosv' def-governo, substi

tuindo-cs por Penha, Peres e Fonte. - - ' '

Elidio foi rendido por Vigodet.. que se jactava dedestruir -promptamento

. a juntade Buenos-Ayres, em -meiados de Dezembro sahiu Rondeau daquella

cidade, e avançou para Montevideo. Vigodetlhe sahiu= ao encontro-em- 31,

e foirechaçado com grande perda. Sarratéa apresentou-se com novos refor

ços.a estreitar o sitioda praça; isto produziu-desgosto entre os -partidarios

; deltondeau, que.por Íim seencarregou dofmanclo novamente, por demissão

de Sarratéa. - ‹

Aproveitando-se Vigodet Ídaszforçasnavaes, que- tinha-á -sua disposição,
deixando aguarniçzio precisa-na: praça, com oI restoA intentou por pé nas

- costas de Bilenos-Ayres. Com etfeito, .emz ií-tzdelfovereiro de 1813; desem

barcou com suas- tropas nas margensdo'ParamitEraseti objecto proporcio

nar viveres-'aos' sitiados, reduzidos á maior. extremidade. Tendo :leticia

deste desembarque o governo de Buenos-Ayrespdestacou ao coronel S-. Mar

tim,com uma `diviszio de infantaria e cavallarizi. ilšsle intrepido militar apro

veitouuma planície. e sem esperar a infantariafempeiiliou uma acção em
S; Lourenço, cuja victoria foi completa. _. z . i

Belgranu recebeu ordem. de atacar aosiniiriigos-do Perú, e o verificou

dando a batalha de Salta em 20fde Fevereiro de.:181.3._'-.Tristão,¡ e todo o seu

exercito, ficarão prisioneiros. Estes dous generaes tinhão relações-intimas

desde ajuventiide, e ellas influírão desgraçadamente -nos assumptos poli

-iicos ; ambos Americanoszabraçarão-se e comrierão que as tropas peruanas

. voltassem :aos seus-zdomiciltos. .Tristão retirowse para o Peru com o seu

exercito, depois deter-juradoznão tomar .armas contra Buenos-Ayresƒl-Ista

generosidade nãofoi approvada pelogovernofillristão reunido áz divisão de

.Goyeneche,~se dispôz de novo ,ao combate.. desentendemlo-se do sagradodo

, sua promessa,ze da responsabilidadeldeBelgrano. O: resultado dav victoria

de Salta foi a occupaçõo de uma parterdo AltoPerú. ~ _

' .A assembléa' constituinte.. reuniuéseem 31 de Janeiro de'=18-13 ; compu

nha-se de deputados nomeados? pelos collegios eleitoraos das cidades,_elpovos

do Rio da Prata. Sua autoridade foi =reconhccida. assim como o supremo

.poder executivo. Os membros que o compunhão eráo Penha, -Peres e Fonte.

O exercito do Perú, ás orzdens-dezPezuela, successor. de Goyeneche, e o

do Buenos-Ayres, ,commandado por Belgrano,I encontrarão-se em Velcapii

gio ao Norte da Potosl. v A- balalbafoi zsangiiinolenta ; `Belgraino,zdorrotado,
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olií-Gllfolt SDÂJIQEÀUXttIBaJ-:ao -fiorlei da .Ghuquisaca ;. panseguidoziieloz inimi»

go, foi ahi novamente batido. ,, .

ç Jlstesjzdousdeâastres produzirão. -umwsohresalto entraordiiiariozznireapital,

.Jondegttopiltiäo-ivaoillava; e o .credito dorzgoverno ~díminuiaf0szmembros

. apropuzerão .concentram suasdorçiiszpuranzugmentadas.: 50 .governo :deztressa `

-motlfiíílewuflmblirfllçttdoí para-dirigiro-lemeido estadmemmornontos de crise:

"em consequencia, foiannullado na, assembléaflde- Blšdeflezembro, e Pozadas

-ãlwmfltllimdlzløfiwí i$tlpl7elno,›:com= zum: conselho composto do.sete membros.

_ :_ StëMartim suçcedeltza-Belgrano, .accusado em .razão;de. sua zultima~ derrota ;

nmarchmtpara-.Tueuman com tropaszezinuniçõesdisciplinou .um exercito que

-femjjioucos dias .subiu a tresz mil equinhentoshomens : = formou guerrilhas

vque interceptárão a communicação entre-as tropas inimigas, e as pri-várào

I.jde.t_odo.-‹_›_-genei:o,ilez-proviâaõtis. Pezuelaabandonou-r Salta e Tarija, e.uma

“grande pa-rtedo Alto-Perú.. As guerrilhascde..Cocl1abamba, .commaiidadas

' por, Arenales, «colaittibnírziov muito; para .estas- vantagens.

,t-Ao. mesmoztempo- oreou-se z uma.força-znavahzparazoppôr‹se á inimiga.

.~.A.flotilha, .oompostarde dous zbrigues, tres corvetasaèY uma escuna .com .tropa

«def desembarquewse .confiouaao mando. de ê-Brown, :commerciante ¡nglez

de BuenoséAyres.

w-As. disputas :entre Rondeau. ez Artigaszprdd uzirão, Ique este labandonasse

-.oz.'sitio.de Montevidéofi-S. Martini Apediuzlicença para- se restabelecer-ldefsua

slando; -Rondeau o Isubstituiu no. commando do exercito, feêAlveanpassowa

_.. eacarregar-se do.sitio,.-cuja ‹praça começava a-escassear de viveres ; por. fim,

faeduzidmao ultimo ex-tremo, zVigodet- offei-'eceucapitulardebeixoideeon

-diçoas.honrosaequezAlvear aceitou.. EstetomouI posseda praça-em 'Junho

«de IBIMHÍit-:ando-em-seu poder cinco mil .e quinhentos prisioneiros, onze

z~.;mil';fuLíS,z11m; parquel .completo de artilharia- e-armazens militares.

Artigas pediu se lhe entregasseIdontev-idéo,.comdchave dwBandmOrien

,tal,; .oujaz petição :lhe foi negada, o paraoppónse = ás suas-tentativas .permu

z--neceu-.nas immediações .uma divisão ás ordens deiSoler, .governador dal 'dita

ÍI ~psAlvoortz-valido .do fiiiitluxo -=que lhe-.havia proporcionadoV esteztriumplio,

-zcotlãegiliu-o-zcommandoiemââchcfe do exercitodo Alto Perú, =e- se .pôz om

«marcha comialgunszreforçoszf-niasf~ltondcau, Ique contava. com popularida

âzde ontreseusâsoldados, recusou zreccbe-lo. Icuja noticia -soube .Alvearom

ziiGordoMa,-.*e› fietrtagodeu á-icapital. ondeoelegerâoz director supremo emlJtinei

.' .rol de -. 1815. zA-'âinshbobdinaçâofidoizexercitoz foi :uma consequencia-destes

.zámanejos dosichofes, .e- oI resultado. immediato á :dizvisão.das›proaincias,

declarando-se umas afavorz do. Rondeame outíiiaspor-Alvear. "

; Nesse; :mesmo tem-po F-ructuoso: Rivera, caudilho. de. Artigos; derrotou

.zas .tropas .de Iiuetios-Ayres, commandadas. .pelo :coronel Dorego.- Solar,

A.zdepois deste-revéz;âteveáordem-de evacuar a praça de lltlontevidéo; .Artigas

zz-'occupoufa o, resolvido a atacar aprovinciu de-Bucnos-Ayres, marchou contra

Santa» Eé,-_-e.afrendou.z VAlvear eiiviouídousFmiI ihomeiis; ás-otdeiis' do bri

. zzzgadoiro vlifitinnafle do coronel Alvares, para conte-los. -

ftlioiitmiloputado peloexorcito do Perirparriv depóra Alxeagzse aprescn~
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tou tambem, de modo queeste não teve outro arbítrio quje demlttir~se`dol

mando, para evitar a guerra civil. Sem embargo, como o consideravão com

bastante popularidadecntre os soldados. seus rivaes- provocarão um movi~l

mento popular em 15 de Abril dc 1815, a favor do qual ficou depostoz

‹ Nesta reunião publica annullou-se a autoridade' do-director',e'da' assem

bléa ; a inunicipalidade chamou a sizov mando 4supremoritlvezir seretirou

para as tropas acampadas a uma legua, e se espalhou orumor que' intan

tava atacara cidade ; a esta voz a municipalidade mandou .armar-todos os

cidadãos, publicando a lei marcial ;~ cortarão-se todas as avenidas, e nesta

situação respcitavel lhe cnvizirão deputados notificando-or que, se não-depu

nha o mando militar, seria declarado inimigo da patria; Obedeceu, e obteve

a permissão de embarcar-se em uma fragata ingleza tuunmandada- por Percy,

que serviu de mediador neste negocio. g ' _

A municipalidade nomeou a Rondeau director supremo, depois de haver

formado uma junta de observação revestida do poder legislativo, substi

tuindo Alvares a- Rondeau, einquanto se achavaá frente do exercito, onde

era necessario. . , _ . _

Quando os membros da administração se desfizerão dos seus con trarios,

puzerão suas tristesl em sujeitar Arligas, senhor de Santa Fé, eenviárão

contra elle uma expedição..ásordensA del Viamont, que conseguiu poucas _

vantagens, emquanto que' Pezuela, reforçado .por tropas européas, venceu'

pouco depois a Rondeau na batalha de' Sipesipe, em 29 de Novembro d-o

1815.

_ Alvear. convoca' os representantes da província; mas-o povo sublevado o

obrigou a renunciar p poder supremo. Balcarce oecupou seu lugar, ea

administração se con iou- a uma junta. 0 novo congresso, reunido ein S.

Miguel de Tucuman, . procedeu ánomeação de' um- director supremo. e a

eleição recahiu em Puirredon, que tomou as redeas do governo com geral

approvação; confiou o mando do exercito a Belgiano, e onvioii reforços a=

S. Martiimque occupa-va as provincias limitrcphes do Chile. Este congresso'

degarou a independencia das províncias doltio d'a Prata em VJulho de' 1816.

s exemplos tristes da desobcdienciaao governo supremo tinhão sido

mui repetidos para que pudessemV cicatrizar-se de' prompto seus crueis vesti-f

äiosàA önarchia levantou orgulhosamentea cabeça. Artigas,‹livre',marchou á

an a riental, e a guerra civil devastou aquelle formoso soloagitado pelos

emissarios do Brasil,I onde estabelecerão alguns gabinetes europeus, suas

academias de desorganisação. Santa Fé, Tucuman, Mendonça e Montevideo

separarão-se de Buenos-Ayres. Os Indios selvagens iiiterceptárão absoluta

mente as commons-ações, e todo o paiz offerecia a imagem da desordem.

Eintul lestado deagoiiia-,seapresentárão abertamente as proposições de uma

transacçao pràr meio de principes estrangeiros para governa-los. Os Portu

guezes. consi, eravão-se' possuidores da Banda Oriental; assim a questão'

sederigiaao outro lado do rio. . , .

_ Erão os príncipes propostosdo modo seguinte: a França propunha o prinl

cipe de Luca ; a Austria negociava pelo infante I). Pedro. Alguns patriotas e'

amassado povo, descansando sobre o seu patriotismoI na pureza de suar

' s
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intenções e rtas provas da seu constante valor, rechaçando toda a convenf

ção deshonrosa ao fim de sua independencia, sem influxo estrangeiro, bus

cavao anciosos uma mão capaz de dirigir com tino, suas generosas dispo

siçoes. ' . ' . ›

Finalmente, 'assim como succede nas grandes enfermidades physicas,

succede nas politicas que só se curão por meio de terríveis crises: assim

succedeu em Buenos-Ayres, nos primeiros mezes de 1821.

O movimento foi tão simultaneo, como sanguinolento, para depor as au

toridades civis; sendo' de mais consideração em Buenos-Ayres, pela maior

.população e pela reunião dos .primeiros corypheos dos movimentos ante

riores. Ernfim, depois de um sacudimento espantoso, daquelles que produz

o rancor popular, muito tempo concentrado, nasceu a calma que succede

sempre como consequencia de uma grande tempestade. Os homens illustra

dos depuzerão suas paixões, e a administração se depositou nos esclareci

dos patriotas D. Bernardino Bivadzivia, D. Martim Rodrigues, D. Francisco

Cruz e D. Manoel Garcia. Estas pessoas estimaveis, que por seu destino em

ditlerentes commissões, fora do territorio que se achavão isentas das pre

vcnções que sempre engendrão as facções, dedicarão-se com assíduo empe

nho,1a observar seus males e a cicatrizar suas chagas, cujo santo objecto

conseguirão coinsabios regulamentos, que formão hoje a constituição da

quellas províncias, fundada. nos principios seguintes, proclamados immedia

tamente.

1° A organisação federal do governo, em seus detalhes, deve ser obra

do queV manifeste a experiencia, desprezando toda a theoria, ainda que

sem sahir dos limites de um systema representativo republicano.

Declarou-sea inviolabilidade das propriedades, a publicidade dos actos

da administração, o esquecimento de todas as dissenções passadas, a tole

ranoia_ religiosa,e o restabelecimento do credito.

Destes principios emanárão, como consequencia immediata, varios regu

lamentos governativos, de cujo tino se tem visto resultados favoraveis em

todos os ramos. Desde o anno de 1822 se estabeleceu um banco de descon

tos, absolutamente independente do governo, o qual, além dos beneficios

que têem obtido seus accionistas, se encontra hoje no caso de fazer frente

como seu- credito ás riegociações de um emprestimo de sete milhões do pesos

fortes, cujo capital deve inverter-sena compra de terrenos e na fundação

de colonias ruraes; mas a organisação- dos estados na nova federação e a

divisão territorial dependem das medidas que se adaptem entre os repre

sentantes peruanos e argentinos, para tix-ar os limites da nova Republica do

Alto Perú, e tambem de exito da guerra contra o Brasil.

A republica do Chile, debai-xo 'do dominio hespanhol, estava governada

por um chefe, com o titulo de presidente: .

Continuou uuida a metropole, apezar do exemplo de Buenos-Ayres, até

18 de Julhode 1810, em que uma reunião popular depoz ao capitão-general

Carrasco,I e nomeouem seu lugar ao conde da Conquista. Debaixo da admi

nistração deste se formalisou. um plano de revolução. Em 18 de Setembro

convocou uma reunião de pessoas influentes por suas riquezas e talentos,



__35.._

as quites, tomando em consideração -o estado da metrópole, elegerão uma
junta presidida pelo capitão-general, que se installou-no Idia seguinte, de

lmixošdotitulo de-Corzscrvadora dos direitos .doreádurante seucapti

vciro. ' ' - " - '

A :junta pediu a formação de um congresso, e a este .fim publicou uma

acta sobre o methodo que as municipalidades tinlião de seguir na eleição

dos :representantes Ozpovo da capital reuniu-se no 1° de Abril, para cumprir

com :este preceito, quando se viu acommettido por um destacamento de

dragões da Conceição, que commandava D. Thomaz Figueirõa, o .qual se

achava sobre as armas, para manter a boa ordem. .Figueirda, .ainda que

empregadopela junta, e, segundo parecia, do partido da revolução, .declarou

se contra ella. Houve .uma escaramuça entre suas tropas e o povo. na qiial

morrerão cincoenta e seis pessoas. O governotriumphou z os principaes cons

-piradores forão desterrados, e Figueirôa passado pelas armas; a municipa

lidade dissolvida, e em seu lugar se estabeleceu' um tribunal denominado

fi-camara de appellação. ` ' ` ` ` ' '

O numero excessivo de deputados, e a illegalidade das eleições feitas pelo

povo, segunda a acta, Iproduzirãogrande inquietaçãoe reclamações fomen

tadas pela população de algumas cidades, contra a capital. Tres irmãos
-l-os Carreiras-g, filhos de um rico fazendeiro de Santiago, aproveitárão

estes momentos de inquietação, e pedirão uma reforma, ajudados da guar

l'nição. A tranquillidadese restabaleceu, porque o congresso, vendoa nc

cessidade da reforma,prommetteu reduzir a metade adoputação deSaiitiago,

e reeleger a da Conceição. Isto verificado, abriu suas sessões por um decreto

mandando que todos os Hespanhóes descontentes,sahissem no termo de seis

mezes, cujo prazo se lhes assignalava para disporem de suas propiedades.

'Este decreto continha uma recapitulaçãodos motivos. que exigião a forma

-ção de um novo governo, e das repetidas conspirações dos Europeos. Ao

mesmo tempo ordenava,que o clero, fosse pago pelo thesouro p'ublico,e não

recebesse emolumentos dos seus freguezes; a liberdade dos filhos dos escra

vos, a do commercio, com restricção ús fabricas de baetilha etólas ordi

aiarias. Os empregos de regedores, a maior parte heredilarios por conces

sões antigas ou por comprafiorâo abolidos; e emlugar deste-systema erroneo,

se substituiu com a renovação annual de seus membros. por meio das elei

ções parochiaes; a esta medida seguiu-se a snppressão de praças inuteis

e a redacção de soldos; creou-se fabrica de armas, escola de artilharia

pratica, e a junta foi investida com a mesma autoridade que Itinha o_ capi

tão-general anteriormente. A moeda conservou a eiligie de Fernando Vil;

e, apezar do desejo de romper a união com a metropole, continuarão as

relações com o vice-rei de Lima.

,Os irmãos Carreirasmnimados do exito de sua primeira tentativzhproje

clarão oppor-se, á testa da provinci_a._Em 15 de Novembro de 181,1, ganha

-pOr-,elles a guarnição, obrigarão aocongresso a depôr os membros da junta

.e .substitui-los por outros tres,__errtre os quaes se contava a José jguel :Çalr

.reira. A junta decretou a iormação de um novo corpo de cavallaiƒia, com o



..-3fi.¬

.nome de'-- 4guarda dehonra, -a cuja frente se collocou o mesmo Carreira;

com esteapoio dissolveu o congresso em 2 de Dezembro de 1811.

A novajunta, denominada pelos Carreiras, de cujo partido era a juven

tude militar, fez` sem resistencia novos regulamentos, e substituiu o pavilhão

-tricolor,ao da Hespariha. Este poder usurpado foi ameaçado por quatro

.conspirações que se conseguiu sutfocar. Asdissençõesentro os tres irmãos;

produzírãoa retirada moinentairea dos membros da junta; rnasreconciliados

depois, tornarão a occupar os seus postos em 27 de Outubro de 1812.

_ O-vico-rci de Lima, a favor da desordem que reinava no Chile, mandou

,ao brigadeiro Pareja, que os atacasse com u'n corpo de tropas. Pareja de

sembarcou em principios de18l3 na costa de S. Vicente, pouco distante

.do posto de Talcahuano, que tomou sem resistencia. A guarnição de Con

ceição se uniu,e com um corpo de mais de quatro mil boinens, continuou

.sua marcha para o Maule, rio quolimita a intendencia de Santiago, da Con,

zcerçao.

Para conter esta invasão, José Miguel Carreira,delegou o governo em seu

irmão, e se por. á frente do seis mil homens. Na noite de 12 de Abril avançou

.um destacamentmque sorprendeu os realistasem Ervas-Boas: estes perderão

muita gente ao principio; porém, voltando do sua sorprcza, se retizerão, e

,conseguirão algumas varitagerts parciacs,coritra ospatriotas. Pareja retirou

.se paraChillarnondo se fortiticou. Como as guarnições que havia deixado em

Talcahuano e Conceição erão reduzidas. ambas as praças forão evacuadaa

,ao approximarern-se os patriotas, que as occupárão som resistencia.

Ajnnta enviou João José Carreira ao exercito, para livrar-se dos dous

irmãos, Sous membros, Peres, Eizaguirre e Infante, resolverão transferir o

Alugar da residencia do governo para Tulca, sobre o rio ãlaiile, d'onde podião

.attenderinellror á segurança do paiz. José Miguel Carreirzncorrtinuava no

.commando do exercitmdebaixo de uma especiede dictadiira independente,

.em todos os lugares occupados por suas tropas. Cairsados os povos de Con

.eeição do seu despotismo, e daindisciplina dos soldados, declararío-se pelos

realitas. ›Carreira provou então sua iriexperienciainilitar, e foi destituido, e

.substituido .plelo coronejlOhiggjns em 24 ‹le šioviambhro de 18I13 ; o exercito

obri ou-o a emittir-se oman‹ o ; no camm 1o ‹ e lintiago e le c seu .irmao
Luiig, forão presos pelos realistas, e enviados á Chillan.

As forças realistas prrinanecerão em Cliillan, perto de um anno, durante

.o qual não houve acontecimento importante. .Depois da morte de Pareja.

substituimo o brigadeiro Gainza, quecliegou com novos reforços de lama.

Os independentes, formavão duas brigadas ;- uma ás ordens de Odnggrns

.em Coriceiçãpl, tèãtplutraèlcbaixo das do lljlalšeria, acarpgaálanzio ttlarlrnelläilr/(j,

não distante e i an. ainza atacou a; a cna,em c arçote .

Rechaçado com perda, teve outro ericoritro no dia seguinte corn 0'higgins.

que vinha em soccorro de Makena, e foi tambem derrotado; mas, vendo

`desguarnecida .a capital, se dirigiuuã ella. IFunâlzrvaI suas lesplerançlils

.em ue O`hi ins, carecendo de cava _aria, não po ia a cança- o. á rn a
_ atrai/lessado oglilaule. a oitenta leguas da capital, quando Odiiggiris assen

,ou seu campo na outra margem, e por uma marcha forçada durante a
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-noite atravessou o rio. Gainzasorprendidomo amanhecerã vista dos patrio

tas, retirou-se a 'l`alca, cidade de que se havia apoderado poucos dias aiites.

vencendo a heroica resistencia de um punhado de valentes, que perecéião

.animados do exemplo de seu digno chefe.

A perda de Talca se attribuiii á junta, que não tratou, como devera, em

guariiece-lasegiiiido sua importancia. O povo, conimovido, a depoz, e confe

riu o poder siiprcino a Lastra; este ofganisou prccipitadamente uma coliim

na,que se confiou ao mando do general Branco (Liu-reino qual foi coiiiplc

tamente batido pela vanguarda dos rcalistas,ãs ordens do coroiicl Floriaga.

O apitão Hilliars, commandante da fragata iiigleza La Fabé, chegou ao

Chile, coin instrucções do vice-rei do Perú. Reunidos os priiicipaes de San

tiagopor Lastra, accordárão ein propôruma capitulação ao brigadero Gainza.

lna qual se convierão.

Em 6 de Maio do 18th se capituloii,que ‹‹ Gainza evacuassoo territorio

do CIiiIe,no termo de dous mezes, com todas as suas tropas, que devião

ser transportadas no mesmo termo: que o governo do Perú reconheceria

K

((

« 'o systema particular do Chile, compromettendo-sc a enviar deputados á

a Hespaiilia, para tomarem assento nas cortes. ›› Eiiviarão-serefciis deambas

.as partes, e a paz foi restabelecida.

Gainza, com differentcs pretcxtos, prolongou a execução do tratado até

á chegada de Ovorio, com reforços de Lima.

José Miguel Carreira e seu irmão Luiz, que tinhão con seguido evadir-se

de Cliillan,em vista desta falta de fé traballiãrão coiii a maxima actividade,

para desconcertai' os planos dos llespa iihócs ; gan liárão a guarnição de Saiitia

go, depuzerão a Lastra,em 23 de Agosto de 1814.0 restabelecer-ão ajnnta,

composta de `losó itliguel Carreira, Munoz e Vribe. Os liabitantes, ainda

que pouco addictos a Lastra, irritados contra esta nora resolução. cliaináriio

O`higginzi de Tiilca, para livrareni-se do poder dos Carreiras. Os patriotas

-vierão ás mãos, protcgi-iidoa sorte omáu partido, ficando Uhiggiiis vencido.

Nesta situação, Ozorio, Successor de Gainza. se apresentou. aiiniinciando

que o vice-rei de Li iiia,iião estava de animo a cumprir a capitulação.

0 perigo da patria reuniu os partidos, que se sulsmettêrãoá autoridade

dajuiita; masa indisciplina iiascida da conducta dos CarreirasJiniia feito

progressos. e a deserção dos soldados foi espantosa. Carreira retirou-se ã

Santiago, deixando o mando a Uhiggins: Ozorio, com quatro mil homens,

avançou ató Cachapual, e forinalisoii o sitio ‹Ie ltaiicagumpèefendido por

Ofhiggiiis. O assalto durou trinta e seis horas. d urante o qua arreira, com

tropas de refresco, se inanteve espectador da acção. lim seguida tornou á

capital, deixando Ozorio em attitude de repetir scus ataques. Nesta situa

ção, tendo Oliiggiiis perdido mais de dons terços da guarnição, evacuou a

praça, abrindo passo com as armas na mão, e se dirigio a capital onde

entrou ú frente de dir/.eutos dragões. _

Os Carreiras só pensavão em salvar-se, ainda que tinhão na capital uma

força de mil e quinhentos homens: as depredações de suas tropas,tiiihão

irritado aos habitantes a tal ponto, que enviárão deputados a Ozorio, pedin

do-lhe que se apresentassea restabelecer a ordem. Mais de duas mil pessoas
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emigrárão do-Clrile para Mendonça, fronteira de Buenos-Ayres ; entre ellas

seiscentos soldados, ,cujo mando tomou Carreira. Ozorio occupou a capital

'e aValparaiso; o territorio do Chile tornou ao poder dos realistas em fins

de Outubro 'de 1814. Houverão perseguições e castigos; muitas familias

respeitaveisforao desterradas para .ilha deserta de João Fernandes, onde

perecèrão algumas de miseria.

Para deter os progressos dos realistas, o governode Buenos-Ayresacan

ftonou em Mendonça tropas que, unidas ás do Chile, se corrfiárão aogeneral

S. Martim. Este se occupou em disciplina-las; e, quandoasjulgou capazes

de medir suas forças, baixou .com cinco ~mil homens ás cordilheiras dos

Andesemnreiados de Janeiro -de 18-17, em dous cor os,sob 0 Commando
. P

dos generaes Soler e Uhiggins. Tendo vencido as primeiras difficuldades
Idos desfiladeiros onde o inimigo se tinha fortificado, occupou a Aconcagua,

Santa Itosa,e demais pontos dominantes do caminho. Os realistas tornárão

posição em Chacabuco, situação de difficil accesso. que domina a planície

de Santa Rosa, por onde ó o unico caminho para Santiago. S. lllartim,sem

esperar a artilharia,,atacou em 12 de Fevereiro ao amanhecer; e, .apezar

de ser inferior em numero, desalojou os realistas, dos quaes honverão seis

centos mortos, quinhentos prisioneiros, e o resto dispersou-se. 0 general

Marcos del Pont, capitão-general recem-chegado da Peninsula, ficou prisio

neiro. S. Martim avançou e entrou na capital, onde o felegêrão director

supremo; mas, havendo ellerecusado a nomeaçãomomcárão em seu lugar

a D. Bernardo de 0'higgins.l Á .

O partido :do rei conservava-se em Conceição, a favor da discreta adrni

rristraçãode Ordonez, que o augmentava cada dia, quando o vice-rei Pezuela,

desejoso de que rccahisse em seu genro Ozorio, as vantagens dotriumpho

de quevse lisongeava,o encarregou de uma expedição de tres mil homens,

que desembarcou em Talcahuauo, em 15 dc Março de 1818, e reunido ás

forças de Ordonez formou um corpo de sete mil homens, que successiva

mente batérão ,os independentes rias jornadas de Quecharaguas,e na desas

~ trosa de Cancha-Rayada, em 17 do dito memcommandada por S. Martim e

0'higgins; nesta perderão os independentes artilharia, bagagens e tudo o

que constitue.o material de um exercito, que foi sorprendido e dispersado.

A incomprehensivel lentidão do vencedor,em não seguir aos Cl1`:lenos,deu

lugar a estes para fazerem os prodigios que obra o patriotismo nos grandes

conflictos. Ajconducta cruel de Ozorio era mui recente para que os habitan

tes não tcmessemve-loentrar.triumplrante Todos se apresentarão a tomar

as armas,ze Uhiggins, seguido por S. Martim, aproveitou momentos tão

opportnnos de enthusiasmopara crear um exercito, que aos -trinta e cinco

dias de seu' desastre se encontrou em disposição de apresentar batalha aos

' realistas, batendo-os tão completamente nas planícies de Maipú, quetodo o

exercito ficou em poder do vencedor, e Ozorio se livrou por meio da fuga.

j. Seusegundo, Ordonez, com o chefe de seu estado-maior, primo de-Rivera,

forãodo numero dosprisioneiros victimasdo assassinatocommettido naponta

de S. Luiz,contra- trinta e cinco officiaes rendidos. Este é um borrão da causa

, .da independencia, que recalre corrtra o sanguinario, que friamorrte manda
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commetter actos doque se estremece a humanidadmquando irão os jjostíflca

a imperiosa lei, que em circumstancias difiiceis exige maiores' sacralicios,

ainda- que custosos ao que os ordena. Mas o attentado de S. Euiz, e por

parte' dos realistasos dopresidenteGuadalajara, que sei com'praziaem mandar'

cortar as orelhas aos desgraçados Indios,que suppunha 'do' partido da revo

lução, e o do governador de S. João da Vlua, que teve a complacencia de

arruinar, com a cidade de Vera-Cruz, todos os' habitantes sem vantagem

alguma, para a causa que sustentava, são actos da mais cobarde atroci

dade;- . ç ' _ 1 '

0'higgins administrou o paiz com um tino, c uma moderação qu'e farão

eterna a sua' memoria. Iintreoutros serviços feitos a causa americana, durante

o seu mando, e importante a= expedição preparada debaixo de sua direcção;

e coufiada ao general S. Martim, que sahiu deValparaiso em 18201.

Sempre consequentev com seus principios de desinteressado do mando,

convocou umaI assemblea,composta dos representantes das municipalidades

de todas as províncias, com o objecto de accordar as bases que devião fixar

o systema mais analogo para installar a representação nacional. Esta assem

biea,começou suas sessões preenchendo o objecto de' sua convocação; mas

insensivelmente os foi traspassando, entendendo-se a discutire a sanccionar

por si mesma, uma-constituição que, bem' seja pelo vicio de faculdades de

quecarecião os que se obrigárão a uma missão que não tinhão, ou. o que

e mais provavel, porque chocava com os interesses de muitos particulares

nas reformas que estabelecia, e constante que geralmente foi mal rece

bida.

O partido.dos Carreiras, que se achava como esquecido, aproveitou a

opportunidade desta crise, e fazendo entrar em seus interesses ao general

Freire, quecommandava a província de Conceição, declarou-se' abertamente

contra a constituição já promulgada e estabelecida; A' província de Concei

ção, reuniu-seadeCoquimbo. Iíestascircumstanciasohumano de Uhiggins,

temendo ver ateada a guerra civil em sua patria, apezar da popularidade

que gozava entre suas tropas, resignou o mando. em uma 'junta popular

reunida em 28 de Janeiro de-1823, composta de D. Agostinho Eizaguirre,

D. Miguel Infante e D. Fernando Errazuri. Este 'triumviralo não subsistiu

mais, que até 3' de Abril, em que Freire foiI proclamado director.

Apenas se encarregou do mando, convocouA um congresso constituinte,

que discutiu precipitadamente um pacto redigido por D1. João Egana, que,

achando-so de presidente do congresso, teve bastante' influxo para faze-lo

passar e promulgar, sem embargo de não ser mais que um delírio po

litico.

Freire,dosojoso de assignalar-se nos primeiros dias de sua administração,

tinha equipado uma expedição que confiou ao coronel Barlavento, para

auxiliar ao Peirú; mas, ao chegar a Arica, soubcrão a derrota do gcncral

independente Santa Cruz, e, com mais precipitação 'que prudencia, deter

minou o general chileno Pinto, que commandava os' restos das tropas quo

lhe deixou o general S. Martim,o abandonar os postos intcrmedios, e regres
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ser a Valparaiso, oride nenhum serviço podião prestar estes soldados á causaV

da liberdade americana.

_" Ofldircctoi' desaprovoii esta conducta, e para palliar um erro commetteu

_ outro, onde-se ã testado umas tropas dosalentadas ; assim experimentou

em' Chi oe, no mezde Abril de 1824, um revéz igiiomiiiioso ãs armas

republicanas, pelo coronel realista Quintanilha, que se sustentava na dita

tlha a favor das dissenções da capital. Desde este acontecimento, fosse fata

lidade ou falta _de tino politico no chefe, este paiz perdeu o repouso de que

g0zava,~e se achou em uma situação tão inquieta, que exegia absolutamente

um remedio.

Vogando o -novo director entre sua falta de recursos e o desastre que'

acabava de solfrer, enibaraçadonas diffieuldades de cumprir sua palavra de'

auxílios a Bolivar com uma expedição marítima e terrestre, deu a demissão

de uma autoridade civil ao senado em 12 de Julho do mesmo anno, mani

festando que a constituição nessessitava uma reforma radical, e não de inedi

ficações segundo a opinião do corpo legislativo. Nesta crise conseguiu D.

Francisco Fuentecilla que o nomeiissem intendente, e convocou urna assem~

bléa popular a qual reelegeu o general Freire para o governo supremo:

investido desta autoridade, declarou annullada a constituição de 1823, e

nomeou uma commissão para examinar' e refiindii' a de 1818 , neste in

terregno legislativo manda sob uma especie de dictadura, iriodificadii so

pelo contrapeso do senado, do poder judicial, e sobretudo pelo caracter

pacífico dos Cliileiios.

Em principios de 182!» apresentou-se ali um delegado do papa, o pa

dre João llluzzi, que, pouco discreto no desempenho de sua missão abso

lutamente politica para dividir os animes, foi immediataniente conhecido

e lançado do Iterritorio do Cliile.

Os acontecimentos dos fins de 1825, apresentão um aspecto summa

mente desagradavel, na inquietação geralque produzem seinpre as perse

guições do poder. Muitas pessoas respeitaveis farão expulsas do territorio,

sem mais crime, que o pertencerem ao partido opposto ao dominante.

Entre outras sahiu para Acapulco, em 27 de Dezembro, o ancião bispo

D. Santiago Rodrigues, sem que a aiitoridade liouvesse procurado justifi

car medidas tão violentas, com razões de conveniencia publica, diante de

qual devem cessar todos os respeitos.

Estas perseguições tomarão mais incremento',desde que o director dele

gen o poder siipremo em Infante. emquantoque elle em pessoa se diri

,gia a terminar a' sublevação de Chiloe, cuja operação teve um exito tão

feliz, como devia esperar se, reunindo esta parte segredada ã rcpublica,em

fins de .laneiro de 1826.

Se o director Freire coroasse este triuinpbo,convocando a representação

nacional, para a revisão do codigo das leis, cunipriria com os altos deve

res de que estava constituido, propcndendo a restabelecer a ordem de que

tanto necessitava sua patria, para consolidar seu systema, e sua prosperi-f

dade. 1 '



Descobrimento do Brasil.

Na vasta divisãeque ao Luso veio

t) precioso Brasil contido fica;

Paiz dc gentes e prodigios cheio,

Da America feliz porção inais rica;

Aqui do vasto oceano no meio b

Por horrivel tormenta a proa applica

ti iilustre Cabral, cointtiiusto acaso,

Sobre gráos dezcseis do nosso occasii.

(DURAO.-c.i|i.\aiuno').

O pequeno espaço que occupava Portugalentre os Estados da Europa

depois da tomada dezGeutii, em Africa, por D. João, primeiro do nome e

decimo rei de Portugal, como acertadamente escreve o Sr. conselheiro

Agostinho Marques Perdigão Malheiros em um seu escripto ine‹iit‹› que te

mos ante os olhos, sobre o dia preciso da descoberta do Brasil, em 21 de

Agosto de 1415, proseguindo seu iilho,o infante D. Henrique,em seus pro‹

jectos dos descobrimentos e empresas marítimas, a quo já em 1412 Iiavia

dado principio em idade de dezoito annos, mandou dobrar o cabo llojadoi'

para o Sul, insistindo neste empenho obra de doze annos, até efiectivaniem

te ser franqueado por Gil Eaniies, natural de Lagos, pelos annos de 1429

ou 1430, e continuou emquanto viveu, que foi até 1460, em que morreu

a 13 de Novembro (1).

Não cessiirão 'os descobrimentos no reinado de el-rei I). Affonso V,

su posto que não com tanta cfficacia; porém D. João, segundo de nome,

e ecimo-terceiro rei, concebcndo a extensão e grandeza das idéas do

illustre infante seu tio, no mesmo anno em que subio ao throno, por fal

lecimento de seu augusto pai, em 1481, progredio; e em 1486 mandou

ao descobrimento do grande cabo que termina a Africa ao Sul, uma expol

dição corifiada a Bartliolomeu Dias, que, sahindo do 'Tejo no fim de Agos

to deste anno de 1486, o dobrou sem o ver, e chegou ao rio a que se

deu o nome de rio dó lnfaiite ; mas no retrocesso o avistou e denominou

-das Tormentasq-entrando em Portugal em Dezembro de 1487, e

 

(1) Reflexões geracs áccrca do infante D. Ilcnriqua c dos descobrimentos de

que elle /oi autor no seculo XV, por D. Frei Francisco de S. Luiz. Lisboa 18!i0. In

dice clironologico das iuweg., oiag. c coiiq. dos Portuguesas nos aiscs ultram.

desde o príncipiodo seculo XV, pelo iiiesnio aiilor, Lisboa 18h1. C irouicd. do des

cobrimento c conquista de Gain-f, por Gomes Eiiiines de Aziirara, Paris 18111. M enro

ria ,sobre a prioridade dos descobrimentos portugueses na Costa da A/ rícu Occiä

dental, pelo visconde de Saniarciinvaris 18liI. Vida do Infante D. ll aiiriqiic, poi'

Candido Lusitano (padre lirancisco José Freire), Lisboa 1758. zisiaqior João dc Ilarrus,

Lisboa 1628, desde a dcc. 1", liv. 1°, cap. 2°, oquai aiitor rqiiivocailiiineiile (Iisse, no

lim do cap. 16 da inesina dec. e |iv.,qii‹.~ o infanto fallcccra ein 1h63; e para provada

aeiicpgano basta,quc .se veja a doação feita por el-ri-i Ii. Aifoiiso V, ao infinito Ii. l‹'‹-r‹

nando em 3 ue Dczeinbro dc 1h60, no tomo 1° das Prou. da Hist. gcncalog, da caso

real porlilgiicra, por D. Antonio C. uii- S., a pag. 503. _ -
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liaventlo tlezeseis mezes e dczcsete dias que tinha sabido; el-rei o chamou

-da Boa Esperança, - nome que conserva (1). ~

Não estava porém destinado para este magnanimo principe 0 des~

(fzotilsrimento da India, alvo de tantas, tão assiduas, e tão prolongadas

a tgas. ‹. '

Coube 'essa ventura a seu primo co-irmão e successor el-rei D. Manoel,

o qual, despedindo para esse fim a Vasco da Gama, sahio este do Tejo

em 8 de Julhode 1h97` e, dobradoo cabo e vencidos osmais obstaculos,

surgio' á vista de Calecut (destino da sua navegação) em 20 de Maio

de 1h98; e daqui partio de volta para o reino em 29 de Agosto deste mes

mo anno, e entrou no Tejo a 29 de Julho ou Agosto do 1199, tendo antes

chegado Nicoláo Coelho, em 10 do mesmo mez do Julho e anno (2).

No anno seguinte determinou el-rei (D. Manoel) mandar em segunda

expedição uma armada á India, a qual, compondo-se de treze velas,

entregou a Pedralvas Cabral. fidalgo de sua casa, filho de Fernando Ca

bral, senhor de Azurara, governador da provincia da Beira, e alcaide-mór

de Belmonte, nomeando-o capitão mór della; o qual, tendo recebido no

dia 8 de-Março (1500) da mão do mesmo rei, o estandarte ou bandeira da

cauz e ordem de Christo, depois de benzida em Rastello, na ermida de

Nossa Senhora de Belém, fundada pelo mesmo infante D. Henrique, onde

 

(1) Ch, Asia., desde o cap. 1°,liv. 2°, decl 1', e desde o cap. lr, liv. 3°, da mesma

dcc. 1'; e cit. Intl. cltron. c outros.

* (2) 1°, Cit. Ind. cltron. ; 2”, Hist. gøncal, da casa real port., por D. Antonio

Caetano de Souza, Lisboa 1812 ;'3", cit. Asia, de Barros: h", Cltron. da ol-reí D.

Manoel, por Damião do Góes. Lisboa 17h9 ; 5°, Jcronymo Ozorio, bispo de Silves, De

Rebus Emman. Reg. Lusitania, Olísipone 1571; 6°, Empresas milít. de Lusit.,

por Luiz Coelho d" Barbuda. Lisboa 162h; 7°, Iiiograplt. univ., art. Gama, Pa

ris 1816; 8°, Hist. do descobrimento e conq. da India pelos Portug.. por F. L. de

(Jastanheda, Lisboa 1833; 9", Ilist. ger de Poring. e suas conquistas, por Damião

Antonio ‹lc Lemos dc Fariae Castro Lisboa 1788; 10°, Asia port., por Manoel de

Faria Souza. Lisboa 1666; 11°, Dialog. da varia ltist., por Pedro -de Mariz, Lis

boa 17119 ; 12° Hist. da ta. India Orient., por ifrci Antonio de S. Roman, ValIa-l

dolid, 1603; 13°, Descobrimentos antig. e modcrn.,pot' Antonio Galvão,Lishoa 1731.

Os autoras do ns. 1° e2°, tom. 3°. a pag. 167: 3°, dcc. 1'. a pag, 63; h°, primeira

parte, a pag. 36; 5°, liv. 1°, a pag. 25; 6°, a pag. 111 v.; 7"; 8', tom. 1°.pag. 7; e 9°,

tom. 9,a pag. 39; 10°, tom. 1°, apag. 28; 11°. a pag 358 ; dão a sahida deGania

para a Indla,etn 8 de Julho de 1h97 ; porémo 12°, a pag. h0,dá em 9.a o 13°,a pag. 3h,

em 20 do dito mez e anno.

Os ns. 1" c 3", dec. 1“, a pag. 7h v. ; 7° e 8'. tom. 1°, a pag. ht ; e 10', tom. 1°,

a pag. 35; dcclarão que surgiu á vista de Calecut em 20 de Maio dc 1h98. O 2° só diz

que gastou onze tnczcs; o h”, a pag. h5, que a 19; o 5°. a pag. h2, que a 22; o 6°, a

pag. 13 v., que a 18; o 9°, tom. 9°, a pag. 70, que a 11 de Maio ott 13 de Junho toi

avistada tuna terra alta; mas que dous dias depois, na manhã de um domingo appa

recérão os altos montes de Calccttt, e com onze mezes' dos mais penosos trabalhos sur

giu; o 11°, a pag. 36h, que a 16 de Março; o 12°, a pag. h6, e o 13°, a pag. 3h, que

neste mez; mas sem declararem o dia.

Os us. 3”, dcc. P, a pag. 81 ; 11", a pag. 36h.; dão a partida de volta para o reino,

em 29 de Agosto de 1h98; 0 h°. a pag. 53, dá o mesmo mez, mas não designa 0 dia ;
o 8°, tom. 1”. pag. 80,v dá a entender que foi em Setembro; e o 13°, a pag. 3h,

que no primeiro deste mrz. Osdc ns 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10”, c 12°, nada dizem.
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hoje existe o mosteiro de S. Jeronymo, levantado pelo sobredito rei-,zdez

sancorou e seguia viagem ein tl do dito mez (i). . `

Navegando felizmente até ás ilhas de Cabo Verde, ahi, daiadp..por`

falta de um dos vasos da armada, andou pairanrlo por .espaço dedotlo

, dias, e fazendo diligencia para descobri-lo não o conseguio; e, para evitar

as calmarias de Guiné, vio-se forçado a empregar-se seguindo o rumo de

Oéste (2), o apparecendo no dia 21 de /ibril,terça feira dooitavario da -Pus

coa, signaes de proximidade de terra, foi esta com 'eiieiio avistada em 22;

do mesmo mez, quarta feira do mesmo oitavario, :is horas de vespera:

surgio a seis legnas de distancia (lellas, dando a um alto monte que se

divisava o nome deMonte Pascoal; e, depois de- fa-zer observar' a- costa, o

 

Os de na. 1°, e li”, a pag. 56; . 6°,a pag. 115 v. ; 8°,a pag.. 91;V ll”. a pag. 4-02; N”,

a pag. 372 ; dizem que (Joelho cliegoua Lisboaa 10-de Julho de 1h99. 0 2', 3', 5"» 7",

10”, e 12°, dão a Coelho corno entrado primeiro que o Gama, mas não dizem. o~ mel c

dia ; o 13° nada diz.

Oõde ns. 3°, a pag. 83 v.: li°. a pag. 56: 6°. a pag. 115 v.I :92 a' nau. 102. POR-m lr

entrada de Gama no 'l`cjo a 29 de Agosto de 1h99; o do n. 1° em 29 de Julho ou Aires-

to deste unno. Os do n. 2", a 10 ‹le .Iiiilio;. 7"; 8°. a pag. 9li ; e 13°, pag.. 3h; dizem

que no mez de Sctemlirounas não o dia; o 1.1°,a. pag. 372_.e 1-2°, apag. 5lt.q.ue a 201

de Agosto; e o 5° e o 10° nem o mez nem o dia.

(1) Gil. Ind. chron. ; Hist gencal., a pag. 168 ; Asia, de iifirroewr pag. 87 v. ;z

Chron. de el-rei D. Manoel, a pag. 67 e r. -. Ozorio, a pag. 57; Empres. milit.,

a pag. 116 -, Biogr. uniu., tom. 6”, art. -(1ai›i*ziI.- se iienrqrie iião diz o dia do re

cebimento da iiandeira c nem o da saliidzi, concorda em tiido o iriais ;. Hist., de Casta;

iiliezia, tam. 1°, a pag. 9.'› e v.; Hist. gar. da Port., tom. 9", a pag. 107.. supposto

ooureulia nas circuuistaiicias, e de o embarque em 8 de Março, não deciara- o‹ dia da

partida ; Asia, de Faria e Souza, tom. 1°, a pags. lili e segs., conihiiia ein indo, mas.

não dízo dia da saiiirla ; Dial. dc varia IiistL, toin. 1°, a paga. 3-75 e 376-: Hist. da4

lri India Orient., a pag. 56; Descobriin. ant. c mod., seu autor somente diz que

Cabral partio na entrada de liiareo; (Jliron. da Comp. ‹lc Jam: do Est. do ltrasil..

pelo padre Simão de Vasconcellos, Lisboa 1663, a pag. 7,diz sómente que Cabral pardo

com uma frota de treze iiúos em Março ; America port.. por Sebastião da ltoclia Pitta,I

Lisboa 1730, a pag. 6; Memorias liist. do Rio da Janeiro. por .lose de Souza Azeve

do Pizarro e iiraujo, llio de Janeiro, 1820, tom. 1”, a pag. li; Corogr. bras., por illu

noel Ayres do CasalJlio de. Janeiro 1833, tom. 1",a pags. 9 e 11; Collccçaio de noticias.

para a liist. a gcogr. das nações ultramar., Lisboa 1826, tom. lt” n. 3. a pag. 179,e

tom. 2°, n. 3. a pag. 107.

(2) Cit. Ind.: Asia, de Barros, a pag. 87 v.; Cliron. da el-rei D. Manoel, a pag. 68;

Ozorio, a pag. 6li; Emprcs. inilit., a pag. 116; Iliograpli. uniu. no cit._tom. 6 e art.:

Hist.,dc Caszanliedanio cit. toin.,a pag.97 ;llist. gai-.dc Port. ,un cit. toni..a paga. 129

e segs; Dial. de varia liist.,a pag. 376; Hist. do la India ()riiznt.,a pag. 56; Desco

brimentos ant. cniod. ; Chron. da Comp. dc Jesus, a pag. 7; Amar. port.. a pag. 6;

Jlfcm. hist. do Rio de Jane-irma pag. li; Corogr. brasil.,a pags. 11, 121- 13; Collcc.

de noticias. tom. 2°, n. 3, a pag. 108. e ioin. li", n. 3, a pag. 179. Quasi todos os es

criptores assignão, como uma das causas de Cabral se einpegar, e para Oeste. lima

tempestade que fez esgarrar um dos vasos da armada que arribou a liislitia. Entretanto

0 piloto portugucz da armada que escreveu a iiavegêiçãii de Pedro Alvaires Cabral. e se

ve no citado tom. 2° da `Collcc., assim como Pero Vaz de Caminha. escrivão da ineiuna

armada que escreveu a el-reia carta que se vê no tom. li" da dita (Jollccçüo, não ialläo

em temporal; antes este diz expressanieiite a sem Iiy haver tempo forte, nezn contrario

para poder scer ii Historia dos descobrimentos e conquistas dos Porlugiiezcs no

novo inunda, Lisboa 1766, tom. 1°, a iiag. 137.)
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praias, ancorou aos 9.5 dias, na paragem a. que deu. o nome -de Porta

.SeyurtnT-por lhe dar acolheita e favoravel abrigo, de escapar ás tormen

tasitvpertgos ameaçadores do maior naufragio (1).

- fAqui' no domingo de Pasooela 26 de Abril fez dizer missa com

pregação, e no 1° de Maio chamou, uma cnuz, cdm as armas e divisa de

el-rel, ficando á região descoberta, o nome de-Vntut -Cauz- que depois

passou ao de- SANTA Cauz, -- e ultimamente ao de-BaAstL- que sub‹

stste (2), e' seguio (3).

 

(1) Sobre as dllferentes circumstanclas a queé posta esta nota, vcjãe-se as citadas

obras, e como são varios seus autores em suas opiniões emquanto á chronologia,sendo

aliás concordcs emquanto o nome de Porto Seguro, que foi dado a paragem em que a

armada ancorott, e a causa de ella ir ahi tcr z sendo certo, que acerca do nome - Pas

coal, -posto ao monte quc se dlvlsou, sómente lallão Casal, Ferdinand Denis (Brésil,

ltaris 1837), e D. Frei Francisco de S. Luiz no cit. Ind.. fundados na carta de Pero

Vaz Caminha, escrlpta a el-rel D. Manoel, de Porto Seguro. em o 1° de Maio dc 1500.

(2) Clt. Ind. chron.: Asia. de Barros, a pag. 88 e v.; Chron. de et-ret' D. Manoel,

a pags. 68 e 69; Ozerio, a pag. 65; Empresas mitit..a pag. 116; Hist. ger. de Port.,

a pags. 123 c 125; Hist. do descobrim. c conq. da India pelo: Portttguczcs, a

pags. 97 e 98.' Asia. de Faria c Settza,a pag. A5; Hist. de Ia India. Orient.,a pag. 57;

Chron. da Comp. de Jesus do Est. do Bra: , a pag. 9.- Antcríca port., a pag. 6;

Ferdinand Denis: Ifist. dos descobrim. c conq. dos Port. no novo mundo, a pag. 37;

Mem. híst. do Rio de Janeiro. a pag. 5; Corogr. bras.. a pags. 17 e 27; Cottec. de

netic . tom. 2",n. 3. a pags. 109 e 110. tom. 11.' n. 3. a pags. 160 e 180 z Aotas ao

Diario de Pero Lopes de Souza, publicando por Francisco Adolpho de Varnhagem,

Lisboa 1839, a pag. 67.

(3) Vnava entanto a nao na azul corrente,

lmpellida de um zephyro sereno:

E dobrilhantc mar 0 espaço ingcnte

Um campo parecia igua e ameno:

lšncrespava-se a onda docementc,

Qual aura leve quando move o feno;

l-L como o prado ameno rir costuma

lmitava as boninas com a espuma.

Du Plessis que os Francezcs governava,

Em uma noite clara à popa estando,

Os casos de Diogo, que escutava,

Admiro no naufragio memorando: -

Depois do heroe prudente, perguntava,

Quem aohara o Brasil, o como e quando

Ganhtlra no rccondilo hemispherio

'fanto tltesouro o lusitano impe rio?

Deus monarchas, responde o Lusitano,

.l a sabes que no Occaso e no Oriente

Novos mundos husoárão pelo oceano.

Depois de haver domado a Lybia ardente :

lã que onde não chegou Grego ou Romano

Passseia o forte llispano e a lusa gente,

Que instruídos na nautica com arte

Dcscobrirão do mundo outra grã parte.

llo Teie ao China o Portuguez impera,

De um pólo ao outro Castelhano voa.

E os dons extremos da redonda esphera

Dependem de Sevilha e de Lisboa :

Mas depois que Colon signaes trouxera

(Colon, de quem no mundo-a fama voa)

Deste novo, admiravel continente,

Discordo com (Iastella o Luso ardente.
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Dada esta succinta noção historico . e clironologica dos descobri'

mentos pelos Portuguezes até ao da terra do Brasil, e pondo-se como certo

r

 

Já se dispunha a guerra sanguinosa;

Porem o commum i aos dous intima

Arbitrio na conten a duvidosa

Que a arte competente aos reis estima.

Desde toma Alexandre imperiosa,

-Deixando ambos em paz, a empresa anima,

E uma linha lançando ao céo profundo

, Por Fernando e Joao reparte o mundo.

Na vasta divisão que ao Luso veio

O precioso Brasil contido tica;

Paiz de gente e prodigios cheio,

Da America feliz porçao mais rica:

Aqui do vasto oceano no meio

Por horrivel tormenta a proa applica

~ 0 illustre Cabral, cpm fausto acaso,

Sobre graos dezeseis do nosso occaso.

Da nova região que attento observa

Admira o clima doce, o campo ameno,

E entre arvoredo immenso a fertil herva

Na viçosa extensão do aurco terreno:

Coberta a praia está de grã caterva

De incognita nação que com o aceno,

Porque a lingua ignorava, a paz convida,

Ergucndo-llie o trophéo do autor da _vida.

iara o tempo em que alegre rcsuscita

A verde planta que murchou no inverno;

- E quando a solar mota o tempo excita

Em que o rci triumphou da morte eterno:

'fão sagrada memoria a frota incita

A celeorar ao vencedor do inferno

O sacritlcio d'onde a fo venera

A aixão que emtal tempo succedera.

"m frondosa ramada o Lusitano

Uin altar fabricou no prado extenso,

Onde assista ao m sterto soberano

Da lusitano esqua ra o povo immenso:

Ao rei triumphante do infernal tyranno

tldorifero fuma o sacro incenso,

E a victima do céo que a az indica

A' gente e nova terra sanc iflca.

Notar o Americano ali contende

Do sacrosanto altar o acto sublime;

E tanto a simples gente o aceno entende,

Que parece que a acção por santa estime:

Alguem, que olhava ao celebiante, emprende

› 0 gesto arremedar que orando exprime,

E as mãos une c levanta, e talvez solta,

E quando o vo voltar tambem se volta.

(zomo as nossas acções talvez espia

O pelloso animal que o matto hospeda,

E quando vo fazer, como a porlla,

'l`udo posto a observar, logo arremeda :

Tal ogentio simples parecia

Que nem um pe, nem passo dali arreda,

E o santo sacriflcio attento e mudo,

0 que aos mais vlo fazer, fazia-o tudo.

_ qui, depois que as turbas eloqueiite

Dieta o sacro orador pio conceito,

E a fe dispensa no animo va lente

Do nobre ovoa pro oga-la eleito:

Participa a ceia a c ristãa gente,

l-I o dom recebem com ticl respeito;

E ú fama que Cabral, ue os convocäira,

lllon ando sobre um a to assim Íallára :

lr .loriosa nação que a terra vasta
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.ter sido Aeste no dia 22 de Abril de 1500, cumpre que mostrando a varie

dade de opiniões de tantos e tão abalisados autores, que sobre este ob

 

Vais a livrar do paganismo immiindo,

A quem esse orbe antigo já não basta,

Nem a immensa extensão do mar rofundo:

Neste occulto paiz que o mar afas a

'l'cm teu zelo or campo um novo mundo;

E. quando tan a fé seus termos sonde,

Outro mundo acharás, se outro se esconde.

‹‹ Oh lprofundo conselho! Abysmo immenso

Do poder e saber do Omuipotente !

Que estivesse escondida no _orbe extenso

Tanta parte do mundo a sabia gente!

(lincoenta e cinco scculos sem senso

Das nações deste vasto continente

lã cm tanta indagação dos sabios feita,

Não caliir-nosna mente_ nem suspeita!

‹‹ Mas combine-se o dia, o tem po, a hora

Em que a Alta Providencia aqui nos guia;

Quando á ignoranciaChristo o perdão ora ;

Quando morre na cruz, no proprio dia :

Na bandeira do mar triump iadora

Tremulámos as chagas com fe pia,

E nellas quiz á grei que em sombras langue

Vir neste dia a otfereccr seu sangue.

« Goza de tanto bem,terra bemdita,

E da cruz do senhor teu nome seja;

E quantoa luz mais tarde te visita,

'l`anto mais abundante em ti se veja :

Terra de Santa Cruz tu sejas dita,

Maduro fructo da paixão na igreja,

Da fé reuovo pelo fructo nobre,

Que o dia nos mostrou que te descobre. »

Dizendo assim ajoellia; e cruz entanto

Sublime n'um outeiro se colloca;

O exercito formado ao signal santo

Se prostra humilde pondo em terra a boca =

`Pasnia o gentio, e admira com espanto

A melodia com que o Geo se invoca,

llymno entoando á cruz pios cantores,

E respondendo as tropas e os tambores.

Terra porém de ois chamou a ente

Do Brasil, não da ruz, porque a trahida

D`outro lenho nas tintas excellentes,

Se lembra menos do que o foi da vida:

Assim ama o mortal o bem presente;

Assim o nome esquece que o convida

Aos interesses da futura gloria,

Aos bens attento só da transitoria

Observa obom Cabral todo o prospecto

Da immensa costa: epelo clima puro,

Pelo abordo tranquillo e iiiar quieto,

Chama o seio em que entrou Porto Seguro:

E olhando comsaudade o doce objecto,

Do seu destino se lamenttfescuro

Que pelaenipresa a que mandado fora

Não permitte na armada outra demora.

lltanda depois ao Luso dominante

Um aviso ao clima descoberto;

Nem tarda Manoel, então reinante,

A enviar um cosmographo que experto

Da escola fora que o famoso infante

Para a nruitica sciencia tinlia aberto:

E Americo dispõe que ao Brasil parta,

De quem deu nome ao continente, a carta.

lã por ter quem nos nossos i terprctc

Do ignorado idioma a escura orte,
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jacto escreverão, dos quaes me_afaslo, exponha os fundamentos da exac;

tidao da minha, patenteando assim o erro das suas (1). ' *i

Jeronymo Ozorio, bispo do Silves, a pag. 6h: Damião de ›Góes,.

a pag. 68; Sebastião da -Rocha Pitta, a pag. 6; Frei Raphael de 'Jesus

 

Alguns em'-terra condemnados mette,

Devidos por delicto ii crua morte:

A vida como premio llies promette,

Quando com peito se alrevesseni forte

Aesperar no sertão nova viagem,

Aprendendo os rodeios da lin uagem.

Com acenos depois a gente ruta

Os seus, que lhe deixava, recommenda,

E no claro perigo em que os repiita,

Armas lhe deixa que na guerra olfenda :

lia-lhe a especie, que ali bem se commuta,

Em ue possão tratar por compra e venda:

Espe nos cascaveis, anzóes, cutelos,

Ca painlias, fuzis, serras, martellos. _

em se demora mais a forte armada;

E, convidando o vento, estende a vela,

Corre a barbara gente amontoada

Ao embarque nas naos da tropa bella;

E, ao que úde entender -se, niagoada

Por sauda e que tem de mais nao ve-la,

Com aeenos e voz enternecida

Fazião a seu modo a despedida.

lllas saudosos os tristes desterrados,

Correndo immeiiso risco a lingua aprendem,

Recebendo alimentos commutados

Pelas especies que ao gentio vendem ;

Talvez os tem eo'a cilhara encantados;

Talvez com cascaveis todos todos suspendem :

lllas o objecto ue a vista mais lhe assombra

E' ver dentro o espelho a pro ria sombra.

Extatico qualquer notando a mira

Dentro ao ierso crystala horrivel cara :

Pergunta-lhe quem é, como se ouvira;

E, 'crendo estar no inverso o que enxergara,

De uma parte a outra parte o es olho vira;

E, nao topando o vulto na luz c ara,

'falha que o vidro quebra, por ver dentro

Se a imagem acha que observou no centro.

lllas, emquanto estes errao va abundos,

Americo Vespuci e _o forte Cool o

A longa costa o os seios mais profundos

Demarcaváo no nautico conselho:

Descobridor tambem dos novos mundos

Foilaciiues na marinha experto e velho,

De quem jádemarcadoem carla oiivimos

Esse ameno reconeavo que vimos.

Eu depois destes, na occasião presente,

Quanto o vasto sertão nos encobria

Descobri, pondo em fu a abruta gente,

0 reconcavo interno da aliia:

Notei na. vasta terra a turbzr ingente,

Que mais Europa toda não teria,

Se da grã cordilheira ao mar baixando

Desde o Prata ao Para se for contando.

(DURÃQ-caiiaiiuiiiih)

(l) Todos os escrlpiores, ã excepção de Abraham du Bois, que allirma ter sido em

1501 (lllem. hist. do Rio de Janeiro, cli., a pag. 102), ao qual seguirão os aiitori-e

da Hist. de Port., traduzida por Antonio de llloraes Silva, são coiieordes cmqiianlo

ao anno do descobriinciiio; são porem discoriles cmqiiaiiio ao dia.
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` Itno Castrioto Lusitano, Lisboa 1679;, a pag. 6-. Frei Gaspar da Madre de'

Deos, a pag. lt _da Memoria para a tistoria da capitan. dc S. Vicente,

Lisboa 1797 ; 'Beauchamps, tom. 1°, a pag. 42 da Ilist. do Bras., tradu

zidafpor. Pedro José des-Figueiredo, Lisboa 1822; Pedro de Mariz, a

pag. 375; Luiz. Coelho de Barbuda, a pag. 116; o autor do artigo

-Cabral-na Biographia universal, a pag. M2 do tom. 6°, e o antorda.

Ilistoria dos descobrimentos e conquistas dos Portuguezcs no Novo Mun

do, a pag. 137, e tambem Damião Antonio de Lemos, no 6° tom. da Poli

tica moral e civil, a pag. M5, edição de 175o ; e Francisco de Brito Frei

ro, na Nova Lusitana, liv. 1°, paragrapho 18, dizem que foi no dia 21v

de Abril.

Fernão Lopes de Castanbeda, a pag. 95, assim como João de Barros

a pag. 87 v., dão tambem o mesmo dia 2h; mas- accrescentíio, aquelle a

circumstancia de ser a derradeira oitava, e este segunda oitava de Pascoa;

o padre Simões de Vasconcellos, a pag.I 7, e Constancio, seguem a Barros ;

o piloto portuguezfque escreveu a navegação de Pedro Alvares- Cabral, tam

bem concorda no dia, eI declara, apag. 108 tom. 1”, que era uma quarta

feira do oitavario da Pascoa.

O autor da JVoticía do Brasil, a pag. 5 do tem. 3°, n. 1, da citada

Collecção de noticias (1), e D. Antonio Caetanojde Souza, a pag. 168,

dizem, que no dia 25 de Abril; Frei Bernardo de Brito, que em 27 de

Abril (2) ; e Damião Antonio de Lemosde Faria e Castro,que em 8 de Maio,

`a pag. 120. O autor oit., a pag. 155 do tom. 2.° da cit. Calle/ação de noti

cias. dá odia 3 de Maio. z

Antonio Galvão, a pag. 35; opadre Antonio Vasconcellos (3) : Bernardo

Pereira de Berredo, nos Annaes historicos do Estado do Maranhão, a

pag. 16; Balthazar Telles, na Chron. da Comp. de Jesus da província

de Portug., Lisboa 1.645, a pag. 430 ;' Manoel de Faria e Souza, tom. 1',

cap. ltlt e seg. ; e Frei'Antonio de S. Roman, a pag. 57, não designãoo

dia.

Manoel Ayres do Casal, a pag. 11s ; José. de Souza Azevedo Pizarro e'

Araujo, a pag. lt ; Ferdinand Denis (Brasil) ; e D. Frei Francisco de S. Luiz

no Indice chronologico, assignão e marcão o dia 22 de Abril. Abreu e

Lima, é da mesma opinião, assim como Bellegarde e Albuquerque, com

os autores da obra intitulada Os Portuguczes em Africa, Asia, Anterica

e Oceania, Lisboa 1848, tom. 2°, a pag. 97. '

Os autores do paragrapho precedente, são os que lixão com exactidâo- o

dia do descobrimento do Brasil ; o famigerado Casal, a quem o illustradoI

Ferdinand Denis segue, e o erudito Pizarro, estribão-se na autoridade de

 

(1) E vejão-sc a respeito deste autor as-Itcflrxões criticas-poi' Francisco Adolpho

de Varnliagen, no tom. 5° da uiesma Collccçúo.

(2) Elogios dos reis dc Portugal, Lisboa 1603, a pag. 83.

lö) Anaccpltalrcosis, Alitncrpio 1621, a pag. 265.



Pero Vaz de Caminha (1): o o bem; eonheoidoD. Froi-Fratiöisco-do Szíuiz .

não só nesta, mas tambem na .dopiloto portugueL-que escreveu' triuiiieiê'

  

'(1) Ela o que av este respeito dit opádre 'Gasnlma sua Corograpltiu'brusflíça;piíitli‹

'cando em- seguidafä cartaítle Pero Vaz 'de Caminha é -f o ,' f| , - ' ' '

llaveiido tielaufido' o 'descobrimentddo _Brasll' c'o'rr_'t"*'Bat't'ôs;'(i6è'st _e"01.'0rio á” vista,

communicandmseimetle dis no' atéhltiotlaírettlmarinhzt do'lt_to de_Janeli~'q cƒópiá” de

uma- carta' escrlpla em' Porto Segitropor Pero Vaz de Gamiltliëi; cotttpttnlielrode liitdral

vez, que refere o caso em conirarltiidaqttelles otttros, 'ltâltiiäitigV olh tfttiitdeza, 'thitsttlé

com vcracldadepalpavel, mevi' bltflgado â't"`da;r-Iite'_ preleizëliitltt :"e' esllmel taliloftino

encontro; que escrupttlisolurla lnjustloa aos meus' leitores, nãolltltjls ,dando aqtltijtleila a
cópiascguüll_lc:___tfl.,-. _. .,- .

'u' Senhor,` posto; que" ho Capltamníoor desta vossa' frota. e"ásy_ iloffoutroifiëztplifaos

escrepvam Ii ' V. "IL ha nova"do;ac.tlatnetttó_desta vlosá' terra 't_tova`, que se . oratteizsri

navegaçon achou, nom Iebtarey tambeem de dar disto ntlnlta 'comia a V, A. ašy cotn`_

eu melhor poder, aimda que _ era' liobeetn eomtar. e falar lio sayba peoi' que todos

fazer; pero' tome V. A. ntlttltairtloraitcitl per boon vomtatle, ta' qtlaal 'beem eetztttçizott;

queI pera llus romesënliir' (1), nem atrai* ajttfaqttyde ,potfer 'tllaisca 'aquill_`o. que \'~y', e

me' pareceo : ,da maretihajem, e sanigradttrus' do 'caminho nom daréy 'aqiiy cotnia a Y. _1.\_.

perqne ho nom sabertƒy fazei-je hos 'pilotos devem leer ese cuidado; e' por tunltio Settltoi'

do que ey dc falar. começo. e tlitto. que lia parlitla de Belem, tfombj V. A. sabe, foz/se

gundo feira 9 de Março ; e sabbadd 1lt ‹l'o dito 'Inez' aintre has ollo' ciiqve' orais nos aclía

mos amtre has canareas' tnasperto da Grant (ianarea. cttly attniäiiiogíiodo aitiieele dia
em calma aa vislrl delas obra dev tresÀ ou'q_natro lagoas i c Domingo T2 t'l‹_t dito ines :tas

des oras pouco lmls ou menos ouvemos vista' das ilhas de Cabo Verde gaÍsíabet' da illia

de Sam Nlcolao. segundo dito' dePero Escolar piloto. e' ha nonte' segulnte_n'at_setítnndât

Íeyra lhe amanheceu, sc perdeu da frota' VaascoDaInytle com ha' sna intao, sem' lty aver

tempo fortcj, nem rtontrairopera poder seer. Fes lioüapltatn moor suas diligeticlas pera'

ho achar a' httutnas e' a outras partes. c nom pareceo thais; e ttáysegttltitos noso omni

nlto per ese mar de Iomgo ataam teroa feyra boitavas de' tiaseoa que foram 21 dias da

Abril, que topamos alguns' syuaaes de terra, seendo dazdila' illia, segundo lios pilotos
deziam, obra de 660 ou '6-70 iegotts; hos quaaes lteram tnttyta catntidadeztlervps corn--I

prldas a qua. lios mereantes chamam' boteiho; easy 'otttras álque' tamlícemchamattt

liabo Dasno : e attqttarttt feyra segnimte pola manliãa toptimos tivos, ti qultchamant

Íttraq-bttchos : e' neste dia a oras dearespora oiii-emos vlstade tt-ƒirtna saber : pritnelriíf

mente de Ituuntjgrztttde monte, muy alto' e retlbndo, e dott`t`ra§'set'ras mais baixas alto
i-¡ulI delle. e de terra cinta com grandes arvoredotn' 'alto quaal ;monte' alto ho (Zapittitn

pos nome-ho monte Pascoal, e aa terra lia Terra' da' Vera Cru; (Q) nlfandott' lttttçar [to

prumo. c acharam 25 brasas, e a ho sol posto, obra' de' seis légoasdc' terra snrglmos

untcoras em 19 brasas amcorajem limpa. Aly joúvethos toda aqtlellttf noite, e;_aa quinta

feyra pola manlriia' fezemos vela, 'e seguimos direito' aa' terra ; `_e liosnavios pequenos

diante hymtlo por 17, 16, 15. 1lt. 13, 12. 10. e 9 vbratsaištkt-tazt tnea' legoa de terra.
omde todos lançamos zntroras em dlrelto da ltoccá de htturrt' lrio": e ciicgariatiíos alesm

ancorajetn nas 'des oras pouco ntais ou menos: eftlalyotttfiemosf vista ele'l¡to,trte'`ett.¿~{(pie`

ttmduvam pola praya obra de' sete ou' oito.- segtindo ltos itavios peqnepos tiLsset-ztntpoi,

chegarem primeiro aly, Lamçautos hos batees. e' esqulfes toi-mic vteruni loko totloiqsÍ

(Iapitattos das naaos a' esta' nano do' Ca pllam moor, e 'aly_ Íalarafitftt: Ic”l`t't`›'_('.1`êt|'›llam_ mandou;

tio baleel em terra' Nicolaao- Coelho pera veer aquele li'io;'- etautb q`u'e"ele_`_começou

pera la de hyr, acodirant pola praya homecns _qttantlo_dotts,.qtt ndo _t'r`éz'f;` demàneira'

que quando iio bateel chegou ua bocca do liio, lleram' iliy (kaol o, on 'viutte ltoifteetts

pardos todos nuns sem tteuhuuttta cottssa, que lhes cobrise suas yergonltas. 'frnziam

(I) Iiotttâssxtntn z enfeitar, adornar. I . ~' t - "-'--^- ^'-- f

t2) Seo novo hornisplterio não tivesse ainda appurccido, ora necessariamente agora Pedral

vez oscu descobridor. , o _ t . .. t ,›

7
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ãtlçšto defiabrulç _e‹eu sou da mesma opinião destes ¡nsignes escriptores,

por ser a verdaderrapcomo passo a mostrar. ' › a . - a

 

arcos nas maaos. e suasrseetas ; vynham todos rijos pera aho bateel ; e Nlcolaao Coelho

lhes fez synaalqtte posèsem hos arcos. .e eles hos poserorn aly: nom pode delos areet'

fala, nem' cmtemditnento que aproveitasc polo mar quebrar na costa: soomente deu

lhes ltutnríbarete vermelho, e ltunma carapuça de linho quelevava na cabeçtne ltuutn

sombrcyírprpre, í ,e litfutn delestllte dett huum somhreyro de penas davescotnpridas

com hfuuniaicopezittlia ,pequena de penas vermelhas, e pardas coma de patpagttyo :e

otitro lhe deo lrulrinfllarnal (l) gramde.I de corntlriltas bramcas, mcnzlus,.qtte querem

parecer dfaljnveitza: hasqttaaes peçascreo que ho Gapitam manda a V. com isto

se voholi aas naaos por seer tarde,e nom poder tleles avefr mais fala por aazo do mar (2) . l

'e A noutescgttimte ventou tanto :neste com chuvaceiros que .fez casar has naaos,

efešpecinlinetttc a capltapa: eaa sesta pola manhãa aas oito oras pouco rnaís ou tnenos.

¡rer conselho dos Pilotos mandou ho (ktpltatn levantar ancoras. c fazer vela : e fomos

tlelomgo dacosla com os batees, e esqulfes amarados perv popa comltra ho Norte, pera

roer seachavzttnos algnunta abrigada, eboo pouso, orndejouvesetnos pera tomaragua

e lenha; nom per nos ja mingttar; nias peranos acertar-mos, aquy; liqnantlo fezemoo.

vela,l seriam jane praya' asentados junto combo lilo obra de sesenta ou setenta _ho

merns, .que si; juntavam aly poucos e poucos. Fomos delotngo; ç mandou ho Capi‹

tam nioor ahos travios peqnenosrqtie fosem mais chegados aa terra ; eque se achascnt ,

pouso stigttro pera as naaosnqtte`amayuasertt. Eseendo nos pola costa obra de 10 legoas,

domde nos levamlamosl acharam hos ditosnavios pequenos hnum a Recife com huum _

porto dentro nruytolwo, e niuyto seguro com hmtma muy larga entrada,4 e meteram¬

se detitro,_c amayttaramä elias naaos aribaratn sobrelos; e huum pouco ante sol posto

amayiiaraut obra de htuftttra lagoa do areeife, e antcoraram se' em 11 brasas. E seendo.

Afonso Lopes, ttoso piloto em huum daqueles navios pequenos per tnandado do Capi~

tam mootgperƒ sI-er homem vyvo e deestro pera iso. meteo se logo n_o t-sqttifc a somdarI
hoI porto dentro: c tomou em huuma almaadia dons daqueles homccns da terra man

ccbos, e de boosf corpos; e huum deles trazia huum arco, e .seis ou sete seetasz e na_

praya arndavatn muytosj com seus arcos e sectas,e nom lhc aproveitaram Tro veos logo,

 

já denoute, aho Capitaqi, omde foram receburlos com tnuyto prazer e festa.
« A felçam deles Ihee seereni pardos, maneira de vermelhadns, de boos rastros,

e bons narizes, beem feytosi.V rlmdatn nuus sem nhuuma cobertura: nem estimam

nltnutna cousa cobritznem mostrar suas vergonhas : e estam aa cerqna dlso com tamta

lnoccmcla como teemein mostrar ho rostro. 'Praziatn ambos hos belços debaixo furados,

c nretudos per eles senhos (3) onos doso bratncos de cotnpridam de huuma naao tra¬

vesa, e de grosura de huum fuzo dalgodam, e agudo na ponta, coma furador. llletem
nos pola partelde dentro do beiço, e ho que lhc fica antre lto-beiço. c ltos dentes, hce

feito coma roque denxadrós: e em tal maneira ho trazem aly entcaxado, que lhes tton_t_

da payxant, nem lhes torva a falar, Item comet-,nem beber. llos cabelos seus sam coze

dios; e atndavam trosqnyados de trosquya alta mais que de 'sobre pemtetn, de booa

rzramdttra, e rapados ataaper sinta das orelhas: eqhuum deles trazia per bayxoda so

lapa de fonte a fonte pera (letras huuma maneira de cabeleyra de penas-dave amarela,

que seria de compridam dchuum conto, tnuy basta, e muy çarada (li), que lhe cobria

ho toutiço, e has orelhas: ha quaal amdava pegada nos cabelos pena e pena com huu

ma comfeiçatn bramda coma cera, e nom no heera: dc matteyra que amdava ha cabe‹

leymmtiy redonda, e muy basta, e muy iguahque nom fazia mingoa mais la vajcm

pera ha levantar, , V › -

« Vllo Capitam, quando eles vlcrant, estava ascntado em huuma cadcyra, e huuma

(t) linux.: enfiada.

(9) Aszs on Aazo: motivo, cansa.

_ (a) Sexvuos vem do latino stueurt : sonhos onos doso, i. c. cada um seu ono d'osso.

(if Çztttsos: cousa queeitcula,tusnoana.
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.Caminha ia por. escrivãmda armada, e-o que escreveua.tiavogaçño;-do.›.

Cabral, era piloto da mesma armada, ambos portanto, teslemutthaszpresettlf

 

alcatlfa ahos pees por estrado, e beem vestido com hnum colar douro muy gramde aho

.peacoçtfl e Sancho tle/lfoar, e Simam de Miranda. e Nicolaao Coelho, e nyresllorea,

_e nos otttros qtte, hquy ua naao com rle liitttos asetttatlos no chaao per esa alcatlfa.

Accmderam tochas, e etntraram,e nom frzt-.ram tthuuina-ntetiçatn de cortesia, nem do

falar alto (Japltammem a Vttitigttem: pero huttm deles pos ho olho no colar do Capitam,

~e começou dacenar com ha uiaao pera aa terra ; e depois peraalto colatzcotna que tlezia

.que aria em terra ouro: etambem vio Imum castiçal de pratageasy mesmo acenara

pera aa terra, e emtam pera alto castiçal, coma-que avia tambeem prata.

‹‹ lllostraratn lhes`` huum papagayo pardo. que aquy ho Gaipitum trans; tomaram no

.logo na maao, e arenarani pera aa terra. coma que lws aria hy; niostrarani lhes liuutna

galinha, e asy aviam tnedo dela, e noln lhe queriam poeer ha tnaau : edepois ha totua

ram coma espantados. lleram lhes aly tle comer pam, e pescado cozido, uonfeytos,

farles, mel,e figos passados: nom queserrtn comerdaquylo easy nada; e alguttma cottastiV

se a provaram Iancarattt na logo fora. 'Frottrerant lhes vinho prr littuttta-taca. pose;

ram lhe asy ha boca tam -malares, e nom gostaram dele nada, nem ho queseratu utais.

'Frouveram lhesagoât per huuma albarada (Hz-tomaram dela senhos bocados; e nom

beherant ; sootnetite levavam .ha cas, e lattçavatn na fora. :Vio ltuuut tleles Imumas

comtas de rosairo hramcas,-acenot ,c Iltasdesem, e folgott muyto com elas,_e lamçott

has aho pescoço, e depois tirou has, e embrulhou has no braco. e átcettava pera aa

terra, e enttam pera aas coimas, e pera alto colar do Capitam; coma que dariam 'ottro

per aquylo; isto -tomavamonos asy polo desejarmos ; mas se ele queria-tlezer que le ra

rla has taomtas, e tnals ho colar, isto nom queriamonos entemder; perqtte lho nom

aviamos de dar; e tlespols tornou has comtas a quem lhas de`o; e etntam esurarattii se

asy deeostas na alcatifit a dormir, sem teer nhuttma maneyra de eohriretn suas vergo

nhas, haas quaes nom heeram fauada. llo (lapitatn lhes mandou poeer aas caiu-rats se‹

nhos coxys; e ho da cabeleyru procurava tasas pola nomqttebrarz c iançarant lheshutttn

manto. entcima, e eles consentirttm, e joreram e tlormirant. - .

‹‹ nho sabado pola tuanltãa - mandou ho Capitam fazer vela; e fomot demandar hn

eritradtt, Ita quaal hecra muy largua, e alla de seis a sete brasus, e etntraratn toâlaltts

ataaos demtro, e amcorarant ,se em cinco, seis brasas: ha qnaal amcorajem demtro he

tam gramde, e tam fremosa, e tam segura, que podem jaser demtro neela tnais de du

zentos navios, c naaos. E tanto que has naaos foram pousadas, e ancoradas; vieram

hos Capitaaos todos aa esta naao do Gapitant moor ; e daquy rnaudott ho Capitão Nico

laao Coelho, e Bertulamett Dyas que fosem em terra, e levasetn aqueles dous liotneetts,

e hos leyxasem hyr com seu arco e seetas: 'thos quaaes tnandou dar senhas camisas

novas, e. senhas carapuças vermelhas. e dous-rosairos tie comtas hramcas doso, que eles

.levaram -nos braços, o seuhos cascavees. e seruhas campaluhas; e mandou com eles pera

ficar la hnum tnaucebo degradado, criado de Dom Joham Teelo, aquem cluuuzttn afonso

llibeyro. peru antdar la com eles, e- saber de seu viver, e tnaueyra; e~ a my mandou

que fose com Nicolaao .Cor-lho. Fomos asy de frecha direitos aa praya. YItly acodiram

logtto obra de duzentos ltomeeus, todos nuus, e com arcos, e seetas nasmaatis. Aque

les que nos levavamos, acertaram .lhes que se tifastasent, e posesem hos arcos; e. eles os

puseram, e nom se afastar-am muyto ; abasta que puseram seuslarcos : e entamsayrant

hos que nos levar/amos, -e ho mancebo` degradado com eles ;~ hos quaes asy como say

ram, nom pararam mais, nem esperavam hnum per otttro.se nom aquem mais coreria;

0 Il-'Isilfítni huutn rio, que per hy core dagoa doce ; de tnuyta agoa, que lhes dava pola

braga, e outros muytos com eles; e foram asy corendo aalem do rio amtre littuntas

moutas de palmas, omde estavam outros, e aly pararam. E naquylo foy ho degradado

com hmtm homeem, que logue aho sayr do bateel ho agasalhou, e levou ataa lu ;-e Ioguo

ho tornaram a nós ; e com ele vieram hos otttros que nos leravamos, hos quaaes vy

nham ja,nutts, e sem carapuças. E emtam se começaram de chegar nmytos, e emtra

(Í) ÁI-BAIIRADA: vaso de duas azas, liojc quasi ao conhecido pelo nuniede-txt-'uzm



_.32_

oiaes<e do vista, e por isso tnerecedores de toda a fé, mormente atlondeit

do-sefá singeleza e minueiosidarlo do sua narração (maximo do primeiro), '

 

vain p`o|a heyra do 'mar"pera ahos liatees ataa que mais nom podiam ; e traziam cabaa

ços dagoa; e tornavam alguuns liarys que nos levavatnos,e omohizniosdagoânre tra.

zlanbsflalios batees; nomque elesdc todo chegasem a bordo do bateel. mas junto com

ele lançavam nos dal maao. e nos tomnvamolos; e pediam que lhes desem alguma como,

LevavaNlcolaao Ooelho ÇascaVeea. e mauilhas ; aa huuns dava huum cascavel, e .a ou

tros huuma mattillta ; de maneyra que com aquela enicarva *mzoasy nos queriam ~dar

ha maao. Davam nos daqueles arcos,-e aeetas per sombreyros, e carapuças de linho, e

per qualquer cottsstrqtte' lhes homeem queriadar. Daly se partiram lhos outros dons

rnancebos, que nom hosvimos mais. - '

‹ -zu ›/l ndavam aly 'tnuytos deIes,--ott -casy ha mayor' parte que todos traziam aqueeles

hicosfdoso nos heiços ;›e. algnuns. que. andavam setn eles, trozionrhos lieiçog furtados.

e nos lburacos traziam littuus espelhoa de páao. que pareciam espelhos de horaclra›;_ e

algunos traziam tres daqueles lbicos, a saber lintttn na metade. e hos dous nos cabos.

E amdavrrm hy outros quartejados de cores: a saber, deles ametadede sua propria cor,

e; ametnde de tintura negra. rnaneyra dezulada; e outros quartejados descaqttes (2).

Aly amdavam amtreles tres ou quatro moças, ezheemjemlys com cabelos muy pretos.

compridos pelas espadúas. Aly per etntatn nom mais fala. nem emteutdintento

com eles per ha berberia (teles seer tamanha qué 'nom emlemdia, nem ouvia niti

uttetm-Acenatnollics que se fosetn, e asy ho fezcrarn ; e pasaratit se aalem do rio : e say

ram tres, ou quatro hotnecns ttosos dos Itatees, e encheram nom sey quamtos harys

dagoa; que nos leva vamos, e toruavamortos nas naaos; e em nos nsy vymdo acenarani

nos que nos tornaseniosi; tornamos, e eles ntandaramho degradado, e nom qneaeram

que Iicase la com eles ; 'ho qoaal levava huuma hacia pequena. e duas ou tres carapu

cas `'ermellias pera dar. la aho senhor, se ho liy ouvese. Nom curarant da lite tornar

nada, e asy ho tnandaratn com tudo: e cmtaut Bertolameo Dyas ho fes outra vez tor

nar. que lhes desc aquilo, ese tornou, e deo aquilo em vista de nós naquele que da pri

nteira ho agasalhott; e emtatn veo se. e trovemolo. Išsteqrtfalto agasalhou. lteera ja de

dias. e amdava- todofper loriçaittlta (3). e clieo de penas pegadas polo corpo, que pare

cia associado. coma Sam Sebastiana. Outros traziam carapuçaa de penas amarelas, e ou

tros de verdes; e ltnurha daquelas tnosas heera toda tlmta de fundo asynta daquela

tlmtura. Nhuum deleslheera fanado ; mas todos asy conta nos : c com isto nos torna

mos. e eles foram se.- - - - .

i u Aa tarde sayo ho Capitulo' rnoor em seu liateel com todos nós outros, e com hos

otttroà capitnaos das naaos cm seus batees a folgar pola rbaya a caratn da praya: mas

ttitttxttetn sayo em terra polo Capitam nom querer sem embargo de ninguem neela es

tatrz-sootnettte sayo ele conrlodos em ltutun lllteeo gramde, que na baya está. que de

hayxamar fica muy vasto; pero hee de todas partes cercado ‹làrgoa.-que-tt0m pode

«iiingttent hyr a›ele.-em harca. ou auado. Aly Íolgott ele, e todos nós ottlroslweni hun

mm ora, e mea : epescaratn hz amdatndo tnaryulteiros com ltuum eltunchoro. e mata

'ratn pencado meudo. nom muyto; e etntani votvemouos aas naaos ja beem noote.

u 'Alto Domingo da Ilascoela pola-ntattliaa determinou ho Gapitam de liyr ouvir Misa,

c pregaçam naquele lllieoo: e inandou a todolos capitaaos que se corejesem nos batees,

e fosem com ele z a asy foy feym. -lliõmrlou naquele llheeoarmat' - huum esperavel. e

dentro tteellc alevantaraltar: muy heetn corejido : e aly com todos nós otttros fea deter

'illisru ha -qttaal disc hb padre frey Amrique cm vos emtoarla, eeiiciada -comA aquela

titeesmavos polos outros padres, e Sacerdotes. que alytotlosheeratn (ú). A quaal Misa,

' -( I) Enoinva zjobscquio, engôdo, . -

- = (2) Quarmâunos : divididos em quadrados. Escaouss: quadrados como os do taholleitrfdo

xadrez: então se dizia enxadrez. «a

(flhlien Louçatxtui :Çenfeitado ' ~ - :.- .- - . ' '

(i) Gonna vratutntata é hoje ononte dcslc lllteo onde se celebrou tnissa.
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e ao quo a .tal respeito pondera Ferdinand Denis no seu. livro (Brésil), na

~ nota a pag. 2. ` -

 

segurado meu parecer, toy ouvida per todos com tnuyto praser, e devaçatn. Aly heera

com lto Catpilartt ha Bandeyra de Citrlsttts com que sayo de Belem: ha qual esteve setti

pre aa parte do Avanjelho. acabada ha Misa, desvestio se ho padre. e pose se em huu¬

ma cadeyra alta, enós todos lamçados per esa area z e preegon lmuma solene, e pro.

veitosa pregaçam da estoria do Avanjellto : e cmiim dela tratou _‹la nosa vymda. e do

achamento desta terra. coniormaudose com ho syuaal da Crus, sob cuja obediencia

vymos; ha ttuaal veo muyto aa proposito, eles tnulta devaçam.

u Em quamto estivemos aa Misa e aa pregaçam, seria na praya outra tamta jemte

pouco inais ou menos, conta hos domtetn com seus arcos, e seetas; hos quaaes amda -

vam Íolgando, e olhandonos, e asemtarant-se ; e despols daeabada ha Ilflisa asemtados

nós aa pregaçan., alevamtaramse mu_vtos deles, e tamjeram corno.'ou rozina ; e come

çaram a saltar, e damçaram littutn pedaço; e tdguutis deles se tneteretii em almaadias

duas ou treszque hy tinham; has quaaes nom sam feytas coma has, que eu ja vi:

soomente sam tres traves atadas jumtas ; e aly se metiani quatro ou simquo, ou esea

que queriam, nom se afastando .easy nada da terra, senom quamto podiam tomar pec.

t-; :icabada ha .preegaçam, moveo ho Capitam, e todos pera altos batees com nosa ban

deyra alta, e embarcamos, e fomos asy todos comtra terra pera pasarmos aho lomgo

per ontdcles estavam, ltynido Bertolameo Dyas em seu esqnife per mandado ho Capi

tam diante com huum paao de hunma' almaadianqtte lhes ho tnar lerara, perallio dar :

e nóstodos obra de tirov de pedra tras ele. ,Como eles viram ho esquiie de Bertolameo

Dyas, chegaram logo todos aa agoa, metendo se neela ataa omde mais podium. Aceita.

ram lhes que posesem hos arcos; e tnuytos deles hos hyam loguo poeer em terra, o

outros hos nom putthant. Andava ltylmum, que falava tnuyto altos outros que se atas

tasem ; mas nom ja que mamy ¡iat-ecese. que the tinham acatamento, nem medo.

u Este que hos asy andava afastando, trazia seu arco, e seetas; e andava tlmto do

timtura vermelha polos peitos, e espadoas, e polos quadrys, coxasl e pernas atzta hay

xo; e hos vastos com ha bariga, e estamego lteeratn de sua propria cor; e ha tíintura

liera asy vermelha que ha agoa lha nom comia, nem desfazia; amte quamdo saya da

agoa, heera mais vermelho. Sayo huum homeem do esquife de iiertolameo Lyas, e

tundava amtreles. sem eles emtentderem nada acele, quatnta pera lhe fazerem mal,

senom quamto lhe davam cabaços dagoa; e acenavam ahos do esquife que saysem em

terra. (tom isto se volveo Bertotameo Dyas tthoCapitam: e viemonos aus naaos a comer,

tamjemdo trombetas. c gaytas, sem lltes dar apresam; e eles tornaram se aasentar na

praya ; e asy per etntam tiraram. Neese iliteeo, omde iomostoiivir Misa, e preegaçam,

espraya tuuyto ha agoa,e descobre rnuyta area, e muyto cascalhaao. Foram alguuns em

nós by estando buscar marisco, nom no acharam; eacharam alguuns camarooens gro

sos e curtos, amtre hos quaaes viiiharhuttm muyto gra-ntle, que .em nhuum tempo ho

vy tamanho. 'famheem acharam 'cascas de bergooetis, e dameyjoas; mas nom toparam

com uhuuma peça inteyra. z -

‹‹ E tanto que coinemos, vieram todolos capitaaos aa esta `naao per mandado do Ca

pitam inoor, com tios quaaes se ele apartou,e eu na eompatihia ; e perguntou asy a to

dos. se nos parecia seer beem inandar hu nova do achamento desta Terra a V. A. polo

navios dos mantimentos, pera milhor mandar descobrir, e saber dela mais do que agora

nos podíamos saber, per hirmos de nosa viajem. E amtre muytas falas, quo no` caso se

fezeram, toy por todos, ou ha mayor parte dito,que serya muyto beem re nisto concru

diram: e' tanto que ha concrusaoii foy totnadzupregitntott mais se seria boo tomar aquy

per força huum par destes homeens pera hos mandar a V. A. e leyxar nquy per eles

outros dous destes degradados. A isto acordaram que nom heera tiecesarlo tomar per

força Itomeens; perque jeral costume heera dos que asy levavam per iorsu pera algo

ma parte, dezerem que haa hy todo ho que lhe perguntam; e que tnilhor, e muyto

tnllhoi- einformaçatn da 'Terra dariam dous homeens destes degradados, que ttquy ley

¡ascm do que eles dariam, se hos lcvasetn, por seer jemte, que ninguem etntetnde;



_5.'¡.._

i` r _. l ` . . v

Verdade e, que parece nao serem concordos quando o primeiro d esrgtta

o dia 22, e o segundo o dta 21v de Abril, como o do descobrimento ; poróm

 

nettt eles tam cedo aprenderiam a falar. pera ho saberem tambem dizer, que tnuyto

milltor ho estoutrosttotn digam. quamdo .ea V. A. mandar: e quepcr tanto nom cura

sctn aquy de pet' forsa toinar ninguem, nettt fazer escandalo, pera hos de todo mais

autansatze apacliicar, scnom soomettte Ieyxttr aqny hos dous tlegradadornqttattdo daqny

partisemos. E asy, per ntelltor parecer a todos. ilcou determinado. .

a acabado isto. dlse lto (lapttam que fosemos nos batees cm terra. e veer sya beem

lto rio, que jtmdo hcra, e tamheetn pera folgartnos. Fomos todos nos batees em terra'

armados, e lta Bartdeyra cotnttosco. Eles andavam aly na praya aa bocado rio, omde

nos hyantos; c iamto que chegasemos, do ensinoqtte dantes tinham, poseratn todos'

hos arcos, e acenavam que saysctttos. E tanto que hos hatees puseram has proas em

terra. pasaram se loguo todos aalem do rio, oh quaal nom lteemttls ancho que hnunr

jogodeftttattgual z e tantto que desetnbarcatnos, algunas dos nosos ¡tasararn loguo ho

rio. e foram atttrcles; e algunas aguardavam, e outros sc atfastavatn; pero heera Ita

cottxsa de matteyra, que todos amdavam ntesturados. -Eles davam deses arcos com suas

sta-las per sombreyros, e carapuças de linlto. e per' qualquer cottssa que lhes davam ;A

pasar-ant aalettt tattttos dos nosos, e andavam asy ntestttrados com eles, que eles seres

qtttvavattt, c afastavatn se, e ltyatttse deles peraasinta, onde outros estavam ; e cnttaml

ho Capitant fez se tomar alto colo de doutrltottteens, e passou ho rio e fez tornar todos

A jente.qttc aly ltcra. nom seria mais caaqttela que soya.. E, tamto qnclto Capitam fes

tornar todos, vieram algunas deles a ele; nom polo cotthecetiettt per senhor; ca me

parcceo que nom ententdettt, nem tornavam disto conhecimento; mas porque lta_ jente

nosa pasava ja pera aaqttent do rio. aly falavam, e traziam mnytos arcos, e coitttinltas

daquelas ja ditas, e resgatavatn per qttaalquer cottssa em tal maneyra. que trouverant

daly pera aus naaos rnuytos arcos, e scetas, e comtas; e emtam tornou-se ho Capltant'

aquele rio, t: ¡tcodiratn tnuytos aa heyra dele. Aly verices galantea pintados de preto,

e vermelho. e qnartejados asy polos corpos, coma polas pernas, que certo pareciam asy

lteettt. 'Pamhettt antdavam atttrelcs quatro ou sinquo mulheres tnosas, e asy nuuas que

nom pareciam mal; amtre has quaacs amdava ltuuma cont httuttta coxa do jiollto ataa

ho quadryl, e a nadega toda timla daquecla timtnra preta, e ho al (1) todo da sua pro

pria cor; outra trazia amhoiosjlolltos com has curvas asy timtas, e tatnheem hos colos

dos pees: tambecnt atndava lty outra tnullnat` mesa ‹ com tnenino ou tncuitta no colo,

atado com huum pano nom sey de que altos pcytos, que nom lhe parecia scnom has

perninltas; mas has pernas da may, e ho al nom trazia nhuum pano. Despols tttoveo

ho Capltam pera asyma alto Iomgo do rio, que attda sentpre a caiam da-praya; e aly

esperou ltuum velho.qtte .trazia na maao huunta paa dalmaadia; falou estando ho Capi

tam com ele perante nos todos, sem ho nunca ttingucm entender, neut ele a nós quantal

coussas, que lltomectn perguntava douro, que nos dezejavantos saber se ho ttvia na ter

ra. Trazla este vellto ho, heiço tam furado, que lhe -caheria polo furadoltttum grain

dedo polegar ; e trazia metndo no furado ltnutna pedre verde roim, que çarava per fora

uqneele buraco ; e ho Capitam llta fes tirar, e ele nom sey que falava, e hya com ela

pera aa boca do Gapltatn, pera llta meter : estevemos soltrlso ltuttrrt pouco ryndo : c

etntatn entfadousc ho' Capltatn, e leyxou z c huum dos ttósos deo lhe pola pedra ltnunt

sotnhreyro velho; nom per ela valer alguma coussa, mas per mostra; e alto depois ha

ouve ho Capitam; 'creo pera com has outrascoussas mandar a V A. Andamos per ltyr

veendo Ita riheyrmha quaal hce de tttuyta agoa, e ntuyto booa. Alto lomgo dela haa

tuttytas palmas, nom nutyto altas, em que Itaa tnuyto boos palmytos z colhemos. e co

tttctttosdttles muytos. lštttam tornouse ho Capltatn pela aa hoca do rlo, omde desembar

camos; e aalent do rio andavam deles dttnsatzdo, c folgando ltunns ante outros, sctnse

tornarem polas maaos, e faziam no heem.

‹‹ Pasouse ettttatn attlem do rio Diego Dyas, alrnoxariftnque foy de Sacaretn, que het:

ltouteettt graciosa, e de prazer; e levou cuntsigo ltntnttgayteyro noso corn sua gaytat, t:

(l) E no .n.: e o rnais. '
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note-se, que ambos assevorão ser quurtrt-feira do oi tavario da PaseotrzÉxp~

tninadaa Arte da veri/icat' as datas. (Paris 1770, zrpa". 30), altt so ve no

  

tueteo se com eles a dansar. tornandoos polas maaosze eles folgavam. riam. e andavam

'com ele tnuy alto soom da gayta. Depois de tlartsareut. fes llres aly. andando no cltaaottr,

ntuytas voltas-lijeiras, e salto real, de ‹|tte se eles espantavatme riam. e folgztvattt tnny

to z e com quartto hos com aquilo segurou. e afagott, tomavam Ioguo ltuuma csquiveza

-coma rnorttezes; e foram se pera citna z e entram o Capltatn pasott lto rio com todos

=nós outros, e fomos-pola praya de Iomgo. ltindo hos batees asy a cttram da terra : e

fomos ataa huuma largou grande. doce. que está jtttrtto com lta praya : porqtte toda
aquela ribeyra do maar hee apaulada porcinta, e saay Ita agoa per ytnuytoàt lugares. l-L

despols de pasarmos ho rio. foram Itutts sete ou olto deles andar anttre ltos marinhey

ros, qtre se recolhiam altos batees, e levavatn daly httttm lubaram. que llertolanreo Dyas

matou; e levavallto, e lançotr na praya altasta que. Ataa quy como t|tter que se eles eut

algttrtma parte amansasettt ; loguo de ltuurna maao pera Ita outra se esqnivavatn.`cottta

pardaaes de cevadouro. e ltomeem ttom lhes ousa de falar rijo, per se tnais nom es‹

-quivarertt : e todo se pasa como eles querem. polos beem amansar.

. tt Alto velho. com quem ho Capitattt tnoor falou. deo hrrrtnta carapuça vermelha : tr

ycom toda ha fala. que com ele pasou, e com ha carapuça. que Ilte deo. tattto que se 'es

pedio. que começou de pasar ho rio. foy se loguo recatando. e ttont qttls mais tornar

do rio pera aa‹|ttetn : ltos orttros dous,.qtte ho Capitam teve nas naaos. a que deo ho

qneja. dito hee, nunca aqtty mais pareceram; de que tiro seerjemtc ltestial. e de pouco

saber: e per yso sam asyesqrtivos : eles porem comttttlo andam mnyto beem curados,

e muyto limpos. -e naquilo me parece ayuda mays que sam coma aves ou allmareas

tnontezes. que lhe fas ho aar tnilltor perttt, c rnilhor cabelo. que aas mansas : per que

hos corpos setts sam tatu limpos. e tam gordos; e tam fremosos, que nom pode mais

seer ; isto me fas presumir que nom teem casas. nem moradas. em que se collram, e.

ltro ar, n que so criam. ltos fas taaes, nem nós alndaatoa gora nom vimos ttltutttnas

c asas, nem mancyra delas.

‹‹ Mandou ho Capllam naqtteele degradado Afonso lllbeyro. que se fose outra

vcs com eles ›; ho qual se foy. e andou la huum I›oo pedaço ;, e aalarde tornottse, que

ho fezeram eles vir. e nom ho queserztm la consentlr : cderam lhe arcos. e seems, e.

nom llre tomaram nltutttna cottssa do seu z amte dise ele lite tomara a ltttttm deles

ltuumas contittltas amarelas. que ele levava. c fttgira com elas. c ele se qneyttou. e os

outros foram loguo apos ele. e lhas tomaram. c tornaram lhasa dar : e emtaut manda

ramno vir. Disc ele que nom vira la anlre eles senorn huumas cltottttattltthas de rama

verde. e tle-frteytos tnttito gramdes. conta dantre Doiro e Minho: e asy nos tornamos

aas ttaaos ¡acasy ttortte a dormir.

tt Aa segunda feira saymos todos em terra a tomar agoa : e aly vieram emtam muy

tos : mas nom tantos coma has outras vezes. e traziam ja poucos arcos: e csteverattt

étsy huum pouco afastados de nós : e depois poucos a poucos tnestttravant se comnoseo,

c ahraçaram nos, e folgarant : e algunas dele se esquivavatn loguo. Aly davam algttrttis

arcos per folhas de papel. e per alguma carapucinha velha. e per qualquer cottssa. li

em tal maneira se pasou lta cottssa, que l›eetn vinte ou trinta pesoas dos ttossos se foram

com eles, otnde outros muytos deles estavam com moças e mulheres : e trouveratn de

lá tnuytos arcos e baretes de penas daves. delas verdes. delas amarelas: do que creo

que ho Capitam ha -de mandar a V. A., esegtttttlo deziam eses, que la foram, folgarattr

com eles. '

u Neeste dia hos vimos de mais perto, o mais aa nosa vontade. per attdartnos todos

easy tnesturttdos : e aly deles andavam. tlaqtteelas tinturas qrtarteiados. otttros de. me

tades. otrtros de tanta feiçattt coma em partos dartnat` z e todos cont beiços Íurados ; e

mnytos corn lros osos tteeles, e deles sem osos. 'Praziatn algttuus (leles ltuttrts ottrlsos

verdes darvores, que na cor queriam parecer de rastittlteiros, senont quanto lteeratn

tnais e mais pequenos. e aqueeles lteeratn clteos d' lnttttts graaos vermelhos pequenos.

que esmagantlo-oá antrelrrts ttedos. faziam tintura tnttyto verutelltmde que eles attda‹



fase

calculo' feito, que eYascoa no anno de 1500 cahio' em 19 de Abril, e puff

tanto o dia 22 foiquarta-feira, errando assim o piloto no algarismo con-1

 

vam tintos: e quanto semais roollravam, tanto tnais vermelhos ficavam. Todos andam

rapados ataa cima das orelhas: e asy bas sobrancelhas, e pvstanas. Trazem todos bas

testas de fonte a fonte tintas de tintura prata, que parece huuma iita encha da dous

dedos : e ho Capitam mandou aaqnele degradado Afonso liibayro, e a outrotsv dous de-l

gradados, que fosetn andar la antreles; e asya Dyego Dyas pet' seor homcem ledo, com

que eles folgavatn; e altos tlegradados mandou que iicasetii la esta nottte. . -

a Foram sc la todos,fe›attdaram antreles; e segundo eles deziam, foram beem huu‹

ma lagoa emea a huuma povoaçatn, em que averia nove ou des casas z' as quaaes de'

ziam que eram tam compridas cada buuma como esta naao Capitauazf e beeram de

madeira; e das ilhargas de lavoas, e cobertas de palha. de razoa-'a altura; e todflsettv'

huuma soo casa semnbuum repartimento, 'Tinham dentro muytos esteos, e desteo a

esteo buutna rede atada polos cabos a cada esteo, altas, em que dormlam: e debaixo

pera se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa duas' portas pequenas, ltuunta

em huum cabo, outro no outro; e deziatn que em cada casa se recolbiam trinta e quo

renta pescas; e que aly has achavam; c que lhes davam de comer daqurela viandtr,

que eles tinham, a saber. muylo inhame, e outras sementes que na terra haa, e eles

comem. E como foy tarde, fezeram nos loguo todos tornar; e nom quezeratn que la

iicase nhuum; e ainda segundo deziatn. queriam se vir com eles. liesgataram la pet'

cascavees, e outras conzinbas de pouco valor, que levavam, papagayos vermelhos muyto

grandes, e fremosos, e dous verdes pequeninos; e carapnças de penas verdes, e huum

pano de penas de muitas cores, maneyra de tecido asas fremoso, segundo V. A. todas

estas coussas verá, perque ho Capitam volas haa de mandar, segundo ele disc: e com

isto vieram, e nós tornamonos aas naaos. f ..

a lia terça feira tlespois de comer fomos em terra dar guarda de lenha, e lavar rou

pa. Estavam na praya, quando chegamos. obra de sesenta ou setenta sem arco, e sem'

nada. Tanto que chegamos, vieram se lotzuo pera nós, sem se esquivarerii; e tlespoizt

acodiram muytos, que seriam beem duzentos, todos sem arcos, e uiesturaram se to

dos tanto oomuosco, que nos ajudavamdeles aacaretur lenha, emettcr nos batecs t o

,iuitavam com bos nosos, e tomavam muyto prazer. Emqnanto nos fazíamos ha lenha,

faziam dous carplntelroshttuma gramdc Cruz de ltuum paao, que se omtem pera iso'

cortou. nluytos deles vinhamv aly estar com hos carpinteiros ;- 'e creo que o faziam tnas

per verem ba ferramenta de ferro, cont que ba faziam, que per verem ha cruz ; perque

eles nom' tem cottssa, que de ferro seja; e cortam sua utadeyra, e paaos com pedras,

feitas coma cunbas metudas em lhuum l|›aao atttrc duas talas, beem atadas, e pr-r tal`

maneyra, que andam fortes, seguindo bos liomeetts, que omtem a suas casas foram,

deziam perque llrasviram la. Era ja conversacao: tleles comnosco tanta, que easy nos

torvavam abo que aviamos dc fazer. llo (lapitatn mandou a dous degradados, e a Die

go Dyas que fosem la' aaldea, e n- outras, se ou vesem delas novas; e que em toda ma

neira nom se vieseni a dormir ans naaos, ainda que bos eles tnnndasetn ; easy se foram.

Entquatito andavanios nesta mata a cortar lenha, attravesaraui algunos pa pagayos per

usas arvorus- deles vordes;,e outros pardos, grandes, e pequenos; de utaueira queme;

parece que avera nesta terra muytos; pero cu nom veria mais quo alan -nove ou des:

otttras aves emtam nom vimos, -sootiierite alguumas pombas seyxas, e pareceram nte'

tnaiores, em boon cantidatle, caasde ~i'ortugal. Alguuns dt-ziani' que viram rotas; mas

eu nom bas vv; mas segundo bos arvoredos sam muy tnuytos. e grandes, e tlimiimtias

inaueiras, nom duvido que per ese sertaao újam muytas aves: e aacerqtta 'da' noute nos

volvemos' para .nas naaos com nosa lenha. Eucrco senhor que nomÀ dcy ainda aquy

comia a V. A. da feicatn de seus arcos, e seelas z bos arcos sam' pretos, c compridos,

e bas seetas compridas, e bos ferros (telas de canas aparadas, segundo V. A. verá pet'

algunos, que creo que ho Capitani a ela haa demriar. ' .

. u Aa quarta ft-.yra nom fomos em terra, perque bo (lapitam moor' andou todo hodia'

`no navio 'dos tnantltnentos a úlespt-jalo, e fazer levar aas naaos iso, que cada ltuuma



cor-dando todavia, com Gaminhano dia. Como em cotteltiââo adiante se
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podia levar. Eles acodiram aa prnya muytos segundo das naaos vimos, que seryam

obrade tre/santos. e segundo Sancho de 'l'o_nr, que laJfoy. t lse; Diego Dios, e Afonso

llibeyrol ho degradado, aque ho Capltam omtent mandou, e que etn toda ntanelra lu

dormisem volveram se ja de noute, per. eles nom quererem que la dormlsrlnz etrottve

ratn papagavos verdes. e outras aves pretas easy como pegas. senom quanto .tynltutn

ho bico branco, e hos raboscurtos. Equando se Sancho de 'Foar recolheu aa ttaao, que

riam se vir com ele alguuns ; mas ele nom quis senom dous tnattcellostlespostos. eltof

meens de prol. Mattdntt lpnslesa noute muy beem pensar, c curar : c contcrant 'toda ha
vianda,.qtte lhes deram: c mandou lhes fazer cama delencooes, segundo eleV disc; e

dormir-ant, t: lolgarattt aqueela noute z e asy nom Íoy mais este dia, que pera escrepver

seja. s - _ › _

. . u Aa quinta feyra deradeiroda Abril comentou logno easy pola manhas, 'e fomoriti

terra per mais lenha, e agua: e em querendo ltotlapltanrsayly chegou Sancho de Toar

.cos seus dous ospedes ; ,e per ele nom ter ainda comido. pozerittn lite toalhas, e reo lite

vianda. e eomeo: ltos ospedes-asentttréttn.nos em senhas txuh-lrtts: ede todo ho que lhes

deram, .comeram muy beem, e 'especialmente caoam cozido lrio,'e arroz: nom lhes

deram vinho. perSancho deffoar dizer quenom hebinm beem. Acabado ho comer me

-tetpottos todos no bateel. e eles comnoseo. .Deu ltuum gromete `u huum deles htttima

armadura grande de porco ntontes lteetn revolta; c tanto que Ita tomou, tneteo ha lo-'

.guono beiço: eperque se Ilte nom queria tecr. deram lhe ltuttmapeqttena de cera ver

malha, e ele- coreseo lhe4 den-as seu aderemco pera se teor, e' tneteollta no hcico. e asy

.revolta pera sima; e vinha tam contente com ela, coma se tevera hunma grande joya;

.e tanto que sqymos em terra, loy se loguo com ela, que nom pareceu lty mais. Antia

rlam na proya, quando saytttos, oito ou des deles; e dlty a pouco cotnt-çarntn de vyr ;

e pareceo me que vyriam quatrocentos ou quatrocentos e ciucoettta. Traziantalgtttuts

.deltts_at'cos,› e seetas, e todolos deram per carapuças. e por qualquer cousas, que lhes

.da-mm. Gotnlam cotnnosco do que lltes davamos, e bebiam algutins deles vínhoge 'ou

tros ho nom podiam beber; mas pareceme que se lho avezalsetn, que ho hcberlam de

booa vontade. andaram todos tam despostos. e taun beem leytos, egalantes cont suas

.llnturas, que pareciam beem. .Acaretavattt,desa_ lenha' quãmta podiam com 'muy booas

relatadas, e levavamna altos batees; c umdavatnos ja tttais ntanços e seguros amtru

nós. do que nós anda vamos antreles. l-'oy ho Gapitamcom alguuns de nos btttun pedaço

per este arvoredo ataa huuma ribeyra -grattde. e de niuytafogoa, que a nosoparecer

,era esta mesma, que vem teer aaz praya, em que nos tomainos agou. Aly 'jouvemos

huum pedaço., bebendo. e [olgando aho lomgo dela 'antreese arvoredo. que 'hee tanto,

.e.tamauho, e tam .basto, e de tantas pi- umageens, quelltejttoml podohomtsetít dar comto.

Jlaa antreles muytas palmas, de`qttç colhemos muytos, e boospaltnltos. Quando saymos

`ldo bateel. dise ho Gapltamqqueserla boo hirmos direitos aa Çrus. que estava encostada

o huuma arvore jumto com ho rlo, pera se poeer de tnanltaan, que ltee st-sta feyra, e

.que nos pozesetnos todos etn jiolltos, e lia heijasetttos, pera eles verem o aeatantettto,

zque lhe tinhamos; easyJto fazemos; e eses des' ou doze, que hy estavam, acenarant

_ll_¡es que Iezcsem asy; c._t'oran› loguo todos beljalá. Pareceme jemte de tal inocencia, que

se ltos homeens entendese, c eles a nós, que seriam logtto Christaaõs f, perqtte eleshotn

.tccm, nem entendem em tthttuma creemça, segundo parece ;,e per tamto se hos degra»

dados, que aqoy amde licar, aprenderem beem ha sua falagehos entettdcretrnvnotn du

vido, segundo ha Santa tencatti de ›\'. A., fazerem se (lltristaaós, e crerent pa nosa Santa

_l¬`ce ; aaqttaal praza ho ttoso Setthot- que hos traga ; perqtte certo esta jemte het: booa,

e de booa symprezidade, e empremat- se ltaa-'Iigeiratnenttt 'tteeles quatltttter cruitlto. que.

.lhes. quezerem dar; e loguo noso Senhor lhes dctt boos corpos, e boos rostos coma a

boos ltomeens; e ele que nos per aquy trottve, creo que nom toy sem cattssa: e per

I.tanto Yosa Altera, pois tanto deseja acrescentar na Santa Eee eatholica, deve entender

em sua salvttçam; e prazera a Deos queeoin pouco trabalho será ttsy. Eles nom lavram,
. . , , .. - . _ a ¬ .



A” vista do exposto”antecedentemente referido, é manifesto o 'erro do

Castanhedi, de Barros e do padre Simão de Vasconcellos, no qual cahiráo

 

nbmcriaiii, item haa qiiy boy, nem vaca, netn cabra, nem ovelha, nem galinha, nem

outra tihiitima allmzirea,'qtie costumada seja aho viver (los iiomeens: nem comem senom

dese inhame, que aquyfliaamiiyto, e desa semente, e fruiios, qiie lia terra, e has arvo

reii de sylaiiçáinre' coin'lsto andam taaes, e tam rijos, e tam nedeos, que ho nom so-‹

iiionós tanto com quanto trlgoƒt: legumes comemos. Ein quanto aly este tlía andaram

semprq alto sont de litiiiin tamhory noso, dançaram, e bailharain com lios nosos, 'cm

maneira que' sam' inuyto mais tiosos amigos, quenós seus z se llies Iiomcem acenava, se

qiterlaiifvffrpaas naaos,_faz'iain se loguo prestes pera isso, cm tal maneira que se hos lio‹

nieens todos qiilzelra convidar. ,todos vieram; porem nom trouventos esta noiite nas

naaos senom quatro 'oii cinquo ; a saber, ho Gapiiam moor dous, e Simam de .illrandii

liuum, que trazia ja pt-rpage, e Ayres Gomes outro, asy page ; lios qui- ho Capiiam

trouve, iieera liuuiri deles huiim dos seus ospedes, que aa primeira, quando aquy che

games, lhe trouverain ; lio quaal veo ojc aqny vestido 'na sua camisa, e 'com ele liiium

seu irmatio ; 'hos 'quaaes foram esta iiouie muy bceni agasalhados, asy de vitimda, coma

de cama de colcliooes, 'e lrncoocs polos mais ainansar. ' ' ' ` l' ' ` '

a iioje que lies sesta feyra 'primeiro dia de Mayo, saymos pola inanhãa em terra com

nosa Bandeyra, e fomos desembarcar' acima do rio comtra `Ilio Sul, omde nos parecelo

que actia milhor cliaiiiai' lia Cruz, peraseer millior vista; e aly asynou ho Uaplflim

omde fczesein ha cova, pera ha chamar z e ctn quanto a ficaram fazendo, ele com 'todos

iiósoutros fomos pola Cras, abaixo do rio, onide estava. Trouveniola daly com eses' lie

liglosos. c Sacerdotes diante cantando, maneira de prociaçain. Heeram ja hy' algunas

deles, obra de setenta ottoltenta": e quando nos asy viram vyr, alguuns deles se foram

ineteer debayxo dela ajudamos. Pasamolo rio alto lomgo da praya, e fomola pocer oinde

avla de seer, que será do rio obra de dqus tiros de beesta. Aly andando nysto, vyriaiii

beem cenloe citicoe'iita,ou mais. ' ` ` "

‹‹ Clianiada lia Cruz' co-n has Armas c Deviza de Vosa Alteza. que llie primeiro pre~

garoni, armaram Altar alto pee dela, e aly dise Misa ho padre frey Amrique, ha qutial

foy cantada, e oficiado per eses ja ditos. Aly estiveram zomnosco a ela obra de ciyncoeiita

ou setenta deles asentados todos em jlolhos, asy coma nós ; e quando veo aho Avanjellio,

que tios crguemos todos em pec com has maaos levantadas, eles se levantaram corn

iiosco, e alcarain lias mãaos, estando asy ataa secr acabada; c emtam tornaram se aasen

tar coma nós: e quando levantaram a Deos, que nos poscmos em jiolhos, eles se pose

ram todos, asy coma nós estavamos com has mãaos levantadas; e em tul maneira asose
gados, que 'ccrliflco a V. A. que noi-iI fez mtiyta devaçain; e esteverani asy comnosco

atua acabada lia 'Comunham ;`e dcspois da Comunham coinungaram eses Religiosos, e

Sacerdotes, c lio Capitam com alguuiis de nós outros. nlguuns deles, per ho Sol seei

gratidc, ein nós estando coinungaiido, alevantaramse, c oiitros cstcverain, e ficaram.

Huum delçs, homeem de ciiicoenta ou cincocnta e cinco anos ficou aly com aqueles,

que ficaram; aquele, em nós asy estando. ajuntava aqueles, que aly ficaram; e ainda

'cliamava oiitros. Este, andando asy antreles, falando lhes acenou com lio dedo pera o

Altar, edespois inostroii ho dedo pera alio Ceco, coma quem lhes dczia alguuma cotissa

de beem; e nós asy o tomamos. Acabada ha llllsa, tirou ho padre ha vestimenta de cima,

e ficoii na tiiva,` e asy se sobio junto lio Altar ein litiuma cadeira, e aly nos pree

oii do Avanjellio, e dos Apóstolos, cujo dia oje heez tratando crnfim da pregaçam

este vesti proscgtiiincnlo tam Santo, c verluoso, que nos causou mais devaçam. Eses,

que aa ¡ircgaçam senipre estevcrain, estavam asy coma nós olhando pera ele z eaqiiele,

que digo, cliainava alguuns, qiic viesem pera aly. Alguunsvynham, e outros tiyamsc.

Acabada a pregaçani, trazia Nicolaao Coelho muytas cruzes destanho, que lhe Iicaram

ainda da otifra 'vytida; eouvcram per ho beem. que lançascin a cada huuin sita aho

..¬pesr.oço; pola quaal coussa se -tisentoit lio padre frey Amrique aliopee da Crnz. c aly a

'htiuin e btuun lançava sita titada cm litiiim fio aho pescoço fazendo llia primeiro beijar,

e aleriiiitiit' lias iiiãtius. Vynliani also inttylos; c lançaram tias todas, que seriam obra
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talvez. ou por não terem noticia dos citados documentos proxímsmente

dados a luz, ou, e sobretudo, por não terem leito o calculo retrogrado do

 

de quorenta ou ciuquocnta ; e isto acabado Iiecra ja beem liiiuma ora dcspois de nwodia.

Tyemos aas naaos comer, omde ho (Iapitam trouve comsigo aqucele nieesmo, qite [ea

altos outros aqueela mostrança pera alto Altar, e pera aho Ceeo; e luium seu irmam

como ele, aho quaalI fes muyta honra, e deu the uma camisa moitrisca, e uho oittro

huuma camisa destoutras. E segundo alto que amy e a todos pareceo. esta jemte nom

lhe falece outra coussa para seer toda christati ca entenderam nos; perque asy toma

vam aquilo. que nos vyam fazer. coma nós mesmo: per otnde pareceo a tozios que

iihuitma idolatria. nem adoraçam teem: e beem creo. que se V. A. aquy mandar quem

mais antreles devagar ande. que todos serom tornados alto dezejo de V. A. E pera iso

se alguem vier. nem leyxe loguo de vyr clcrigo pera lios liauiizar; perque ja cintam

teerom mais conhecimento da nosa Fee polos dous degradados, que aquy antreles ficam:

hos quaaes ambos oje tambeem commungaram. Antre todos estes, que oje vyerant,

nom veo mais que liutima mulher moça, ha qiiaal esteve sempre aa Misa: aaquaal dc-.

ram huum pano com que se wbrise, e poserain lho daredor de sy ; pero alto sentar

nom fazia memorea de lto muyto estender pera se cobrir; asy. Senhor, que ha inocen

cia desta jetnte hee tal, que ha da Dam nom seria maiszqiianta em vergonha. Ota veja

V. A. quem em tal innocencia vive ensinando lhe ho que pera ha sua salvaçaiii pertence.

se se converteraom ou nom. .acabado isto, fomos asy peraule eles beijar ha Cruz, e ex~

pedlmonos, e vyemos comer.

e Creo, Senhor. que com estes dous degradados, que aquy ficam, ficain mais dous

grumetes, que esta noute se sayram desta naao no esqoife fugidos, hos quaiaes nom vye

ram mais. e creemos que ficarom aquy. parque de matihãa, prztscndo a Deos, fazemos

deqny nosa partida.

‹ Esta 'i'erra. Senhor. me parece. que da ponta, que mais estan contra lto Siil. vymos

ataa outra ponta, que contra ho norte vem, de que deste porto ouvemos vista. será

tamanha, que averá neella beem vinte ou vintecinquo legoas per costa: tras aho Iomgo

do mar em algnumas partes gramdes bareiras. delas vermelhas, e delas braincas; e ha

terra percyma toda chaa, e mttyto chea de gramdes ai-voredos de pomta a pomta z hee

10th praya parma muyto chan. e iiiuyto iremosa: polo sartaao nos pareceo do mar

lllliylo tgramde; perque a estender olhos, nom podíamos veer seiiom terra, e arvoredos,

que nos parecia muy lomga terra. Neela ataa goi-a nom podemos saber se aja ouro, iicm

Pffiii. nem nhitiima coussa de metal., nem de ferro. nem lho vymos: pero ha terra ein

By he de muytos boos aares, asy frios, e temperados coma hos dantre Doiro, e Minho z

perque neste tempo dagora asy hos acliavaiitos coma hos dela ; agoas sam muytas, im

fimdas; em tal una-tetra hee tzraciosa. que querendoa aproveitar, darseliáa neela tudo

per beem das aguas. que teem ; pero ho milltor fruyto. que neela se pode fazer. me pa

fflifl. que será salvar esta jemte; e esta deve saer a principal semente, que V. A. em

cla deve lançar: e que hy nom otivese mais ca leer aquy esta pousada pera esta navega

qam de Calecute, abastaria, quantomais despoziçam pera neela comprír, e fazei' ho que

V. A. tanto dezeja; a saber. acrescentamento da nosa Santa Fee. E nesta maneira,

fifllhor. dou aquya Vosa Alteza do que ncesta vnsa terra vy .- e se alguum pouco alom

zttcy, ela me perdoe, ca ho dezejo, que Ilttha de vos tudo dizer, mo fes asy pocr polo

mando. E pois que. Senhor. hee certo que asy neeste caregito, que levo. coma em ott

tra quaalquer wussa, que de voso servico for. V. A. liaade seer de myin muyto beem

SCTVÍG0. a ela peço que per me fazer singular merece, mande vyr da ilha de Sam 'fonte

Jorje do Soyro, meti .iemrro, ho que delaa ri-celierey em itiuyta merece. lieijti tias manos

de V. A. Deste Porto Seguro da voaa Illia da Vera (Jrus. Iloje sesta feyra, primeiro dia

de Mayo de mil e quinhentos. - Pero Va: de Caminha. ii

O original. acrescenta Ayres do Casal, conserva-se no Archivo itcal da Torre do Tom

bo. gaveta 8, maç. 2. n. 8.

Os escriptores castelhanos, instigados de emulação, pretendem que o sctt compatriota

Vicente Yanez Piuzon aportalrii no cabo de Santo Agostinho, ao qual dera o iiouic dc
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tempo ; porque, se o fizessem, oonhocerião que a derradeira oitava, como

diz o primeiro, o a segunda oitava, como diz o segundo, a quem segue

 

rabo de la Conrolaction, trez mezcs amu que Pedraivez Cabral snrgissc em Porto Se

guro. E para provar que o cabo de la Consolacion e o de Santo Agostinho, dizem qtte

Pinzon avistarzi terra dc muito longe. que a agua do mar era turta e esbrantttticatia, e

até mesmo doce c‹›ttto de rio; e que, lançando o prutnmavltára fundo etn dezt-seis bra

casa... Todos estes slgttars tlepoem e provão contra-producentezntue o cabo de la Con

aolaciott é o Cabo do Norte, que fica na latitude de dous grãos sep entrionaes. A terra

do cabo de Santo Agostinho e suas vizinhanças é baixa, e só apparece aos navegantes

quando estão perto della z as aguas são ali crystallinas. e a sondarrza só mostra tlezeseis

hraças perto de terra. Em nenhuma parte desta costa se acha agua doce settão dentro

dos rios onde não chega a uturé. Ow mesmos escriptoreseonfessãu qtte, tendo Pinzon

:revogando quarenta leguas ao longo da costa. se ccrtificára que aquella agua doce. em

que ttavegava, saltia do rio Maranhão, alias Amazonasxttja boca fica mais de quatrocen

tas legnas distante do cabo de Santo Agostinho. tt A 26 de Heucro ttt-scobrio tierra bien

lex os. y esto fue cl cabo. que aora llaman de San Agustín. al qual llamó Vicente Yanez

Piuzon cabo de Ia Consolarttorny los Portnguezes dizen la tierra de Sana Cruz, y aora

del Brasil ; haliaron ia mar turbia, y Itrancaza, como de rio: hecharon la sonda, y ital

Iat ond se eu dirz y st-is braças....Se fueron por la costa abaxo quarenta Ieguas al Ponien

te, y por la mttcha abundaucia de agua dulce. que hallaron en la mar, ltittclteron sus

basijas; y scgtttt que Vicente Yanez lo afirmo. Llrgara el agua dulce quarenta leguas

dentro el la mar ; y querendo saber cste segredo. se acercaron a tierra, y ltallaron mu

chas islas.... Salia esta agua de aqnel muy notnbrado Itio nlarauón, que tlfllt! lrcifllã

leguas dt- boca, e algunos dizem mas. n Ant. Herrera.

Berredoe Antonio Galvam devião reflectir nas expressões referidas, como fez Rober

son: c Vicente Yanez Pinzon, one of the adutirz-Fs compaaiotts, in his first voyage. sai

lcd from Palos with four ships. Ho .~tood Imidly towards the South, and was the tir!!

Suaniard who ventured fo cros the Equinoctial Litte ; but he scems to have lontlfld 0D

no part of the Coast beyoni the tnottth of the Uaragnon, or river of the Amazonas, n

Hist. da America. liv. 2.°- Vicente Yanez Pinzon, um dos companheiros do almi

rante Colombo na sua primeira viagotn, sahio dt- Palos com quatro navios. Navegou

anlmosatnrttte para o Sul, e fol o pritneiru Castelhano que se aveuturou a cruzar a Ii

nlta equlnttxial: mas parece que não desembarcou em parte alguma da costa além dit

bot-a .lo sittranltão ou rio das Amazonas.

0 Sr. Varultagcma pag. 1128, transcrere uma carta do mestre João, e sobre ella diz: -

a Sendo mai conhecida a carta dt: Pero Vaz de Caminha, que desde que foi pela pri

meira vez ptablicada por Casal Ita sido repropuzida em varias tibras. eontentar-nos-lte

ma; por tnzom dc incluir aqui a do pltysico tnestre João. que demos em outro lugar a

conhecer apenas tivemos a fortuna de a descobrir na Torre do Tombo cm Lisboa. n

(Corp. chron., p. 9' m. 2. doc. 2).

u Senor z o ba-.harrl mestre .Ioham Íisicoeclrnrgyano de vosa alteza beso vosas realrs

manos srnor potque de todolo :tca pasado larg -tnente tscrivieron a vosa alteza usy ari -s

cortra como todos los outros ~olamente escrevire dos puutos senor ayer segunda feria

qnt- fueron 27 de abril (lescettdymos eu terra yo e el pyloto do capitam moor e cl pylo

¡ode Sancho d; torar e tomamos el altura del sol al medyo dya e fallamos 56 gráos e

ta sombra era septrntriottal por lo qual sogund las regras del esttolaltit. iusgatnos ser

¡hzmdos dg Ia eqninocial por 17 grades e por cotisigttittte tener el altura del polo an

tartico em 17 tzratios setzund que es magntliesto en el espera e esto es quanto á Io uno

pm- to qual ,abra vosa altt-za que todos ltos pylotos van a dyante se ml emtanto que pero

escolar va atlyzmte 150 lcgttas e otros mas e otrosutenos pero quien dyse la verdad

“ou se put-dt- eertyflcar fttsta que cn boa hora allegemos al cabo dc itoa esperança t- ally

nabrrmos quien va mas cicrto cllos com Ia carta o yo vom Ia car-u e com el estrela-bio,

quanto senor al sitio desta terra mande vosa alteza traer ttm mapamttntly qur tyenc pero

vaaz hisagudoe por ay pedro ver vosa altaza el sytyo desta terra ea pero a que! mapa
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o terceiro, não podia ser o dia 21v, mas seria como foi o dia 21 de

Abril.

Scmelhanteniente errárão os autores indicados acima ; se bem que

se possa dizer que o autor da Noticia do BrasiLe D. Antonio Caetano de

Souza contão,como dia do descobrimentmo em que a armada Íundeou em

Porto Seguro; porém não éeste, o ponto da questão ; e por isso insisto na

ailirmativa de seu erro. assim como dos outros dous escriptores no mesmo

lugar contemplados, por não haver declaração do fundamento de suas opi

niões, assim como a não ha das dos autores tambem referidos.

Tendo mostrado com exactidão o dia certo do descobrimento do Brasil.

e oerro dos autores que marcão outro, darei aqui por curiosidade uma

synopse chronologica da carla de Caminha, combinada com a exposição 'do

piloto portuguez sobre o mesmo objecto tia navegação de Cabral, por serem

as duas testemunhas que fizerão conhecer 0 erro de tão celebres, e acredita

dos escriptores.

 

mundy nom certifica esta ¡»rra se habitada e no es mapamundy antiguo e ally fallan vosa

alteza escrita tan byen la myua : ayer casy entendymos por asenos que esta era ysla e

que eran quatro e que de otra ysla vyeneii aqui almadyaa a pelear com ellos e los llc

\an caryvos, quanto st-nor al otro puncto sabra vosa alteza que cerca de las estreitas yo

he trahajado algo de lo que he podydo pero non mucho a cabsa de una pyerna que ten

go mui mala que de una cosadura se me ha fecho una chaga mayor que la palma de la

mano, e tanliyen a cabsa de este nai-io ser mucho pequeno e mui cargado que non ay

lugar pera cosa niuhuna. solamente mando a vosa alteza como estan situadas las estrel

las del, pero eu que grado esta cada una non lo lie podydo saber antes me paresce ser

inposible en la mar tomarse altura de ninguna estrella porque yo trabaje murlio en eso

e por poco que el nztyio enbalance se yerrau quatro ó cinco grados de guisa qtie se non

puede fazer synon en terra e otro tanto casy dygo de las tablas de la lndya que se non

pueden tomar com ellas syiion com mucho trabajo que sy vosa alteza stiplese como

desconceriavaii todos en las pulgadas veyria dello mas que del estrolaliio por que desde

lisboa ate as canarias unos de otros desconcertavati en inuchas pulgadas que unos disyati

mas que otros tres e quatro pulgadas e otro tanto desde las canarias ate as yslas de cabo

verde e esto ¡‘aguardando todos que el tomar fuese a una misina ora deguisa que mas

jusgavan quantas pulgadas cran por la quantydad del caminho que les parcscla que avyan

andado que nou el camino por las pulgadas, tomando .

kl

f?
š a a senor al

š ' propost

¿‘o _ lo estas

q' " _ 'f guardas

i t n.. l nunca

la boysa el polo antartyco Se ¿SCOR

den antes syempre andam en de redor sobre el orizonte c aun esto dudozo que no se

qual de aquellas dos mas baxas sea el polo antartyco, e estas estrellas principalmente

las de Ia crus son grandes easy como las del carro t* la estrella del PON ñlllirlyfo o sul

es pequena como la del norte e muy clara e la estrella que esta em riba de toda la crus

cs mucho peqin-na, non quiero mas alargar por non yuportunar a rosa alteza salvo que

quedo rogando anoso scuor ¡he su chrislo la la vydu e estado de vosa alleza acresciente

ycomo rosa altcza dese-a, fecha en vera crus a primeiro ue maio de 500 pera la mar

Iliíioi' es r'.-¡;yrs.— pol‘ el altura del sol que non por ninguna estreita e mejor con otro nlu—

gun cslruineuto. '

u do criado dc rosa alicza e V050 leal servidor-Johann Emenelaus. i:
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Sgnopse cltronologica da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu a el-rei

D. Manoel em 1500, publicada em 1826 no rom. 1r.° da citada-Col

lecção de notioias-, a qual sigo por mais correcta do que a que se

ve' na-Corographia brcsilica - de Casal, no tom. 1.°, a pag. 10 : e

advirto que me servirei de .mas mesmas expressões e orthographia; assim

praticarei o mesmo quando a combinar e cotqar com a exposição do

piloto portuguez na navegação de Cabral, no tom. 2)' da mesma-Col

leccão de noticias-, e attenda-se ás notas que eu puzer, porque servem

para melhor intelligencia.

Pero Vaaes de Caminha dá (sit. Collecç. de notic.. a pag. 179) a partida

da frota (t) de Belém em 1500 na segunda feira 9 de Março e diz que sab

hado 11o do mesmo mes amtre as 8 e 9 horas se acharão amtre as Canareas,

mais perto da Gram Canaria, e ali andarão todo aquelle dia em calmaa

vista delles obra de 3 ou lt leguas.

Domingo 22 do dito mes aas 10 horas pouco mais, ou menos, ouverão

vista das Ilhas de Cabo-Verde, e a noute seguinte aa segunda feira lhes ama

nhceu (2) se perdeu da frota Vasco de Athaide com a sua naao, sem hy

haver tempo forte nem contrario per a poder seer.

Feitas pelo capitão suas diligencias pera o achar. e não parecendo mais,

seguirão per este mar de Lomgo alaa terça feira dbitavas de Pascoa, que

forão 21 dias d'Abril que toparão alguns sinaes de terra. (Cit. Colleeç. de

notic., a pag. 180).

E aa quarta feira seguinte (3) a horas de bespera ouverão vista de terra;

primeiramente de um grande monte mui alto e redondo. a que poz nome

-Monte PascoaL-e d'outras serras mais bachas ao sul delle, e de terra

chãa com grandes Arvoredos, á qual poz o de-terra de Vera-CruA-e ao

sol posto obra de seis lagoas de terra surgirão ancoras.

 

i No mappa de Juan de la Cosa, concluido no Puerto de Santa Maria em Outubro

de 1500, se encontra a julgada ilha descoberta por Cabral traçada. e com este distiw :

Isla descubíerta por Portugal.

(t) Em composta de dez caraveilas e tres navios redondos. (lapitão-mór, Pedro Al

vares (labral ; e osotttros Capitães erão Sancho de Toar. Nicoláu (loelho, Simão de Mi

randa de Azevedo, Ayres Gomes da Silva, Vasco de Athaide, Simão de Pina, Nuno Lei

tão, Pedro de Athaide, Luiz Pirez, Gaspar de Lemos, Bartholomcu Dias, e Diogo Dias,

seu irmão. A este ultimo dão o nome de Pero ou Pedro Dias: Góes, na Cbron. de el

reiš). Manoel, a pag, 67; Barros, na dec. 1.”, a fl. 87; Fariae Castro, na Histhlqer.

de orl., tom. 9. a pag. 107; Faria e Souza, na .leia Port., tom. 1.°, a pag. , c

tom. 3°, a pag. 531: porém Castanh.. no tom. 1°, a pga. 96, lhe dá o mesmo nome que

Casal na Corograpltia bras., tom. 1.", a pags. 9 e 10, que é comprovado pela carta de

(Zaminlta.

'- (2) isto é, na noite de 23 de Março.

(3) Portanto 22 de Abril.
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Abi jouverão (t) toda aquella noite (2), e aa quinta feira (3) pola manhãa

fizerão vella, e seguirão direitos aa terra, alaa meyalegua della, onde lan

çarão ancoras em direito da boca de um Rio (lr), e chegarão a esta anco

ragem aas dez horas pouco mais, ou menos ; e vierão logo todosos capitaães

das Náos a do capitão-mor, e o capitão mandou no Batel em terra Nicoiáo

(balho pera veer aquelle Rio.

A noite seguinte ( 5) ventou tanto Soeste com chuvaceiros, que fez cassar

as Náos', e especialmente a Capitana. (Cit. Collecç. de notic. , a

pag. 180 a). _

Aa sexta feira (6) polia manhãa aas 8 horas pouco mais, ou menos

mandou o capitão levantar ancoras, e fazer vella, o forão de longo da costa

pera veer se achavão alguma abrigada,e boõ pouso onde jouvessem (7) pera

tomar agoa, e lenha; e hindo assim, mandou o capitam aos navios pequenos

que fossem mais chegados aa terra, e que se achassem pouso seguro pera

as Naaos,que amainassem, e sendo pella costa obra de 10 leguas donde se

levantaram acharam um a Recife com huum porto dentro muito boom e

muito seguro có huma mui larga entrada, e meteram-se dentro, e amaina

ram. eas Náaos arribaram sobreles, e huum pouco ante sol posto amaina

ram, obra de huma legua do a Recife, e amcoraram-se.

Foi logo o piloto Affonso Lopes por mandado do Capitam somdar o

Porto dentro e tomou em huna almadia dous homees da terra, mance

bos e de boõs corpos, trazendo um delles hum arco e 6 ou 7 seetas, an

dando na praya muitos com seus arcos e seetas; e as trouve logo já de

noute ao capitam e dorrnirâo a bordo. (Cit. Collecç. de notic. , a

pag. 180. c).

A sabado (8) pella manhãa por mandado do Capitao se firerão á vella,

e forão demandar a entrada, que era mui larga, e alta, entrarão todalas

Naaos dentro, e arncoraram-se; e tanto que as Naaos forão pouzadas, e

amooradas, vieram os capitaes todos a do capitam-mór, e este mandou

Nicoláao CoeIho,e Bertolameu Dias,que fossem em terra, e levassem aquel

les homes, e os leixassem (9) hir com seo arco, e seetas; e mandou com

elles pera ficar lá hum mancebo degradado, de nome Affonso Ribeiro,

criado de D. João Tello, pera andar com elles, e saber de seo viver,e ma

neira; e amim com Nicolaao Coelho.

 

(l) Jazerão, estiverão, conservárão-se.

(2) De 22 de Abril.

(s) De 25 de abra.

(b) Hoje rio do Frade.

(5) Desse dia quinta-feira 23 de Abril.

(6) 2/4 de Abril.

(7) Estivessem.

(s) 25 de Abra.

(9) Deixassem.



Fomos de frexa (1) direitos aa praya, aonde acodiram logo obra de 200

homes nuus, e com arcos e seetas nas maãos. afastando-se e pondo os

arcos em consequencia dos acenos que lhes fizerão aquelles que nós leva

vamos, estes sahiram, e com elles o mancebo degradado, porém correrão

e não pararão mais (cit. Collecç. de notic.. apag. 180 d.); e passando

um rio, só pararão entre humas moutas de palmas onde estavão outros;

e o degradado foi com hum homem, que logo ao sahir do batel o agazalhou,

e levou-0 ataa (2) lá ; e logo o tornarã a nós, e com elle vierãm os ou

tros que nós levamos,e nom quizerom que o degradado ficasse lá com elles;

(Cit. Collesç. de notic. a pag. 180. e)

Aa tarde (3) sayo o capitão-mór em seu Batel com todos nós outros, e

com os outros Capitaães d s Náaos em seus hatées a folgar pella baya aca

ram (lv) da praya, mas ninguem sayo em terra; somente sayo elle com

todos em huum llheco gramde, que na Baya está, onde folgou elle, e to

dos nós outros bem huua hora e meya, e volvemo-nos aas liaaos já bem

de noute.

Ao Domingo de Pascoella (5) polla manhãa determinou o capitão de

hir ouvir missa e pregaçam naquelle llheco, onde mandou armar hum

esperavel (6). e dentro neelle alevantar Altar, e fez dizer Missa, a qual foi

dita pelo padre Fr. Amrique em vós entoada, e oficiada pelos outros Pa

dres e sacerdotes que aly todos eram.

Aly era com o capitão a Bandeira de Christo com que sayo de Bellem, a

qual esteve sempre alta á parte do Avamgelho (7) ; acabada a Missa, des

vestiu-se o Padre, e posse-se (8) em huna cadeira alta. e preegou huua so

lene eproveitosa preegaçam da Estoria do Avamgelho. (Cit. Collecç. de

notic. a pag. 180 f.)

Acabada a pregaçom, moveo o capitam, e todos pera os Batees com

nossa Bandeira alta, e embarcamos, e fomos assy todos comtra terra pera

passarmos ao longo por onde estarão os da terra, os quaes emquanto dn

rou aquelle acto fizerão folias e dansas a seu modo.

Tanto que comemos (cit. Collecç. de notic., a pag. 180 g) vierão logo

todolos capitães á Naao por mandado do capitam-mór, com os quaes se

apartou. e eu na companhia, e se assentou em mandar -a El-rei a nova

do achamento desta terra pelo navio dos Mantimentos (9); e em lei

 

(l) Em dircitura, sem torcer ou desviar de caminho.

(2) Até.

(3) Do mesmo dia 25 de Abril.

(lt) Junto.

(5) 26 de Abril.

(6) Pavilhão.

(7) Evangelho.

(B) Paz-se.

(9) De que era capitaõ Gaspar de Lemos.
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xar (l) aqui dois degradados, quando daqui partissemos (cit. Collccç. de

noric., a pag. 180 h). E acabado isto disse o capitam, que fossemos nos

Batees em terra, e verseia bem o Rio quejando (2) era : e tambem pera

folgarmos fomos todos nos Batees em terra armados,ea Bandeira comnosco.

Mandou o capitão aaquelle degradado Alfonso Ribeiro, que se fosse ou

tra vez com elles: o qual se foi, e an-lou lá hum bom pedaço; e a tarde(3)

tornou-se, que o fizerão elles viir, e nom o quizerom lá consentir; e nós

tomamos aas Náaos já casi noite a dormir. (Cit. Collecç. de fwtic., a

pog. 180. k) _

Aa segunda feira (lt) depois de comer salumos todos cm terra a tomar

agoa, ali vierão muitos, e 20, ou 30 dos nossos se forão com elles (cit.

Ccllecç. de notic., a pag. 180. l), onde outros muitos dellcs cstavão com

moças, e mulheres; e ocapitão mandou aquelle degradado Affonso Ribeiro,

e a outros dois degradados, que fossem andar lá antreles, e asim a Diogo

Dias (5) por ser homem lcdo com que ellos folgavão; e aos degradados

mandou que ficassem lá esta noite; foram-se lá todos, e andaram amtreles,

e bem huua legua e meya, a hnua povoraçain (6) ; ecomo foi tarde. fize

ram-nos logo todos tornar, e nom quizeram que lá ficasse nhuum (7), e

querião se vir com clles, e vierão; e nós tomamo-.âos aas Náaos. (Cit. Col

Iecç. de notic., a pag. 180 m).

Aa terça-feira (8) depois de comer fomos em terra dar guarda de lenha.

e lavar roupa; estavam na praya. quando chegamos, obra de 60 ou 70.

e depois acodiram muitos, que seriào bem 200, e nos ajudavão aa carretar

lenha, e meter nos Batees, e luitavam cö os nossos, e tomavam muito pra

zer. E emquanto nós fazíamos a lenha, faziào dois carpiuteiros hua gran

de crús de huum páao, que se omtem pera isso cortou ; muitos delles vi

nham ali estar com os carpinteiros.

O capitão mandou a dois degradados, e a Diogo Dias, que fossem lá á

Aldea, e a outras, se ouvessem dellas novas, e que em toda a maneira nom

se viessem a dormir áas Náaos ainda que os elles mãdassem, e asy se fo

ram ; e aoerqua (9) da noute nos volvemos pera as Náaos com nossa lenha.

(Cit Collecç. de notic., a pag. 180 n).

Aa quarta-feira (10) não fomos em terra, mas acodiram á praya muytos,

 

(t) Deixar.

(2) Que tal.

(3) Do mesmo dia 26 dc Abril.

(lt) 27 de Abril.

(5) Veja a nota a respeito deste.

(6) Povoação.

(7) Nenhum.

(8) 28 de Abril.

(9) Perro.

(t0) 29 de Abril.

ll
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que scrião obra de 300 segundo disse Sancho de Tear, que lá foi. Diogo

Dias. e Alfonso Ribeiro. o degradado a que o capitam omtom mandou que

em toda maneira lá dormissem, volveram-se já de noute, por elles nom

quererem que lá dormissem, e quando se Sancho de Toar reoolbeo aa Nano;

trouxe voluntariamente dous mancebos; ea bordo dormirão e folgaram

aquella noite.

Aa quinta-feira (t) derradeiro d'Abril comemos logo casi polla manhâa,

o fomos em terra por mais lenha, e agoa, e em querendo o capitam sahir

da Náao. chegou Sancho de Toar com seus dois ospe‹les, e por não ter

ainda comido, elles e os ospedes comerão. Acabado o comer, mete

mo-nos todos no Batel, e elles comnosco. Andarião na praya, quando

sahimos. 8 ou 10 delles e dhy (2) a pouco começarão de vir, e neste

dia verião aa praya h00, ou 550 . acarretavão dessa lenha quanta podiam

com mui boas vontades e levavão-na aos Batees. (Cit. Collecç. de notic.

a pag. 180 o).

Quando sahimos do Batel. por insinuação do capitam fomos direitos aa

crus, que estava encostada a huua arvore junto com o ltio, pera se poer (3)

de inanhâa. que he seixta feira, e nos pozemos todos em giolhos (lt) e a

beijamos; e elles forão tãbem logo todos beija-la. Em quanto ali este dia

andaram sempre ao som de huu tambori nosso dançaram, e bailharam

com os nossos. (Cit. Collecç. de notic., a pag. 180 p).

E hoje que é seixta feira, primeiro dia de Mayo pola manha saimos em

terra com nossa Bandeira; e asinando o capitam onde fizeecem a cova

pera chantar (5) a Crus em quanto a ficavão fazendo, elle com todos nós

outros fomos por ella, trouvenio-la (6) com os Religiosos e sacerdotes dian

te, cantando maneira de procissão; heram ja hi (7) 70 ou 80 delles, e al~

guns se Íorão meter debaixo della ajudarmos, fomo lá poer onde havia

de seer.

Chantada a cruz com as armas e devisa d'Elrei, que lhe primeiro prega

rom, aromu-se Altar ao pée della, disse Missa o Padre Fr. Amtique, a

qual foi cantada e ofliciada (cit. Gollccç. de nozic., a pag. 180 q) : e aca

bada, prégou do Avãgelho, e dos Apostolos, cujo dia hoje é. Aa huua hora

depois do meio dia, tendo nos hido perante elles beijar a cruz, expedimo

nos (8, e viemos comer.

Na noite deste dia fugirão de bordo dois Gurometes, que com os 2 de

 

(t) 30 de Abril.

(2) um.

(3) Por.

(b) Joelhos.

(5) Plantar.

(6) Tronxemo-la.

(7) Am.

(B) Despcdiuto-noa.
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gradados ficaram em terra, porque de manhãa fazemos daqui nossa ¡iar

tiazz. (i) ‹ '

Combinação e cotqjo da exposição do piloto portuguez na navegação do

P. A. Cabral, publicada no tam. 2° da citada-Collccção de Not.

em 1812, coma carta de Caminha.

Concorda o piloto no anno, mez, dia, e lugar da partida da frota, assim

como no dia da chegada ás Cariareas, sem todavia declarar as horas: e

igualmente no dia em que avistárâo as ilhas do Cabo Verde, supposto tam

bem não diga as horas; e no dia em que se esgarrou nm dos vasos da

mesma frota, ainda que não refere se de dia ou de noite, nem o nome do

capitão delle (2), e nem se foi por effeito de temporal. (Cit. Collecç. de

notic., tom. 2”. a pags. 107 e 108).

E sem tocar nas particularidades anteriores, relatadas por Caminha, dis‹

corda delle quanto ao dia em que foi avistada terra (3),e tambem não men

ciona as outras posteriores expostas pelo mesmo Caminha.

Combina porém com elle emquanto a ancorarein na boca de um rio,

se bem que pelo que diz o piloto parece ter si o no mesmo dia em que

foi avistada a terra, quando pelo que diz Caminha esta ancoragem foi 1.o

seguinte (lt).

Concorda em ter havido temporal que os fez escorrer na manhãa seguin

te (5), para ver se achavâo algum porto onde se pudessem abrigar, e sur

gir: o qual com elfeito achárão, e ancorárãtt, mas não lhe dá o nome (6).

Concorda semelhantemente em terem sido apanhados dous homens da

terra, que forâo trazidos ao capitão-mor, e terem dormido a bordo. e sido

postos em terra no dia seguinte, sem particularisar, como Caminha (7).

Concorda tambem em ter sido a missa e pregação (8) no dia 26 de Abril,

e declara que era o octavario da Pascoa, que pela sua declaração de ter sido

o avistamento da terra quarta-feira do mesmo Oflllvëfitt, sena aquelle dia 26

de Abril sexta-feira; mas. como já mostrei ser, 0 dia 26 de Abril foi do

mingo do Pascoela. (Cit. Collecç. de notíc.. ¡0111- 2°, a pag. 109).

 

(t) Data Caminha sua carta de Porto Seguro da ilha de Vera Cruz (porque rntãoie

duvidava se a terra descoberta era continente ou ilha) em sexta-feira 1° de Maio.

(2) Caminha diz que era Va-co de Athaide z mas o annotador do impressma pagJOB,

Barros. lióes, Faria e Souza, Castanbeda e Faria (L-tstro nos lugares citados dizem que

era Luiz Pin-z.

(3) Veja S t5.

(lt) llonverão duas ancoragem z a 1' a 6 Ieguas de terra depois qua a avlstiirão; a 2'

no dia Mizninte, meia lcgua da boca de um rio. e por isso pelo contexto da exposlcão

do piloto parece confundir este a 1" com a 2' por dizer-na boca de um rio ; -mas

PW' 1"* 'W Willi? COI! VPnCP-M' que ha concor-lanria.

(5) Portanto 25 de Abril, segundo o computo do piloto.

(6) Veja-ae S 5o cil. S7.

17) 26 de Abril, segundo o mesmo computo.

(8) Foi a t" de que Íaz atenção (Taininha.
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Concorda igualmente nas mais particularidades do que se passou nesse

dia e no seguinte (l), ainda que não tão minuciosamente como Caminha.

Concorda finalmente (cit. Col/ecc. de notic., tom. 2°, a pag. U0) em

ter-se assentado o despacho do Navio dos Mantimentos para levar a El-rei

a nova deste descobrimento; assim como em ter o capitão mandado fazer

uma cruz de madeira, e tê-la plantado na praia, deixando ahi mesmo dous

degradados (2), e isto no 1° de Maio de 1500; porque, diz elle, no outro

dia. que erão 2 de Maio, fizemo-nos á vela, para ir demandar o cabo da

Boa Esperança (3).

Conclusão. - Da synopse chronologica da carta de Caminha, e combi

nação e cotejo da exposição do piloto. evidencia-se que na substancia e no

essencial estão conformes; que aquella é um verdadeiro diario, e esta uma

simples narração do acontecido, que a chronologia que aquelle seguro é a.

exacta, ea que este seguio foi errada, e que, tendo errado o primeiro alga

rismo ou contagem dos dias do mez, os que se lhe seguirão não podião

ser certos. nascendo duhi alguma confusão e obscuridade na sua riarração.

e parecendo com isso divergir de Caminha; mas, bem cotejado e combina

do, dá o Vmesmo resultado que se deduz de Caminha.

.Evidencia-se mais que a observação chronologica parece bem fundada

pelo que se allegou comprovado com estas duas testemunhas oculares, entre

si concordes no essencial, e mesmo no dia. por declarar o piloto ser quarta

feira do octavario de Pascoa, errando no algarismo, como mostrei.

Evidencia-se finalmente que. não podendo hoje duvidar-se mais da certeza

do dia do descobrimento do Brasil, o erro dos escriptores que lhe assignarão

dillerente, procedeu por ventura da falta de noticia dos documentos que

com seus ditos olfereoem estas duas testemunhas,ou tambem, e sobretudo,

de não terem feito o calculo retrogrado do tempo.

Esclarecimento a respeito da combinação e colejo da exposição do piloto

portuguez com a carla dc Caminha.

Para tirar qualquer duvida que pode resultar della, vou pôr aqui um

resumo do diario que se colhe da carla de Caminha, á vista da qual facil

mente se conhece a wncordancia ou discrepancia do piloto portuguez.

Iii-lo:

1m 21 de Abril topárão signaes de terra. Casado Giraldes, no Compen

  

(l) 27de Abril.

(2) Não falla na missa e pregação havida depois da plantação da cruz (porque hou

verao duas). assim como n-lo di informação da Iicada dos dous grumetes fugidos, e

' nem das oritras miudezas niencionadas por (Liminlaa.

(3) Com onze velas. porque uma arribou das illns de Cabo Verde a Lisboa. e a outra

foi mandada da costa do Brasil com a nova a el-rei do seu descobrimento, sem que ohste

dizer o piloto no principio da sua exposição que a ar nada era de doze náos e navios.

porque no cap. 3". a pag. U0, confessa n' em sua conserva um navio carregado de

uiantíuieutos; e portanto crio treze os de que sc conipunlia a lima. A navegação de
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dio de gcographia historico, a pag. 21, dá este dia como o do descobrif

mento do Brasil, talvez porque appareeêrão estes signaes de terra.

Em 22 houverão vista della a horas de vespera, e surgirão a 6 leguas de

distancia e ahi estiverão toda a noite. _

Em 23 pela manhãa levarão ancoras, e seguirão direitos á terra, eameia

legua della, pelas 10 horas pouco mais ou menos, ancorárão em direito de

um rio.

Na noite deste dia houve sueste e tormenta.

Em 2!» pela manhãa as 8 horas pouco mais ou menos fizerãose á vela e

um pouco ante sol posto ancorárão obra de uma legua distante de um

recife.

Em 25 peta manhãa tornarão a fazer-se á vela; entrarão dentro do porto

e ancorárão.

A' tarde sahio o capitão-mor em um ilheo, que está na bahia, e voltou

para as náos já bem de noite.

Em 26 houve missa e pregação naquelle ilhéo.

Em 27 sahirão todos em terra a tomar agiia.

Em 28 forão á terra dar guarda de lenha, elavar roupa.

Em 29 só foi á terra Sancho de Thoar.

Em 30 forão á terra por mais lenha e agua. _ t

Em t» de Maio foi-ão á terra, chantárão a cruz, houve missa e pregação.

Portanto as ancoragens forão: t”, a 6 Ieguas de terra, depois que foi

avistada em 22 de Abril; 2', a meia legua della, depois que para lá se

guirão na manhãa de 23; 3', a uma legua do recife, depois que velejárão

pela manhãa de2à; lõ',a em que entrarão dentro do porto na manhãa de 25'.

Assim, fica cessando qualquer duvida, que poderia resultar do que se

disse na citada nota, se bem que nella houve limitação sómente ao que

era tocante, ou relativo á ancoragem a meia legua na boca de um rio

(hoje rio do Frade). E acerca desta denominação veja-se a Rev. Trimens.

do Instít. Hist. e Geo ra h. Brasileiro, no tom. 6, 11 pflg ¡#15
9 P

Partida deGabral de Porto Seguro. Viagens de AmericoVes

pucio ao Brasil. Descoberta da Bahia de Todos os Santos.

Primeira colonia portugueza no Brasil.

No dia 2 de Maio de 1500 saliio a armada (t) de Porto Segufü. dei

xando nelle dous degradados, segundo a relação desta viagem escripta por

um piloto da mesma frota, como já vimos e conservada por Ramusio,

onde se menciona que aquelles ficárão chorando, e os homens do paiz os

 

Cabral foi escripta pelo piloto depois de iinzla a expedição em o derradeiro de Julho

de 1501. data em que apertou e surgio no ".`ejo. -

(šastanheda. iom. 1°, pag. 125; Ozorio, pag. 82; Góes. pag. 82 ; 5. Roman. pag- 67;

Faria e (Lastro, tom. 9", pair. 155, dão o dia da clicgada em o ultimo de Jullio de 4501:

liâirros, dec. 1“, em vespera de S. João Baptista, e os mais nada dizem.

(1 ) .tyres do (Ãasal, (lorograpliia Brasilien.



confortavão, mostrando-se delles compadecidos. Um delles que aprender!

logo o idioma dos indígenas chamados Tupiniquins, e servia de interprete

aos primeiros Portuguezes que ali aportavão. tornou depois ao reino. Como

a costa corre ao mesmo rumo, a que o nosso correio (Gaspar de Lemos)

necessariamente devia navegar, e elle tinha interesse (e provavelmente re

commendaçoes de PedfAlves Cabral) em saber até que altura a terra se

estendia para o Norte, nada é tão verosimil e natural como avista la elle

muitas vezes até o cabo de S. Roque, se é que não a levou sempre á vista

até esta paragem; porque as aguas nesta menção empurrão para terra. Os

dous indígenas com que chegou a Portugal, segundo Barros, provão que

ellc aportou em alguma parte depois que sahio de Porto Seguro, visto não

serem deste lugar.

O prazer que el-rei D. Manoel recebeu na chegada do capitão Gaspar de

Lemos, com as noticias do descobrimento 'ia extensa. amena e povoada

terra da Vera Cruz, fez conceber a este magnanimo monarcha, o projecto

de mandar explora-la mais largamente eestudar as suas particularidades (1).

Posto que os nossos escriptores não coadunem sobre o anno em que

el-rei mandou continuar o descobrimento desta nova terra. é Íóra de toda a

duvida que a primeira esquadra expedida a este exame constava de tres

caravellas, que sahirão de Lisboa em 10 ou 13 de Maio do anno

de 1501 (2) (parece que ao commando do Gonçalo Coelho), forão encon

tradas talvez arribadas. no porto de Bezenegue (3), por Pedralvez Cabral

quando regressava da India.

 

(l) O qual navio (de Lemos) com sua chegada dett muito prazer a el-rvi, e a todo o

reino, assim por saber da boa viagem que a [rota levava, como pela terra que desco

brirm-Barros.

(2) Varnhagem suppõe que foi em meiados de Maio. e se serve do testemunho de

mestre João, cuja carta em nota a pag. 18 diz: c Não ha hoje noticia alguma da cor

respondencia que dirigio á corte Pedro Alvares Cabral; mas nãoé sensível sua falta,

quando possuimosa veneravel carta, que já o leitor conhece. de Pero Vaz de Caminha ;

além de outra do Castelhano mestre João. que la por cirurgião di. armada, e tinha prc
Itsumpções de astronomo. Fm ambas estas cartas,datadas do 1° de Maio. se chama a ter

ra encontrada Ilha da Vera Cruz; e o nome de Ilha da Cruz (sem Vera) consig

nava logo o governo no regimento (1) dado a João da Nova, que com quatro caravellas,

em parte de armadores (pois de uma dellas sabemos que era capitão Fernão Vinet, Flo

rentino, socio da casa de Bartholomeu Nlarchioni). e com a monção segninteJa mandado

à India. E como ilha c mui util para refrescarem e fazerem aguada suas armadas da
lIndia a dava o Ícliz monarcha conta do descobrimento aos reis catholicos em uma carta

que lhes escrevia. A' vista do que, mal cabida viera aqui uma extensa descrlpção do

territorio e das gentes que o habitavão, quando tão erradas erão as noticias que tinha o

proprio governo, que nem lhe conhecia a extensão. ttrosigamos por mais algum tempo,

até que pela ordem natural dos acontecimentos chegue occasião opportuna de darmos a

conhecer o paiz. n

(3) Bezeneguc, ou Bezeguiche, cre-se ser o porto da ilha Cotèa, situada

em ill” lt0` 10" de latitude septentrional, junto a Cabo Verde.

Americo Vespucio, Antonio Galvam, e o mencionado piloto da armada dc Pedralvez

Cabral, testemunha ocular, concordão que em 1501 sahira do Tejo uma esquadra de

tres caravellas para continuar a descoberta do mesmo Cabral.

.I tam, no Panur. de l8il, pag. 3l3, nota.
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E' igualmente certo que o mesmo monarcha erpedio outra esquadra

com duplicado numero de caraveilas ao mesmo exame, logo depois da

chegada da primeira. Tambem não se concorda sobre o seu commandante,

que parece ser Christovâo Jacques.

 

a Chegánins ao cabo da Boa Esperança dia de Pascoa, e, encontrando ali bom tempo.

continuamos a viagem, e aportámos junto ao Cabo Verde em Bezenegiie, onde encon

trámos tres caravellas que el-rei de Portugnal mandárii para descobrir a terra nova que

tIitnhamos achado indo paia Calecuie. » (Relação da viagem de Pedralva Cabral em

amuzio.

u Neste mesmo anno de 1501. e mcz de Maio. Pärtirão tres navios de Lisboa por man

dado de el-rei D. Emmanuel, a descobrir- a costa do Brasil ; e forão a ver vista das Ca

iiarias, e dahi a Cabo Verde. 'fomárão refresco em Bezeguiche, e passada a linha da

parte do Sul, forão tomar terra no Brasil em 5° de altura; e forãu por ella até 32° pouco

mais ou menos, segundo sita conta; d'onde sc tornarão no mez de Abril, por haver já

lã frio e tormenta. Puzerão neste descobrimento c viagem quinze mezes, por tornarem

na entrada de Setembro. ~ (Antonio GALvAM, Descobrimento: aiitíg. e modern.)

Não parece seguro que a esquadra chegasse a tão grande altura. Como este escriptoi:

deixou em silencio o nome do almirantc.contra o costume que praticava, pois não omit

te o de nenhum outro entre tantos (por elle nomeados) que passarão ao novo mundo,ou

tis regiões mais remotas do antigo, não só dos Portuguezes, mas ainda dos das outras

nações maritimas, castelhana. lranccza e ingleza, parece dever-se inferir que elle não

teve outro documento mais que o de Americo Vespucio, testemunha suspeita e infiel,

que diz fora um dos capitães subalternos. e tambem não o nomeia (l). 0 que mais nos

persuade este sentimento é concordar identicainente a referida descrip¿ão de Galvain

com o substancial da narrativa que Americo Vespucio fcz desta viagem; pois diz que

tendo sahido de Bezenegue, e navegado ao Sudoeste quarta do Sul por espaço de ses

senta e sete dias, fora descobrir teria nova em õ" do Sul (2) ; e que continuára a nave

gar obra de 900 Ieguas, sempre á vista. e junto da terra, fazendo continuadas escalas,

ora fallando, ora tratando com gente infinita ; já pacificando-a não sem trabalhmjá ob

servando seus costumes e jerarchias, como tambem as producções da natureza até 32°

de latitude aiislral, onde dcspedindose da costa por uma ifez, mudára de rumo para

o Sueste, e fora descobrir outra terra em 52°.

(t) Sendo tão necessario o conhecimento do almirante desta esquadra, nenhum dos mencio

nados escnptores o nomeia: o piloto de Cabral, por não o julgar preciso; Galvam, por não

sabe-lo; e Americo Vespucio, ao que parece, pela mesma razão de não ter feito estas viagens,

e só de ouvida escrever o que e como bem lhe pareceu; pois não falta uem aflirme que elle

Gëlãvfl Opcupado em outros neflocios nos tempos em que diz navegara ao rasil. a Les relations

d Améric Vespuce contiennenÍ le recit de deux voyages qu'il flt sur la meme cóte (du Email)

u_u nom dimmanuel. roi de Portugal. Mais las dates en sont fausses. et (fest en quoiconsistp

i imposture; car il est prouvé, par tous les témoignages contemporainsgue dans le temps qu it

ëiošnmpeišl employé à d'autres expeditions. ii (Hist. cmi. nas viiioaiss, tom. 14°, liv. th,

(2) E' tão natural que a armada procurasse terra na paragem onde desapparecera a Gaspar

de Lemos, isto é, na vizinhança do cabo de S. Roque, em pouco mais de cinco gritos austraes,

onde a costa muda de rumo, como impossivel tomar a costa oriental um navio que, dcsafer

rando de Cabo Verde, navega sempre ao Sudoeste quarta do Sul. destinadaminte a encontra

la naquella altura, emquanto o sol anda ao Norte da equinoxial z porque nestes tempos as aguas

do Oceano correm com violencia para o Noroeste, e levão os navios (que não se segurão palƒu

Leste; á costa do Norte. isto mesmo e' o que sem duvida lhe aconteceu, se é que virão a pri

incira terra cento e cincoenta legruas longe do cabo de Santo Agostinho; porque d'outra sorte

não se pode verilioaro tê-la avistado naquella distancia :e so sendo assim e que a costa the cor

ria a Lesaueste a maior parte da distancia: mas faita-lhe então a veracidade da latitude; por

#19, a parecendo-lhes terra na mencionada distancia, devia ser na costa do Ceará, no sitto de

anda d, ue esta em 3° e t/3; e, sendo em distancia de trezentas leguas, so podia sera Oeste

da ilha de João na costa do Pará, em t° e t|t.

Se concedermos que a esquadra tomou terra em cabo de S. Roque, impellida da corrente das

821m5 por ter navcgado, não ao Stidocste quarta do Sul, como diz na carla, mas sim porque



VCosleou o continente o mais proximo delle que lhe foi possivel, obser

vando cuidadosamente tudo notavel acerca de rios, portos, cabos e pontas

de terra com os perigos e ilhas adjacentes, aspectos e gizamentos da costa

até o cabo das Virgens na entrada do estreito Magalhanico: havendo anco

 

Partimmo di [Jsbona tre navl di conserva a di 10 di Maggio 4501... diriti all' isole

della gran Canaria... et fummo nella costa ddiihiopia, à un porto che se dice Betene

ghe.... Sopra la qiiale alza el polo del scteirtrione M” e 1/2", Partimmo di questo

porto.... e navigatido per Iibeccio, plgliando una quarte di mezzodi tanto che in 67

giornim. piacque. à Dio mostrarei terra nova. che tu il 17 d'.'tgosto.... Stava oltra del

la linea equinottiale verso ostro Partimmo di questo luogo. e comminciammo

nostra navigatione tra levante, e. siroco. che cosi corre Ia terra,e Íac-emmo molte scale...

c cosi navigainmo tantiiche trovamo che la terra faceta la volta per liheccio. e comnio

vollammii um cavo, alqualc mettemo nome di S. Agoxtino, cominciammo a navigarc

per libeccio. E' tliscosto questo caro della predet|aterra.... 150 leglie verso Levante (t)

esta 8° fuori de Ia linea eqttinottiale vers ostro... navigando sempre per lihcccio a vis

ta di terra. di contintto Íacendo di molte scale.... tanto andamo verso Vostro, che

gia staramo Ínori del tropico ill Capricorno. donde el polo Antartico :Halzava sopra

Forinonte 32°....(2) Corremmodi questa nostra costa appresso di 750 leghe: le 15o dal

cavo di S. Agosiiiio verso el poueiite, c le 600 verso il libeccio.... Visto che in questa

terra non trovavamo cosa di manera alcuna` accordammo di espedirei di essa, e am

darei á commettere al mar per altra parte... ..di questa terra cominciammo nostra navi

gatione per el vento sirocco....e tanto navigamino per questo vento. che ci trovammo

tanto alti, ch`il polo Antartico ci stava alto fora del nostro orizontr ben 52°; e di gia)

stavammo discoti del porto di dove partimmo ben 500 leghe per sirocco a (3).

Sendo assim, parece não podia licar bahia nem rio caudalosmcabmsinitosidade. ilha,

nem montanha adjacente á praia, que não tosse ao menos reconhecido, c--mo tamhem

os ditTerentes aspectos da terra cm suas diversas paragens; c isto e o que elle tios dá a

entender que conseguira ; c que, pot' ter feito tão completa e cabalmente as averigua

ções que el-rei pretendia, este, dando por escusada segunda indagação, o incumbira

de outra empresa igualmente ardua, qual era a descoberta da cidade de Maluca na

india, para a qual lhe fizera api-estar outra esquadra de seis caravellas. Porem o geral

navegou sempre ao Sul, e um pouco ao Poente,por ser-lhe escasso o vento, como diz no snm

niario-Drizzando il nostro viafl `o verso il polo Antartico nondimeno tenevamo alquanto ver

so ponente, percio he ara vento ilevante ;-objecta-se com a experiencia tão sabida que nesta

costa não se navega a vista da terra para o Sul. sem tindar o mez de Setembro; e iespucio.

como vimos, diz que continuára logo a navegar ara o Sul ii vista, e mui perto de terra. Mas,

se a esquadra a rtou na costa do Norte, ainda l e era mais difllcultoso navegar para Léste, a

dobraro cabo e S. Roque.

(t) No summarioé computada esta distancia em tmzentas leguas. ‹‹ Questo capo dal luogo,

dove prima vedemmo te: ra, è lontano forse 300 legtie. ›› Na snpposiçãoqne a frota tomou terra

' na costa oriental, como se presume, ambas estas asserções são falsas, ainda no caso que os ca

bos de S. Roque e Santo Agostinho estivessem nas latitudes que \'espucio pãgtende; porque,

não passando de t6' a ditfeiença da longitude entre os meridianos destes ca , só podia haver

sessenta leguas de vinte em gráo. E com elteito, parece não haver mais de sessenta e duas le

guas geographicas neste intervallo; porque, supposto Pimentel ponha o primeiro em 5° e 6' e o

segundoem 8 e 97, segundo boas observações se tem achado um emä c t5, outro em 8 e S0.

t2) No summario assevera Vespucio,que navegái-a ti vista de teria até t7» e 1/2 para la do

tropico de Çapricornio, que vem a ser ate .ti do Sul. ‹‹ Tanto navigamnio presso di detra costa,

che trapassammo il troptco hiemale verso el polo Anta: tico r 17° e tl? ii.

(3) Uni navio que desaferra da costa do Brasil na latitude e 39°, e navega quinhentas leguas

sempre ao Sueste até 52 ~, não encontra ilha alguma. Mr. Bougainville, e os ue com elle pre

tendem que as ilhas Maluinas sejão a terra que Americo diz desoobrira naquel a latitude, devido

advorttr que estas ilhas estão muito a Oeste do meridiano do lugar donde elle diz desaferrtira,

e de que constantemente se devia afastar de cada vez mais para Leste: u Les iles Malouines

se trouvent placées entre cinquenta-tm et ciuquante-deux deurrs et demi de Iatittide meridio

nale.... ellos sont éloignées de la cote de Pamerique. ou des Pntagons et de rentreø du tlfitroit

de Magellan, tfenviron S0 :i 90 lieues. ››- Bom um ti i E.



rado ent muitas paragens para fazer os exames necessarios, segundo as iti

sinuações que levava. e se pratica em casos taes.

Coitsta que assentou varios padrões, com as quinas do Portugal. nos

sitios mais azados para serem vistos; quo perdeu quatro caravellas. e dei

xou em Porto Seguro uma colonia. ou parte dos que eseapártio dos nau

fragios. com dous missionaritis frtiuciscanos, tornando ao reino com duas

caravellas carregadas do pao, que ao depois fez perder á região o nome dado

por Cabral.

 

silencio em que. á excepção do cabo ‹Ie Santo Agostinho. deixou todas aquellas cottsas

qtie os descobridores notão por principaes, e os extraordinatios enganos tios calculos

das ‹lisl-'titcias. e aiiida ácerca das direcções d:i costa, fazem suspeitar que elle não foi

ao Itrasil. Ocerto cäqtte as cvploraçtks, no caso de principiadas, forão tio escassas que

occasioitzirão a expedição de outra esquadra ao mesmo esatnc.

O jesuíta l'. Possiuo diz que Vespucio era o commandante da armada : mas que. el

rei ll. Eminanttel irão ficaira .satisfeito com as sims observações. llerluce Ulyssipoitem

Americo Emmanuel per otium audito. haud conteittusm. Gonsalcutn Coetium... _

rníaít. attribute classe :cx navium- Vina no l' lcuac. m: Azizvcoo.

Pedro de ttatialliães Gaiidavo, ¡triiiicirtt escriptor do Brasil. onde esteve fllzlius ítnnos,

nao Íalla uina palavra sobre estas ditas expedições. hos outros cscriptores aclião-ae con

ltinditlo- os sttccessos de uma ttsquatlra com os da outra.

u ,\o mesmo :nino (de .\I. D. lll.) mandou Goncalo üiellio. com seis iititis :i Terra

de Santa Cruz. com que partiu de Lisboa a ltos dez tlias do me: de .loultoz das qnto-s

por ainda terem pouca noticia da Terra. perdeu quatro. e has outras duas trouxe alto

ltegno, com mercadorias da 'l'erra. que entam nani eram otitras, que pau vermelho, a

que chamam Ilrasíl. bogios. e papagaios. (iitizs, Cltroit.) a

Classcm Gundissnltio Coclio rommisít. qua rcgíoncm à Capralc cxploratatn,

quam Iirasiliain tiocant. pcrlustrarel Sul uurigattdt' in rcgivnent parúin cogita'

tnm impcritia arlitm est. ut forliu: c: sm: natzíbus qttatitof vadia allisar ami'

rcrit, atquc duas tantum .rtmilís in ¡ialriain rcditzerit.-0s0ii., De reb. Em

tnanuclis.

Aqui começa a fazer-se sensível a pcrda da America Porttigueza de Manoel dc Faria,

da 'terra :sairia Cruz de .l. de llarios, e. mais que tudo. do ltiario dos primeiros inda

padores; perdas que reparará, ao menos ein parte, quem publicar o tits. de Diogo de

Castro (l).

Ffäfltiisto tlã Ctlflllü. 0" quem quer qtte é o autor do manitscripto intitulado Descrip

çáo geographica da zltitcrica Irirtugiieraufscriptit em t587, diz qtte Gonçalo Oit-llio

tora o primeiro explorador da costa lirasilíctt (tlt-¡wis de Cabral e Lemos); mas não tios

declara em que aunu : e inadvertidatnente o restitue ao reino a tempo que já el-iei D.

.lofio lll estava no tlirono; engano que .seguirão varios t-scriptores. e Teve S. A. uol;

cia deste descobrimento, e, tleseitiso tle a ter mais formal e tuaioiydetcrntiittttiqtie Gott

calo (loellto. disliflfito por sua qualidade. itiirepida resolução, valor e prttdenria, tosse

examinar aquellc sitio ocorresse a costa. a

I Wf-'I flflfctllëlf CSIC llfliänitt, o fez embarcar n'ttm:t esquadra de tres caravellas, que

lhe mandou api-estar, cont iodo o tiecessario. Nesta expedição .supportoit G. C. e os que

o acoinpaoliavño itiexplicaveis irttballios, ate que perdeu dous itatios (2) : e receiattdo

lt! Deste manuscriplo faz menção o .\. tla-.ittsliñcação do titulo. com que se fundou a colo

nia do Sarranieititt- Lisboa, em iost z o longo de rastro, lteni conhecido e celeltrt: pelo seu

tinteiro, tpielcz de toda a costa do Brasil, e que sc guarda originalmente nos arcliivos publi

cos de Lisboa. » ' '

iii Posto que Vespucio assevere. que nenhuma das raravellas da primeira anuada cvperi

menlara naufragio, parece dever prevalecer o testemunho tletluitlia. que allirina ter ercspado

so tuna. .-\ prompta expedição de otilrât armada. ooiu duplicado nuno-ru de earavellas :parem

mmprnva-la,

lu
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El-rci D. .\lanocl,ent recompensa dos serviços que Pedro Alvares Cabral,

fidalgo de sua cafânfez a Portugal.mandou por uma carta regia lhe dar 133

de tença. em lz de Abril dc 1502, e por outra da mesma data lhe mandou

dar 300, que são do teor seguinte:

PRIMEIRA CARTA llEGlA.

Dom Manoel por graça de Deos rei de Portugal. c dos Algarvcs da aquem.

o da além maar em a africa. senhor de Guiuce. c. da mnquista navegação c

Commercco de thiopia arabin, Përcia, e da india a vós recebedor da nossa

casada tnnrçaria desta Cidade de Lisboa. e ao cscrivam desc officio saude

mandamos-ros que do rendimento dela deste ano presente de quinhentos e

dois deesa Pero Alvares Cabral Fidalgo de nosa tzaza treze mil reis que lhe

nutndamos dar emo ditoan ode nos hadaver de suo tençtt dos quavfidinheílflã

lhe vos lazee bom pagamento. E por esta nosa carta com seu conhecimento

maudautos aos nossos contadores, que vollos levem em dospeza. Dado em

Lisboa a quatro dias dabril El-Rey' o mandou por Dom Martinho Senhor de

Villa nova de portimaão do Seu Conselho e Veedor de sua Fazenda. Fran

cisco de Mattos a fez dc mil quinhentos e dous-Dom .Murtinho

SEGUNDA CARTA REGIA.

Dom Manoel por graça dc Deos rei de Portugal c dos .Algarves da aquem

e da além nranr em a Africa senhor de Guince, e da conquista navegação

e Commerceo de thiopia arobi Persia da India a vos revebedor da nosa sisa

da marçaria e ao escrivam dese officio saude: maridamos-ros que do rendi

mento dclla deste ano presente de quinhentos e dois decs a Pero Alveres

Cabral Fidalgo dc nosa caza trinta mil reis que lhe ruaudamos dar cm o dito

ano de nos haa daver de sua teriça dos quaaes dinheiros lhe vos fasce bom

pagamento. Epor esta nosa carta com seu conhecimento mandamos aos

contadores que vos levem em despeza. Dada cm Lisboa a quatro dias dabril

El-Bcy o mandou por D. Martinho Castel Branco Senhor de Villa nova de

portimaão do seu Conselho e Veedor de sua Fazenda. Francisco de Mattos a

fez do mil quinhentos e dois- Dom lllortiriho

0 desejo de investigar a verdade leva-nos a dizer que sc se der credito ao

 

acontecesse o mesmo ao t-m quc andava... voltou para Iwrltigal. por contar oque arbít

ru.... F. na presença ue cl-rri ll. Joãoo 'i`crc‹»iro. ¡tqurui achou rt-mundo, expo: as no

ticias quo trazia, c os strcccssos que tivera. n (t)

tt~ .›\ razão por que cuido scr o mencionado manuscriptodc Fraucism da Cunbtnú por drzcr

o aumrda-lrsrtrtcigzao referida. qnoaquelte fizera um Itoterro da costa brasiiitumhorordemdc

D. Christovão de Moura: c uma das duas copias que \'¡. e que não passa da primeira parte (e

não me lembro sc todafv, trazmna dcditxatoria aqucllefidalgonlatada em a corte de Madrid no

pnnçipiode Jlarco df- tãttí. Esta dedicatoria falta na cízpiti do que existe na real bibiiothcctt. f'

que o tnlttlo maior.
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que escreveu Atnerico Vcspucio, ca' carta publicada por Bartolosi em t789

impressaem Ferenzi,(qttc ¡zarccc scr o unico furtdaitttcttto de tudo qomuõ

diz ãcerca das priruciras explorações ‹la taosta do Brasil). vcio uuu clleilo'

este cosmograplto na esquadra do auno de tä0t,c recolheu-se cm 7 de Sc

tembro de 1502, como affirma ltatnuzio.

Não encontramos na 1' e 2' carta de Vespucio (f). indicioqualqucr que.

seja para entender que elle era commandantc dos navios, c nem mesmo

dc algum dellcs. porque não obstante occultar o nome do chefe. falla inn:

tas vezes neste official. e qualifica-se positivamente como subnlterno qnan lo

diz-e procedendo-sc a um conselho decidio-sc que sc scgtrisse o rumo que

eu indicassc, e por isso cu fiqttei revestido de um poder illiutitado. E¬t.'.s

palavras nada mais significam do que entregar a dtrecçíto dos navios á boa

discrição do costnographo Vcspucio, porque nesta ntcstna carla em um

ttaragraplttt mais adiante diz-vendo-tios cm grande perigo, e no meto de

tão grossa tempestade, que não pertnittia que de uns navios se dr-scobrtssem

os outros. por cansa das immensas vagas, ccrtação do tum ~o. -lclerrttituiotoâ

de accordo com o chefe, fazer signal á csqttatlrzt para se desviar da terra. e

scguirmos para Portugal.

Alú aqui não cncoutrarrtfts impostura na t carta de Vospucio. relativa

mento ao seu exercicio: Ellc não se qualifica de cotnmandantc decsqrtzulrzt,

ttcm de uma entbarcaqão, c só deixa ¡terccltor que se achava a bordo do

navio corumatttdatttc.com-o caracter de cosmograplto, como zllortitn lšcltaitn

estivera no de Diogo Cam.

No segunda corto do Vespuciaetn que conta mais detalhadamente os suc

ccssos da viagem dc 150!, nãose inculr-a como commandntttc de navio ou

navios; cqttattdo se queixa da ignorancia do piloto. deixa estender que elle

¡Icltrlva-st- a bordo. com o intuito de examinar a qualidade da terra desco

berta. Cotifcssêttnrrs que de tu-io quanto Yespncio di1¬as queixas da ignoran

(iiit do pilol0.são:t5 qnt: tlcixãtt "mig confuso, uu mais porplux0. lfislc pi

loto estava sem duvida a bordo do navio em quc existia o chefe c Vcspucio;

como não concordou portanto este cosmograplto ou piloto-mór com os erros

do seu piloto? O Patdrc Ayres do Casal nega tanto esta como a segunda via

gem de Vcspucio: nós ao contrario entendemos que a ¡irimcirtt foi certa. c

a segunda uma apropriação doque outros lutviãt» prctcndido. (2)

0 escrtptor inglcz Southey aftirmzt ter sido Vcspucio o commandatttc da

esquadra. talvez por rtão reparar bem nas duas cartas, mas na pagina 16

de sua excellentc itistoria do Brasil. em a nota. parece convencer-se ‹lc exis

tir a bordo algutna pessoa stiperior a Yespucio. Sc Soutlnzv :tttetttlesste tro

lhor ás cartas do cosntogrztplio Florentino, não . iria ttr este Italiano sido

connnandztnte da csqttadra.

Olaborioso àlonscttltor Pizarro tambem acreditou na contmantlztttcizt dt

Vespucio, e diz quc o rei D. Manoel tit-antlo descontente ¡rclas porn-as -.-:=¡
  

 

(ll V- adiante cm nota as dom cartas dc Americo Ycspucio.

fil (lunlla Ellztttos (ntanttscripto incdit0.`
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gcncxas por elle feitas nos descobrimentos, encarrcgára ao depois esta

cmpreza a Gonçalo Coelho, que é aquclle mesmo debaixo do commando

do qual servira o cosmograplio Florentino.

Seria um nunca acabar, se nos propuzesse fazer patente os erros de inuu

meraveis escriptorcs a respeito das verdadeiras e das duvidosas noticias das

viagens de Vcspucio ao Brasil.

Os Hespanhóes fizerão-lhe muitos elogios; e um delles. para mostrar a

applicaçao deste italiano e os desejos que tinha de conhecer a geogra

pltia, diz que elle Vespucio oopiára o mappa feito por Micer Destes. ao qual

dd o nome de Gabriel Valluca; e accresceuta que neste mappa que existia

no anno dc 1807.' em poder do Cardeal D. Anlouio Dcspuig, havia uma

iuscripção pelo modo seguinte - ‹‹ Quests ampsa pessa de geographia fu

pagata da Amcrigo Vespuci 130 ducate de oro ‹le marco.-›› No mesmo

mappa existe outra inscripçíto, que diz-a El exemplar de dicha carta lo

cita como tcstigo de vista, pues lu tuvo en sus manos, el Padre D. Raymun

.Io Pasqual certercietise en su obra-Descobrimento de la .Aguja Nautica,

_\' del Arte de navegar um tomo cn í." impresso en .'lladrid cn 1789. ››

consta haver neste anno successo algum notavel no Brasil. A esqua

dra dc Gonçalo Coelho, cm que se diz estava Vespucio, fez descobrimentos

até aos 52 gráos do Sul. ou como disse o mesmo Vcspucio, até aos 52; c o

chefe recolheu-se a Portugal em 7 de Setembro no fim de 16 mezes de via

gem, tendo perdido duas caravellas. Alexandre de Gusmão affirma ter sido

neste anno de 1502 que cl-rei l). lllanoel mandou a Anieriw \ espucio fina

lisar o descobrimento o demarcação do Brasil ,oque cllc executou tumneçando

do rio que tomou o seu nome até a bahia de S. lllathias,q ue fica a Iii graus

tiustral, onde plantou o marco do Portugal. Os ¡Jaslelitririos rnaliciosàtnioritc

lhe mudárâo o nome no de Bahia sem fundo e arrancárão os marcos go

vernundo Felippe 1° em Portugal.

No annodc 1ä03(1),atites que o explorador chegasse a esta terra de Vera

Cruz. aportou no meio da sua costa D. Affonso do Albuquerque, que sahira

de Lisboa a 0 ‹.'c Abril comznaudando uma csqua ra para a india: não se

nos diz em que latitude; declara-sc só que havia arvores de caualistula. e

verniz daquella paragem (2). Pouco tempo depois foi aquella inercaucia

posta em cotitractoxonieçaritlo a colonia a ser frequentemente visitada pelas

caravellas dos comractatlorcs. Cunha Mattos em suas indagações affirma que

ol-rci l). Manoel fez sahir para o Brasil cm 10 dc Maio dc 1503 uma cs

quadra de seis embarcações cornmaniladasseguttdo se prcsumc,por Chris

tovâio Jacques. Ilamião de Góes assevera que fora Gonçalo Coelho; c os

.unicos de Vospucio affirrnão que fora cllc o commandartte. c'n consequen

ria de assim o deixar perceber da rclaqrão que fez na sua segunda viagem.

Nesta relação cscripta pelo tncsnto Vcspucio, nioslra-so que os navios ião

 

t à A) ros do (Zatsal.

'-' lillom .sumária di cassia ct di ruruizu. Altro di utuucuto num abbiauto comprcso

'-- lia frw; iv.
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para àllalaica, e não scr cllc commandantc da esquadra. pois que declara que

o chefe (cujo nome occulta) era homem altivo e caprichoso, e por isso per

dera o seu navio S. Lourenço, em uma ilha, cm 10 de Agosto. que parece

ser a de fernando de Noronha. A isto seflue-sc na relação de Vespucio,

uma tal mistura de oousas,que não deixa bem perceber se elle commandava

um navio. Vespuuio comtudo diz. que as embarcações forão descobrir e dar

nome de bahia de de Todos os Santos 300 leguas distante da ilha em que

havião estado. Outros dizem que antes de Americo Vespucio ter entrado na

Bahia dc Todos os Santos já lá tinha estado Manoel Pinheiro em 1500 em

dia de Todos os Santos.e que fora este e não aquelle quem lho dera o nome

que ainda conserva. Demorando-se aqui dous mezesc quatro dias, sem

terem noticia do cornmandante em chefe. detcrminárão seguir ao longo da

Costa. e tendo navegado 200 leguas. derão fundo em um Porto. onde cons

truirão uma fortaleza. em que puzerão n guarnição de 25 homens, dos que

tinhão escapado do naufragio do capitão-mor. Demorando-se cinco metes

neste porto, carregárão os navios de páo Brasil, visto não poderem seguir

avante para o Sul, por lhe faltar gente e maçamc para as embarcações.

Promptos os navios pelo modo sobredito. c concluída a fortaleza cm que

asserttzirño doze peças dc artilharimdeixtirão mantimentos para seis moles, o

as armas necessarias aos vinte equatro homens; tendo examinado ointerior

do paiz até a distancia de quarenta lcguas. com uma força dc 39. marujos,

os quaes virão muitas cousas admiraveis. largárão véla para Lisboa, onde

cntrárão no dia t8 ou 9.8 dc Junho de 1505 com geral satisfação de todo o

povo. que os reputava perdidos por naufragio. Vespucio conta quc esta ter

ra em que se construirão a fortaleza. ficava na altura de dezoito grãos ao

Sudoeste do equador, c 57 grãos a Oeste de Lisboa.

As circumstancias desta viagem de Vespucio são tão notaveis, ao

mesmo tempo tão desconhecidas pelos Portuguczes, que todos os homens

de boa critica as dcsprczárãomotno artificio mui grosseiro da verdade do Cos

mographo, cujo nome não apparccc nos livros dos escriptores uacionaes

coevos, e só foi apontadopelo Jesuita Simão de Vasconcellos 100 anuos de

pois das viagens verdadeiras ou suppostas do mesmo Vcspucio, no serviço

da coroa de Portugal.

E certo quc a esquadra dc que tratzl Vcspucio não parece dilfercntc da

de Cbristovão Jacques, masa deste corrstava de sois caravcllas, c a do Ves

 

Sendo Gonça'o Coclltoo almirante da primeira csqttadra expedida a continuar o

descobrimento de Pcdrulres, é indubituvcl que a primeira armada que sahio dc Lisboa

com este intuito foi a de trcs raruvz-Ilas em 1501, segue-sc tcr cllc sido o seu comman

dantc, c não o das seis qnt- salrirâo cut A503.

O mesmo Francisco da Contra, condnctor de todos os escriptores nesta rtartc. di: que

(llrristorão Jacques fora o ¡tltnirottlcda seguindo esquadra. a adiuntara descoberta dc

(lalnal z sc bem quc iuudvcrtiduurcutc snppõc este acuutucimcrrto no reinado de el-rci

D. João lll.

«t Atandou logo preparar outra armada de caravcilas, quc cntrcgon a Clrristovão Jac

ques, Iidalgo dc sua casa : c com o titulo dc cottitzio-rnor o mandou cotttinuur nesta

empresa, descobrindo ¡iqucllu custa. n



_,3._

pucio tinha ao menos um navio de 300 toneladas, que foi o que se perdeu.

Ozorio diz que a esquadra de 1503 tinha por coinmandante Gonçalo Coelho,

que é o mesmo que fizera a viagem de 150!.

0 visconde de Cayrú dá tamanha importancia aos trabalhos de Americo

Vespucimqtio lho attribue a honra do achado da Bahia de Todos os Santos,

e da fitndaçào do primeiro estabelecimento portuguez na America .lleri

dional. Seria injusto. diz elle.dc fraudar a sua memoria deste brasão, que

está consignado nos archives litterarios da Europa.

Alfonso de Albuquerque tocou na costa do Brasil, com a sua esquadra

sahida de Lisboa para a India em 6 ou 7 de Abril. conforme Ayres do Ca

sal. no anno de 1503. ignora-se o lugar em que tomou a terra. e se alguem

da tripulação ahi se estabeleceu.

Os eseriptores portuguezes dizem que os navios de Christovão Jacques,

descobrirão a Costa até o Cabo das Virgens, na boca do Estreito agora cha

mado de Magalhães, em que talvez elles entrassem, ou cujas correntes lhes

fizessem entender que se communicaria com aguas mais ou rneuos re

motas.

Quando os navios regressárão para o Nortmdeixarão dous religiosos fran

ciscanos,e alguns homens das equipagens em o Porto Seguro. mas não

consta que se levantasse a fortaleza de que falla Vespucio, com dozc peças.

 

u Sahio a armada, e seguindo viagem chegou á costa. e proa-guto na sua averigua

ção. sondando baixos e rios, pondo padrões d'arma.‹ portugnrza¬ (t) por onde ia pas

sando, que para isso os levava em quantidade. Andando nesta diliguiicia em continuo

perigo e com incessante trabalho pela tnesma falta d~~ pratica. foi dar a uma bahia, a

que póz o nome de 'iodos os Santos. Fez mappa da Altura das terras que correu ; e,

depois de outras muitas avcriguaçõcs e dlligencias. se re ollieu a Portugal. w

El-rei D. João lll subio ao tlirono em 152-). äãoé crivel que G. (Dmltio (a scr elle o

commandante da primeira esquadra) se ili-tnorasst- \in|‹- auinisnr-stasâr-vruzllztçócs. Cit

nha seguramente estava equivocado ácerca do auuo cm que [allcrèra cl-rei lt. Emmanuel.

Pensava que D. João lll já estava no throno em ¡502 quando G. Coelho cliegou a Lisboa.

Se Cliristovão Jacques foi o segundo indagador enviado a terra Santa Cruz. 50H00

indubitaiel e constante que a segunda esquadra sahio em tã03, segue-sc tcr elle sido o

chefe desfoutia. e ido a este paiz por mandado de el-rci U. Eminauticl no rumo oitavo

do seu reinado. Sc (lhristovão .Iacqucs. como dizem, foi o descobridor da lšaliia de 'l'o

dos os Santos, era elle sem duvida o almirante da armada de 1503. porque ticsti- anno

foi ella visitada por portuguezes. que lhe pitzvrão 0 nome que desde rutâo a designa.

Assevcrão muitos AA. estrangeiros c alguns Portuguezes (2) qui' Americo Vespucio

Iso porque elle conta) fizera duas viagens no serviço de cl-rci D. Entmanucl, ambas a

(tl Não sei se o numero destes padrões excedeu o dos cinco de que fazem menção os cscri n

tores do meu alcance: sctllicet tr .na enseada dos Marcos entre a bahia Formosa e a da Tralu ' u;

21. na entrada da Bahia de Todos os Santos: 3°. sobre a barra da tlananea; t' , na ilha de .\ :d

rlonado; 5°, entre a ponte ineridional da bahia de S. Mathias e a ponta do padrão mais chegado

a primeira. segundo Francisco da Cunha. que o visitou obra dc sessenta annos depois.

_ Mo ba eonJectura tão desvairada comoa de Laetlnquando cuida que o primeiro padrão ser

vtra n`oulro tempo de limite entre as riosscssões portuzuezas e raslelhanas. u A sinu Petitin

Ma! pergit ora versus corum.... ad Un.tnco.... nie quondaui limes fuisse videtur inter Lusita

nos el. Càtstellanos. n (Lib. Iti, c.t;.)

ff' Não enenntreiaiutla escripwr portucuev. do seculo Xflque falle de Americo Vcspucio

fmttretzado no serviço da atrás portuaueza. tt tesuita Simão de Vasconcellos e tentn: os do

meu alcance, n priutzitrti que o divulgou cento c sessenta anne: dcpois; c tem servido gde guia

10-* ltttëlfrrtorcs. '



Tambem não consta cm que lugar se perderão as outras caravellas.pois só

se sabe que as duas que escapáríio forãti para Lisboa carregadas de páo Bra

siLo que deu motivo à mudança do nome da 'l`erra de Santa Cruz,em Terra

do Brasil: e ao contracto ou monopolio qiie a corôa fezdesde então dessa ma

deira preciosa. O historiador Southey pensa que o capitão-mor de quem se

queixa Vespucio em iisua carta,era Gonçalo Coelho, e não Christovão Jacques

(vide 1521.) Por falta de escriptores daquelle tempo. ou ‹le se haverem

deseocaminliado as suas liistorias. resulta a grande confusão em que se

aclião aquelles. que dos primeiros acontecimentos do Brasil. pretendem tra

tar; mas consta que a gente que ficára cm Porto Seguro fora assassinada

e comida pelos selvagens.

O Sr. Varnliagen, ii:i compilação que ultimamente fez dos acontecimen

tos dessas óras, diz que, já tendo vindo como piloto da primeira frota (ein

1501) o cosmographo Americo Vespucio. a exploração da costa. e

certo dever-se-lhe atlribuir os nomes postos não só ao mencionado calio,

descoberto no dia t6 de Agosto, como tambem as seguintes paragens. em

`__-`_~____.____

cxplorara teria Santa Cruz; a primeira com tres caraiellas em pouco menos de d-zc

mis metes. como se dksc: a segunda com seis navios em pouco iiiais di- t exe mezes.

/lccrescciiianzlo que elle ÍÓrn senipre de coinmandaiitc. u Americo Vespncio, partindo

de Lisboa a 13 de Maio de tãOi. tiavettoii ao longo da costa d'.›\Írica, ainda para lá da

Serra Icon. até o reiiio de Angola; d`onde passou :i costa do brasil,qiii› dcscohrio. e cos

teou toda até a terra ‹los Patagõcs. para Lido rio da Prata z c clivgoii a Lisboa a 7 de Se

tembro de 1502. l-Ll-rei D. I-lininaiiiiel. extremamente alIeiçoado a Yespucio. deu-lhe o

commando de seis iiavios. com os quaes saliio a t0 de Maio de 1503 ; e passou ao lon

go das costas d`~tfriiza e do Brasil. com o intuito de descobrir uma passagem pelo Occi

dciitv. para as ilhas \!olluc:i¬'. como ao ilrpois se descobriu. llepols de aportar na llaliia

de 'Il-:los os muitu. iiaiiegiizi até os .dbrol/tus c rio Curababo; ¡iorü-m, como iião tinlia

mantimentos senão para vinte mezes. tomou a resolução d»- voltar a Portugal, onde

clieguii a t8 de Junho de 15014. n (lluniznv. Dice. grand.. Paris. 1699.)

O referido. á cxiepcñti das datav e do numero dos navios. e tão diverso do que se

acha iias rela tios do mesmo Ainerico Vespucio. quanto as suas proprias narrativas se

afastãoila verdade no mais essencial.

Os documentos que nos deixou. mostr:'io não ter visto terra d'.\frica da Serra lxôa

para o Sul. nem einprelii-nttido a dcsciilii-rta das .\lol|iicas.e muito menos pelo Occidentc;

nem sido commandaiite ou capitão-root' de nenhuma das esquadra ; em que di: fizera

duas viagens. sobre as quaes deixou a postt-ridade tres relaçoes em duas cartas. e um

sunimario. que suhstancialineiite não passão de outras tantas meras invenções dirigidas

a exaltar-se eser reconhecido entre seus compatriotas por descobridor do hcmisplierio

aiistral do novo iriundo. Coiitando-llies que el-rci D. Emmanuel (depois de ter titan

dado dous ineiisagi-iros, cada um por sua rcz (t), a Sevilha em busca delle) o fizera

ill Não pafl-'Ce crivel que el-rei mandasse buscar fora do reino um nautico para ir em uma

c uadra sua a um paiz, ondeia' tinhào ido e voltado navios seus eoveriiailiis por pilotos vas

sal os. sem Ilie dzr della o commando ou :i precedencia de primeiro piloto. contra os quaes

VPSPUCIO illëllimflllw S0 QUEIM- Assim parece sedeve inferir depuis de sabermos que os

Dtlolosda esquadra de Vasco da Gama. de Pedralvez, para região tão remota; de Gaspar (Zor

tereal á terra do Labrador. todos erão Portufzuezes. como tambem os de t2. de Lemos. ‹‹ Gas

Píf l-Ofllfifellaliscüm esse! egrczie l`ortis.et zlorizecupiditate vehenicnter incensus....siiis suinp

tilius naveni instruxit. et commeatu. et artiiis. ct nautés, et mililibos ccieci: munitant. Anno

:iutem .\I. I). Olysippone profectus est. cursuni in septentrionaleiii plaaaiii direxil. Ad terram

que tandem pervenit.. quam proptcr sinsulareni arntrnitalcm, Yiridem .~ippell:ivit. ii 'Itiutuv

twin.. Ile Ile ius Eliiiiiaii., I. 'S' .' `
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virtude dos dias em que,cont o calendario romano na mão, forão a ellas che

gando os nautas; a saber: cabo de Santo Agostinho, rio de S. Francisco,

cabo de S. Thomé. Rio de Janeiro. Angra dos Reis. ilha de S. Sebastião,

portos de S. Vicente e da Cananézne cabo de Santa Maria. Era na frota piloto

e cosmographo Americo Vespucio. que acabava de fazer, para as regiões

contiguas. duas viagens ao serviço de Castello. e ganhéira reputação de ho

mem entendido. em desenhar cartas geographicas nesse reino. onde depois

veio a occupar o posto de piloto-mor. como diremos. Na tlauanéa. palavra

talvez lembrada pela abundancia da terra em que as caravellas se provêrão

de mantimentos. foi deixado para cumprir degredo um bacharel (t) cujo

nome nos não transmitte a historia, mas que ainda ali vivia trinta annos

depois, e se pode considerar haver sido o terceiro colono portuguez que

habitou nesta vasta região.

No meiado de 1503 riartio de Lisboa com semelhante rumo uma esqua

drilha. a qual de novo acompanhou o mencionado eosmographo Americo

Tespucio. E' natural que parte da dita esquadrilha se compuzesse de em

barcações de mercadores particulares, ou de algumas dessas associadas tis

da coroa, como geralmente succcdia ás outras da lndia, pelo mesmo tempo.

Parece que o seu verdadeiro lim era seguir pela costa do Sul, até achar

passagem para os mares da Asia, em busca da riquissima Malaca. emporio

 

enrnarrar tfuma esquadra,mantlarta :i toa em litrsca de terras absolutamente incogni

tas. com pilotos tão ignorantes, que não havia entre elles tim unico, que soubesse ma

rear um navio cincocnta tcgoas. Sendo de notar, que iámais nomeia um só individuo de

quantos iño nas armadas.

Na primeira e snmmario que respcitão ai esquadra e viagem de ¶50t,unica. segundo

elle pretende, destinada a descobrir terras incognitas no novo mundo. uotão-se inco

bercrtcias, corrtradicções. erros intoleraveis de gt-ogiapliia e de facto. c um geral silen

cio ou falta das cortsas principaes. que os outros navegantes jamais omiltem, e que elle

não podia deixar de observar, se fosse ao Brasil c uaregasse, como couta.

A relação que A. Vespucio, na segunda carta, faz da armada de 1503. é diametral

mente opposta ao que os nossos escriptores della tlisseraio : r'- uma corrente de falsidades

irianift-stas e ralumniosas; pois além de llte llrlsilicar o destino. lalsificort-Ilie tambem

os successos. iuveutatido acontecimentos tzonltecirlztntr-nle fabulosos; que circumstaircía

com sobrarla rlttfrtsão, e. omittitrdo quasi todos os verdadeiros.

Esta esquadra que Arnerico Vespucio descaradamente diz salrira de. Lisboa com o

destino deir rleseobiira cidade de lllallaca no Orientr-,e a mesmissima que foi detina

ttamente remediaros itifortttnios e mão exito da que saltira em 1501 para corninrrar_.o

descobrimento de Peoralrez. t). Ozorio, (iors, Barros. Faria. tlastatilrerla c llarbrida

concorrião que em 1503 sómente se apresuirtio e saltirão para a India Oriental note

iiáos em tres dnistbi, cont igual numero de vr-las. ao commandmte Alfonso de Albu

querque, Francisco de Albuquerque, seu primo. e Atitonio de Saldanha: sem que Inaja

algum outro escriptor que augmettte o numero dos navios ou des crimmanrtarttts.

.. fl) Quanto ao nome do degradado cumpre-nos dizer que um bacharel. (lonçalo da

tirisla, leiou Cabot conisigo da (laruanea ; e conto isso não obsta a que elleregrvsstisse.

pride ser que fosse o mesmo encontrado por l't-ro Lopes. Em S. Vicente traria pouco

dcpriis outro lracharel. que chamavño mestre (Jtmtre. Porém, a crertnos (Ilrarlcvoix. u

nome do dito Iiaeharr-l degradado rleveria ser ltuarte l'ere‹, rompanbeirrr de alnsqrrrit-a,

:r-'gttmltt u r-sr-¡Áptur restrita,
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c feira universal do Oriente (l); e porto, mui além de Calecut. d`on‹lo

vinha a especiaria, que originariamente se colhia nas ilhas lliolucas, tis

quaes havia quem (seguindo as idéas de Colombo) julgava que pelo Occi

dente se chegaria com mais facilidade. Eis verdadeiramente de quando data

o pensamento, que depois realisou o celebre Fernão de Magalhães.

A navios desta nova esquadrilha, cujo exito foi triallogrado em virtude da

perda, ou dispersão de parte dos navios, se deveu a descoberta e o nome

da Bahia de todos os Santos, e a fundação da primeira feiloria portugueza

no Brasil. a qual teve lugar não longe de Porto Seguro. em que estivera a

armada de Cabral. Esta feitoria se denominou Santa Cruz, e vinte e quatro

homens compuzerão todo o seu pessoal. Tão limitada como foi, do nome

desta primitiva Colonia, proveio ao começar-se por ampliação a chamar de

Santa Cruz toda a terra descoberta. Os dous navios que funtlárão a dita

Colonia tiverão ahi cinco mezes de demora, e com uma carga de madeiras e

outros productos voltarão á Europa. Durante esse tempo, pode Vespucio

fazer uma entrada pelo sertão dentro, atéa distancia de umas quarenta leguas.

e pelas informações dos habitantes se conlirmaria na idea que jêi teria de

sera terra um grande continente. A esta expedição se deve odescobrimento,

no proprio anno de 1503, da ilha de Fernão de Noronha, a qual então se

deu o nome de Ilha de S. João. Temos para nos que Fernão de Noronha,

rico armador desta época, que antes neflociava para a India e para lilandrcs

e que até tomou de arrendamento o trato ou trafico da terra (2), vinha com

mandando o navio, que primeiro descobrio aquella ilha, que no anno se

guinte lhe foi doada (3) pela coroa, justamente com o fundamento de a

haver elle descoberto. '

Além das duas mencionadas esquadrilhas, aportárão tambem nesta costa,

como era natural, os navios das primeiras armadas, que se dirigião á India

taes como das commendadas por Alfonso de Albuquerque (à) e João da Nova

de cujo regina-nto acima fizemos menção. De nenhuma destas frotas cons

ta ao certo doà portos em que entrarão, nem o numero de dias que nelles

se demorárão. nem os colonos que, contrariados ou por vontade propria,

forão por ellas deixado na terra. Pela tradição colligiamos porém, que o

porto geralmente frequentado pelas náos da india, era o de Santa Cruz, ao

Norte de Porto Seguro, e de mais fundo que este.

0 exame do litoral não só o fez geographicamente conhecido. como

 

` (l) Barros, dec. l, 8. 1, ~

k(2) nossa terra de Santa Cruz, que lhe temos arreudada. o (C. de Doaç., 911

n. 150 .

(3) Em 2!; de Janeiro de l50lt. depois de haver sido simplesmente concedida a cap.

della oito dias antem-(Cart. de Doaç., Iiv. 37 da chanc. de D. João Ill, ils. 152

e 153). 0 sablo Hnmboldt. que antes da apparição deste documento propendia a adop

tar a opinião de Southey (seg. ediç.) e de Navarrcte, de ser esta a llha descrlpta por

Vespncio, tem mais um argumento em favor não só dessa opinião, como da verdade da

narrativa do mesmo Vespuclo.

(à) assim o contirma J. Empoli, em sua Navcg. em llamuzio. H
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deu occasião a saber-se que havia nelle, em grande abundância, um pro

ducto que já estava dando grande lucro aos Castelhanos, em cujas conquis

tas tambem se encontrara. Era um lenho do qual se aproveitou uma tinta

analoga :ide outro, que com onome de Brasil (1) vinha do Oriente. Cha

mavão os do paiz ao tal lenho ibirapitanga. o que em sua lingua equivalia

a dizer pao vermelho, e os naturalistas classificarão depois a arvore no ge

nero hotanico Cmsalpinia, admittindo a palavra íbirapitanga, para desig

nar uma das especies entre as varias que se tem encontrado.

Em busca pois do rendoso lenho. que os Castelhanos e os Portnguezes

começarão a denominar tambem Brasil, tratárão os navios dos especula

dores de annudar suas viagens á terra, que dahi secomeçou logo a chamar

do Brasil, ou sómente Brasil, como d'ora avante lhe chamaremos. Os

navios e gente que se occupavão do trafico do pao-brasil. começarão a ser

chamados Brasileiros, do mesmo modo que se dizem baleeiros os que vão

ai pesca das baleas. Tal foi, em nosso entender, a origem de se haver

a‹lo tado este nome em portuguez, e de não nos chamarmos Brasilenses

ou ilrasílienses, como parece mais natural. e como a seu modo, e mais em

regra, nos appellidão outras nações(2). Para os selvagens, introduzirão os

Jesuítas a palavra Brasis: mas esta denominaçãodâio apropriada e laconica,

caliio em desuso. supplantada pela mais seguida, bem que inexacta, de

Indios; da qual, com prefereneiaá de Indígenas, igualmente inexacta, e

menos usada, nos serviremos frequentemente nesta historia. E affirmamos

ser menos exacta a expressão Indígenas, porque, como veremos. as gen

tes que possuião nosso territorio erão apenas as ultimasavassalladoras delle.

Quanto ao nome do Indios, já admittido como dissemos nas conquistas

dos Castelliarios, não fora hoje facil explicar por que forma se introduzio,

e fez tão familiar por toda a nossa costa ; cremos porém que não é possivel

por em duvida que foi dos mesmos Castelhanos, que o recebemos e adop

támos. Aos maritimes da verdadeira India não occorreria por certo tal

nome.

` ‹‹ O trato e o uso familiar fizerão pois, que o nome do lenho lucrativo

snpplantasse o do lenho sagrado; e a designação do paiz por Terra de

Santa Cru; apenas hoje se pode empregar no estylo elevado ou na poesia,

havendo sido baldados os esforços dos que, esquecidos de quão justos são

os povos na preferencia das denominações, quizerão restaurar o antigo

nome,para justificar o qual tão pouco havia concorrido o governo, que só

cuidava de arrematar, a quem mais dava,o trafico do brasil. Os contracla

duros ou arrendatarios mandavão por sua conta náos a esta Terra do Bra

sil. D`umu de taes náos. de que erão armadores Bartholomeu Marchioni,

Benedicto Morelli, Francisco Martins, e o mesmo Fernão de Noronha, de

quem fizemos menção,e que a principio fora contractador unico,se conserva

o regimento dado ao seu capitão Christovão Pires, c o original do roteiro

 

(t) Navarr., t. 3°. p. 9; llumb. Ex., Grit., t. 2°, p. 216 etc.

(2) Franc . Bréslllcn; lngl. Brazilian; Allcm. lL-'asiliancr z llesp. Brasilcno, etc.



da viagem até o porto do Cabo Frio. Rcservando para outro lugar o dar ca

bal conhecimento desta viagem.digamos aqui o mais essencial acerca della.

A náo chamava-se Bretoa. naturalmente porque nos estalcirosda Bretanha

fora construida. Era piloto João Lopes Carvalho, ao depois companheiro

de Femão dc lllagalhãcsma primeira riavegação em redor do globo. Duarte

Fernandes vinha por escrivão, e de sua letra e o livro (l) incdito que temos

a vista. do qual consta que a viagem redonda da Bretoa durou oito mezes

contados do dia da partida. Não sendo facil decidir se o porto do Bra sil

a que foi carregar cra ou não a actual enseada de Cabo Frio. nos limitare

mos a dizer que havia nelle uma feitoria sobre certa ilha. da qual os da

tripulação não podião passar para o continente, afim de não se deixarem

ficar nelle, ‹‹ como algumas vezes havião feito. n Recommendava o regi

mento que fossem os da terra bem tratados, não se levando delles nenhum

para a Europa, ainda que para isso se olfereccssem: porque. quando na

ausencia fallecião, cuidavão os outros que alguem os matãra, para os devo

rar ‹‹ segundo entre elles se costuma. ››-Apezar desta recominendação.

importante por nos denunciar a politica do governo acerca dos Indios, a

Brctoa, com a carga de cinco mil tóros de brasil. e alguns animaes o

passaros vivos. levou para a Europa trinta e tantos captivos. Em vista das

recommendaçõcs terminantcs de que fizemos menção. devemos crer que

serião legitimamente resgatados de algum outro captivoiro não cliristão.se

gundo o que se praticava em Africa; d'onde veio chamarem-se de resgate

os artigos, taes como facas, machados. espelhos. cascaveis e avelorios,qtie

nos escambos se empregavão. Assim. não ha duvida que alguns Indios

eráo então levados a Portugal, e o escriptor Damião de Góes nos da fé de

liaverem sido varios apresentados a el-rei D. Manoel. e até o comprova

mencionando que era então contractador do pão-brasil Jorge Lopes Bixorda,

nome que depois encontrámos envolvido entre os dos armadores e mariti

mos que em França se queixavão contra certas ¡iiratariasz- Dos nossos

generos, além de brasil, levavão tambem muitos navios pclles de animaes,

algodão, e a pimenta da terra, que começou a fazer concorrencia a mala

gueta da costa da Mina. O pão-brasil se vendia na Europa na razão de um

a dous ducados por arroba. '

 

(l) Regimento e ordenaçõcv da fazenda de 15th, imp. em 15l6.-« Llytiro da uaoo

bcrtoa que ray para a terra do Elrazyllm. que partiu deste porto dc Lix.' a 22 de fev.°

dc 511, n etc.

Em vez de publicar aqui uma noticia mais extensa, do que pcrmlttiria o nosso texto,

de pormenores respectivos ú náo Brcloa, preferimos dar neste lugar pela prlnieira vez

ao publico a integra do Llyuro competente. que se guarda na 'Torre do 'l'onrbo, no

armario da (Iasa da Coroa, mac. 9. n. 2. Está escrlpto cm papel floretc o-sciiro, cuja

marca dágua é uma luva, com uma estrella diante do dt-do do melo. .Consta o'Llyuro

de dous quadernos de papel cosidos, um oom seis-folhas (211 paginas de folha), e outro

corn oito (32 paginas). Deste quadcrno falta a ultima meia fo ha. Ao todo existem

hoje 50 paginas. algumas nellas em branco, das quaes faltäo quatro, ou tuna folha.

A capa é de pergaminho usado, que parece haver sido de algum missul. A Íolha do

rosto contém o titulo, c lc-se po: cima delle _cscripto-!t83,-c abaixo-Extras.
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Occupámo-nos antes da extensão da terra descoberta, que mais designa

damente se ficou por muito tempo chamando do Brasil. Vejamos agora 0

que occorria no litoral da banda do Norte, desde o cabo de S. Roque até o

Para, isto é, na costa do Maranhão. E' de saber que a prioridade dos des

~_____

lgnoramos se esta náo Hretoa era ainda a mesma que, segundo Gaspar (Iorréa. fora

em 1502 á India, captaneada por Francisco Marecos. Dos armadores sabemos que

Morello vinha a ser sobrinho de Marchlonl ; que ambos uegociavão em assucares. e

etão mui ricos.

Eis a integra do

Llyuro da nãoo bcrtoa, que ray para a terra do brazyll de que

som armadores bertolameu marohoue e benadyto mo

relle e fernã de Iloronlta e francysco mjz

que partiu deste porto de lixJ a

xxij de feurelro de 511.

L.' Do czya que partimos da cydade de (ita) Ilysboa para ho brazyll ate que tomamos

a portugal

Em sabado xxlj dyas Ifeujreyro era de 1511 anos: partyu (sic) nãoo bertoa de dyamte

de samta cateryna para ho hrazyll e no dyto dya fomos de tora seguyndo ho tamynho

das canaryas em tençom de tomarmos as pesoaryas como no ltegymeto de dellltey noso

:ánõr mãda

lt . aos xxbiij dyas de feuyreyro em sexta felra chegamos as canaryas e a dous dyas

de marco em domymzo a tarde começamos nosa [tescarya e no dyto domjngo fomos

s -guymdo nosa ujagem para ho brasill

lt. aos bj dyas dyas (ita) do mr-s da bryll em domjnguo de llazaro chegamos aujsta

do rjo de sam francysco tera do urasyll

lt. .aos xbij dyas dabryll em quymta feyra de treuas chegamos a baya de todolos

samtos

lt. a xij dyas do mes de mayo em seguda teyra partymos para cabo fryo

lt. aos xxbj dyas do mes de mayo em seguida teyra achegamos ao porto de cabo fryo

lt. aos xxbiij dias do mes dejutho partymos de cabo ftyo para portugal!

It. aos bitlj dyas do mes de setembro em dya de nosa Suora rytnos tera de guyue

jumto cõ sanaga

aos blj do mes de oytubro vymos ho pyco Ilha dos amres e fyzemos nosa ¡Iota para

rtugallpontos xx dyas do mes de oytttbro em domyngo pt-'la manhãa vymos ho úabode

cspycllell

aos xxij dyas do mes de oytubro e quarta feyra entramos polla carreyra de sam gyam

~ (Seguem as folhas 3, lt e 5 em branco)

Itegymcto do capitam

lz.' Do ltegymeto do capytam que eu Duarte th: espruam (sic) trelladey em este

llyuro dullltey noso Snõr _ _

A ¡nzneyru que vos muyto homrado (sic) crystooã pyz, que his por capltam da 11H00

Itretoa a ltesgate do brazyll aves de ter e toda a vyagem e asy no dyto Resgate Ile a

s 'urmte .mu] como partyrdes davamte llestello fares voso camjnho tlereytamete as pescaryas

mode. estares os ttyas que abastarem atee fazer-des (ita) o que vos tor ttecesarY0 e 393m'

da sygyres rosa vyayetn ate a tra do rlyto brasyll sem tocar des e nenhua ylha ne em

parte allgttnizt da costa de guy/ue e semdo chegado a tera do dyto btazyll, asetttares vloso

ltessate co toda segurança de nos ao acontecer p. cgano ue tm' 011W älltšufl WWW”
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cobrimentos nesta parte pertence a Castella. Tambem por este lado a costa

se apresentou a navegadores, que a não buscavão naquelle sitio; e pode a

justiça que declaremos que teve isso lugar antes que a armada de Cabral

encontrasse terra em Porto Seguro. Porém o nenhum resultado colhido por

___________________~__-_zú _

nenhua cayam de que um posa ryr dano a vos nem allgtta pesoa da dyta não, nem

prda. ao que compre armacam della

aos xij dyas de março ptvycou crystouam Pyz. capytam da naao bertoa ha a sua

contpanha o seu llegymeto para saberem a maneyra que aujam de ter na dyta ujagem

lleglmeto

lt. asetntamdo o dyto Resgate como dyto e fares todo o que bem poderdes pello fazer

cõ todo prouytodartnaçã e no menos tempo que ser poder preçuramdo (lta) todo o que em

vos flor para averdes toda caregna de boõ brazyll e com menos despf que se poder fazer

lt. todos os paos do dyto brasyll que se caltegarem na dyta nãoo entraram nella e.

se altumaram p. oomto que se fara p. amte vos e p. amte o espruam della qne os

asemtara cõ boa decraraçom em seu llyuro am tall maneyra que nõ posa njso ab. n»

nhu ero e allumaram delles mãdares fazer em tall modo que posa trazer adlta nãoo a

¡my! 501m que ser poder sem vyr ronsa allgua della de vazyo

lt. defemueres ao mestre e a toda a companha da dyta naoo que nõ faça nenhu mall

em dano aagrnte da tera e se allgern fezer o contrayro o lares asy espreuer ao dyto

espryttatn e se vos p. allgu llespeyto lhe nam tnãdares que o faça elle de seu ofgqo

sera obrygado de o :sy cõpryr sopena de perder ametade de seu ordenado p. ao ‹-s

prytall de todollos samtos desta cydade e quall quer pesoa da dyta naoo que. est"y rtatn

guardar p. dera yso mesmo ametade se seu solldo e allem du que lhe for dada qualquer

outra pena que p. justiça merecer segumdo a mllydade do que fezer como se oferese

cótra cada hua das pesoas da dyla nãoo ou de caa do reyno por ser muy necesaryo a 5.

ttjço Dell ltey noso Suõr e ben do dyto Ilesgale ser trautado p. todos melhores meyos

que. se poder e sem nem nhu escaudallo pello muyto dano que dello se pode seguyr

It. notefycares yso mesmo a toda a dyta eõmpanha que nõ Resgate nem vemda nem

troquem cõ a yemte ‹la dyta tera nem nhuas armas de nem nenhutt sorte que seya pu

nhas (1) nem outras nem nhuas cousas que sam defesas pello samto padre e por ell tley

noso Snõr e poderem lleuar façaserymym como sempre Ileuarom

ll. Iteqttereres ao dyto cspruam que esprua em seu llyuro Iodollos papagaos e gatos

e esprauos e quallquer outras cousas qua cõpanlta da dyta nãoo dellaa trouverde

craramdo o de cada hua para tita) se qua areçadarem (sic) os dyreytos do dyto .~'n‹'›-.~

os quaes espruos nõ poderam trazer salltto llenamdo os ordenados pellos armadores e

por que pella a ocupaçam que os marcantes e pesoas outras que lia uam tem na compra

dos tlytos espruos e papagayos por omde o avyameto que cada hu podetlya dar a -fnn-«z

ga da dyta naoo e asy mesmo que .espreua p. seus nomes no dyto llyuro tmlollzàs nto-

reamtes que forem na nãoo e nü comsemtyrdes que uenhua pesos que nella m posa

comprar ferameta que para yso llevem somete o posam fazer depoys da dyta tuzõo e st

allgutns fallecerem na vyagem asemte lloguo o dya e mes em que for para a comla do

solldo do que se ouvcr de dar a seus erdeyros e nos teres cujdado quando acõntccà-t

que alltzem Íor doemte lhe lares lembrança se a nõ tyuer Íeyta cedulla ou Ieslamelt)

que faca lloguo e o dyto espruam qne seya aysodyllygemte e lhe Íares toda llt-mhrattca

que ros bem parecer para todo descareguo de sua cõ cyatncya em tal maneyra que seos

Ds. quizer lleuar o ache em camimlto para sua sallttaçam

F. se allgua fazemda e vystydm ou quaes qr. uoutras cousas fiycarem p. sua morte

llogtto as tnãdtres espruer p. amle uos ao dyto espruam em hu termo que fara em

seu llyuro e tudo pores a tall reçado que se nõ posa p. der nem danjfyçar cousa allgua

e se alltzuas pesoas da dyta ttãoo quyzerem cõprar as dytas cousas ou allgttas della,

lhas fares vemder empregam peramte vos e quem p. ellas mays dcr e asentar ao dyto

(l) lstts é, punidas ou prohibldas.
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esses descobrimentos em regiões alheias ao donñoio dos descobridores, e

o quasi nenhum vestígio que delles fieou (d'onde procedeu serem até ha

pouco tempo apenas conhecidos, para não dizer oontestados), faz que,

embora os registramos, para não parecermos omissos, lhes demos menos

 

espruam no dyto llytrro cõ boa decraraçam o que cada hit comprar e preço que deredo

que lloguo pazar fares emtregar o dro. ao mestre de dyta nãoo e caregar sobr elle para

se caa emtregar os seus erdeyros com todo o mays que allgus tambem eõprarem e caa

0 avcrem de pagar p. seus solldos on as mesmas cousas se se nõ venderem

It. mãda o dyto Snõr que se allgua pesoa da dyta nãoo ltenegar de Ds. ou de nosa

Sôra. e dos samtos ou jurar por cada vez que o fezer pet-ça ires mjll Rs de seu solldo

parao dyto esprtall eque tamto que a dyta uãoo itquy chegar da iornavyajeui raa

preso della acadea domde pagara a dyta pena cõ qualqr. outra que nos taes casos lie

dada p. suas ordenações

lt. tamto que Ioinardes uosa carega de todo vos vjrcs dereylainente a esta cydadc

e nõ yredes demãndar nem uhua Ilha nem tera sem e cstrema iiecyçedade de injugoa

de bytalhas ou aparelhos sem os quaes nõ podes res en maneyra allgita navegar e se o

cõntrayro faerdes p. deres todo uoso ordenado e asy o perderam o espryuant e mes

tre e pylloto da dyta näoo vemdo que o queres fazer sem a dyta nicycedade uõ uos

requeremdo que o escuses lto que lloguo ho dytfi vspruam asemtara em quall qr.

modo que pasar e semdo caso que pella tall necesydade vadias deutãdar allgtta Ilha ou

tera o dyto espruain dara dyso fe em seu llyuro allem do quall nos trares certydom

dm ofyeyacs do dyto Snõr. da tall Ilha ou tera em que dem fe o certafyquem a causa

de vosa yda que vos lhe manjfestares c tnostrares para que millior e inays serto o po

.sam asy fazer semdo caso que foscys com a dyta necysjdade tomar augoa ou llenha a

quall qr. parte da corta de gtijne nam fares y inays dctemca que quamta para yso com

pryr nem Ileyxares sayr em tera mays que as pesoas necesaryas aa obra que se ouver

de fazer c estes nem outros allguns item vos yso mesmo uõ resgatar-es nom nliua cousa

de ncnhua callydade. que seya somete bytallta e llenlta c augoa e mays uõ c se o cõtray

ro fyzerdes vos e quall qr. que ho fyzer e for perdere todo o ordenado-da dyta tijagem

e as cousas que se rcsgatareiii tudo para o dyto Snõr allem de encoerdes em Iodallas

outras penas cynes e crymes das ordenaçoes de guyne pollo cõsemtyrdes e ciles pello

azercm e o dyto cspruam emcorrera nas mesrnis penas se todo o que se pasar em tall

caso o nom espreuerem seu llyuro como lie obrygado

it. natn trares na dyta nãoo em nem hua maneyra nemhua p.' das naturaes da tera.

do dyto brasyll que queyra qua vyr ujuer ao reyno por que se allgus qua falleçcm cuj

dam esa de Ila que os matam p.I os comerem segudo amtre elles se costuma

lt. scmdo chegados avamte desta cydadc iiõ seyrcs cm tera nem outra nem nhua

pesoa da dyta nãoo nem consemtyres iyrar em tera cousa allgua nem outrem de fora

liyr a nztõo ateejrmos a vos a vos despachar segundo a ordenamça do dylo Snõr.

It. os testametos e emavcintayros ujram em voso poder p.° qua os emtrcgardcs a

quem qua p. nos vos for tnãdado p. se entregarem a seus yrdeyros ou testameyteyros

a que pertcmcerem

lt. p. quãto o cspruam nõ lleua outro ncnhu Itegymeto p. que se aya de reger e fazer

lio que cõpryr a seu careguo somete este vos iainto que o tyuerdes ujsio lho mostrares

c dares p. ho trclladar em seu llyuro c aver e o dyto trellado ter e ter llembrainça dc

ho cõpryr yuteyramete asy no que elle p. sy ouvcr de fazer como um vos alleinbritr c

cspertar e requerer ao que for obrygado p. bem dc seu carego seguindo se nelle inajs

llâu-gamente mmtem o quall espruam o tralladara em seu llyuro e dara ho propyo ao

rapytani tamto que da qui partyr c nõ no fazemdo asy o dyto csprttam pr. dera seu or

denado c solldo

Ii. ros lcinbrara de tardes gramdc vegya na gemte quc iuãdardes fora p.' que va

sempre a bom recado e cõ pcsoa tall que olhe p. cllcs dc maueyra qitc nõ se posa Ila

na tera llamçar uam fyçar ncnhu (lelles coun alguas vezes ya fyzerotn que he cousa

tnuyto odyost ao truuto c servico du dyto Snõr.
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importancia. A não ser que no-la mereção, em sentido desfuvoravel, o ter»

se então inaugurado tristemente o começo das hostilidades entre os Euro

peos e alguns Indios da grande familia, que sonhoreava a costa do actual

rmperio brasileiro. Essas hostilidades, começadas ainda antes de aportar

 

lt. tamto que emhoora chegardes ao eabo fryo omde estyuer ho teytor lhe emtrega

res todas as merçtidaryfas lleuardes p. voss despacho receberes delle couhecytneto

p.a p. el'e dardes qua rosa comta

lt. nom coitscutryres quc ncnhu home de rosa naõo que saya fora na tera firme so

mete na ilha ltomde esteuer a fcytorya.

II. nom consemtyres que nehu home resgate cousa allgua sem llycemca do feytor e

queremdoallguem allgem (sic) e rezgatar allgtta musa que ho faça saber

E tamto que fordes caregado lloguo uos byres sem nem nenltua tnays detemczt de

reytamente a esta cydade sem demãdardes nenhua tera salluo se por mjugoa de mã

tymetos ou causo fortoyto for nccesaryo de que trares certydam feyta p. ofycyaes dell

ltey da tera omde fordcs ter e se for em llugar que nó ourer lty ofycyaes dell ltey fa

rcis fazer hu auto dyso ao espryuant asynadu p: o dyto esprytiam e mestre e pylloto c

seres aujstado de nõ tyrar em tera_nem deyxar tyrar brasyll nem nem (sic) outracotlsa

allgtia que da dyta tera do brasyll trouverdes so pena de perderdes uosa capytaujae

ordenado c aucrdes aquella pena corporall que nos cllltey noso Snõr quyzer dar e os

maryuheyros e pesoas outras que ho comlrayro fycerem p. deram seu sotldo e seram

nbrygados a dyta pena

p. meyramete ao feytor so pena de perder seu ordenado e todoo que o feytor nos re

:merer que facaes p. serujço dellltey noso Snõr e bem darmaçam o fares cõ boa del

ygemcya.

Foy trelladado qstc regymetn do capytam em este llyuro p. mj espruam da dyta nao

bertoa a xij de março era de iãllannos.

L.° da companha da naoo bertoa.

lt. crystouam pyz. capytam morador em a rua nova dos mercadores

lt. Uuurte frz. espruam casado e morador em allfama.

lt. fernã vaz. mestre casado cm allfama

lt. Joham llopez carualho casado e morador em as famgas da farynha

maryulteyros

lt. amtonjo a. comtra mestre casado e morador em catequefaras

lt. alluí° anes casado e morador e sam gyom

lt. bastysm gllz. casado e morador em quateqltefaras

lt. Joham Gllz. casado e morador em catequefaras

lt. fernam mjz. gallcgo sollteyro e natnrall da cydade da crunlia

lr.. Joham Dyz. sollteyro e ujne ua ferarya

lt. domjugos Gera casado e morador em as martc

lt. p.° anes rarafate solltcyro uaturall da cydade do porto

lt. allu.' royz. sollteyroe ujue em alluerça

lt. martym Vaz sollteyro e ujue em samtarcm

lt. amdre a.° casado e morador a nosa Snõra da cõscyçarn

lt. njcollao royz :casado e morador em as famgas da farynlia

Il. .Iuramj despeuscyro e cryado de bertolameu marclione

L.° dos grumctes

lt. Joham dazcvedo casado e morador em sam njcollao

It. Joham gera solltcyro c nine na ollcazarya

lt. amtlre tujz. solltcyro e ujuc na rapozeyra
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ao Brasil a armada de Cabral, devflíão ser transmittidas pouco a pouco de

uns povos a outros z e todos os informados dellas começarião a olhar com

prevenção e desconfiança os homens vestidos. que vinhão do mar nessas

embarcações que a imaginaçãoe a novidade fazião maiores. Assim,devião

 

It. Dyogo frz. sollteyroe njue em Ilonredo

It. Joam Íeradot' e sollteyree natttrall de m) allua

It. a.' e sollteyro naturall de canas de senltorym termode ujseu

It. p." yorge e sollteyro e ujve ua coujlham

It. amdre frz. sollteyro e ttjve em santarem

It. gomcallo pyz. sollteyro naturall de lrraga

It. ttjcollao sollteyro e ujve na cydade do l'to.

It. amtonjo frz. negro cryado de lloy Gomez

It. ttmtonjo negro esprtuto de aretur amryquez

It. bastyam esprauo de bertollameu marchone

It. bertollameu sollteyro e naturall da cydade de Itodrygu

pages da naao

Il. pedrynho cryado do capytam (ita)

It. peryço cryado do mestre

It. gomçallo cryado do pylloto

It. farnamdo cryado do contramestre

earega do brazyll que a nãoo bertoa tomou em eabolryo efoy a prlmeyra batel

Iada a doze dyas do mes de Junho era de 1511 anos

aos xij dyas do meu de Junho em quymta íeyra tomou nãoo bertoa pao de brat

zyll iij. cxbij 311

aos xiij dyasdo mes de Junho sesta Íeyra tomou nãoo bertoa paos de brasylliij.

cxxbilj 328

aos xiilj dyas do mes de Junho em esabado tomou nãoo bertoa paos de bra

ayll ij. clxxxx hiij 298

aos xbj dyas do tnes de Junho em segumda feyra tornou nãoo bertoa paos de

brasyll iij. clxiij 363

1306

aos :bij dyas do mes de Junho tomou nãoo bertoa paos do brosyll iijc. bj 306

aos xbiij dyas do mt-s de Junho tomou nãoo bertoa paos de brasyll iij. cxxxix 339

aos xbiiij dyas do mes de Juuhotomou ttãoo l›ertoa paos de brasyll ijc. Ixxxxiij 293

aos xx dyas do mes de Junho tomou nãoo bertoa paos de brasyll tiijc. Ibílj h58

aosxxj dyas do mes de Junho tomou nãoo bertoa paos de brasyll ilij. c l xxxx h90

aos xxiij dyas do mes de Junho tomou uãoo bertoa paus de brasyll iilj. c xxxxj 31m

aos xxb dyas do mes Junho tomou uãoo bertoa paos de brasyll bc iiij 5011

2/31

aos vvbldyas do mes de Junho tomou nãoo het-toa paes de brztsyll Iij. c xux bij 3lt7

aos xxbii dyas do mes de Junho tomou nãoo bertoa paus de brasyll iij. cbiiij 309

aos x dyas do mes de Julho tomott uãoo (sic) bertoa paos de brasyll l. c xxx: M0

aos xxiitj dyêts do mes de Julho tomou uãoo bertoa paos de brasyll i. clxxbj 176

972

Soma de todo ho brasyll onde nõ mmto allgumas rachas e paus que se ¡cinde

rotn para Íacercm :trumaçom da dyta nãoo b. m paos (sic)

, Soma 5009
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para o diante, em algumas paragens. encontrar-se os Portuguczes com

a necessidade de ter que combater contra essa prevenção.

a Em fins de Junho de 11:99 Alonso de Hojeda, acompanhado de Ame=

 

L." dos esprauos

It. ho capytam h esprauos se. dons moços e tres moças e mays hua moça quelleua

de emcomeda de francysco gomes espruam de francysco mjz e a p. nome a sprua bu y

syda e foy asemtada p. o dyto francysco gomes a xxbij dyas do mes de Junho em çabo

tryo bj eram p. todos bj

lt. ho espruam b espruos sc. hu moço e quatro moças b

lt. quatro de Ilycemças que eu espruam tronve _ bliij

lt. hu de p”. Ilupez e outro dc llnys alluarez e o ötttro de Joham frz. Íerador e

outro de gonçalo alluarez e sam p. todos hliij

It. ho mestre tres espruos hu ome e duas sc. molheres hilij

lt. vo pylloto biiij espruos tres omes e bj molheres biiij

It. .Iuramj despenseyro bespruos sc. hu moço e quatro moças li

lt. niçnllao ltoyz rnarynheyro hun esprun j

If. ho contramestre hua esprua j

lt. ho carafate hu espruo j

It. Dyogo Írz. grumete hu esprno j

E (t) sam p todos os espruos kxibj fnrom a valiados todos estos xxxhj descraros no

etrando a q. ha do hordenado do esprvãjuntamente e cbxxxlij reis de q. ve a cllley

noso Snõr de seu qtm-'fr- reis os qunes vam caregados e reta, solJr eitor
nunes. Itu] ut

(folhas 17 v., 13 e 19 em branco)

L.° dos gatos (2) e papagayos

It. ho capytam tres papagayos e dous toys e hu gato e sam p. todos hj peças

lt. ho espruam hu papagayo

It. ho mestre dous gatos e hu çagoym e sam p. todos iij peças

Ii. ho pylloto dous gatos e b çagoys e tres papagayose biij toys e sam p. todos

¡biij peças

lt. domjngos sera carpemteyro tres nzataos (sic) e dous gatos e sam p. todos b

WS

bh

G*toi-hm

W

lt. Juramj despemseyro b gatos e b çagoys e iiij papagayos e biiij toys e sam

por todos xxiij peças

It. amdre a." hu gato e hu çagoym

It. njçollao ltoyz marynheyro tres gatos e hu çagoym iij peças

lt. fernan galleguo marynheyro hu papagayo

lt. allu.” aues marynheyro hu papagayo

It. allu.° ltoyz marynheyro hu papagayo

It. ho comtraniestre Itu toym

lt. dyoguo irz. grumete dous çagoys

lt. .lom ferador grumete hu papagaio c hu toym

lt. p.*' Jorge grumete hu çagoym

lt. ternamdo page hu toym torom --

íorom (3) avaliados estos gatos e papagayosfita) e çagttjns juntamele e xxllij ij c'

xx reis de q. a elltey noso Snõr de seu qto. bj. c lb reis os quaes vã caregadas e cia,

sobre eitor nunes

tawtotáififitáfiüicw

(t) Estas quatro linhas que seguem estão riscadas no original.

t2) Maracayás se entende, _

(3) Estas tres linhas que seguem estäo riscadas. H
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rico Vespnccio, segundo aquelle mesmo navegador nos declara (f), e do

piloto btscainho Juan de la Cosa, celebre pela memoravel carta dos novos

descobrimentos que em Outubro do anno seguinte, ao regressar desta via

gem, traçou no porto do Santa Maria (carta cujo original constitue uma

das maiores preciosidades do musèo ttaval de Madrid), se encontrou antes

de espera-lo, em cinco gráos ao Sul da EquinociaLcom uma terra alegada,

e segundo toda a probabilidade sobre uma das bocas do rio das Piranhas

on do Apody, Desejando dahi seguir pela costa abaixo, entre Leste e Sueste,

 

l..° Da fcrameta quese fttrtott na nãoo bertoa estamdo na baya

de todollos samtos

Aos b dyas do mes de mayo cm segumda feya na baya de todollos aamtos se furtou

tterta merçadarya darmaçant sc. machados e ntacltadyuhas e cuultas e llogo pello ca

pytam foy feyta esta dyllygemcya que se segue

lt. prmeyramete den ho capytam a sua chave e requereo a mj espruam da dyta nãoo

e a yoham de braga feytor que buscasem asua camara easymesmo mãdott ami espruam

que llte desc a tnjnha e asy tomou a do mestre e pylloto e de toda a outra cõpattlta as

qunes chaues forom emtregcs a mj espruam cllogo foy feyta a (lyllygemcya que se sege.

lt. ao pylloto Itu machado que ho feytor conheceu e dy! ser darmaçám

It. hu machado a njçollao ltoyz marynheyro que dyz que lho deu ho capytam ho qttall

rapytam dyz que he verdade que elle Ilte deu lto dyto machado porqttãto elle trazya x

ou doze tnachados do fereyroque fez os darmaçam p. none chamado ho fereyro crystottã

e asy trazya quatro tnachados de Itua llyçentça do espruam de fratncbco miz. qttc bem

se poderyam parecer cõ os outros.

It. ntâtys amdre a.' marynheyro tres cunhas e hu machado qtte dyz ho feytor que lhe

parecem ser darmaçam edyz ho dyto amdre a.° que llto deu ho pylloto p. outro que lhe

emprestara.

lt. tuays hu machado a .leroujmo espruam da feytorya elle dyto Jeronimo dyz que

lho dera Jerumj despctnseyro da dyta naoo ho quall Jerumj dytte que era ndade que

lho emprestara

lt. mays duas machadynhazt a gomçallo pyz. grumete e dyz que lhas deu ho comtra

mestre edyz bo feytor refeut darmaçã

pello quall dyz ho contra mestreqtte as ouve dazevedo grumete e dyz ho grumete

que quãdo lhe for prgttmtado qtte dara testemunhas dotnde as ouve.

lt. maya hua ntachadynlta a p." Jorge grumete que dyz que Ilta deu azevedo ho quall

dyz ho feytor ser darmaçã

lt. ft-yut esta dyllygemcya que ho capitam mãdou fazer se nõ achou outra cullpa se

nõ nos detras anomeados.

Itequcrymeto que crystouam pyz. capytam fez a sua cõpanha em cabo fryo que fov

em segunda feyra xxbj dyas do mes de mayo e lhes requereo da parte dellrey noso Snõr

que neuhu nõ fose tam ousado que uõ resgatascm nenhua cousa p. ncnhua merçadarya

ue fose.
q aos xxbiiij dyas do mes de mayo ettt qttymta feyra no cabo fryo veo Jultam de braea

a nãoo bertoa a tyrar a ferameta darmaçam pello quall ho capytão dett jurameto ao pyl

loto e ao comu-a mestre e ao carafate que elles pello jurameto que tynham rescbydo que

oulhasem bem aquella ferameta e machados se lhe parecyam ser de hu ofycyall e isto

por bettt da ferameta que achaua menos e a acltauam eut maos de outrem pello qttall

dyxe ho pylloto que lhe parecyam serem ltos machãdos de trcs ofycyaes e pello seme

lhante ho comtratnestre e lto calafate.

Seguem as folhas 2h, 25, 26 e 27 em branco.

Ate aqui oLliuro.

(f) Declaração de llojeda em Navarr., lll, ãftlt.
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e não podendo vencer as correntes que nesse tempo erão mui contrarias,

vio-se obrigado a correr para o rumo opposto, e a passar outra vez a linha

para o Norte (t).

‹‹ Sete inezes depois aportou um pouco ao Sul, ao que parece, da para

gem em que estivera Hojeda, o celebre marítimocompanheiro de Colombo

em sua primeira viagem. Vicente Yanez Pinzon. - Fosse ou não o cabo

de Santo Agostinho que Pinzon chamou de Iioszro Hermoso, e segundo

outros de Consolacion (2). não podemos pôr em duvida que este navega

dor então correu a costa septentrional do Brasil até o Mar Doce, que se

estende. de trinta a quarenta leguas pelo Oceano, desde a foz do Amazo

nas (3).

‹‹ Vinhão com Pinzon quatro caravellas. No desembarque que elfectuou

junto ao cabo não conseguio commnuicar com os Indios, que se apresen

tárão esquivos e desconfiados. Outro tanto passou à foz de um grande rio,

para as bandas do Maranhão, onde quatro lanchas se approrimárão de

terra. Porém, avançando um da tripolação sozinho, cahirão sobre elle de

sorpresa os Indios, fazendo-lhe circulo, como para o prenderam. Defen

deu-se o prisioneiro bravamente com auxilio da espada o rodella até que

lhe acodirão os companheiros, Houve dos dous lados varios mortos e feri

dos. e os Indios se apoderárão de uma lancha dos Hespanhóes. Seguirzio

estes pela costa para o`Poente, até o dito mar de agua doce ; e, havendo

os navios ancorado ahi n`uma paragem que parecia segura. estiverão a

ponto de perder-se, por causa de uma terrivel pororoca ou macaréo, es‹

tranheza que não conhecião. ou com que não coutaväo naquella paragem.

São as pororocas ou inacaréos um phenomeno que, durante as marés vi

vas, se passa em alguns rios perto do mar. Quando vem a enchente, op

poem-se-lhe e suspendem-a. por algum tempo, as aguas do rnonle ; bata

lhando porém com ellas as salgadas, declara-se por fim triumphante o

poderoso mar, invadindo com medonho estampido pelo rio acima, e rea

lisando ahi em poucos minutos o preamar. Vicente Pinzon ainda proseguio

correndo a costa. e entrando em varios portos dahi para o Norte : e o seu

nome ficou associado.com razão ou sem ella,ao rio Oyapock, declarado por

varios tratados de limiteseptentrional do Brazil. Devolta a Castella, solicitou

e obteve (b) licença para povoar e governar estas terras : porém natural

mente não passou dos projectos, pois nada consta acerca de os haver levado

a execucao.

a Proximamente um mez depois de Pinzon aportou nessas mesmas pa

ragens Diego Lepe com duas caravellas. Tendo-lhe porém os Indios do

 

(l) lnterrngalorio ácerca desta viagem em Navarr., Ill, 5117 e seguintes. Lcião-sc

tambem P. Martyr, lt. l, llv 9; Gomara, Hist. dr ta: Ind., c. 85.-llerrem l; li, 6.

(2) ‹‹ Mar turbia y blancaza, como de rlo.... sonda 16 brazas. a Dar-se-hão estes

signaes ao cabo de Santo agostinho 'I

(3) Navarr., III, passim.

(à) Assento de 5 de Srt. de 150l.-Navarr., Ill, 39 e 110.



rio Maranhão morto onze dos seus. nas refregas que tiverão, voltou áHes-_

panha (t), e foi por fim acabar seus dias em Portugal.

‹‹ Não seria estranho que a estréa que tiverão os navios de Lepe no

Maranhão, quando o descobrirão, désse azo ao pouco que parecerão dali

em diante os seus Indios aflectos aos Europêos, a quem por certo não ficá

rão temendo.

‹‹ Quanto ao primitivo nome deste rio, os Castelhanos chamárão por

muito tempo Maranom ao Amazonas ;e varios escriptores portuguezes os

imitárão, bem que alguns tentassem distinguir um rio do outro por meio

de uma só partícula, chamando do Maranhão o companheiro do Amazonas.

- O nome foi ao que parece dado pelos Castelhanos, e propendemos a

crer que o primeiro rio que 0 recebeu foi o Amazonas, e que de haver po

rorocas nas aguas de ambos viria a confusão.

‹‹ AmBYÍCO Veãpuccio, que, segundo ha pouco vimos, acompanhou a

primeira destas expedições que correrão para Loeste a parte septentrional

da nossa costa. e que depois visitou por duas vezes o litoral, desde o cabo

de S. Roque para o Sul, foi naturalmente o primeiro Europeo que navegou

por toda a extensão da fronteira marítima do actual imperio do Brasil, o

foi tambem o primeiro que por si proprio se inteirou da grande extensão

continental que hoje se chama America do Sul. eque sem injustiça se po

deria chamar America, como os geographosestranhos á Hespanha e á pa

tria daquelle navegador propuzerão; poisque naturalmente só ao continente

austral se referia a indicação que a tal respeito fez o pseudonymo Hylaco

milus (mui provavelmente o Allemão Martim Waldseemuller ), indicação

depois aceita em Hespanha pelo Dr. Margallo (2). e em toda a Europa por

alguns editores da geographia de Ptolomeu, e a final tornada popular por

Abraham Ortelio. Estes ultimos geographos influirão por certo muito para

que o nome se oslendesse por ampliação a todo o dilatado continente, pri

meiro visitado no Norte pelos Islandezes e lrlandezes, e depois por Cabot

e os Cortes Reaes ; no centro por Colombo e os Castelhanos; e no Sul pelo

aventurarlo Cabral. _

‹‹ Americo Vespuecio. de simples socio de uma casa de commercio que

era, ehegompor sua habilidadee applicação. a cosmographo ou a engenhei

ro geographo. como hoje diriamos; e, no sentir do grande Colombo, que

se mostra seu amigo, era homem honrado. Não vemos pois justas razões

para nos conspirarmos tanto contra o nome que o uso adoptou, no inten

to de designar a companheira da bella Europa, da Asia opulenta e da adus

ta Africa. Os que se rebelião, clarnando contra a injustiça deste nome, e

:recusando a memoria do homem intelligente e activo que prestou Iimpor

tantes serviços á civilisaçãmcommettem nesse mesmo acto de rebeldia outra

._________-___-___

(i) Navarr., Ill, 23 e 21;, e 553 e 55h.

(2) Pliisícn Compcndium: Salamamíce; 1520 ii Prima es! Asia secunda Africa et

tr-rlia Europeu.. addeuda taincn vcteribus incogilila America a Vesputio inucnta que

occidcuta vcrsus, ele. ››
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injustiça z e quando querem que os contemporâneos conquistam o nome

de Colombia para a quarta parte da terra, propocm, não diremos com al

guns que é uma utopia. mas quem sabe se uma nova injustiça. Sabemos

que o nome dado áquellas terras pelo ousado Genovez foi o de Indios, ao

qual Castella accrescentou depois a qualificação de Occidcntaes (1). E a

designação de lndias Occidentacs nos perpetuaria melhor a obra deCo

lombo e o seu genio perseverante n'uma grande idéa, e lembraria conti

nuamente á humanidade como deve clla respeitar o engenho ainda em

seus grandes erros ; porquanto destesse pode tanto chegará verdade. como

ao conhecimento della se chega, nas sciencias exactas, partindo as vezes de

hypotheses gratuitas.

‹‹ Ocelebre chronista da Asia João de Barros ideou, segundo entende

mos, ainda no meiado do seculo XVI, applicar por ampliação a todo o

continente o nome a Santa Cruz ›› que pretendia essencialmente fazer pre

valecer para o Brasil. A denominação de America acha-se hoje, quasi com

exclusão, absorvida pelos Estados-Unidos do Norte, nem que a seu lado

se climinassem todas as outras nações d'aquem do Atlantico, maximè as

que constituimos verdadeiramente, na parte austral. outro continente da

terra, para o qual já havia no seculo XVI quem mais apropriadamente

propunha a denominação de Antartica, idéa quefoi realisada com peque

na alteração ao nomear-se a Australia. E talvez dia virá em que algum

geographo de autoridade, reconhecendo que a actualmente chamada quarta

parte da terra se compõe de dous continentes distinctos, mais marcados

que o é da Africaá Asia, ou desta á Europa, se resolva apropôr que a

Australia seja o sexto continente. passando ao quinto ou quarto lugar _a

nossa Antartita ; já com este nome ou com o de Atlantica, ou algum

outro.

a As designações de Mundo-Novo e de Novo-Orbe. c até de Novo-Conti

nente, cahem em desuso por sua propria inexactidão; mas não deixare

mos de emprega-las nesta historia.

a Acerteza de que o achado de Cabral não era uma ilha, senão uma

grande porção de continente, não fez mudar na apreciação da importancia

desta colonia as primeiras vistas do governo portuguez. que quasi se limi

tou a solicitar de Sua Santidade o reconhecimento dos seus direitos e do

tratado de Tordesilhasm que teve lugar pela bulla de '24 Janeiro (2)

 

(1) O que prova que não foi por anliphrase, como disse Rodrigo de Santaella na Co:

mographia introductoria que precede á traducção de Marco Polo, impressa em Sevi

lha em 1518: e ltem porq. muchos viilgares e au hõbrcs d`ma¬ suerte pie-lan que An

tilla: o caas islas nuevamente lialladas por mandado de nuestros muy catolicos rey dõ

Fernando e reyna donñ ysabel son eu las índias sô eugaiiadoa por el nõbre que les

pusierõ de índias parece que no sc podra llamar india sino se cntíedc por ãiifrasi,

contrario como al negro dizen Juan Blanco y a la negra margarita. I Advirla-se que a

primeira edição desta Cosmogrrpltio c traducção é dc 1503, « acabada' (em Sevilha)

por Lancalao Polono y Jacome Crõbcrgcralcixiaiio a 28 dias de lltaio. ››

(2) Coll. dc IJull. dc 1707, c Prov. da llisl. Gcn., lt. M a 147.
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de 1506. Mas ncm sequer o rei se dignou accrescentar aos titulos de seu

dictado algum novo pelo paiz de maior extensão c melhor clima que o

de Guiné u'onde se gloriava dese chamar senhor.

‹‹ A noticia de como o Brasil podia ir entestar em grande extensão com

dominios que devião ser de Castella, produzio entretauto nesse ultimo rei

no. ecom toda a razão, ciumes e cuidados. Foi por isso mandado a Lis

boa o cosmographo Juan dela Cosa, de quem acima fizemos lembrança.

A algumas providencias deixadas talvez em Lisboa por Cosa nesta missão,

e á falta de premios e de novos incentivos a Americo, da parte de Por

tugal. ha que attrihuiro seu regresso para Castella ; o que foi nocivo tanto

ao mesmo Portugal. como ao progresso da civilisação do Brasil. Provavel

mente lcvou comsigo as cartas geographicas que havia levantado; e natu

ralisado em Hespanha, c ahi promovido a um cargo de importancia, devia,

como homem de bem que era. cuidar de servir com lealdade a nação que

assim o acolhia, e nella tanto (t) confiava. Portugal perdeu um servidor

activo, de muito prestimo e de grandes espiritos, cuja presença houvera

de certo contribuído a auxiliar a memoria dos estadistas que inlluião no

governo afim de mio deixarem em abandono, como quasi deixarão, um

paiz tão rico, e cujas scenas grandiosas não se apagão jámais da retentiva

do mortal cujos olhos virão uma só vez tantas maravilhas da creação. .

‹‹ Indo porém para Castella, por ventura com a sua meridional America

(ainda sem este nome) sempre no pensamento, ahi fez talvez conhecido o

facto de que, fugindo tanto para Oeste a parte austral do continente que

acabava de explorar, havia um termo em que desse lado começavão de

novo as terrasa pertencer a Castella pelo tratado de Tordesilhas. Estas

informações, e talvez ainda mais que ellas, as da probabilidade de encon

trar-se por ali o tão desejado caminho occidental para o Oriente, contri

buirão por certo a que, em 1508. se enviassem ao Brasil, mui natural

mente á custa do armadores, mais dous navios, de um dosquaes era chefe

opiloto portuguez (2) João Dias de Solis` e do outro o celebre Pinzon. Es

tes dous navios chegarão até as aguas do rio chamado depois da Prata,

e dali regressárão com a idéa de que por aquella especie de mar mediter

raneo, como a principio foi julgada a foz do dito rio, terião sahida para

os maresdalndia. Seria desta expedição que ficarão no porto dos Inno

centes (3) sete Castelhanos que forão depois conduzidos presos para Por

tugal. -

‹‹ Porém a Hcspanha, ou para melhor dizer Castello, mal podia bastar

com gente e actividade para tantas terras que se povoavão ao Norte da equi

nocial. e não era possivel que sem algum grande impulso divcrgisse sua

attenção para este outro lado-Ao mesmo tempo Portugal exhauria de tal

 

(l) Sobre a importancia dada a Amerigo e ao seu cargo de piloto-mor, vej. a llist.

dc lu Nani. de bavarr., p. 132 e seg.

(Ql lim vista dos documentos dcvc rcconlieccr-sc que não ara de Lebrixa.

(3) tim 23" lffi. Umas vezes se lhe chama rio,outras bahia. Seria o porto da Cauanéa.
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modo suas forças no meio dos combates para defender os rochcdos da

Africa, e dos reforços com que de continuo provia ao theatro do Oriente,

rico de glorias, e mais rico ainda de thesouros, que o Estado não podia

attender ao Brasil. Apenas pois contractadores mantinhão neste ou naquello

porto feitorias, ou antes feitores, que as vezes erão victimas das suspeitas

e da anthropophagia dos Indios.

‹‹ Fallecendo porém Americo Vespuccio em 1512, succedeu-lhe (1) no

posto de piloto-mor o mencionado João Dias de Solis. Este nauta, que já

conhecia o golpho ou mar quasi-mediterraneo ao Sul Brasil, e imaginava

que por ali deveria ter lugar a communicação das aguasdo Atlantico com

as do mar do Sul ou Pacífico, tratou de dar impulso a uma nova expedição

para seguir pelo caminho do Occidente até Malaca (2), isto é, para eilcctuar

'a circumnavegação proposta por Colombo, e lembrada de novo, como vimos

em 1503. Pensava Solis partir em Abril de 1513. porém não conseguia

eiiectuar a viagem antes de 1515. Segundo parece, chegando ao Brasil,

tomou um barco com onze Portuguezes que havião navegado para as terras

da costa de Paria ; e por ventura apertando então no -nosso litoral mandou

os onze Portuguezes para Castella pelas Antilhas. Depois,dobrando o cabo

de Santa Maria. velejava o mesmo Solis pelo Rio da Prata, quando, sahindo

em terra, foi barbaramente assassinado pelos Indios; e ás mãos delles rece

beu desgraçadamente o castigo que Portugal exigia pela violação do seu

territorio (3) c pelo attentado da prisão dos seus nacionaes. Consta vaga

mente que já antes de Solis havião ido por parte de Portugal ao mesmo

Rio da Prata alguns navios Us); e poucos annos depois se afiiirmava de

ofiicio que antes de Solis fora D. Nuno Manoel (5) á mesma paragem.

‹‹ Não nos fora hoje possivel dar noticia de todos os navios que naquelles

tempos, para a nossa historia primitivos. aportavão nesta costa, ás vezes só

para buscar abrigo do temporal, ou para refrescar, ou para descansar de

longas fadigas, e que por conseguinte na terra não deixavão rasto algum

de interesse na historia da civilisaigão do paiz. - Neste numero devemos

contar em 1519 o navio de D. Luiz de Gusman (6), que, em vez de seguir

 

(1) Oed. de 25 de Março de 1512.

(2) (L do embaixador João Mendes de Vasconcellos. de Logronõ 30 Ac. de 1512;

Gav. XV. 10. 36, e Nav. iii, 127.-i-2m carta de 7 de Set. accresccnta o dito embaixa‹

dor como o mesmo João Dias se achava s vaidoso e cheio de ventos com as descober

ta: que esperava fazer. n (C. Chron., I, 12, 3; e Navarr., til, 130a 138).

(3) 0d”. de Sevilha de 30 dc Out. de 1515, com os pareceres dos pilotos que traz

Navarrcte-Vej. tambem ilerrera. dci; ll. 1' 12 eli. 2' 8. Na Chr. de I). Manoel

(iV, 20) por Góes se Ie, provavelmente por erro typographico, João Dias « de Golis. v

(li) Varnh. na nota p. 87 do Diario de Lopes, e nas Prim. Neg. Dipl. do Brasil»

. 133.
p (5) AlmnIacé-mór e guarda-mor. Prov. da liist. Pen., Vi, 109.--Segnndo Gaspar

Correa. D. Nuno Manoel foi a india em 1519 com Francisco da Cunha.

(6) Quintclla, Annaes da Marinha, i, 332. As ordens de prisão contra D. Luiz (12 de

Janeiro de 1520) sc podem rcr na 'Forrc do Tombo, Corp. Cbr., i, 25, 100 c 101 ;c

tambem lb. iii,`7°.
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de conserva para a India., veio desertor e pirata ter aos nossos mares ; mas

nem sabemos(equasi preferimos nãosabê-lo)em que porto buscou abrigo .-‹

Façamos porém excepção em favor da pequena frota do primeiro circum‹

navegador Fernão de Magalhães. Em vão quiz elle mudar para bahia de

Santa Luzia o nome de golpho em que aportou no dia do orago daquella

santa, e ao qual os primeiros navegantes chamárão tão impropriamente Rio

de Janeiro. Deixemo-lo passar adiante sem detença ; que o resoluto nauta

portuense tem reservadas para si paginas mais brilhantes na historia das

navegações em torno do globo, que elle emprehendeu levar ávante a preço

da propria vida, e do labéo, miseravelmeute mal cabido quando se trata

de tão grande homem e de tão grande feito, de traidor a um rei e a um

paiz que o não ajudavão. Consignemos porém de passagem que com n

Magalhães ia o piloto portuguez' João de Lisboa, que já no Brasil havia

estado antes, e que escreveu um livro sobre marinharia, cujo apparecimeiito

seria talvez de transcendente importancia para a historia geographica. A

navegação de Magalhães, com respeito á historia do Brasil, só interessa pelo

facto da conquista das lllolucas, que fez descobrir as primeiras duvidas na

intelligencia dos pontos questionaveis do tratado de Tordesilhas, pontos

que a historia hoje elucida. mas que em direito nunca se aclarárão, apelar

dos muitos gastos e esforços ostensivos feitos pelas duas coroas, como

veremos.

«Por parte de Portugal já alguns pedidos para que se fixasse a linha

divisoria se havião feito em 1512, em Logrono, sendo embaixador João

Mendes de Vasconcellos(l). Entretanto foi-se isto adiando até que a chegada

dos navios castelbanos ás Molucas, pelo Occidente, trouxe a questão de a

quem tocava a legitima posse dellas. - E' claro que, passando a armilla ou

meridiano da demarcação um pouco ao Poente do Para, devia contar outra

vez a equinocial dahi a cento e oitenta gráos, e deixar no heinispherio

gentilico-portuguez, digamos assim, nãosó as Molucas, como as Filippinas,

e preximzimente metade do continente, depois descoberto, a que se deu

o nome de Nova-Hollanda. Entretanto ocaso não era tão facil de decidir,

como hoje, naquclles tempos em que as longitudes estavão ainda determi

nadas com pouca exactidão. Para tratar de resolver este ponto forão no

meados, - letrados, cosmographos e astronomos. Porém havendo-se

reunido na fronteira sobre o Caya,entre Elvas e Badajoz. nada concordárão;

começando aduvida sobre qual devia ser a paragem no archipelago de

Cabo-Verde, á qual se havia de considerar referente a letra ajustado em

Tordesilhas: os Castelhanos,com a idéa de favorecer a causa das lllolucas,

pretendião que fosse o extremo da ilha mais occidental ou de Saiito Antão;

e os Portuguezes, esquecendo-se de quanto esta versão, que era a unica lo

gica, os favorecia com mais terras no Brasil, afim de que as ilhas llrlulucas

por essa pequena differeiiça de longitudenão se lhes escapassein, repelli

rio-a com tanta energia como nos seculos seguintes a sustentárão. Final

 

(t) Off. de João Mendes de Vasconcellos dc 7 de Set. desse anno.
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mento, depois de muitas discussões sem nada se decidir, vendo-sc flastol

la em apuros por dinheiro, resolveu por contracto nssignado om Saragoça,

ceder a Portugal, mediante a somma de trezentos e cineoenta mil durados,

os direitos que pudesse ter ás Malucos, obrigando-se a rostitui-la a todo o

tempo que se provasse que estas ilhas não estavão dentro da sua demarca

ção, mas sim da de Portugal.

a D'onde proveio porém o ter-se chamado da Prata o grande rio em

cujas margens o `iiietiilargontino se não tem eâcontrado ? - A origem não

foi outra senão a_ de haver sido por este lado que primeiro chegarão aos

Europeus as noticias mais averiguiidas das riquezas do Perú, acompanhadas

de amostras de prata (l), da mesma fórma que á foz do Amazonas chega

rião com algumas amostras de ouro, para dar origem á iubula do El Dora

 

(t) O rio er. chamado pelos naturaes guarani: Paranaguaçti.

lilmpregamos a expressão de c mar mediierraneo i» para o golplio de Sanhttmndon,

on embocadure do itio da Prata ; porque tio outro nicditerraiieo. que separa a Europa

tia Africa. o comparárão os primitivos navegantes desse- rio, segundo o ttpusciilo em

lliemão (cheio de italianismos) da Iiibliotiieca de Dresde Zeytitrtg aus: Preuíllilpmra

siliig) Laitdt, cuja existencia foi dada a conhecer pelo Sr. Falkensieiti a Utimbol t.

della trata no Exame critico.

Quanto ao anno da publicação desse optisciilo, pelo exame que delle pesflialmcnte

fizemos, somos levados a crer que foi simultiiiiea com a do outro que iiie está adjunto

com typo e impressão igual), e que trata dos feitos de Friiticisco de Almeida, redigido

originalmente por Pedro Alfonso Malheiro em 1508. Naturalmente osdons `forão para

o allemão traduzidos do italiano, em que tambem salilrião a phhlico coiijoiictamente ;

ecomo não é de crer que se desse uma gazeta ( Zeytnrtg ) senão de factos succedldoa

pouco antes, devemos concluir com alguma probabilidade que essa expedição de dous

que`

navios equipados a por Nuno e Glirisiovão de iiaro (t) e outros iirinadoresm. ii que u: "

dertinavti a descrever e reconhecer o Brasil, com licença de d-rei de Portugal. e que

entrou evidentemente pelo itio da Prata. não toi outra se não a mesma de Solis e Vl

cente Ylnea. de 1508. a qual em tal caso não foi emprcheudida por Castello, mu sim

pelos armadores socios talvez dos da expedição de 1511, parte dos quaes erão, como

estende Ariuerc. 0 piloto a mais celebre que então tinliii Portugal n que coininandava

o primeiro navio que voltou, devia ser o proprio Solis, que, como sabemos, era Portu

zuez, e foi preso logo depois, talves por desavir-ec cout V. Yanes Plnzon. A clrcttm

ataticia de ser ii expedição emprclrcndida por armadores expliu o não haver a respeito

della documentosnos archives t pois faaia em verdade admirar como nada a tal respeito

pcxsistisse, quando os navios seguirão a costa c explorárão della seiscentu a aetccentas

nas.

Em iedoo uso, emquanto novos argumentos não vcm decidir esta nossa conjuntura

(que por ora não podemos chamar-lhe de outro modo) acerca da data dessa expedição

do folheto de Umide, não ousamos ser mais extensas no Qxto ao tratar da de Solis

em 1508. Aqui porém transcre vrivmos alguns periodos maisimportamtes do tal folheto,

cuja narração vem ii ser uma carta cscripta provavelmente de Lisboa. Depois de dar

conta como um dos navios mcoiitcra, no dia 12 de Outubro (2), falto de mantimentos,

e com carga de brasil e police de aiilmaes, accrescenta i

a Tendo chegado á altura de quarenta grãos, virão como o Brasil concluia por um

(i) Cliristovão de iiaro vivia ainda como amador em 1526 : e teve parte na frota em ue

foi mandado Garcia Loaysa as Molucas. Na de Magalhães entrou tam bem com gtiatro mil u

eedps, segundo se participava para Lisboa em uma carta de t8 de .lulhode t5i .

(1) segundo Navarrete (iii, 47), _Solis regressou eifectivamente no mez de Outubro de IMO.

Em tllcaso a edição allemãa será ia de 1510.

t3
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do (t). Nem fora verositnil que com as aguas negaveis que haixavãmdesda

tempo imutemoriaes. 'dos ricos estados do Inca á foz desses dous grandes

rios.nê`t_o tivessem chegado de mão em mãoalguns instrumentos dos dous

metaes' que lá abundavãm-Que vierão ao Rio da Prata,sabemos com toda

a evidencia pelas ttarrações contemporaneas. Constanos até mui positiva

tnente que cinco Europeos vindos com Solis, informados pelos Indios das

riquezas existentes nas serras onde havia um ‹‹ rei branco, que trazia bons

vestidos como nós otttrosm se resolvêrãoa ir lá. ¡Lemprehendendo viagem.

chegarão até uns a Indios cotítarcãos á serra, que trazião na cabeça coroas

de prata e umas pranchas de ouro dependuradas no pescoço e orelhas, o

cingidos por citttas. ››- Mandárão disto aviso por doze Indios a varios cotn

 

eabo que se prolonga pelo mar; e ao monta-lo acbárão que a terra. como no ltleio-dia

da Europa, se dirigia de Leste a Oeste. E' como se ao passar o estreito de Gibraltar se

¡troseguisse pela costa de llerbcria. Quando terião andado umas sessenta legnas além

do cabo, ` acltárãose com terra firme do outro lado. e tlverão que dirigir-se para o N.

Ó. ¡tnas vcio-lltes tal tormenta que não poderão continuar.

c Obrigados pelos ventos. tiverão que regressar para o Brasil (Bresill). 0 piloto que

dirigia este barco, meu íntimo amigo. é o :nais celebre de quantos pilotos tem el-rei

de Portugal. Tem feito varias viagens (t India ; e me assegurou que, segundo seu calculo,

não pode haver mais que seiscentas Iegttas de distancia desde o dito cabo do Brasil,

que se deve considerar' o principio deste paiz, até Malaca. Diz tambem que dentro em

pouco no commercio da cspeciaria o rei de Portugal ganhará tnuito em aproveitar-se

de~ta nova derrota para a_ :navegação entre Lisboa e alalaca. terra esta para a qual, se

gundo elltw, a costa do Brasil (alias do llio da Prata) se ia affeiçoattdo.

u ltegressattdo ao llrasll os tios-aos viajantes, descobrirão bellissititos rios e portos de

facil cntrada.e um paiz tanto mais povoado quanto mais se approxima do cabo. Os lar

bitantt-s são de boa índole, sem leis. sem reis : e só obedecem aos mais anciãos. 'fèm

setupre guerras. mas :não se .derorão ttus aos outros como no Brasil : matão porém os

prisioneiros sem remissão. A sua littgutt differe da do Brasil interior. botão-se nesta

tzente reutiuiscencias de S. 'l`ltomé. e os moradores pretenderão mcstrar nos Portugue

z es pela terra dentro as suas pegadas... ‹

a Os ttaturaes careoettt de ferro, e dão. como no Brasil, por uma chave. quanto pos

znçm. 'fambent tereis satisfação em saber que os viajantes attnttncião haver obtido, na

embocadttra de' nm rio que fica na tlistancia de duzentas leguas áquetn do cabo para a

Europa. ttoticias da existencia pelos sertões de tnuita prata, ouroe cobre. Asscgurão

ate que o capitão do outro navio trará ao rei de Portugal um machado de prata. Os
ttaturaes tem-oI del pedra. 'Frazem tambem um metal da cor do latão que não se

euuegrece (oxyda) i ignora-se que metal seja, quiçá ouro de lnixo quilate. Ouvirão fal‹

lar de ttm poro das serras. ricos de armaduras feitasde chapas de ouro. muito delgadas.

que os combatentes levão sobre o peito e na testa. 0 capitão traz comsigo um morador

do paiz. o qual quiz absol amente ver o rei de Portugal, e dizer-lhe como se ofierece

a trazenllte tanto ouro e _ ata (t) que apenas o poderáõ carregar seus navios.

a Os tnoradoresda costa disserão que, de quando em quando. alii ehegavão outros

navios. cuja tripolações se vestião como os nossos. e tinhäo quasi todos a barba ruiva.

Os Portugueses crem por estes signaes serem Francezesu" a

(t) Já em 1500 dlzlão ahi os indios aos de Pinzon como para as bandas do sertão

ltavia muito ouro. (Pedro hlartyr, dec. I, liv. 9.)

(t) Sendo esta expedição a de 1.508. devemos fazer remontar a ate anno as primeiras noti‹

cias das riquezas do Perú; e não aode I5t5, em que, como dizemos no texto, ~ se obtiverão

a mais avertguadas. s
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pinheiros, que não os havião querido seguir: e voltavão carregados de metal

quando, achando-se já n'um dos dos affluentes do ParaguayJalvez no Pil

comayo. forão accommettidos, roubados e mortos pelos Indios. Entre os

que não tinhão querido acompanhar os cinco aventureiros, mencionaremos

a Henriques Montes e a Melchior Ramirez, que vierão estabelecer-se junto

da Ilha de Santa Catharina. Mais tres colonos deste tempo,vivião ainda annos

depois. Francisco del Puerto, que veremos servir de lingua ,aos navegadores

do dito rio da Prata; Francisco de Chaves, que se estabeleceu na Cananéa:

e Aleixo Garcia,que segundo a tradicção, prisionado joven, veio ã prestar

importantes serviços na colonisação do Paraguay. Por esta simples menção

de alguns nomes, se póde colligir,como os colonos sós e desamparados se

ião estendendo pela costa, apezar de algumas inlidelidades dos naturaes.

Das uãos da India,e dos navios dos contractaiores ficavão ›alguns,sem em

bargo de estar isso prohibido por uma lei, que se incluiu nas ordena

ções (t)do Reino. Nãotardárão em apparecer navios de Francine tambem

muitos dos das suas tripolações passarão á terra. segundo devemos crer,
Ivendo tantos Francezes apparecerem annos depois,como grandes linguas

dos Indios. Adiante trataremos de dous colonos Portuguezes, residentes um

na Bahia, outro nas terras de S. Vicente, desde 1510: e de um Castelhano.

que asalvajado e gentilisado appareceu não longe do cabo de S. Roque :

acaso este ultimo permanecia ali desde o tempo de Hojeda ou de Pinzon;

ou de qualquer navio que por ahi aportármsegundo o costume,para traficar.

ou para carregar escravos: visto que desde 1505 fora em Castella declarado

legítimo o captiveiro dos Caribes; isto é,dos Cantbaesmanchados não só pelo

horror da anthropophttgia. como pelos vícios de nefartdas bestialidades. -

A'cerca dessa decretada escravidão, sómente por agora diremos que, annos

depois,a defendião e sustentavão muitos religioses(2)de S. Domingos e de S.

Francisco;e que por meios coercivos,mais ou menos crueisJorão os que em

todos os tempos geralmente se empregárão para domar,ou submetter á razão

quer as turbas de barbaros na Asia e na Europa. quer (ainda nas me

lhores idades do christianismo....) as multidões desenfreadas. ou semi

_harbarisadas.... A' umas e outras por certo se referia Tacito dizendo, que

só conhecião os extremos: a ameação se vos não temem: intimidadas

facilmente as contereis (3). » E' sabido como, pelo que respeita aos

demais indios, adoptou Castella o arbítrio de os confiar á encommen

deiroÍ. que se obrigavão á cuidar de sua redacção, educação e conver

4São. lt) »

 

(l) Ord. Man. V, tit. 112, S9 e S0.

(2) Herrera, III, 8, 10.

(3) c Nihtl in vulgo modlcum: terrere, ni paveant: ubi pertlmncrint, impune con

ternnt. n (Ann. 1° S 29.)

(a) nenem, t, s, ta; r,`to, tam, t, u; u, 2, c, zm.
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Novas viagens eoBrasil. Nnufragio de Diogo Alvares Corrêa

na Bahia de Todos os Santos, e pormenores da sua

vide,

Satisfeitissimo el-rei D. Manoel com os acontecimentos felizes que se iño

dando, mandou que á medida que se fossem examinando as terras, se col

locnssem marcos, com as armas de Portugal, para testemunhareui o domi

nio e posse daquella coroa. Chegando ao conhecimento de el-rei que Feman

do de Noronhu, fidalgo de sua casa, tinha novamente encontrado a Ilha de

S. João, que fica cincoenta leguas ao Nordeste de Pernambuco, lhe fez

doação della, em 1h de Janeiro de tão/t. Fernando de Noronha, mio obs

tante estar na posse da dita Ilha. para mais segurança, por morte de el-rei

lt. ManoeLsolicitou de D..loão lll algum tempo depois,que passou a gover

nar o reino, a mercê de confirmação da doação, o que conseguiu pela carta

régia de 3 de Marco de 1522, como adiante veremos entre as sob notas da

viagem de Pedro Lopes de Sousa. Crêm os historiadores ter sido a doação,

que se fez a Fernando de Noronha,da Ilha.que depois tomou-lhe o noute, o

primeiro donativo,que fizerão os reis de Portugal de terrenos do Brasil.

0 anno seguinte de 1505 não oiferece importancia alguma que mereça

memorar-se. Apenas se diz, que a esquadra de l). Alfonso de Almeida em

viagem para a India, por ter puxado muito para Oeste, avistou terras do

Brasil, que se stippõe ser o Cabo de Santo Agostinho, ou a Bahia de Todos

os Santos. No anno anterior de iä0lt,começárão os francezes avir ao Brasil.

Depois das primeiras expedições que partirão de Lisboa, não consta até

o iim do reinado de D. Manoel, viesse outra ao Brasil, parecendo com

este desanimoque aquelle monarcha abandonava a descoberta de Cabral,

ou pelo menos, que lhe não merecia attenção. Jaboatão queixa-se dos

antigos. que escreverão sobre as expedições ao Brasil, de não determina

rem o tempo.em que ellas se derão, e só dizem,que forão succedendo umas

ás outras.

Alexandre de Gusmão (i) affirma,que tendo sido expressamente manda

dos os pilotos Vasco Gallego de Carvalho e João de Lisboa as terras do Bra

sil, em 1506, o primeiro subiu pelo rio da Prata, a que os naturaes cha

mavão Paraná-gu-assú, até a distancia de trezentas leguas; e o segundo,

desembarcando do Cabo de Santa Maria, sobre o lado oriental do mesmo '

rio. o costemnaté a embocadura do Uruguay.

Neste mesmo anno foi o rio da Prata novamente reconhecido e frequen

tado, por :navegadores portuguezes e as terras de Pernambuco reconheci

dns por Tristão da Cunha, que ia com uma esquadra para a India. Conta-se

que este navegador, approximando-se á terra, vio um grande rio, á que

deu o nome de S. Sebastião. ignora-se que rio seja esse, que Tristão da

Cunha encontrou, por não o ter demarcada.

 

(t) Itesumo historico. chronologico e politico do descobrimento da America esciiptti

em 1751 que sc conserva iuedicto em nosso poder.
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0 famoso Cliristovão Coiomhmachava-se em Valladolid. ou como dizem

outros em Sevilha, supportando os elfeitos das ingratitlões homens, e en

fermando gravemente morreu em Maio de 1506 (1). D. Fernando coriscio

das injustiças. que praticára com o grande homem, que tinha descido ao

tumulo. buscou repara-las na pessoa de seu filho Diogo Colombo.

Os dous annos seguintes não tiverâo importancia nos annaes historicos

do Brasil, porque não sendo gastos em novos descobrimentossó tinhão re

lação as viagens.que fazizio os navios, que vinhzio carregar madeira de tin

turaria para os contractadores de Lisboa.

Os escriptores hespanhóes contáoque Vicente Yanes Pinzon.e o Portu

guez João Dias Golis ou Solis (2), partirão de Sevilha em 29 de Junho

de 1508 emduas caravellas.e havendo tocado no cubo de Santo Agostinho.

em Pernambuco. tiverzio tantas desordens. que se virão obrigizdosá voltar

para a Hespanha. sem reconhecerem as terras, que demandavão. pela rná

conducta de João Dias Golis ou Solis. Vicente Yanes Pinzon. justificando

se de não ser culpado dos motivos, que suspendêrào o bom exito da expe

dição, foi premiadmemquanto que João Dias Solis,recebeu castigo, por sua

má conducta. e sem razão. Os Ilespanlioes,dizem.que os seus navegadores

chegarão até aos 40 gráos de latitude Sul ; porém, o que é fora de toda a

duvida é. que elles não forão os descobridores do rio da Prata. O padre Ma

noel Ayres do Casal. quando commemora as viagens dos llcspatihóes ao

Sul da Equinocial diz. que João Dias Solis, fora ao rio da Prata em iiieiado

do anno de 1509, ou como escrevem outros,nos annos de 1512 ou 1513,

não garantindo a veracidadedos que abonão o facto. Alexandre de Gusmão,

certo dos acontecimentos desses annos, e muito mais da divergencia dos

escriptoresfiegiiindoas relações escriptase astradicções,conheceu que inuitos

annos depois das invasões castelhanas, e principalmente do dominio dos Fe

lippes para cá.foi que darão o descobrimento do rio da Prata uns á João Dias

Solis,e outros á Sebastião Caboto ; o que se suppõe ser falso,peIo testemunho

de alguns liistoriadores liespanhóes. Sabe-se,que logo depois da descoberta

do Brasil, foi o rio da Prata frequentado por embarcações de Portugal. que

reconhecendo os lugares parciaes da costa do Brasil. deixavão povoadores

até mesmo na parte superior do rio da Prata, onde os Portuguezes cate

chisando as nações Carijós, Bororós. e Guaranis, habitadores das suas

margens. os submetterzio á coroa de Portugal.

0 chronista hespanhol Antonio Herrera conta, que a corte de Hespanha.

não perdendo de vista as informações,que havia obtido das riquezas das ter

ras descobertas pclos Portuguezes, mandou apromptar uma expedição, e a

confiou ao piloto-mor João Dias de Solis. com ordem de ir fazer novas

descobertas,pelo Sul da Ainerica. Solis. partio da Hespanha no dia 8 do

 

(l) Antonio Galvão. Descobrimentos antigos.

(2) Varnliageu suppõe erro typographico o sobrenome Golis em vez dc So|l.‹,que vem

no clironista Goes; no entanto alexandre dc Gusnião,trataudo pelos dous appcllidos

nada diz ú respeito. (Viu. adianto).
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Ôutuhro de 1815 com tres navios: avistou terras do Brasil em 6 grãos de

latitude Sul, e pelos Íins daquelle anno, estava Solis no cabo de Santo Agos

tinho, e seguindo costa abaixo tocou em Cabo Frio, e entrou na Bahia do

Rio de Janeiro. Continuando Solis, a sua viagem para o Sul. avistou um

rio á que chamou dos Innoceutes, e depois rio de S. Vicente: seguio cos

teando para o Sul, e avistou uma ponta de terra,á que chamou Cananéa. e

mais para diante foi iundear em uma bahia, a que chamou dos Perdidos

(em Santa Catharina). na latitude de 27 gráos. Levantando ferro da bahia

dos Perdidos, e correndo ao longo da costa, avistou um cabo,i't que poz o

nome de Santa Maria; e finalmente entrou em um grande rio,chamado pelos

Indígenas Parana-gudissú, a que logo o appeilidou rio de Solis (e depois rio

da Prata).

Como já vimos.Americo Vespucio ao serviço de el-rei D. Manoel em 1501

entrou no rio da Prata,até ali ignorado das nações da Europa,e achou neste

rio ilhas riquissimiis, com minas de pedras preciosas ; e á medida,

que descobria terras,as ia demarcandmcom as quinas de Portrgil (t). João

 

(t) Nas duas cartas de Americo Vespucio,aqul transcriptas se verá,o que fez elle nas

viagens ao Brasil.

CARTAS DE AMERICO VESPUCIO.

CARTA I.

Estava eu em Sevilha descansando dos trabalhos que tinha soflrido em duas viagens

feitos á: India: Occidentaes, por ordem do Sereniuimo rei D. Fernando de Ca:

lella, e com desejos de tornar de novo a terra das Perolas, quando a fortuna, não

contente com os meus passados incommodos. fez vir á idea do Serenissimo rei de Por‹

tugal D. Manoel, querer-se servir de mim: assim pois quando menos leinbrançaiinlm

de vir a Portugal. chegou um correio. que me trouxe carta sita, em que me mandava

fosse eu faltar-lhe á Lisboa, prometiendo fazerrlhe muita honra. Aconselhárão-me á

não partir por então. mas sim a despedir o correio dizendo que estava doi-nte. e que

quando estivesse bom,parlirla á fazer quanto S. A. me ordenasve, no caso de querer

servir-se de mim. Vendo eI-ri-.Lqiie me não podia haver por este modo. deliberou de‹

pular-me um filho de Bariholomeo del Giocondo, que então se achava em Lisboa, com

ordem de me levar comsigo por todos os modos. Velo pois á Sevilha o dito Julião,e com

a sua vinda e rozailvas fui forçado a partir, anezar de m`o levarem :i mal quantos me

conhecião, por sahir de llcspanhmaondo me fazião honra, e el-rei nie tinha em boa

reputação; e o peior foi, que parti ínsalutato liuspite.

Apresentando-me a el-rei D. Manoel, mostrou clle grande prazer com a minha che

gada, e rogoii-meuiue fosse com tros iiáos suas. que esiavão a pique. á descobrir terras

novas; e porque os rogos dc um rei equivalem a ordens, ilve de oomlntir no quanto me

mandava, e assim desaflerramos deste porto de l.isboa,aos dez de maio de mil quinhen

tos e um, em tres naos, que ião de. conserva, tomando o rumo das Cauarias, á vista

das quaespássamos sem nos demorar : daqui fomos cosieando a parte occidental da

Africa, onde fazendo a nossa pescaria, apanliámos alguns pargos. e nos demorámos

doze ou treze dias; depois seguimos a costa da riihiopimaté um porto chamado Beze

negue (t) que está na zona torrlda a quatorze grãos e meio de elevação do Pólo Septen

trional e portanto em o primeiro clima (2). Ali estivemos onze diasJau-udo provimento

(à) Foi aqui onde se encontrou com Pedro Alvares, como vimos na historia daquella nave

ga o.

_(_¶) Os antigos não tazião a mesma divisão de climas que actualmente se faz; segundo a

divisão moderna acaba o primeiro clima em oito gráos e trinta e quatro segundos, e por cou
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Dias Solis muito depois entrando no rio da Pralihcliegou á ilha de S. Gabriel,

aonde tlizem.que desembarcou, e fez todos os actos de possessão em nome da

coroa de Castella,o que não teve effeito pela prudencia e generosidade com que

os reis catholicos mandárão reparar esta acção; visto reconhecerem perten

 

de agita e tenhas; e porque a minha intenção era de navegar para o Sul pelo mar

Atlantico, partimos deste 'porto da Ethiopia, e tomamos pelo Sudoeste quarta a Sul, de

sorte que em sessentae sete dias chegámos a uma terra, que distava do lugar da nossa

partida setccenias leguas para Sudoeste : tendo entretanto o peior tempo que nunca

ninguem experimentou por mar ; por causa das muitas chuvas, tempestades e fortunas

que solircmos (1). sempre com o vento muito contrario; porque a força da nessa nave

gacão era junto da Equinocial cm o uiez de Junho, em que ali é inverno. Os dias crão

sempre iguaes ás noites, e a sombra cabia para a parte do Sul; emilm no primeiro de

Agosto, prouve a Deos mostrar-nos nova terra (2) a meia legiia da quai surgimos. e

deitamos fora os nossos hoteis. para ver se era habitada por gente, e de que qualidade.

Achamos com eflcito a terra populosa, e liaiiitada por uma nação prior que feras,

como V. S. ouvirá z é certo que ao principio não vimos iiitignem, mas concluímos que

havia homens por muitos siunaes que observamos z tomamos posse do pala em nome

do Serenissinio rei dc Portugal, e o achamos muito ameno. vicoso, de boa apparencia.

e situado alem da Eqiiiiiociai cinco grãos para o Sul (3): isto feito voltamos para as

W100. e por que tinhamos grande necessidade de agua c lenha: nos resolvemos no dia

seguinte a tornar a terra para fazermos o nosso provimento. Estando pois all, rimos

alguma gente no cume de um monte, a qual olhava para nós sem oiisar ducer abaixo.

Esiavão todos niis, e erão da mesmo côr e /eíçãer daqucllcs que eu tinha descoberto

por ordem de el-rei' da Castello, e por mais diligencias que fizemos para que desce:

sem e nos vit-sscmfallar, nunca os pudemos resolver a isso.não se querendo fiar de nós:

pelo que vendo eu a sua obsiinaçäo, escudo já tarde. tornamos para os navios dei

xando-lhes em terra muitos cascavels, espelhos, e outras quinquiiharias. Assim que nos

afastamos pelo mar dentro, descerão do monte pelo que lhes tinhamos deixado, ficando

muito inaravilhados de tudo o que vião; e assim neste dia não nos provêmos senão de

agua. Na nianliãa seguinte vimos das náos, que a gente da terra fazia muitos fumos, e

pensando que seria para cliamar-iios, dcsembarcamos, e conhecemos que se tinhão

ajuntado em grande numero. mas conservavão-se todavia em distancia, acenando-nos

Eeãililllq não i_a ficar nelie Cabo Verde, que está em quatorze grãos e meio, mas não acon

tece assim pe a ciivisãoantiga.

(ll Em o summario destas navegações se ev lica`o autor do modo s inte: a Os trabalhos

e perigos que passamos nesta navegação, as afl icções, perturbações e esgraças que padece

mQS. as vezes que nos aborrecêmos da vida, deixa-lo-hei a julgar aos que tem experiencia. e

Pflllfivfllmcnte iiosque conhecem quantoe diittcii procurar cousasxincretas, e navegar por

Dflfflâeus ainda não vistas pessoa alguma z nao quereria poremque fossem meus juizes os

qu!! 1189 são experimenta os; pois para me explicar em poucas palavras, navegiimos sessenta

0 505€ dias sempre com randissimo trabalho; ouvindo em quarenta e seis delles um grandissi

rnmfillpore estampido os ceos, não vendo senão relampagos. trovões, raios, e_cbuvas_impe

guclissimas e uma nevoa escura que tinha coberto o céo de maneira que dia e noite não

viemos na , bem como em uma noite tenebrosa e sem luar. Por ste: motivos sobrou

msoteinor, de modo que já nos parecia ter perdido a vida; mas depois de aiilicçoes tão

graves e tao crueis, aprouve a ileos pela sua clemeneia ter compaixão de nós, e de repente nos

¡pptireceu a terra, com cuja vista os animes e forças já desalentadas se tornárão a oonfortar,

como costuma acontecerá uelies que tem passado grandes adversidades, e principalmente

aos que adesgraça tomou sua conta. No dia pois de sete de Agosto de.i50t surgimos na praia

daqueile paiz. e dando a Deos as graças o melhor qtie nos foi possivel, fizemos celebrar so

lemnemente a Missa, segundo o costume christzão, e '. ii

(2) Ou aqui ou na passagem que transcrevemos do summario houve erro, pois n'uina parte

diz que foi noprimoirode Agosto e na outra aos sete : ltamuzio, eGrineo, tem dezasete, que

parece o mais provavel.

(ai Parece fora de duvida queeste primeiro ponto aonde Americo abordou fosse o Cabo de

S. Borne, que fica na latitude de cinco gritos.
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cer este rio e terras adjacentes á coroa Portiigueza. pelo haver descoberto

Americo Vespucio, quinze annos antes, em tempo de el-rei D. Manoel.

Para evitar maiores contestaçôes a coroa de Castella mandou a Sebastião

Caboto, seu piloto-mór, em 1525 ao rio da Prata, dandodiie por regi

 

para que fossemos a eller pela terra dentro. Em consequencia disto dous dos nossos se

animárão a pedir licença ao capitão para se esperem ao perigo de ir a terra ver a gente

que era, e se tinha algiima riqueza, ou especiaria, ou outras drogas; e tanto instárão

até que o capitão o houve por bem. Apromptárão-se pois com muitas fazendas de rev

gate, e ¡iartfrão com reglniciito de não porem mais de cinco dias em voltar; porque

tanto era o tempo que dcvlamos esperar por elles. Tomárãoo seu caminho para terra,

e nós para as uáos, das quaes viamos vir todos os dias gente ã praia, inas sem qui-re

reirt nunca faltar-tios. No sctimotiia saitimos nosesqttifes, e acliãinos que tlnhão trazido

comsigo as suas mulheres, as quaes mandarão para nos apenas nos aviziiihámos.

Vendo pois que não aicabavão de tomar confiança. deiiberamos enviar-lhes um dos uos

ms tnancelras, muito galhardo e gentil. e para o segurarmtis mais Iicáinos nos bateis,

e elle foi ter com as inuliieres, e chegando junto a elias, nietierão-o no meio de um

grande circulo, e apalpaado i- olhando-o attentainente se niaravllliárão sobremaneira.

lrlstatido ttistu vimos descer do inoute uma mulher. que trazia um grande pão na mão,

e chegando aonde estava o nosso Ghristão, Ilie sahio por deirãs e levantando o pão lhe

tleu um tão grande golpe que o estendeu morto: as outras tomarão-o logo pelos pés,

e o arrastãrão para o monte ; os homens correrão para a praia, e principiãrio a atirar

com as suas setas, pondo a nossa gente eiti tal confusão, qiie estando surtos cont os

liateis sobre os bancos de area que estão junto á terra, nenhum se atreveu a tomar as

armas por cattsa das iuuitas frectias com que erão acoinintflttidos. Nós disparamos quatro

tiros de bomliarda, que não acertíirão. porem ouvindo o estrondo fugirão todos para o

monte. aonde já estarão as iiiulheres fazendo o Ghristão em pedaços, e assando-o a um

grande fogo, que tinhão acendido ã nossa vista, inosiraiido-nos muitas poi-ções delle

e comendo-as ; e os liomrus fazendo-tios signaes como dando-nos a entender que ti

uhão tambem morto e comido os outros dous (ttirisiãos (t). llezou-nos isto muito, vendo

com os nossos proprios olhos as crueldades que commettião com o morto. parecendo

a todos uma injuria hitoieravel; e estando mais de quarenta dos iiossos com o propo

sito de saltar em terra, e de vingar tão crua marte. e acto tão bestial e ilesliumaiio, o

capitão-mor ih`o não quiz conseiiiir (2). Elles ticiirãii satisfeitos com tão grande iiijiiria,

e nós partimos com muito mi vontade e vergonha nossa, por causa do capitão-inór.

Saliindo desta paragem, seguiuios a nossa iiavegacão entre Leste e Sueste, que assim

corre a costa. e fizemos vailas escalas, mas não achamos gente com quem puiiesseutos

tratar ; e assim navegamos tanto, ate que vimos voltar a costa para Sudoeste ; e como

passamos um Cabo, a que puaeinos o nome de Santoitgostiuiio, priiicipiamos a seguir

a feição da term. l-lstálesm Cabo distante do lugar em que vimos matar os dous tlliris

tios centoe cincoentaleguas para Iievantewin 8 grãos alem da Equlnocial para o Sul (3),

(tl Oautor diana sutnmario que todos estes Indios são anthropopbiigos; eis aqui como elle

se e; c Ptendem e despedação os inimigos que tomão na guerra, o que reputáo uma

comi a sabomsissinta: enutrem-se de carne humana de modo tai, que o pai come o tilho, e o

titho ao pai, segundo o acaso ou sorte. Eu vi certo homem malvado que se jactava nao com

pequena gloria, de ter comido maisde trezentos homens. Vi tambem uma certa cidade na qflttl

estive uns vinte e sete dias, aonde as carnes humanas tendo-as salgado, estavão penduudas

às tntves Cflmo nós costumamos fazer com a came de porco: e admirào-se mui to de que nús

não comamps a carne dos nossos inimigas.. etc. s

(QL lhiqui se v6 que_ Americo nao ia poncapttilo-mór da armada, e que tem razão o nosso

¡toc a tfittmquando diz que ia comeu um insigne Cosmographo daquelies tempos, reconhecer

e examitiaros mareseteri-as desta r. tão. ii ttocha Pit., Ani. Port., 1. I., n. 90.

_($) 0 Gabo de SanwJtgostinbo, que eou conservando este nome, esta a oito grãos e meiu, e

dista segundo o ll. Vasconcellos, do Cabo de S. ltoque noventa Ieguas pela costa, eut razão das

tortuosidudes della, e tres gritos e meto em linha recta: daqui podemos tirar que as I "ruas de

que usa Americo são muito mais pequenas do que as nossas de vinte ao grão; o que az bem

illlenldade para marcar ea lugares que elle indica por este mcthodo.
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mento expresso, que havia do fazer a sua viagem pelos limites e demarca

ções da Hespanha, sem tocar nos que pcrtencião á coroa de Portugal.

Continuando a viagem chegou Sebastião Caboto, com elleito ao rio da

 

c continuando a nossa navegação avistamos um dia muita gente pela praia, que tinha

corrido a ver o prodígio das nossas náos, e cessando de navegar nos fizemos tia volta de

terra. aonde fumos nos batels. o achamos ttin bom aucoradoiiro. e homens de tnrllior

condição do que os passados; pois ainda que com algum trabalho em tlouiestica-los z

forão por fim nossos amigos, e commerciamos com elles. i-.stivfintm cindo das nesta pa

ragem. e aqui achamos cannafistiila miiito grossa (t). verde e tambem secca, em cinta

das arvores; assentamos de trazcr deste lugar um par de homens. para aprender a

lingua. e vierão tres delles por sua vontade para Portugal. Mais como estoti cansado de

escrever, só posso em breve referira V. S. qtie partimos deste porto navegando sem

pre pelo Snsudoeste á vista de terra, fazendo muitas escalas e faltando com infinita

gente (2) : emfim andamos tanto para o Sul. que já estavamos fora do 'fropico de Ca

prlcornimaonde o Pólo Antartico se levanta sobre o horizonte trinta e dous grfios (3), e

já tinhamos perdido de todo a Ursa menor,e a maior estava tão baixa que apenas :ippa

recia no fim do horizonte, e assim nos governamos pelas cstrellas do oiitro Polo Antar

tico, que são muitas. muito maiores, e mais Iiizentes. que a :lo nosso; da maior parte

das quites trouxe as figuras. principalmente das da primeira grandeza, com declaração

das orbitas que descrevião a roda do Polo do Sul. e dos seus diamrtros, e semidiame

tros, como se pode ver em as minhas viagens (li) : corremos algumas êetecrntas e cin

coenta leguas desta costa, a saber cento e cincoeiita do (Jalio de Santo Agostinho para

Poente. e seiscentas para o Sitdoestiz. Se eu me propuzesse a contar as cousas que vi

nesta navegação não teria pa pel bastante, mas pode-se dizer que nella não encontramos

nada de proveito, excepto infinitas arvores de pzio-lirasil. de eaniialistiila as de que se

tira a mirra. eoutras mais maravilhas da iintiireza, que sertão longas de. referir (5). e

havendo já bons dez mezes que viajavamos. vendo que na terra não achavamos mina

(t) A abundancia de cannañstula que aqui se acliou,faz lembrar que esta parazem onde Ves

ggcio se demorou, seja o rio de S. Francisco, quarenta e duas leguas distante do Cabo de

nto Agostinho.

(2) ‹‹ Kavegâimos, diz o_aiitor no sumniario, por esta costa algumas seiscentos leguas sahindo'

muitas vezes á terra, e vindo muitas á falla com os naturaes, os quaes nos recebião com cor

tezia e amorosamente. e assim movidos da sua bondade einnocentissima natureza nos demo

ravamos as vezes com elles quinze e vinte dias, pois tem uma grande liospitalidade para com

os forasteiros. ››

(3) Marca .Americo por dous modoso ponto a que ch ou da costa do Brasil, dizendo aqui que

niiv ou ate trinta e dous grãos, e mais adiante qiie an ou seiscentos leguas do (lobo de Santo

A inho para o Sul. Chegando a trinta e dous graus correu toda a nossa costa até as vizinhan

as do rio da Prata, mas não parece este o calculo que se deduz do numero de leguas que elle

iz ter andado, as quaes não podem ser de vinte no grão, visto fazer do Cabo de Santo Agosti

nho até ao de S. [toque cento e cincoenta, como vimos atrás. Ora, como asseiscentas leguas do

Cabo de Santo Agostinho para diante, devem ser iguaes cada uma de er si às cento e cincoenta

anteriores, a governariuo-iios por esta conta, não passaria do rio e S. Vicente, que tica em

vinte e_ tres grãos e meio, e _ rconsefluinte tambem ja fora do Tropico de Capricornio. Nesta

diversidade não é facil conci iar estes dous calculos, se bcui que o dos grãos é menos suscepti

vel de engano, do que o das leguas.

(t) ltamuzio diz em o summario das mesmas navegações; e com elfeito no summario trata

0 autor de algumas destas estrellas e constellações.

(5) No mesmo summario vêm estes objectos tratados com mais alguma individunção. ‹‹ Este

paiz diz elle) é o mais povoado que en tenho visto. e as gentesmiiltii doinesticas e mansas

não o 'endem a ninguem; andão sempre nuas, são muito bem feitas de corpo, e a sua corri

avermelhadam. os cabellos são negros mais compridose corridos; em o seu inodo de andar e

nos seus jogos, são tão destros como outros que mais o podem ser; a sua cara tem um as acto

hello e Írentil, mas tornão-a feia até um ponto incrivel, porque a trazem toda furada; as ecos,

queixadas. nariz, beiços e orelhas, e isto não com um so e e ueno furo, porem com muitos

e esses grandes. tendo chegado a ver alguns ue tinhäo se e uros, cada um delles capaz de

conter uma grande ameixa. Depois de terem irado a carne enchem estcsllbiuraeos com pedra
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Prata, subio até o lugar de S. Gabriel, e reconhecendo serem terras do

Pflrlttgfll. conforme a proliibição que levava em seu regimento, marchou

para diante, onde edilicou uma fortaleza ou torre, na margem occidental

 

alguma (t), resolvemo-nos a tleixa-la e ir examinar o paiz por outra parte, e assim se

determinou seguir aqnella iiavegaição, que me parecesse bem: incunibindo-me absolu

ttmit-iitt: do coinmando da armada. Mandei pois fazer provimento de agua e lenha para

seis int-zes, que tanto iulgartio os otliciaes das uáos que podíamos navegar com ellas ; e

feito isto ¡irincipiaiiios a iiossa viagem pelo Les-Siteste aos quinze de Fevereiro, quando

o sol estava vizinho ao Equinocime voltava para este nosso Iiemispherio Septentrional; e

tanto iiavi-tzainos por este rumo, que a elevação do Pólo Antartico sobre o nosso hori

zonte era tie cincoenla e dons grãos, e desde então não viamos mais estrella alguma

da grande. nem da pequena Lírsa, estavamos distantes da terra donde tinhamos parti

do boas quliilientas legnas Les-Stieste, e isto aos tres de Abril. Neste dia principiou

no mar uma hot rasca tão grande, que iios te: ferrar de todo as velas, corriamos arvore

secca com um veiito muito forte (que então era Susudoeste) com muito grande mar, e

o ar muito carregado. sendo tal a fitria do vento, que toda a armada estava na maior

consternação. As noites erao muito grandes, e a de sete de Abril foi de quinze horas,

porque o sol estava no fini de Aries, e era então inverno nestas paragens, como V. S.

pode facilmente cooiprehendcr. Estando pois assim aflliclos. no dia sete de Abril tive

mos vista de tuna nova terra, a qual corremos cousa de vinte legnas (2),e achamos

toda a costa brava sem porto nem gente alguma, e era tanto o frio que ninguem da

armada se podia valer, nem stipporia-lo; de modo que vendo-nos em tal perigo e for

tuna, que apenas podíamos avistar-tios uns aos outros. pelo grande mar, que se levan

tava entre nós, c a muita esctiridade do tempo; conviemos com o capitão-mor em fazer

d;- marmore, crystal, alabastro, ou com marfim, e ossos lavrados com muito primor; o que

para nos e tão insolito, nojento e feio, ue á rimeira vista arecem monstros... e muitas ve

zes iibserveique aquellas sete pedras c egav o ao . de ezeseis onças. Nas orelhas trazem

ornatos mais preciosos como anceis c perolas pen entes, segundo o uso dos t-lgypcios e lndia

nos.... Estes povos não tèm propriedade alguma, porém tudo sim em commnm, sem rei nem

itnperio.... nem religião algumam. Vivem, segundo me informao, ate cento e cincoenta annos,

raras vezes adoecem, e se cahem com alguma enfermidade curào-se facilmente com suecos

de herv.›ts.... Tem grande entretenimento com a pesca e ordinariamente vivem della, ajudan

do-os nistoa natureza. porque o maré abundante. de toda a casta de pescada; a raz-lhes

pouco a caça pela grande «quantidade que ali ha de animaes selvagens, por medo os quaes

não entrão ein os bosques. Ia aqui toda a casta de leões, ursos, etc., e as arvores crescem a

uma altura que apenas pode crer-se. 0 aiz é mui temperado e fertil, e deleitoso; bem que

tenha muitas collinas, e comtudo r ado e infinitas fontes e rios, e tem os bosques tão cerra

dos que não se pode passar por en as arvores... Os fructos crescem espontaneamente e

sem cultura, são optimos, em ande abundancia. sadios, e totalmente dilferentes dos nossos.

Igualmente produz a terra in nitas hervas e raizes de que fazem pão e outras iguarias...

todas as arvores exhalão um cheiro tao suave, quanto é possivel de imaginar, e estillao gom

mas, licores, e succos. cujas virtudesse nos ns conhecessemos, penso que viriamos no conhe

cimento que não falta aqui nada nãosó para o prazer, mas para nos manter sãos, e fazer recu

perara saude perdidam. 0 ceo e ar estão raras vezes cobertos com nuvens, quasi sempre os

dias são serenos, algumas vezescahem cassimbas em pequena quantidade, e não durão mais

de tres ou quatro horas, desfazendo-se á maneira de nevoa, etc. ››

(tl O contrario escreve o autor com mais razão no seu siimmario. ‹‹ O paiz, diz elle, não

produz metal algum senão ouro, do qual ha grandissima abundancia bem que iiesta primeira

viagem não tivessemos trazido nenhum: mas certiflcárão-nos indulaitavelmente disso todos

os naturaes, ue attlrmavão sero terreno muito abundante delle, e muitas vezes ouvi que

entre elles ii_n a muito pouca estimação, e quasi nenhum valor. Tem tambem muitas perolas e

pedras preciosas. o que tudo se eu quizesse contar com mais individuação, esta historia so

ornaria extremamente volumosa.

(2) Pela conta de cincoenta e dous grãos de latitude, que o autor assignou acima, pelo muito

frio que experimentou na vizinhança da costa, e pela distancia de mil quinhentas e cincoenta

lcguas que elle mais abaixo diz ue se achava distante da costa de Africa, parece dever-se

concluirque foi dar, levado pela rmenta, a alguma paragem da costa da terra de Magalhaes,

onde se veriflcarião as circumstancias que elle aponta. Em o Appendice que acompanha estas

ca: tas veremos que se diz que estes navegadores chegarão a cincnenta grãos.
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do dito rio, que ainda conserva o seu nome. No. seguinte anno

de 1526 veio o confie Ferando de Andrada, o qual fazendo assento sobre

esta viagem, se estipulou a mesma condiçãmque se fez á Sebastião Caboto,

 

signal a armada para se ajuntar, afim de que deixando a terratomassemos o rumo

de Portugal : o que foi muito bom consellioqiois e certo que se nos tleinoraiamos aiiida

aquella noite estavamos perdidos. Tomamos pois o vento cm popa, e na noite e dia

seguinte cresceu tanto a tormenta. que esiivemosh ponto de ir adfiindo, e promotio

lnos de fazer peregrinaçõcs o outras cerenioiiias, como é costume dos niariiilii-iros em

semelhantes occasiões. corremos assim cinco dias com o vento em pópa, sómente com

o: traqaetb: e este: bem baixo, e nella: naoegamos duzentas e cincocnta lagoas,

avizinliando-nos sempre a EquinociaLe a um mar e almosphera mais temperados. Fí

nalmente prouve a Deo.: livrar-nos de tamanho perigo ; e sendo a nossa navegação

pelo nornordestc (por querermos reconhecer a costa da lãtliiopia dc que estavamos

distantes mil e trezentas Icguas pelo mar Atlantico) com ajuda de Infos cliegainos aos

dez de Maio a uma terra para o Sul chamada serra Leoa, aonde estivemos quinze dias

para refrescar, e dahi iiavegámos para as ilhas dos Açores, distantes obra di.- si-tecciitas

e clncocnta legitas, onde clit-gamos pelo tiin de Julho c tios detiioranios outros quinze

dias; depois partimos para Lisboa. donde ainda distavatiios trozenias lcguas ao l-Yste; e

entramos a salvamento nesse porto aos sete de Setembro de mil quinhentos c dottfiz

com duas nâos sómente, porque a outra foi queimada na Serra leoa, por não poder

navegar mais. Pllzenios nesta viagem dezoito mezes e vinte e oito dias (i) navegando

quasi sempre sem ver a estrella do Norte nem as Ursas, e governaudo-iios pelas estrel

las do outro Pólo; e eis aqui quanto vi nesta primeira navegação.

CARTA IL

Resta-me dizer o que vi na segunda viagem feita por ordem de el-rci de Portugal.

e tanto por estar cansado de escrever, como porque ella se não fez segundoa ti-iiçãti

que eu levava` por causa de uma desgraça, que succedcu no mar Atlittltitifl. Conto V

S. verá ao diante, cuittarei em ser breve.

Partiinos de Lisboa seis náos de conserva, com o proposito de ir para a banda dc

Oriente descobrir uma ilha chamada Halaca, a qual se dizia ser uiuito rica, e como o

armazem de todas as náos que vêm do mai' Gangetico e liidico : lieni ctuiio Catliz o é

de todos os navios que passão de Levante a Poente; Maiara está mais ao Mste do tiuc

Galicut. e muito mais alta, pois sabemos que está em tres grãos do nosso Polo. Parti

mos no dia dez de Maio de mil quinhentos c tres (2). e fomos em diri-itiira ás ilhas do

Cabo Verde, aonde sahimos em terra. e tomamos toda a casta de refrescos: depois do

nos termos demorado treze dias, seguimos a nossa viagem no riimo de Les-Sueste, e

como o capitão-mor era liomcm presumpçoso, e olistinarto, quiz reconhecer a Serra

Leómmontanlia da Ethiopia attslral, sem ter iieccssidade alguma disso ; .senão para fazer

ver que era capitão de seis náos, e contra vontade de todos nós os outros capitães ; nai

vagando assim, quando estivemos junto a dita terra, forão tantas as tormi-iitzis que

tivemos, e o vento tão contrario, que estando a vista della alguns quatro dias, não nos

( t) As edições varião nesta conta, mas fazendo-a pelo dia da partida se v6 que c a que puze

mos no texto.

(2) E513 segunda viagem ao Brasil acha-se bem variamente tratada pelos nossos autores.

Pedro de Mariz em o sedblalogo quinto diz (sem declarar o anno) que el-n-i I). .Wtaiioel

mandou uma armada de seis náos e por capitão della Gonçalo Coelho, o qual tendo perdido

duas voltou com as uatro outras para Portugal, depois da morte da uolle rei : isto mesmose

gue o_ padre Simao e Vasconcellos e alguns outros: porém Damião e Goes nasua clirouica de

el-rei D. Manoel, diz expressamente que em 1503 e que partio Gonçalo Coelho com suis mtos

aos dez de Junho; diz mais que perdeu quatro destas, e que se recolheu so com ditas. Isto

mesmo é com pouca ditferença o que diz Vespucio, excepto que aquelle não da r perdidoo

capitão-mor: porém (z mais crivel o testemunho de Vespucio, que era seu co atihciro, do

que o dc Gocs,quc tinha entao tros annos de idade.
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denão exceder as demarcações de Castella, entrando pelas de Portugal.

Tanta attençáo houve nestes assentos, e nestas duas navegagxões, que

 

deixou nunca o temporal tomar terra; de modo que fomos forçados a voltar á nossa

verdadeira navegação, e deixar a dita serra.

Partindo daqui pelo Sudoeste quando teriamos andado bem trezentas leguas pela im

mcnsidade deste mar. estando já além da linha Equinocial tres grãos para o Sul, se

descobrio uma terra, de que então potliamos estar distantes vinte e duas leguas, o que

nos servio de maravilha; achando que era uma ilha no meio do mar (i) cxtremamenle

alta, e notavel, por não ter mais de duas leguas de comprido e tuna de largo, e nunca

foi habitada por gente alguma. Foi esta ilha bem prejudicial a toda a armada ; porque

saberá V. S. que pot' máo conselho, e ordem do nosso capitão-mór se perdeu aqui a

capitania, dando com ella em um cachopo, aonde se abrio na ttcite de S. Lourenço dez

de Agosto, e foi ao fundo; não se salvando della cousa alguma senão a gente. Era náo

do trezentas toneladas, e nella ião todos os mantimentos da armada; e trabalhando

todos por lite achar algum remedio, ocapitão-utor me mandou com a minha náo aquella

ilha. em procura de algum surgidouro, onde pudessemos ancorar todos : e porque o

meu batel armado com nove dos meus marinheiros estava em servico da não alargada»

fui obrigado a partir sem elle, dizendo-se-me que depois me levarião. Separei-me pois

do resto da armada cont metade só da minha tripulação, e assim fui em demanda da

ilha, que então me ficava na distancia de quatro leguas, e achei nella um bellissimo

porto, onde seguramente pudião ancorar as náos. Esperei aqui oito dias, sem que me

nppareeesse ninguem, de sorte que já estavamos pouco contentes, e os homens que ñ

earão comigo cont tanto susto, que os não podia por modo algum consolar. Estando

assim, vimos ao oitavo dia vir uma nao pelo utar fora ; e com o receio de que nos não

visse. fizetno-ttos á vela e fomos direitos a ella, pensando eu que me traria o meu batel

e petite, Quattdo estivemos perto saudamo-la, e a inquirimos sobre estes pontos z ao

que nos respondeu, que a Capitania tinha ido ao fundo salvando-se apenas a gente:

e que o meu batel. e tripulação tinhão seguido a armada por aquelle mar fora. Aqui foi

tal a minha paixão, como V. 5. pode pensar, por me achar mil leguas distante de Lia

boa, muito engolfado. e com pouca getttc: comtttdo fazendo frente a desgraça, foi -nott

forçam navegar pot' diante, e tornando a ilha nos provemos de aguae lenha. com o

batel da utinha conserva. Esta ilha é deshabitada, tem muitas aguas doces e correntes,

infinitas arvores,e innumera veis aves marítimas e terrestretntão simples que sedeixavão

apanhar ai ntão; e assim caçalltos tantas. que carregamos um batel dellau; não vimOS

outro animal senão ralon muito grandesJflttavtos com duas caudas,e algumas serpente*

Feita a nossa provisão. partimos pelo Sul quarta a Sudoeste, porque tinhamos por

rrgintettto. que se alguma das núos .se perdessemtt da armada ou da Capitania, eudiret~

tasse. o rumo para a terra descoberta ua viagem passada. Continuando pOiS i “N08”

assinndescobrimos um porto,a que puzemos o nome de Bahia de Todo: o: Santo! (2):

e prouve a Deos dar-nos tão bom tempo que em dezcsete dias tomamos terra. ainda

que estivessetnos distantes da tal ilha boas trezentas leguas. Não achando aqui o nosso

capitão-mór, nem nenhuma outra náo da armada esperamos dous mezes e quatro dias;

e vendo que não vinha noticia alguma, deliberamos a conserva e eu correr a costa, e

navegamos mais para dianteduzentas e sessenta leguas; até que chegamos a um porto,

onde determinamos fazer tuna fortaleza. como com effeito fizemos. deixando nella vinte

e quatro Christãos, que vinhão ua outra nao dos que tinhão naufragado na Capitania;

Estivemos neste porto cinco tnezes fazendo a fortaleza, e carregando páo‹brasil, porque

não podíamos navegar mais para diante, por nos faltar muita gente e apparelhos. Feito

(t) Suppomos ser esta ilha a de S. Matheus. que esta em tres grãos de l_at¡tude, e que apezar

genestar ainda despovoada neste tempo, ltavta muito que Já tinha sido descoberta pelos

o uguczes. _

fil Este descobrimento da Bahia de Todos os Santos é ignorado pelos nossos historiadores.

pois alguns conto Francisco de Brito Freire na sua Hist. da Quer. Brastltca p. 70 a dão como

d ezcoburta por Christovão Jacques, que uão foi la senão muitos annos depois.
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deu lugar a quo se omendasse o primeiro erro, commeltido por

João Dias Solis, que tirando a queixa daquelles tempos, nos deixou o

 

lato. convlrmos em voltar para Portugal, que nos ficara pelo Nornordeste, e assim dei

xando os vinte e quatro homens em terra. com maiitimentos para seis mezes. doze bom

bardas, c iiiuiias outras armas : pacificainos toda a gente do paiz, da qual não faço

inencão nesta viagem. não porque não risscinos e praticassemos com inlinita. pois ful

pela terra dentro acompanhado de trinta homens algumas quarenta legtias, aonde vl

muitas cousas. que por alguns respeitos deixo de dizer, rescrvando-as para as minhas

quatro viagens. Está esta terra alem da Equinocial dezoito grãos (1), e trinta e sete

mais ao 0i:cidente do que Lisboa, segundo niostrárão os nossos instrumentos. Feito

tudo isto despedimo-nos dos (Jhristãos e da gente da terra.e começamos a nossa navega

ção pelo Numordeste. com tencão de ir em direitura a Lisboa, e em setenta e sete dias,

depois de tantos trabalhos e perigos, entratnos nesta barra aos dezoito de Junho de

mil e quinhentos e quatro, Deos louvado : e aqui fomos muito festejados, por todos nos

reputarem perdidos: e as outras náos da armada todas o estiverão, pela soberba e lou

cura do nosso capitão-mor ; pois assim paga Deos aos soberbos

Presentemente acho-me em Lisboa ; e não seio que el-rei quererá fazer de mini,

qne tenho muito desejo de descansar. O portador desta. qtie é lleneveitiito filho de

Domingos Beneveiiuto. contará a V. S. das minhas eircuiiistancias,e de algumas cousas

que deixo dc dizer, por cllc as ter visto convido.

Fui simplificando esta quanto pude, e se deixei de referir muitas cousas dc historia

natural. qttercndo-tite referir a elle, V. S. me tlesculpara : snpplico-Ilie me tenha no

numero dos seus criados, e recommcndo-lhe Antonio Vespuclo meu irmão e toda a

minha casa ; iogantlo a Deos, que prospere a vida e honra de V. S. e que exalte e

augmente o Estado dessa niagnitira e eiicelsa republica como desejo.

Escripta em Lisboa aos h de Setembro de 1501.

APPENDICE ÃS CARTAS DE AMERICO VESPUCIO.

No fim da geographio de Ptolomeu impressa em Roma em 1508 em um volume

de lolita. ojuntou o editor em forma de appcndice um opusculo com o titulo

Nova Orbis descriptio ac nova Oceâini navigatio, que Lisbona ad lndicutn perve

iiitiir pelagus; Marco Beneventaino tnoiiai-.Iio cmlvstitio aidita : o capitulo XIV delta

obra trata da dcscripçáo da America debaixo do nome de Mundo novo : descrip

çáo que agora publicamos traduzida. por pensarmos que este trabalho pertence

originariamente a Vespucio na parte que di: respeito á nossa costa. sendo tirado

dos seus apontamentos .' o que c' facil da acreditar, visto ter cllc sido o unico cor

mogrupho que at! aqucllu época viajou ali. Esta passagem 'vertida em portugue!

diz o seguinte:

Besta-nos descrever uma terra, que observâirzio tanto Colombo como os Portugueses,

e a qite pozerão o nome de Santa Cruz. por isso que foi descoberta cm o dia daquella

gloriosa bandeira e estandarte, a cuja vista se prostrtio os Demonios (2), e a qual cha

ntão Mundo novo por causa da sita vasta extensão. Estende-se ella da banda do Norte

até dezoito grãos de latitude pouco mais ou menos (3), da parte do nascente até a

(t- Este rto, onde Americo esteve cinco mezes, e fez a fortaleza, estando naquella latitude

é provave que sejao rio das Caravellas, que tica em dezoito gritos: nem pode fazetzduvida

o numero de leguas, que elle diz acima flcar distante da Bahia de Todos os Santos, pois como

Já notamos, as leguas porque Vespucto conta são muito mais pequenas do que as ordinarias_

(É) Vimos em as navegações de Pedro Alvares, que o nome de Santa Cruz fora posto a esta

tearajpor aquelle capitão, em consequencia de nina cruz que ali mandara levantar.

(3i ¬A America meridional não se estende senao aos doze gritos de latitude Septentrional,

aonde esta situado _o tlabo falso; as nossas possessües na costa não passa o de quatro grãos e

meio da mesma latitude.
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maior exemplo para que cessassem as duvidas a respeito dos nossos di'

reitos. .

 

longitude de trezentos e 'quarenta e quatro grãos com pouca ditferença (t): para o

Poente ainda se não tem descoberto aonde chega, e do mesino modo para o Sul, pois

para aquella parte tambem ainda se não observou nem chegou a conhecer tudo. A la

titude Septentrional do seu limite mais Occidental é de quinze grãos, e a sua longitiide

de duzentos e setenta, assim como no seu mappa o representa João (2) :assim continua

no mesmo parallelo pela extensão de oito grãos e meio, depois eleva-se um pouco

para o Norte quasi meio grão, e faz uma pequena enseada que tambem olha na mesma

direcção. cujo fiiudo está em quatorze grãos e cinco oitavas de latitttde Septentrional, e.

o seu limite mais Oriental em a longitude de duzentos e oitenta grãos. Daqui se vai a

terra recolhendo para o Sul. indo pouco a pouco tomando a figura de um grande golfo

e formando uma Peninsula muito maior do que o Peloponeso. em cujas costas se for

mão duas enseadas, que olhão ambas para o Poente. A latitude mais Septentrional

desta Peninsula está em dezoito grãos z a sua parte mais Occidental esta em duzentos e

oitentae quatro de longitude, e a mais Oriental em duzentos e noventa. O isthmo está

na longitude de duzentos e oitenta e sete e um terço. e o seu ponto mais Oriental na

latitude de quasi quinze grãos. Outra ver torna a Peninsula a formar uma enseada que

olha para o Norte, cuja costa mais Occidental está em duzentos e oitenta e sete e tres

quartos de longitude, e esta enseada se chama Vercida. Para adiante estende-se a terra

para o nascente, elevando-se ao mesmo tempo para o Norte até a longitude de duzen

tos e noventa e dous grãos e meio, e a latitude Septentrional de dezesete gi ãos. Daqui

indo-se a terra recolhendo forma quatro enseadas e uma quinta, que é muito maior:

as quatro primeiras ulhão para o Nascente, e a quinta para 0 Norte c para o Nascente,

a qual tem por o Inferno, e a sua costa mais Occidental estã quasi na longitude sobre

dita, e na latitude de quatorze grãos e melo. Daqui principla a levantar-se o Cabo for

moso até a longitude. de duzentos e noventa e cinco e um quinto, e ã latitude de dez

eseis. Então torna novamente a praia a fazer-se sinuosa, e se estende até a latitude de

dczesete gráos e a longitude de trezentos e um, até o Cabo Lereno. Depois recolhe-se a

terra, tomando a forma de uma enseada. cuja cavidade olha tanto ao Norte, Como 30

Nascente. tendo o seu limite mais Austral em a latitude dc quasi nove grãos, o ponto

mais Occidental em duzentos e noventa e nove e um terço de latitude, e o mais Orien»

tal em trezentos e cinco, aonde é o Cabo de Pareas, e a este mesmo golfo se chama o

golfo de Pareas. Para diante torna a costa a ser sinuosa, e forma um golfo. cuja cavi

dade olha ao Norte e Nascente, em aembocadura do rio Formoso. cuja latittide Septen

trional é de oito grãos e a longitude de trezentos cseis. Daqui levanta-se a terra para o

Norte até quasi á latitude de oito grãos e meio, e a longitiide de trezentos e sete e meio,

depois recolhe-se fazendo enseada para o Sul, até ao rio de Flagrazan, que está na

latitude de cinco grãos, e na longitude de trezentos e quatorze. Passado elle levanta-se

para o Norte quasi a extensão de um grão, até a longitude de trezentos e dezoito, isto

e até ao Cabo das Aves pelo Cabo de Focosseco; dali mette-se tanto para o Sul, que

apenas fica um grão longe do Equador em a longitude de trezentos e vinte. Novamente

torna a estender-sc para o Norte, até a latitttde antecedente; depois do que, vai a praia

fazendo varias cnseadas até a longitude de trezentos e vinte e quatro grãos e meio,

onde faz um grande seio, que olha para o Norte, cujo ponto mais austral está na lati

(t\_ O ponto _mais Oriental do Brasil, que é o Cabo de S. Roque, estã em dezesete grãos de

longitude Occidental, o_ que vem quasi a coincidir com oque diz o autor, ue não conta a

longitude senao do meridiano parao Nascente. Emquanto ao mais, devemos a vertir que toda

esta descnpção e_muito differenle da uue representão os mappas mais exactos, o_que e facil

de conhecer cotejando-a com elles; e por isso o não observamos em notas.

(2) Este João, é João iluyschgeographo allemão. e autor do ma pa-mundi que acompanha

esta edi _t`i_o de Ptolomeo, em o qual já vem os descobrimentos os Portueuezes até aqiielle

tem i: oi este mappa feito a iiistancias dc Evangelista 'fossinoquc correu com asdcspezas

des a edição do Ptolomeo.
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f No entanto correndo o anno de 1510 na opinião de alguns,e na do padre

Fr. Antonio de Santa Maria Jaboatão o detälô (1) naufragou sobre os bai

xos (a que os marítimos de cabotagem chamäo Quebranças pelos vagalbões

que sempre se levantão, e os gentios chamavão Mairagúiguiig) que

tica a Léste da embocadura da barra da Bahia de Todos os Santos,em frente,

do lugar onde se despeja no mar um rio que ali existe, com a denomina

ção de Rio Vermelho, um navio portuguez, cujo destino ou emprego não

é bemsabido. 0 JesuitaSimão de Vasconcellos na Chronica da Companhia (2)

nãotem opinião suaze refere oque dizião,uns,que a náo fazia viagem paraS.

Yicente,e outros,que seguia para a India. Jaboatão, não segue versão algu

ma, por lhe parecer incerto tudo o que ouvia dizer a proposito do naufra

gio dessa embarcação portugueza. Rocha Pittafieferirtdo-se pelo que consta

va de antigos verdadeiros manuscriptos,que se conservavão em varias partes

da Bahia diz,que o navio portuguez passava para alndia (3). O padre Manoel

Ayres do Casal (lt) empregando a maior diligencia para conhecer a verdade

refere - o que as suas investigações poderão descobrir de certo, ou verosi

mil a estes respeitos,é que o naufragio de Caramuru fora em 1510: que a náo

 

tudo de tres grãos e meio; o meio da enseada tem a longitude de trezentos e vinte e

cinco, a parte mais Oriental de trezentos e vinte e sete, e a mais Septeutrional de tre

zentos e vinte e seis, com a latitude acima dita. Daqui volta ao Nascente, descendo para

o Sul tortuosamente, até á longitude de trezentos e quarenta gráos, na latitude meri

dional de quasi quatro gráos. Depois sobe algum tanto para o Nascente até o Cabo de

Santa Cruz, em a longitude de trezentos e quarenta e quatro grãos, e latitude sobredita:

daqui volta. e mette-se para dentro pouco a pouco sinuosamente até a embocadura do

fio de 'santa Luzia, e ptomontorio de Santo Antonio, que está na longitude dc trezen

tos e quarenta grãos e meio, e na latitude meridional de dezoito. Então novamente

mette-se paraa banda do Poente até debaixo do Tropico de Capricornio,em a longitude

de trezentos e trinta e tres,e continua mais a meter-se para o Poente até a longitude

de trezentos e trinta e quatro. Daqui mette-se para dentro pouco a poueo tambem para

o Occidente, até a latitude meridional de trinta e sete grãos, e a longitude de trezentos

e trinta e dous. Ainda que os primeiros navegadores Portuguezes naregárão até a

latitude .Meridional de cincoenta grãos, segundo dizem ; comtudo não achei descripta a

costa daqui para diante; e assim basta o que deixo dito a respeito desta terra.

(1 ,t Novo orbe seratico, ediç. de 1761 e na do instituto Hist. de 1858 pag. lt1.

(2) Liv. 1°, pag. 37, ediç. de 1663.

(3) Historia da America ['ort., pag. 57, ediç. de 1730.

(Lt) O padre Manoel Ayres do Casal, depois de imprimir e publicar em 1817 tto lilo

de Janeiro a sua Corographia Brasilicmcontinuou a trabalhar nesta obra para dar della

uma segunda edição ampliada e corrigida com as suas observações e outras que lhc fo

-tão suggeridas por José Bonifacio de Andrada, que então era secretario pcrpetuo da

academia de scienclas de Lisboa, e por outras pessoas igualmente idoneas que terão e

estudarão a sua obra.

ltcgressou para Portugal levando comsigo a sua segunda edição já completa que pre

tendia ali publicar. Antes disso falleceuetn casa de Fr. Joaquim Damaso, bibliothecario

da casa real, e que o fora da bibliotlteea publica do Rio de Janeiro.

Chegando o conselheiro Drummond a Lisboa no anno de 1538 já não achou vivos

nem ao padre Ayres nem a Fr. Joaquim Damaso. Encontrou um sobrinho deste com

loja de gravador no rua do Oiro, c outros parentes em Sacavem, dos quaes soube que

os papeis de l~`r. Joaquim e do padre Ayres tinltüo sido vendidos a peso nas tendas de
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perdida não ia para a India: porque as quatorze, que naquelle anno sabi

rão para lá, todas passarão felizmente o cabo da Boa Esperança para o

canal de Moçambique: e que tambem não navegava para a Capitania de S.

Vieente,por ser esta creada 25 annos depois, como em mais de uma parte

havemos mostrado. Esta náo. ou pertencia ao contracto do pão brasil, ou

andava por conta e ordem da coroapbservando se havia novidade na costa.

Se alguns filhos de Diogo Alvares Correa receberão o baptismo, e algumas

filhas contrahirão matrimonio antes da chegada do donatario, deve a

administração destes Sacramentos ser attribuida aos capellães da armada

com que Martim Alfonso ali entrou em 1531, e não aos da em que tres

annos depois passou a India: porque nenhum escriptor, que fallárão desta

armada, faz rnenção de que arribasse no Brasil: sendo natural, que no

caso de precisão aportasse na sua Colonia de S. Vicente.

Alguns criticos dizem quo a equipagem do navio em que vinha Diogo

Alvares Correa salvára-se toda.ou a maior parte della, o que é fora de duvida,

pelas tradições Bahianas,e pelos testemunhos dos escriptores,que ali inves

tigãrão as noticias que nos transmittirão; outros são de opinião que toda a

tripulação fora morta. e devorado pelo gentio Tupinambá. que habitava

aquellas paragens,ã excepção de Diogo Alvares. o qual conscguio salvar-se

por sua agilidade, eprompto emprego das armas de fogo, de que seser

vio no meio dos selvagens.

Muitas cousas se tem dito, e muitos commentarios se tem feito sobre o

apparecimento de Diogo Alvares Corrêa aos gentios da Bahia, e das mais

circumstancias que occorrerão a ser bemquisto dos Tupinambás. e bem do

seu consorcio com a filha de Cupeva, principal capitão ou cacique da ilha

de Itaparica, e outros lugares. O padre Fr. Antonio de Santa Maria Jaboa

tão, que foi encarregado de escrevér a historia desses acontecimentos, não

encontrando outros escriptos circumstanciadosseservio de um manuscripto,

como elle confessa, para ampliar os factos. e dos dados que lhe fornccerão

alguns papeis e assentos avulsos, que achou na Bahia do Todos os Santos.

Se pois ha tanta escuridão nas circumstancias de muitos factos da

historia do Brasil. que os escriptores em controversia mencionãojulga

mos mais acertado reproduzirmos textualmente oque disserão o Jesuita

Simão de Vasconcellos, na Cbroníca da Companhia; Sebastião da Bocha

Pitta, na America portugueza; e Fr. Antonio de Santa Maria Jaboatão no

Orbe Sera/ice. afim de que o leitor notando as circumstancias tenha mais

amplas ideas deste notavel acontecimento.

 

Lisboa. 0 sobrinho da rua do Oirotlctt aoconsellieiro Drummond alguns manuscriptos

que por acaso restavão marcado com um M e a coroa real sobreposta, que tiniião

pcrtcncitto a seu tio ; c disse que alguns Brasileiros já o tinhão procurado para saberem

na segunda edição da Gorographla do padre Ayres, não sabendo elle o caminho que

ella tinlia levado.

Fazemos votos para que tão precioso mauuscripto não tenha caliido nas mãos assas

sina» de algum taberneirmze que ¡iossa apparerer á luz da imprensa ainda que seja

sob diverso nome de seu verdadeiro atttor.
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NAUFMGIO DE DIOGO ALVARES CORRÊA POR SIMÃO DE VASCONCELLOS.

Não deixarei comtudo de referir aqui ao breve a historia notavel do

celebrado Diogo Alvares; porque são dignas de ser sabidas suas circom

stancias, e querem alguns conta-lo a elle pelo primeiro povoador da Villa

velha. Foi Diogo Alvares Portuguez de nação, natural da notavel villa de

Vianna,de gente nobre, e generoso coração. Sendo mancebmaspiroii a ver

novas terras; embarcou-se em uma náo, que segundo alguns. fazia viagont

para S. VicenteLapitania deste EstadoJáentzio povoada por Martini Affonso

de Souza: segundo outros para a India. Fosse qualquer das duas a derro

ta, a náo chegou a esta costa do Brasil, e nella constrangido de um tem

poral rigoroso, depois de quebrados os mastros, foi dar em os baixos que

hoje vemos junto á barra da Bahia ã parte do Norte, chamados do Geritio

Mairagiquiig, onde fez miseravel naufragio, e pereceu parte da gente ao

rigor da fereza dos mares. parte ao da fereza dos Indios, que sahindo ãs

praias caplivárão os pobres naufragantes, e os despojãrão da vida, fazendo

delles pasto. Entre os mais captivos notãrão os Barbaros a singular constan

cia do nosso Diogo Alvares, que desprezando o golpe da fortuna. ajudava a

juntar as cousas.do naufragio com coração intrepido em favor dos que já

tinha por senhores (que é o fino da prudencia saber accommodar-se um

coração aos lancos varios da fortuna) : contentárão-se delle, e assentárãi)

entre si que aquelle ficasse com a vida: traça do Alto para os fins que vere

mos do serviço de Deos, do Rei, c da terra.

Entre a fazenda que sahia ã praia. recolheu Diogo Alvares alguns bar

ris de polvora, com elles um, ou dous arcabuzes; c nestes consistio

toda a felicidade, e senhorio em que depois se vio : porque estando já

recolhidos em suas aldêas. concertou elle um dos arcabuzes, disparan

do-o em presença de todos,á vista do estrondo que fez,do fogo que luzio.

do elfeito que obrou (devia ser a morte de alguma féra ou ave) ficáraõ alto

nitos os Barbaros de cousa que nunca jamais virão: pozerão-se em

fugida mulheres c meninos, dizendo as vozes que era um homem de fogo

que queria mata-los. Apenas parãrão os varões : a estes fez capazes que o

que virão era arte sua, que podia com ella ajuda-los contra seus inimigos :

que não havia de que temer, porque seu fogo matava sómente os contra

rios, não os amigos, e ficarão com isto desabafados. No mesmo tempo tra

zião guerra com os 'fapuyas habitadores do sitio de l'assé,distante como seis

leguas do lugar onda hoje é a Cidade, quizerão fazer experiencia, jan

tárão seus arcos, levando-o por guia forão dar sobre elles, virão tudo

o que espcravão; porque no ponto que tiverão noticia aquelles selvagens,

que ia contra elles o homem de fogo (que assim lhe chamavão)qiie de longe

feria, matava, quaes se viraõ a furia de um Vulcano. ficarão desmaia

dos, e derâo a fugir pelos mattos z ficando assim provado o valor. e arte

mais que humana (na opinião desta gente) de Diogo Alvares, cuja fama

correu em breve por todos os sertões, e foi tido por homem portentoso,

contra quem não erão capazes seus arcos: e aqui lhe accrescentarão o nome

chamando-lhe o grande Caramuru. Os principaes maiores prczavão-se do

Io
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que quizesse aceitar suas filhas por mulheres, e lh'as offerecião: cui

dava que alcançava favor grande aquelle de quem as recebia. E'n conten

das de guerra que se offerecião,Dingo Alvares era o arbitro de todas ellas:

foi de maneira, que em breve tempo subio de captivo a senhor, que tudo

governava; e aquella parte para onde inclinava seu fogo, tudo obedecia,

pagava pareas.

Assentou suas casas naquelle raso que hoje se ve em Villa velha, além

de Nossa Senhora da Victoria, cujas ruinas ainda agora dão signaes. Teve

aqui grande familia, e muitas mulheres; porque não se havia por honra

do o Principal, que com elle se não tinha apparentado. Houve muitos fi

lhos, o filhas, que pelo tempo forão cabeças de nobres gerações. Nestes

termos estava, quando chegou a esta Bahia uma náo Franceza, determi

nou passar nella a Portugal por via de França,e carregando-a de pao brasil,

embarcou a mais querida de suas mulheres, dotada de formosura, e Prin

cesa daquella gente. Fez-se á vela, não sem grande inveja das que flcavão.

Dellas contão alguns, que chegarão a lançar-se a nado seguindo a náo,com

perda de uma que ficou afogada nas ondas. Chegado á França, foi ouvida

sua historia do Rei e Rainha com satisfação, como cousa tão nova: fol

gavão de ver a esposa, individuo estranho de um Novo mundo. Tratárão

de baptizar a ella, e casar a ambos na face da Igreja. Celebrou estes Sa

cramentos um Bispo,dignando-se de serem os padrinhos os proprios Reis.

Houve ella por nome Catharina Alvares, sendo o do Brasil Paraguaçu,

Derão-lhc a Rainha e outros Senhores titulares ricos vestidos, e muitas

joias, mas não consentirão passarem a Portugal. O que visto, por meio de

um Portuguez por nome Pedro FernandesSardinha, que acabara em Pa

ris seus estudos, e voltava a Lisboa, fez aviso a el-rei D. João III da bon

dade da barra, e terra da Bahia, afim de que a mandasse povoar. Este

Pedro Fernandes Sardinha, depois de feita sua recommendação, foi despa

cliado por el-rei para a India, por vigario geral; e é o mesmo que depois

veio por primeiro Bispo do Brasil Dom Pedro Fernandes Sardinha.

Depois de algum tempo voltou Diogo Alvares ao Brasil, concertando-se

em França com um mercador grosso, que carregando-lhe duas náos com

quantidade de resgates, polvora, munições, e artilharia, etrazendo-o a

elle, e a sua mulher, em troco disto lh'as carregaria de páo brasil. Chegou

a salvamento, cumprio a obrigação, carregando as náos, e com a artilha

ria formou estancia forte. onde seguro habitasse,á sombra da qual, e com

o valor dos resgates,começou a fazer-se senhor de muitos escravos, e vas

sallos, temido. e respeitado das maiores potencias da costa. (Chron. da

Comp. de Jesus, Iiv. P, pag. 36-Ed. de Lisboa de 1663).

NAUFRAGIO DE DIOGO ALVARES CQRRÊA POR SEBASTIÃO DA ROCHA PITTA.

Não passará em silencio a noticia de uma notavel Matrona deste Paiz

(que sendo por nascimento primeira entre os naturaes, pudera não ser se

gunda por amor entre os estranhos), a quem a natureza e a fortuna fizerão

bencmerita desta memoria, e seria desattenção excluir deste theatro tão
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essencial figura, que foi instrumento de que mais facilmente se domiuasse

a Bahia, que veio a ser Cabeça do Estado. Beferiremos a sua historia pelo

que consta do antigos verdadeiros manuscriptos, que se conservão em varias

partes desta Provincia,em muitas circumstancias differente da fórma em que

a escrevem os autores que nella fallãrão.

Era filha do principal da Provincia da Bahia. em cujas praias, onde

chamão o rio Vermelho, dando á costa uma náo Portugueza, que passava

para India, feita em pedaços, veio a ser despejo dos mares. e dos Gentios

os quaes recolherão muitos generos. e alguns naufragos. que escapárão

de ser pasto de peixes, para regalo de homens. Forão os Gen tios comendo

a todos; porém Diogo Alvares Corrêamatural de Vianna, e das principaes

familias daquella nobilissima Villa, que foi um dos primeiros,que as ondas

puzerão sobre as areas, a quem esperava a fortuna no proprio caminho da

desgraça, achou tanto agrado nelles, por lhes facilitar o recolherem os

despejos da námajudandoos com agilidade e promptidão a conduzir-lh'os á

terra, que se quizerão servir delle quiçá reconhecendo algumas prendas,

de que era dotado, que tambem as sabem avaliar os Barbaros.

Como a náo conduzia para alndia instrumentos militaressahirão entre os

despejos muitos barris de polvora, outros de munição, cunhetes de ballas,

e algumas espingardas; preparou-as Diogo Alvares, e fazendo tiros com

ellas,derrubou algumas aves: o fogo,o ócho,e a queda dos passarosxzausou

tal horror aos Geutios, que fugindo uns, e ficando estupidos outros, se

renderão todos ao temor, tendo a Diogo Alvares por homem mais que hu

mano, e o tratavão com grande veneração, vendo-o continuar com tamo

acerto nas caçaso emprego dos tiros, que ouvião sempre com terror; e

tendo-se rebellado, havia alguns tempos, ao principal de toda a Provincia

ossubditos do districto de Passé,determinou ir contra ellesJevando comsigo

a Diogo Alvares, com as suas armas.

Afrontárão-se os exercitos inimigos; e estando o General dos rebeldes em

praticas diante dos seus Soldados, lhes fez Diogo Alvares um tiro, com

que o matou, com igual assombro dos levantados, os quaes fugindo sem

atinar no que fazião, só se conformárão em obedecer, e se sujeitarem ao

seu antigo Senhor, ponderando que áquellas para elles estranhas e for

midaveis armas não poderião resistir. Este accidente augmentou os respei

tos a Diogo Alvares de sorte que todos os Gentios de maior supposição lhe

derão as filhas por concubinas, e o Senhor Principal a sua por esposa. con

ferindo-lhe o nome de Caramurú-assú, que no seu idioma é o mesmo que

Dragão, que sahe do mar.

Nesta barbara união viveu algum tempo; porém descobrindo um navio,

que forçado de coutrarios ventos vogava fluctuando pelo golfo da Bahia,

em distancia que pode fazer-lhe senhas,sendopelos marcantes vistas, lhe

maridárão um batel, ao qual se lançou a nado fugitivo. e vendo a consorte

que se lhe ausentava levando-lhe aquella porção da alma, sem a qual lhe

parecia já impossivel viver, trocou pelas prisões do amor, pelas contingen

cias da fortuna,e pelos perigos da vida, a liberdade, os pais, eo dominio,

e lutando com as ondas, e com os cuidados, o seguio ao bateLque recolheu
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a ambos, c os conduziu ao navio; cra Francez, e os transportou aquella

lleino.

Dominavão a França Henrique de Valois, segundo do nome. e Catharina

de Medicis, Reis Christianissimos, que informados do suceesso, e quali

dade dos bospedes, os receberão com Real agrado, e despeza, dando em

solemnissimo acto, com assistencia de muitos príncipes, a ella o Sacramento

do Baptismo com o nome ‹la Rainha, e a ambos o do Matrimonio, sendo

lhes, em um e outro, Padrinhos osReis, que lhe conterirão honorificos

titulos; mas pedindo-lhes Diogo Alvares os enviassem a Portugal, o não

quizerão fazer; -e depois solicitada occultamenle uma nao Franceza, a

troco de a carregarem de páo brasil, os conduzio á Bahia.

Esta Matrona, que depois obrou acções de Heroina, já chamada Calha

rina Alvares, tomando da Itainha de França o nome, e do esposo o appel

lido, como Senhora destes Gentios, fez que com menor repugnancia se

snjeitassem ao jugo Portuguez. Vivião na Villa Velha, quando por myste

rioso sonho de Catharina Alvares, achárão a milagrosa Imagem da Mãi de

Dcos, que saliira em uma caixa, entre os despejos de um baixei Caste

lhano, que navegando para as suas Indias, se perdera na costa de Boypeba,

aonde passou Diogo Alvares Correa a soccorrc-la, e a recolher os naufra

gos, que levou comsigo, e proveu de todo o rlecessario: serviço, e gran

deza, que merecerão o agradecimento do Imperador Carlos V, expressado

em uma carta, em que llt'o significou.

Foi levada a caixa, em que se guardava a Santa Imagem, por Gentios,

que residião em distancia grande do lugar do naufragio; e como não co

nheeião divindade, tinhão o sagrado Simulacro sem culto, mas dentro da

propria arca, em uma cabana: e sendo achada por exactasdiligencias de

Catharina Alvares, e Diogo Alvares Correa, lhe levautárão um Templo,

com a invocação de nossa Senhora da Graça,que depois doarão com muitas

terras aos Monges do glorioso Patriarcha S. Bento (hoje Abbadia desta es

clarecida Religião) onde estão sepultados. Lográrão em toda a vida muitas

iegalias, concedidas pelos Reis de Portugal, que ordcnavão aos seus Go

vernadores Ilfas fizessem guardande que ha memoria nos seus descenden

te . Tiverão muitos, porque casando as suas filhas e netas com Fidalgos

x-irulos de Portugal com os maiores cargos da Bahia, fizerão nobilissimas

familias, das quaes existem poderosas casas, de grandes cabedaes, e conhe

«ida nobreza, que em todos os tempos occupárão os primeiros lugares da

Itepiililica, e fóra da Patria tiverão relevantes empregos. (America Portu

gueza, liv. 1°, pag. 56-1511. de Lisboa de 1730).

narrnaclo m: moco ALvar-.cs conatâa voa rn. aNroxio m: suvra mama

racoarÃo.

Foi este Diogo Alvares Corrêa, natural de Vianna, pessoa nobre, e de

linhagem conhecida da Provincia de Entre Douro, e Minho. Era moço, e o

desejo que levava a outros muitos sujeitos da sua qualidade naquelles

tempos a sahir de suas riatrias, c buscar rias novas Conquistas do Reino
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alguma aventura, o arrastava agora para a da India em companhia de um

tio seu, que em certa náo fazia para lá a sua derrota. Outros dizem,que esta

viagem era para aCapitania de S. Vicente no mesmo Brasil, o que não

pode ser, porquanto naquelle tempo, e anno. como logo veremos, se não

cuidava na fundação desta Capitania, que foi alguns annos adiante, nem

de outra alguma. Mas. ou fosse para esta, ou aquella, a sua náo se veio

metter na grande boca da Enseada da Bahia, agitada de ventos contrarios,

onde sobrevindo-lhe outra tempestade, deu com ella, quebradosos mestres,

eperdido o rumo. nos baixos. que ficão a Léste da sua barra, a que 0

Gentio chamava Mairagúíquiig: em frente donde se mette no mar o Rio

Vermelho, uma legoa distante da ponta, que dizem do Padrão. Aqui tive

rão todos, com a perda da náo. lastimoso naufragio, do qual os que livrá

râo com vida, não escapárão de serem prezas do barbaro Gentio Tupi

nambá. que habitava aquella costa, e ali acudio, fazendopilhagem, não só

no que a despedaçada náo lançava ás praias, muito melhor dos miseraveis

naufragados, que recolhidos ás suas estacadas, lhes íorzio servindo de

gostoso manjar para repetidos dias. Menos Diogo Alvares Corrêa, que ou

a sua sorte, ou a sua viveza, ou tudo junto com superior destino, lhe

administrou para isso meios opportunos. Era moço, esperto, agil, e de

entendimento vivo, e vendo aquella gente mui occupada na colheita dos

varios despejos da perdida náo. introduzido com elles os ajudava a com

boiar para onde via que elles os ião accommodando: e aqui começou a

fortuna a traçar a sorte de Diogo Alvares. Este os servia cuidadoso, e elles

o attendiaõ alegres. Sempre o beneficio conciliou agrado de quem ofaz

para quem o recebe, pois ainda o mais bruto reconhece o seu bem feitor,

e a maior ferocidade se mostra humanada ao que lhe communica e bem.

O leão defendeu ao homem, que lhe curou a chaga, tirando-lhe primeiro

da mão o espinho; o perro de fila, em remuneração da isca, que lhe lança

e salteador da vinha. faz entrega della áquelle mesmo, que de outra sorte

seria estrago fatal das suas prezas ; com os signaes da vida, que percebia

Diogo Alvares dos barbaros semblantes, já mais aleutado do primeiro susto,

teve ad vertencia para recolher entre os mais despejos algumas armas de fogo,

barris de polvora, e cunhetes de balas, tudo prevenções, já da sua astu

cia. e já de uma presagiosa e viudoura fortuna.

Havendo já recolhido o Gentie ás suas estancias tudo o que do naufra

gio entendeu lhes podia servir, e elles já tambem mais socegados nassuas

cabanas, tratou Diogo Alvares de preparar algumas daquellas armas ,car

rega uma. faz tiro com ella a certa presa (seria a alguma ave), dá com

ella em terra, e foi tal o alvoroço no incauto Gentio. que meninos e mu

lheres se punhão em fugida,e os maiores em espanto e admiraçãmde ve

rem e ouvirem uma tal cousa. e especialmente o damno c estrago que

causavão as balas sem serem vistas. Algum genero de desconfiança alcan

çou Diogo Alvares do espanto, e temor do Gentio, mas elle no melhor modo

que póde os deixou satisfeitos. dando-lhes a entender, que aquelle genero

de instrumento não fazia damnos mais que a inimigos, que com facilidade

e menos perigo podiaõ ser vencidos com aquellas novas armas, do que com
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os seus antigos arcos, e frechas. Era costume barbaro desta Gentilidade,

como repetidas vezes deixamos notado, trazerem continuamente guerras

uns com outros, e nesta occasião as havia grandes entre estes da Bahia,

e os habitadores de Passé em seis legoas de distancia, equerendo experi

mentar nestes inimigos, o que fazia Diogo Alvares nas caças com o seu ar

cabuz, sahirão em sua demanda, levando-o por Capitão. Avistárâo-se os

exercitos, travárão as suas praticas, como costumavão antes de acom

metter, e sem esperar que estas se concluissem, segura Diogo Alvares o

Maioral do inimigo, que estava na frente do seu exercito, faz-lhe pontaria

aos peitos. dispara a arma, e dá com elle em terra, cahindo repentinamen

te, sem menear com parte alguma do corpo, que era bastantemente avul

tado. Do qual damno, e estrondo, e de outros, que trazia carregados, e

foi disparando com o mesmo elfeito, confusos e atemorisados todos os do

exercito inimigo. não só se puzerão em fugida, até o lugar desamparárão:

e outros mais dos vizinhos, aonde chegava a noticia do homem do fogo,

nome que lhe deu 0 mesmo Gentio, pelo que vião sahir do seu arcabuz,

desde a primeira vez, que á vista delles o disparou, e se foi estendendo

por todos os mais, ficando Diogo Alvares em tanta reputação com estes da

Bahia, e com o seu Maioral, ou Principe, que determinárão de o não ~

matar,pela grande utilidade que com elle se lhes seguia para as suas guer

ras; e aqui no fogo deste arcabuz se acabou de forjar toda a fortuna de

Diogo Alvares. Nesta occasião, escrevem alguns, lhe foi posto o celebrado

nome de Caramurú-Guaçúque quer dizenaffirmão os mesmos, Dragão

que sahio do mar ', porque, como um Dragão, sahio do mar este homem

para estrago do Gentio da terra. Outra significação mais propria e natural,

e assim a verdadeira, diremos logo qual seja a deste nome.

Com estas, e outras semelhantes victorias, que os da Bahia forão alcan

çando dos contrarios vizinhos com a ajuda e armas do Caramuru, se foi

elle fazendo tão temido e respeitado, que de escravo passou a Senhor.

Já mandava a todos, e elles lhe obedecião, e não havia inimigo, que pa

rasse, quando sabia ir contra elles o homem do fogo, Caramuru-Guaçu.

Logo lhe forão os maioraes das aldéas dando as filhas donzellas, e o

Principal da Bahia foi o primeiro, que lhe deu uma só, que tinha de

poucos annos, sendo esta a que lograva entre as outras o titulo de mulher,

e a preeminencia de Princeza, e as mais de Damas, amigas,ou concubinas,

conforme ao uso Gentílico destes barbaros, que se não julgava por honrado

aquelle Maioral, que não tivesse ao Caramuru por seu parente : e assim

veio a ter muitos filhos e filhas,que casando depois com pessoas Nobres do

Reino, que por aquelle tempo passavão muitas a estas conquistas, forão

cabeças das melhores Familias da Bahia. Tambem se fez logo mui eloquente

da linguagem da terra.e para maior segurança da sua pessoa, levantou umas

casas fortes de taipa de pilão, com travessões, e guaritas, no mesmo cam

po, onde hoje está a Igreja de Nossa Senhora da Graça, das quaes os ves

tígios, diz o que nos dá estas noticias, ainda permanecião em seu tempo.

Nestasse recolheo, com suas mulheres, e familia, e nellas assistio até

o anno de 1524, em que sahio para França, como logo se dira.
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Supposto dissemos, com os mais escriptores, que o nome Cara

murú-Guaçú, fora posto pelo Gentio a Diogo Alvares pela braveza

com que como um Dragão sahira do mar para destruir e tragar

a muitos daquelles harbaros,não concordamos que fosse esta a causa primi

tiva daquelle nome, antes outra, como agora diremos, seguindo a commúa

tradição do mesmo Gentio, participada destes, e do mesmo Caramuru aos

seus descendentes. E' tradição constante derivada dos primeiros até os de

agora, que naufragada a náo de Diogo Alvares, como fica dito, entre os

baixos do Rio Vermelho, da entrada da Bahia. e acudindo ali o Gentio,

com o Maioral destes acompanhou tambem sua filha, de quem fallamos, e

que andando ella com o pai, por entre aquellas pederneiras, por estar

de todo vazia a maré, a colheita dos despejos, vira a tal India a Diogo

Alvares em a concavidade de uma dellas, onde o susto e temor do nu

meroso e bravo Geutio o havia escondido, eoudiçaõ natural, e innata no

homem, occultar-se do inimigo, o que se não acha com meios opportunos

para a sua defesa. Então a India, ou como admirada da sua primeira vista,

ou compadecida da sua fortuna, chamára pelo pai, e apontando para

Diogo Alvares, entre aquellas aberturas, dissera assim : Caramurú-Guaçú,

que foi o mesmo, que dizer : Olha pai, que Moréa taõ grande! E que

logo affeiçoada da sua vista. pedíra ao pai que o não matasse ; e que leva

do para a praia, como se vio com signaes de vida, e um tal patrocinio,

ajudado do seu natural genio e esperteza, se introduzio com elles na arre

cadação,e eonducta dos despojos da náo. Esta é a tradição antiga deste suc

cesso,eem tudo mui ajustada, e conforme com o nome de Caramurú-Guaçú,

que foi posto a Diogo Alvares por este Gentio. Porque Caramurú, na sua

lingua, quer dizer Moréa, especie de pescado, que tem por habitação as

cavernas das pedemeiras, e nestas do Rio Vermelho, em que succedeu

aquelle uaufragio, as havia tão grandes, e deformes, que chegavão a tragar

osludios como se fossem féros tubares, e Guaçúquer dizer Grande, como

é vulgar na mesma lingua. E como Diogo Alvares foi achado entre aquel

las pederneiras. habitação destas Moréas, como se fosse alguma dellas, e

das grandes, lhe foi posto o nome de Caramurú-Guaçú. E assim concor

damos, que este nome lhe foi posto, propria, natural, e historicamente

fallando, por ser achado entre as concavidades daquellas pederneiras do

seu naufragio, fosse por quem quer que fosse, como uma grande Moréa,

e á imitação das muitas que nellas habitavão ; e moralmente apropriado

a elle mesmo, quando na primeira guerra venceu com o seu arcabuz aquel

Ies inimigos, como um grande e feroz Dragão, que sahira das aguas para

estragar: porque só por apropriação, ou melaphora, se podia dizer Dragão

do maroque nelle fora achado comogrande Moréa Este primeiro lh'o poz na

turalmenteainclinada India, quando comoMoréa grande o tirou d'entre as

pedras, para lhe dar piedosa a vida; o segundo lhe foi apropriado pelo

Gentio, quando elle como um cruel Dragão que sahio do mar, atiroua

muitos ; e assim, significando o nome Garamurú-Guaçú. um só indivi

duo, ainda que grande ficou Diogo Alvares, com este grande nome, um só

Caramuríefíuaçii, com dous significados ; com o primeiro de Moréa
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Grandc, pela naturalidade daquelle caso; com segundo ‹le Dragão do

mar, por apropriação do seu valor. Foi este naufragio de Diogo Alvares

pelos annos de 1518, com pouca diiierença. ou mais certo no dc 1516.

pelas razões de conjectura, que logo diremos.

COMO DIOGO ALVARES FOI A FRANÇA, E DO QUE LÃ PASSOU ATÉ VOLTAR A BAHIA.

Havendo já alguns annos. que serião sete ou oito, que Diogo Alvares

assistia com este Gentio, appareceu na Enseada da Bahia uma náo Fran

ceza, que affirma o manuscripto que seguimos, foi a primeira desta nação

que ali entrou. Foi vista por Diogo Alvares da sua estancia. desceu ii

praia, fez signal, mandou-lhe a náo batel, e foi recolhido nelle. Masa

India Paraguaçu, que assim se chamava pela linguagem dos seus, aquella,

a quem elle devia a vida,vendo que nadeDiogo Alvares, que se ausentava,

perdiaapropria, porque cuidadosa o havia espreitado, se lariçou a nadoy

após do batel, e a rogos de Diogo Alvares, que no excesso apurava oalfee

to. foi recebida nelle. e ambos levados á náo; eileito que não conseguia a

constante resolução de outras mais. das que elle tinha por mulheres. e

uma dellas dizem se atiogára, e ambos passarão á França. lteinava então

ali oChristianissimo Principe Francisco l, e não Henrique de Valois, e Catha

rina de Medicis, como escrevem todos os que vimos, e tratão esta historia.

Porque este Monarcha entrou na posse do Reino de França no anno

de 1557, e neste mesmo anno foi morto, e comido pelos Tupinambás del

Itaparica. Francisco Pereira Coutinho, primeiro Fundador por El-ltei D.

Joaõ IlI,havia alguns dez annos desdeo 1537, da Capitania da Bahia z e an-~

tes deste já no de 15%, havia arribado no seu porto Martim Alfonso de

Souza (1), a tempo que já o Caramuru Diogo Alvares havia ido á França. e

voltado á Bahia. como assentão todos. E se antes do reinado de Henrique

de Valois e Catharina de Medicis no anno 1ält7. já desde o de 155%. havia

arribado á Bahia Martim Affonso, e no de 1537 chegou a ella por seu pri

meiro Donatario e Fundador Francisco Pereira Coutinho, e todos estes

consta certamente que quando chegarão á Bahia. já Diogo Alvares Cara

murú, havia feito viagem á Francine passado outra vez a Bahia, como era

possivel ser esta em o reinado de Henrique de Valois e Catharina de Me

dicis ? Nasceu sem duvida esta equ-ivocagxio do nome de Catharina, que

dizem os mesmos, que isto escrevem. tomara esta India, em graça e obse

quio daquella Senhora, que lhe scrvio de Nladrinha ao seu baptismo, e

casamento ; sendo mais provaveLe ainda certo, que o tomar aquelle nome.

pois não havia em França naquelle tempo Rainha chamada Catharina.

mas só em Portugal a que nesse mesmo anno de 1525. em o qual biogo

Alvares se achava em França, havia casado a cinco de Fevereiro com El

 

(1) No tom. 5" pag. 232 da Revista do Instituto Historico ¡Iraaílcíro sem um

artigo do Sr. Vamliugcin com os pormenores du vida e feitos de Alartiin Afluuso di:

Souza.
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Itei D. Joaõ III. a Senhora I). Catharina; e é sem duvida, que em-revo

rencia destes Monarchas Portuguezesde quem era Vassallo Diogo Alvares

Caramuru, e sua mulher. tomasse esta o nome de Catharina.
` Tambem é certo, como escrevem todos os que vrelatão os acasos do

Diogo Alvares, que quando este chegou á França assistia na sua corto.

`na continuação dos estiidris 'civis e canonicos. Pedro Fernandes Sardi

nha, um Portuguez que foi depois o primeiro bispo da Dalila, corn quero

Diogo Alvares teve communicação, e consta dos mesmos escriptores, quo

neste anno de 1525 se achava certarnerite' em França Petit-o Fernandes

Sardinha z' e nem este podia estar tíaquella côrte ino reinado de Henrique
deValois, e vCatharina de Medicis porque este principe subiov ao throno.

como fica dito. 'noauno de IBM, e a este tempoziâ Pe šro' Fernandes Sar

dinha era voltado daquella côrte para a de Portugal, tinha ido por provi

sor e vigario geral para a India, e se achava outra vez em Lisboa z pois

no de 1550, conforme ao que escreve Mariz nos seus Dialogos, ou. como

dizem outros, no de 1551, foi nomeado bispo parao Brasil, para onde

pai-tio no de 1552, e não haverá qncm se persnada que nos quatro an

nos que vão de 1557 para 1550, ou tääLputlesse Pedro Fernandes Sardi‹

nha assistir em França, vir a Portugal, passar á India, scr lá vigario geral,

eprovisor, tornar ao reino, e achar-sc no Brasil.

Por todos estes principios, 'e fundamentos solidos de congrucncia. fica

evidente que no anno de 1524 devia sahir da 4lšziltiêt para França Diogo

Alvares Caramuru. e sua fiel companheira, e quehaquella corte foi-ao

recebidos pelo christianissimo monarcha Iirancisco I, que neste tempo

sustentava a corôa deste reino, o nelle tratados com aquelle applauso o

benevolencia que sabe conciliar a novidade, e 'urna tal, como a que devia

causar- a primeira vista de um novo individuo, e que vinha de outro mun

do tambem novo. Com um mui solemne acto (depois de bem instruída a

India, nos pontos precisos da fé' catholica) e assistencia dos maiores daquella

corte, por um bispo lhe' forão administrados os Sacramemtos, a ella odo

baptismo primeiro, com o nomede Catharina. pelo motivo que aponta

mos da Sra. D. Catharina rainha de Portugal, e a ambos odo matrimonio,

sendo-lhes em um e outro padrinhos os reis de França. com outras mui

tas honras e dadivas da sua real grandeza, além das que a Catharina

Alvares (sobrenome que tomou em graça do marido) Íizcrão de vestidos.

e peças ricas, outras grandes 'senhoras ltlaquella corte.

Nella teve (como tica' dito)"I_)iogo Alvares larga communicação com

Pedro Fernandes Sardinha. A este participou com individuaes circumstan

cias as noticias do Brasil, c com especialidade, as que por experiencia

tinha da Bahia. as quaes todas tornando a Portugal Pedro Fernandes deu

a el-rei, como tambem lhe' havia feito' presente por cartas as rogativas de

Diogo Alvares para solicitar o sahir elle daquella corte; porquanto o

Francez, por seus particulares iñteressesm não queria çonsentir. Mas vendo

Diogo Alvares, que nem o rei de França lhe dava licença para sahir dali,

como lhe pedia, e nem o dePortugal cuidava 'em tira-lo. para se aprovei

tar dclle naquella conquista, como lhe havia manifestado por Pedro Fer

` ' na
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Goncertou-se com certos mercadores francezes a carregar-lhes na Bahia

duas náos de ¡iáo-brasil, a troco de o mandarem lançar nella, com alguns

petrechos de guerra, e outros aprestos. que julgava seremdhe cá necessarios

para a sua melhor segurança; e estando ellas assim preparadas em um

porto distante de Paris dezoito leguas, secretamente sahio daquella cidade,

com sua já legitima consorte, e fiel companheira, á prima noite, e_ embar

cados ali, dando logo à véla, chegarão á Bahia com prospera viagem. onde

satisfaz a promessa aos seus conductores, e novamente se fortaleceuna

sua primeira Estancia. crescendo em respeito, e cabedaes que o tempo

e a industria lhe ião administrando, e em que foi sufficieutemente

abastado. (t)

_____________..__..._.___._____-___--_

ll) E' fama então que a multidão formosa

Das damas que Diogo pretendião,

Vendo avançar-sc a náo na via undosa,

E que a esperança de oalcançar perdiio;

Entre as ondas com ancia funosa

Nadando, o esposo pelo mar seguião,

E nem tanta agua quefluctua vaga

0 ardor que peito tem, banhado apaga.

Copiosa multidão da nao franccza

Corre a ver o espectaculo, assombrada ;

E ignorando a occasião da estranha empreza,

Pasma da turba fifminil que nada :

Uma, que as mais precede em gentileza,

Não vinha menos bella do que irada:

Era loeina, que de inveja geme,

E já vizinha náo se apega aoleme.

a Barbara, a bella diz, tigre e não homem...

Porem o tigre, por cruel que brame,

Acha forças amor, que emflm o domem ;

So a ti nao domou, por mais que eu te ame ;

Fui-ias, raios, coriscos, queo ar consomem,

(tomo não consumis aquelle infame?

Mais pagar tanto amor com tedio e asco...

Ah! que o coriscoéa tu... raio... penhasco.

‹‹ Bem puderes, cruel, ter sido esquivo,

guiando eu a fe rendia ao teu engano z

em me olfendèras a escutar-me altivo.

Que éfavor, dadoa tempo, um desengano:

Porém,deixando o coração captivo

(tem fazer-te a meus ro os sempre humano,

Fugiste-me, traidor, e esta sorte

Paga meu lino amor tao crua morte?

a Tão dura int-gratidão menos sentira,

E este fado cruel doce me fora, _

Se a meu despeito tnumphar não vira

Fssa indigna, essa infame, essa traidora;

Por serva, r escrava te seguira,

Senão tem ra de chamar senhora

A vil Paraguassii que, sem que o creia,

Sobre ser-me inferior, e nescia e feia.

a Emflm, tens coração de ver-me afllicta

Fluctuar moribunda entre estas ondas :

Nem o passado amor teu peito incita

A um ai somente com que aos meus respondas

Barbaro,se esta feteu ito irrita,

DimeIvendo-o fugir, a lnãote escondas ;

Dispara sobre mim teu cruel raio... ii _

E indo dizer o mais, cahe n'um desmaio.
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IIQSTBA COMO NESTE MEIO TEMPO, m! QUE DIOGO ALVARES FOI À' FRANÇÀv

VEIO DAR NA ENSEMA DA BAHIA CIIRISTOYÃO JACQUES. E DA RAZÃO POR

QUE PO)KIOS A ESTE DEPOIS DAQIJELLE CONTRA A OPINIÃO DOS MAIS.

_‹‹ Deixamos dito escreve Jaboatão, que mandado Gonçalo Coelho pelo rei

D. Manoel ao descobrimento e demarcação das costas e portos do Brasil, se

recolhem estejeinandojá D. Joãolll. Agora accrescentamos, que recebidas

por este monarcha as noticias que trouxe do Brasil aquelle capitãmmandou
o mesmo reiI a Christovão Jacqtiw á propria diligeiicia, e que este depois de

navegados esses mares e tomados varios portos, viera entrar na enseada
daiBahia, correm o seu reconcavo. e rios delle, onde no de Paraguassú

junto á sua barra, achando duas náos francezas ao negocio do páo verme

lho como gentio da terra. e não se querendo ellas render, as metléra a

fundo, o que tudo feito,e tendo posto tambem o nome de 'Todos os Santos

ao' Promontorio da Bahia, por lhe parecer á vista um alegre Paraiso. ‹:om‹›

dizem alguns, ou mais certo por entrar por ella em o primeiro de Novem

bro, dia dedicado pela Igreja á festividade de todos os Beinaverituraidos d"

Celeste Paraíso, voltára para o reino. Com estas notícias u outras, que já

antes havia dzidoPcdro Lopes de Souza, irmão do Martini Alfonso de fiiitmi.
que tambem corrtälráiV aquelles mares e costas, quando foi a Tamaracú

(tëmoa seu tempo diremos),se resolveu el-rei a mandar para povoadur d"

Bahia a Francisco Pereira Coutinho, passados alguns annos. Vindo eflifim

a concluírem os escriptores todos, que fóra Coutinho o primeiro povoiiilor

da Bahia, e Christovão Jacques o seu primeiro descobridor ( t . Nisto não

podemos concordar, antes assentamos que o primeiro descobri or. e povoa

dor primeiro portuguez da Bahia.eainda aiitesde que os Francezes entrassern

na sua enseada e portos,foi Diogo Alvares Corrêa Caramurúle com um fun

damento tão solido, como verdadeiro, tirado do mesmo cursodo tempos

com que estas cousas na Bahia se forão seguindo umas ás outrasy e (10

alguns principios irrefragaveis, e que se não devem. nem podem iiegar.

‹‹ E' sem duvida, que nenhum dos escriptores que fallão nestas esquadrflã

que mandárâo ao Brasil os nossos reis, ao menos os que vimos e lemos.

___v_-_-"_.____I_¡__¿______

Perde o lume dos olhos, pasma e treme,

Pallida a cor, oaspecto rnoribiindo.

, Com mão 3a' sem vigor soltando o leme

Entre as salsas espumas desce ao fun o:

Mas na onda do mar, que irado freme.

Tornando a apparecer desde o profundo z

a Ah! Diogo cruel ll» disse com mágoa,

E sem mais vista ser, sorveu-se nägua.

Chorárão da Bahia as nyrnphas bellas

Que nadando a Moemalaeompanhavao;

ll; vendo que sem ddr navegão dellas,

Á' branca praia com furor t- zrnavâo :

Nem pode o claro heróe sem pena ve-las.

com tantas provas que de amor lho davão;

Nem mais lhe lembra o nome de Moema, i

sem que o amante a chore ou gra¡o_gema. (DURÃO. -Csltuitmttfll

(t) O que desmente e reclama Americoflespucio.
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Yassigna o anno da sua expedição; só dizem que se forão Seguindo uma

êis o'utras,depois do primeiro descobrimento pelo Cabral. Dizem que des

pois deste mandára el-rei D. Manoel a Americo Vespucio; recolhido este,

fora enviado depois pelo mesmo rei Gonçalo Coelho, e que voltára ja em

tempo do reinado de D. João Ill, mas nenhum assigna osa 'nos destas idas

e vindas. Diaem tambem que mandára el-rei D. João Ill a Christovão Jac

ques, recebidas as noticias de Gonçalo Coelho, mas não expressão tambem

em que anno fora. Dizem mais, que á Bahia viera Diogo Álvares Correa,

que fora a França, e tornara á Bahia. e tambem lhe não dão para estas jor

nadas anno determinado. Destes_terrnos tão ineertos, formando nós tão _va_

rias conjecturas, e fundados em um só ponto fixo, assignaremos agora os

annos, com pouca difference de um a outro, em que estas taes cousas pu

derão succeder. E assim assenlamos que Americo Vespucio partio parao

Brasil, ou pelos fins do anno de 1501, ou no principio de 1502. corno

em outro lugar explicamos. Assenlamos tambem, que Gonçalo Coelho

sahira do reino ao mesmo intento pelos annos de 1520, ou 21, cm que

falleeeu el-rei D. Manoel. que o havia mandado: e que recolhendo-se já em

tempo de el-rci D. João Ill. podia ser o mais breve no de 1522, primeiro

do reinado deste principe, que. tomou a coroa pelo meio de Dezembro do

anno que acabava de 1521. E assim tambem concordamos, que Chris.

vão Jacques, sendo enviado ao mesmo Brasil pelo sobredito rei D. João Ill,

depois que recebeu :as noticias de Gonçalo Coelho no referido anno

‹le 1522 por todo elle, só podia sahir do reino no seguinte anno de 1523,

e que detendo-se pelos mais portos e costas do_ Brasil nas diligencias de

os ver e demarcar , quando veio a descobrir o da Bahia, e a_ entrarpela

.sua enseada, foi já no anno .de 15%: e que neste tempo já Diogo Alvares

Caramuru havia sete ou oito annos tinha vindo dar ti Bahia, e se achava

partido para França nesta cunjuncçao, e vai o fundamento solido e verda

«loiro tlestas conjecturas.

‹‹ Conrorrefinalmenle para confirmação ‹l_c tudo, que porestes mesmos

annos de 1525 começarão a cursar por estes mares e costas da Bahia

náos francezas, e a que levou Diogo Alvares a Paris foi a primeira, diz o

nosso allegado manuscripto, que entrou pela sua enseada e barra, e assim

o mostra a razão; porque, se aportára ali outra antes, seria vista por Diogo

Alvares, que já havia alguns oito annos que assistia no lugar, e podia fazer

:nella para França a mesma viagem que fez nesta, que sem duvida

seria companheira daquellas duas que Christovão Jacques metteu a fundo

na [narra do Paraguassínoii viessem estas com a outra ou logo depois. que

tudo foi no mesmo anno. Daqui se coriclue por certo e infallivel, o princi

pal intento desta Estancia, que é deixarmos assentado nella, que neste

nresmo tempo. que CliristovãoJacques aportou á Bahia, se achava em

França Diogo Alvares ; porque de outra sorte, a achar-se ali neste tempo,

fizera .em companhia de Christovão Jacques para o reino o que executou

para Paris com os Francezcs; como tambem. que quando Christovão Jac

ques entrou na Bahia, já nella liavia csla‹lo Diogo .ll\'ares; e este tllscurâü
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segiiiremos sempre, de que foi Diogo Alvares Caramuru o primeiro desco

bridor e povoador da Bahia, que é o fim e conclusão de tudo que fica

dito. E nem 0 ser ¡510 acaso ‹la fortuna, o pode privar desta regalia, assim

como não obstou a Pedro' Alvares Cabral, para ser o primeiro descobridor

do Brasil, trzize-lo ás suas costas os lances da sorte, e acasos do tempo. »

nuvioas 'somuz csr naruxa aivaruzs (Paaacuasstf)

Rcproduzidos os factos, que acimameucioriamos. colhidos das noticias

e documentos existentes ua Bahia.e parecendo essas verdadeirasJem havido

escriptores que riegão a veracidade da viagem de Diogo Alvares Corrêa'

com Catliariua Paraguassú á França. Uns suppoem fabulosa a noticia que

referiu o Iesuita Simão de Vasconcellos. que arranjou sem critica alguma

cssc romance i"cal: outros crein que Diogo Alvares (Caramuru) fosse á

França em o navio de Mr. Plessis no anno de 1528, sem comtudo admit

tirem a ida de Czitharína Paraguassú, com Diogo Alvares Corrêa. Para ar

gumento dizem que o naufragio de Diogo foi no anno de 1516; e finalmente

outros apontão a ora de 1519 sem que ao nosso ver apresentem razoes

documentadas. _

Acreditão que Diogo depois do naufrágio não estivesse por muito tempo

escondido, e que as suas traças ou habilidades o fizessem admittir logo no

seio da familia de Cupeva, principal chefe da ilha de Itaparica e districtos

contiguos, e que portanto a sua alliança natural corri Paraguassú fora

'em 1519 ou 1520. Desta alliança tendo varios filhos, em 1534 sua filha

Magdalena se recebeu com Affonso Rodrigues, na Igreja de Nossa Senhora

da Victoria da Bahia, e a outra filha de nome Felippa Alvares casou-se ao

mesmo tempo com Paulo Dias Adorno. Se pois ocasanientmcomo suppoem

alguns de Diogo Alvares com Calharina foi em 1519.0 tendo ella suceessiva

rnciiteoada anno uma filha, veria a mais velha ter em 152!; época da partida

de Diogo Alvares Correa para a França 5 annos.e as outras menores idades.

lim liresençzi destas conjecturas dizem que Diogo Alvares' Corrêa deixou

a mulher e filhos na Bahia, e que Paraguassú tomou o nome de Calharina

por motivos que são desconhecidos, e não por lhe ter servido de madrinha

.Cathariila de Medicis, que nasceu em Florença no anno de 1519. a qual

por diligência de 'seu parente o papa Clemente VII casou em 1533 com o

Delfim, que veio a ser llehrique II, e que este soberano da França nasceu

em 31 de lilaio de 1518, do rei Francisco I e da rainha Claudia, e que por

tanto não podiño ter sido os padrinhos de Paraguassú. Tambem dizem que

os fillios de Diogo Alvares forão baptisados pelos capellães dos navios dos

contractadores do páo brasil, em cuja administração estava desde 1518

João Lopes Bixorda; ou pelos da armada do capitão João da Costa, que

veio descobrir terras do Brasil em 6 de Abril de 1517 ; ou finalmente pelos

capellães das niuitas embarcações que frequentavão o Brasil, fundando-se

todos elles no alvará de25 de Março de1528,que se achu nos additamentos

das leis chronologicas, por duvidarem do que tão seguramente cscreverão

os uciina rnericioriaflos escriplorcs.
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E' sem duvida para nós dilicilima tarefa vcntilarmos com critica seme

lhante questão, por nos faltarem documentos que nos possão ajudar na

investigação da verdade. Jaboatão confrontando as datas e consultando a

um manuscri to antigo, e os documentos que pôde encontrar na Bahia

affirma, que Blogo Alvares Correa, e sua mulher Paraguassmdeverião ter

sabido para a França no aiino de 152!» onde forão recebidos por Fran-

cisco I: e que ein reverencia á rainha de Portugal D. Catharina, mulher

de D. João III, tomou-lhe o nome.

Diogo Alvares Correa teve de Catharina Paraguassú quatro filhas, e nove

comdiversas Indias, e no manuscripto antigo que possuimos (f) não se uo

tão as épocas do nascimento dos filhos de Diogo Alvares, e nem o tempo

em que forão baptisados. 0 que referem os assentos c notas que temos é,

que as duas filhas naturaes de Diogo Alvares chamadas Magdalena Alvares

e Felippe Alvares se casarão no mesmo dia na Capella da Graça, edificado

por sua madrasta Catharina Alvares: a primeira destas senhoras casou-se

com Affonso Rodrigues; e a segunda, com Paulo Dias Adorno. Foi minis

tro desta Sacramento o padre Fr. Diogo de Borba, franciscano, que com.

outros companheiros ião para a India em companhia do Martim Affonso

de Souza, dunatariti de S. Vicente. no anno de 1531;, por ordem de el-rei

D. João III a fundar lá convento de sua religião: indo arribados por tem

pçstade á Bahia de Todos os Santos, forão os primeiros religiosos que a

ella vierão, eadministrárão o Sacramento do baptismo a estas, e a outros

filhos de Caramuru, tanto bastardos, como legítimos de sua mulher Calha

¡ina Alvares, com quem se havia casado em França, e voltado para Bahia

donde el-rei D. Joao llI lhe fez mercê das terras onde foi a situação

da Aldéa da sua nação, e ali se recolheu, com alguns Portuguezes vindos

de S. Vicente. Ha quem diga que Diogo Alvares foi a Portugal, eoutros que

de França se passou a Bahia em um navio particular sob promessa de o

fllrregar de páo brasil, em remuneração do seu transporte. Não sabemos

em que se fuudão os que assim tem escripto; porque os mais antigos his

toriadores, se disto estivessem persuadidos, não nos occultarião este facto

importante da vida de Diogo Alvares Correa, por antonomasia o Cara

murú (9).

'Continuação das 'viagens e descobrimentos. Morte de João

Dias Solis. Viagem de Fernando de Magalhães,

Vistos osacontecimeritos pela ordem dos tempos,e com amaior clareza' que

nos foi possivel empregar,e em presenca das autoridades que acima mencio

namos relativasa Diogo Alvares Correa, os Portuguezes em tälí, nao ob

 

(t) Vide adiante a Genealogia das familias brasileiras.

(2) Diogo Alvares Correadepoís da sua volta da Europa viveu alguns annos na Bahia.

oiide fatleccu a 5 de Outubro de 1557, e sepultou-se na Igreja do Cultcgio de Jesus:

sendo então cura da o padre João Lourenço.
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stante os dcstravios, que os estrangeiros faziãme principalmente os France

zes, do páo brasil, tinhão muitos navios empregados no transporte dessa

madeira para Lisboa. Antonio Galvão conta ter sido neste anno de 1511 que

João Dias Solis, com licença de el-rei D. Fernando V veio ao Brasil tra

zendo na viagem a derrota dos Pinzões, e entrou no rio da Prata, a quem

os naturaes chamavão Paraguay. Àleirandre de Gusmão data esta via

gem de Solis no anno de 1515, e diz ter fugido de Portugal para Castella

João Días Golis piloto portuguez conhecido nas historias eastelhauas

por João Dias Solis, o qual tocando no cabo de S. Roque seguio a costa,

entrou na bahia do Rio de Janeiro, e viajando costa abaixo ehtrou no rio

da Prata, onde morreu miseravelmente ás mãos dos gentios.

E' facto sabido e por todos memorado que João Dias Solis, com toda a

sua tripulaçãmforão mortos pelos selvagens cm uma das margens do Para

guay; e os dous navios,com que havia sahido de Lepe, pequeno porto da

Andaluzia, regressárão á Europa carregados de páo brasil liavldo em Per

nambuco.

Constando a el-rei D. Manoel esta viagem aos seus dominios,pedio satis

fação a coroa de Ilespanha, por haverem entrado embarcações castelha

nas no rio da Prata, e que se lhe entregassem os culpados, principalmente

João Días Golia ou Solimque era Portuguez,e não natural de Lebrixa, como

dizião,para os castigar como confessa Herrera nestas palavras: eI-rti de Por

mgalpede que se lhe entregueludnDias Solis, porhabermtratloensudeiriar

cácion. Respondeu-se-lhe, que João Dias Solis fora morto no rio da Prata,

eque para o futuro se evitarião semelhantes attentados, ficando-por isso

nós por muito tempo descansados. Herrera confunde esta respostagcotn a

sua costumada parcialidade; e não obstante os Hespanhóes em respeito a

esta viagem de Solis, tomarão para si o achado daquelle rio, e a posse

das terras adjacentes, fazendo grande barulho no mundo.

Pouco tempo depois da fugida de João Dias Solis se ausentou para Cas

tella o Portuguez Fernando de Magalhães, distincto capitão, descendente

de el-rei D. Manoel por não se lhe accrescentar com mais 100 réis mensaes

a sua moradia de fidalgo da casa real; não se contentando com os 100 réis

(tostão) que unicamente se lhe concedia. Este proceder de el-rei para com

Magalhães, o levou a abandonar o serviço de Portugal, que tão mal o

recompensava, e começando desde 1516 a corresponder-se com os minis

tros castelhanos, largou Portugal e se passou para a Hespanha, sem se

lhe importar de licença de el-rei em 1517 levando comsigo alguns dos

melhores pilotos do seu tempo e praticos da costa do Brasil e do rio da

Prata, e entre elles foi o cosmographo Rui Faleiro e o piloto Vasco Gallego

de Carvalho, o mesmo que no anno de 1506 tinha acompanhado João

de Lisboa ao rio da Prata, e as cópias dos mappas de D. llodro, D. Fer

nando, e outros daquelle tempo.

Fernando de Magalhães foi mui bem recebido pelo cardeal Ximenes,

ministro então da coroa de Hespanha. e logo em seguida lhe propoz o pro

jecto de ir ás ilhas Molucas, navegando pelo Occidente, mostrando que as

mesmas ilhas estavão dentro da linha dos limites pertencentes á coroa de
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Ilcspauha. Esta indicação do cardeal Ximenes, foi consequencia da propoy

ta que fez em Castella 'ao imperador Carlos V, que pela costa do Brasil e mar
'dol Sul desicobriria uma passagem para navegar a India Oriental. Magalhães

recebeu as instrucções, como referem as historias hespunholas, declarando-_
se nellas que não tocasse nos dominios de Portugal. i

El-rfei l). Manoel procurou por meio dos estudosdo celebre Pedro Nunes.

desfazer as intrigas e os erroneos planos e damnados trahallios dos dous traif

dores portnguezesmas como a ambição cega o melhor juizo, capacitou-se o

imperadortlarlos V com o seu conselho, que a razao e à justiça estarão

do seu lado, e que o Céo havia de favorecer a sua causznprotnettendo tt'

'passagem pelos mares do Sul da America para os das Indias Orientaes.

Carlos Y deu a Magalhães uma esquadra de cinco navios corn duzentos

e trinta e sete homens de equi agem, em ue entrárão trinta Portuguezcs

rnartijos, e ofliciaes nauticos. :tgalhães sa io de Sevilha a 10 de Agosto,

segundo uns, de 1518 (t), c surgio no Rio de Janeiro em 13 de Dezembro,
dando 'ao porto oI nome de Bahia de Santa Luzia, demorando-se nella

__-___-__-__-_____-____

(1) Partiu de Settilha aos 10 dias de Agosto da dita hera. ef a hos 21 dia;

do met 'de Setembro. c tamto que toy fora, governou ao sutlttcste a demandar a

ilha de Tatnary/e. e chegarama dita ilha dia de Sam vlgtvell. qtitrhera 29 de Setem

bro (t) z e daquy fez sua rota a demandar as ilhas do -Cubo~t`crdc. cpastrrent por

amtrc as ilhasc ho cabo sem aver vista de hum nem do outro. Fazendo-sc tttuto avam~
:ë 'como a 'dlta pairajc, fez sua rota a demandar no Brasyll, e tamto que houveram a

vista' da otttra`costa do Brasvll, governou ao sueste (2). ao lomgo della té ho Cabo-Frio.

que está a 23 trr. da banda do strll (3), e deste cano governou a Ioeste hobrzfde 30

tcgoaó a demandar ho Rio de Janeiro, que está em a tnestna altura do Cabo-Frio, 'e

entraram no dito rio ho dia de santa Luzya, que ltcra 13 Dezembro, em o qual rio to‹

maram lenha. e cstinerarn em cllc té a primeira 'ltoitava do tuitall, que hera 26 Deu-tn

bro 'do mesmo anna. ' ' ' '

Partiram deste ltio-de-Janeiro a 26 Dezembro, e navegartm ao Iomgo da costa a dc'

mandar ho cqbo (Ir Sumta-Marya. que está em 3h gr. c 2ƒ3: e tanto que delle lttiuvc ‹

rarn vtstaxfc; .seu caminho loesuoroeste cuidando achar paragc para sua viage, e acha

rmn-séiiretidttsem hum rio dc agoa doce, grande, a que se pos nome ho rio dc Sam

nt, cesta em 3d gr.. euetle estlueram até 2 dias de' Fcuereiro 152o U4);

' Partiu deste rlo de S. (rystoram a 2 do dito tfeuereiro z navegam -ao lomgo da' dita

costa, e tnuis avante ao sutl descobriram ltuma pornta. quc he no utesrno rio tnais pera

osull, a' que se pós nome a pomta de Samtamtonio: que está cm 36 gr., e daqui

correram ao sudoeste hobra de 25 Iegoagc tomaram outro cabo a quc poseraui nome ho
Culto lll Santa Apelonía; que está em 36 gr., e' daqui havietztrrain a' Iorssttdtrcstclctu

hurni haxos (5) a que pottenru nome hos burn da: Correntes, que‹estãt› em 39 gräc

daqui rtarcgarain ao mar, e perderam a vista da terra hobru de 2 ou 3 diasJiottde Vtor'

tiaram 'adt-martdar a terra.` e vieratn a hutna bahia, que entraram e correram Iodo

dla por demtro della, cuidando que aria sayda perahtlaltrco, e viuuto a noz/tc acharam'

fllt) Pigafeta diz que a armada sahio de Sevilha a t0 de Agosto de t5t9; que partia deLucar a ¶0'de Setemtxo zque chegou a Tenerife a 26, e que dahi continuou viagem a 3 de

Outubro, navegando para o Sul. › f

(2) lttanuscripto ‹‹ ao sudoeste. » Esta deve ser a verdadeira lição.

t3) Pigateta: ‹‹ ate que chegámos a uma terra chamada .t 'ruin/t m1 vnttzrxo (do Brasil)
aos '23 gr; e vt/2 de latitude australm - - _

' (tl Ptgafcta denota este rio, que é o mt rttrr/t, a 34° e20`. ‹‹ Aqui diz cl-le) foi comido em

outro -tempo pelos Cannibaes, de quem demasiadamente se tiara, Joao e Solis, capitão Iiespa

nhol, com sessenta homens, que audavão a descobrir novas terras, como nos íaztamos. u

(b) Manusrrtptti: a eacharam-se em hnns bares. »
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lreze dias, e depois seguindo sua viagem chegou em 11 de Janeiro de 1519

ao rio da Prata, onde entrou advertido pelo piloto portuguez Vasco Galle

go de Carvalho, serem ali dominios de Portugal. e lhe mostrando o mesmo

piloto o cabo de Santa Maria, mandou suspender as ancoras,ese fez à vela

para o Sul,e foi descobrir o estreito não só incognito, mas nem suspeitado

onde eternisou o seu nome.

Antonio Pigafeta, natural de Florença, que era um dos aventureiros,

que acompanhárão a Fernando de Magalhães, escreveu a relação desta via

gem, na qual diz, que o capitão Portuguez recebera grande assistencia.

pelas cartas e instrucções de Martim de Bohemia, famoso cosmographo

portuguez natural da ilha do Fayal, a quem se attribue a engenhosa inven

ção do astrolabio ; e da connexão que tinha com outro astrologo portuguez

 

este porto, domde cnuernaram, 5 meses 21; dias (10), e havia -deltes ao sull 73 gr. ,

menos 10 minutos (11).

se em todo cerrado.e na mesma noyte se tornaram a sair por domde entraram,e esta ba

hia está em 3h gr. (l), chamão-llie a ilha (2) de Sam Mateus.

Navegaram desta ilha de S. Mateus ao lomgo da costa até chegarem a outra bahia,

domde tomaram muitos lobos marinhos e pasar-os: a esta se pos nome a bahia dos tra

balho: (3) que está em 37 gr. . homde se houveram de perder a nao cztpitattia com tem

porall : e daqui navegaram ao lomgo da dita costa. e chegaram ao derradcyro dia do mcz

de Março da hera de 1520 ao porto de Sam Juliana. que está em M) gr. e 1/3 (lr), e

aqui envernaram, e acharam um dia pouco mais ou menos de 7 ltoraa (5).

Em este porto se leuantaram 3 ttáos contra ho capitão-mór, dizendo hos capitães

dellas que o queriam leuar prezo a Castella, que os lettava todos a perder : homde por

imdustria do dito capllam tnór, e ajuda e favor dos cstrangeyros, que cotnsigo lettara

em a sua náo se foy as ditas tres náos, que hcram já leuautadas, homdc foy morto ho

capltam de huma dellas, e tisoureyro de toda a armada, que avia :tome Luis de Men

donça, ho quall foy morto na mesma sua náo (6) as punhaladas por o meyrlnlto mór

darmada, que pera hlso foy mandado por Fertiainlo dc .Magalhães em hum batell com

certos homens : c cobradas asy as ditas 3 náos. dahi a 5 dias mandou Fernando de

Magalhães degollar, e esquartizar a Gaspar de Queixada, que hera capitam de huma

das náos (7), e hera do conto dos que se aviam leuantado.

Em este porto carregeram as nzios. Aqui fez o capitam mór capitam de huma das

náos a que aviam inorto os capitães, Alvaro de ltlcsqttita portuges (8). E partiram deste

porto a 2h dias do mez de Agosto li núos, porque a mais pequena hera já perdida (9),

que avia mandado descobrir, e carregou ho tempo,e a lançou a costa, domde se cobrou

toda a gente, e mercadoria, e artilharia, e aparelhos da mesma náo z e estiuerani etn

(t) Manuscri to: esta mflt . ; 't' t d ' '.m Manuscripw: :a baheia. » gr » oque parece mam es o erro ecopia

temos achado noticia desta denominação da imita nos 'raaaautos em outro algum

l .

cálëiãtlãêfleltitaapgedtâsitpbpfirto em 49° 30'. 0 Transylvano em 59° t/6. Barros em 50°, e diz que

(5 lllanuscri to : a de oito horas. ››

6 Lutz de .lendonça era capitão da nao Vtcrottta, e thesoureiro da armada.

(7 Da nao Coxcatçio.

(8 Alvaro de Mesquita era primo de lttagalhães.

92) A náo que aqui se perdeu foi a Smuco, de que era capitão João Serrão.

l ) Parece haver aqui a uma equivocaçãopu erro de copia. Pela ordem da narração st: ve

que, tendo os nav antesc egado ao portodc S. .luliito no ultimo de Março ou na entrada de

Abril. 0 sahindo de e a 24 de Agosto, estiverão ali invernando por espaço de quatro mezes e

vinte quatro dias; e isto mesmo é o que diz Pigafeta : a que ali passarão perto de cinco me

zes,‹‹ ctrca cinque mesi. ››

(I t) Não nos foi possivel entender ocalculo do escriptor neste lugar.

IT
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cliamado Rui ou Rodrigo Faleiro; Igualmente deelara,qiie Magalhães dera

o nome de Patagões, aos habitantes das terras do Sul da America conheci

dos pelos outros gentios pelo nome de Morcas,por terem os pés como patos.

e estarem envolvidos em pelle de um animal, que parecia ter cabeçae

orelhas grandes, como mula, com corpo de camello, e cauda de cavallo;

e accrescenta mais. que os Patagões, que estiverão a bordo erão gigantes,

e que um homem de estatura ordinaria chegava-l he com a cabeça á cintura.

Tudo isto é completamente falso, ou exagerado. Martim de Bohemia era

Allemão, e a pelle de animal com que se cobria oPatagoiiio era de Llamas

do Perú ou do Chile, e das Cordilheiras do Estreito de Magalhães ; e os taes

gigantes, nunca tiverão a estatura notada por Pigafeta ; mas todavia são

 

E partiram aos 2h dias do mez de Agosto da dita hcra deste porto de Sam Juliam, e

navegarani hohra de 20 legoas da costa ,e asy entraram em hum rio, que se chamava

de Santa Cruz, que está cm 50 gr. t1), homde esiiueram tomando mercaderia, e lio

que mais poderam; e a gente da não perdida vinha ja em has outras iiaos, que se tor

naram por terra adoinde estava Ifcriiando de ltlagalhães, e estiueram em recolher esta

inercatleria toda, que aly ficara, ho ines de Agosto té 18 de Setembro, homde tomaram

agoa, e muito peyxe, que elles pescavam em este rio; e em ho outro, homde enverna

ram avia gente como salvages, e hos homens sam de altura de 9 até 10 palmos, muito

bem despostos (2), e mm tem cazas, somente andam com gados de huma parte a

outra, e comem carne mea crua, c sam todos frecheiros. e matam muitas animarias

com as frechas, e das pelles fazem vesiiduras, scilicet, fazem as pclles muito masyas, e

as feições (i feyção do corpo, ho melhor que podem entam cobrem-se com elias, e ha

tam-se por a cimta. Quando nam querem cobrir da cimta pera riha, lexam cayr aquelle

meio, que tem da cimta pera cima, ficam pera baixo depindoradas aquellzi cimgidtira,

que tem ccmgyda. 'frazem çapaios,que llie cobrem acyma do artelho Lt dedos, de dem

tro clieos de palha pera trazerem hos pés quentes. Amtre elles nam lia ferro, nem outro

artefycio darmos soomente de pedernall fazem hos ferros das frechas, e asy hos macha

dos, com que cortam, e as emiós e sovellas, com que cortam e cosem hos çapatos, e as

vestidnras. lie gente muito ligcyra, e nam fazem mail, e hasy amtlam após o gado z

adomtle lhe anoyiece ally dormem : trazem as mulheres após sy com todo ho fato que

tem, e as molheres sam muito piquenas, e trazem gramdes cargas as costas e hasy

mesmo callçam, e vestem como hos liomes. Destes homes liotiveraiii 3, ou b, e traziam

lies cni has náos, e morreram todos, soomcnte hum, que foy a Castella em a náo que

pera llá foy (3).

Partiram deste rio de Santa Cruz a 18 de Outubro (lt): navegaram mais ao longo da

(t) Pigafeta: ‹‹ Partimo al fIne daquel porto, e giuriti a 50" 40' de latit. austr. trovammo un

flunie de acqua dolce, etc. n A nota do editora este lugar diz ue as cartas de Cooit poena este

rio a 51° austraes: e o anonymo portuguez, companheiro de arte Barbosa, diz ue lhe pu

zerão o nome de SANTA Ciiuz, porchegarem a elle a H de Setembro, dia da exaltaç o da Santa

Cruz. , '

(2) Pigafem diz: ti de estatura gigantesca, de estatura de gigante, n e accrescenta que um

destes homens era tamanho que ‹‹ nos (diz) lhe davamos pela cintura. ›› Estes são os chamados

igantes, que bflhllflvãp a terra flrmeda banda do Norte _a bahia de S. Julião. Magalhães lhes
Ideu o nome de Pxraeoizs, com que ainda hoJe são conhecidos.

31 Provavelmente em a nao, que fugio do caminho, de que logo se fallará.

it) .0 editor de Plfzafeta nota que, enquanto a armada esteve no no de Santa Cruz, aos 50°

e 40' austraes, lwllvera a ff de Outubro um ecl' do_ sol a de que falem mefltiãQ (411) 05

escriptores porttlãllezes e hespnnhóes, e que se a re do nas taboas astrononricas ››: e

julga sereno em Castanheda r esse phenomeno a t7 e Abril, e attnbuira Magalhaes o ca_l

culo da longitude de que ahi alla. barros tamnem faz menção de um eclipse do sol em Abnl.

E' notavel que nem o nome Roteiro, nem Pigafeta notassem um phenomeno que, ainda

naquelles tempos, não acontecia sem causar a guma impressão nos animes, e, pelo menos,

si-m evcitai' :i curiosidade publica.
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homens mui altos, chegando a seis pés, e tres pollegadas inglezas o mais

robusto e eorpulentmque se tem encontrado nestes ultimos tempos ; e ó

provavel,que desde o anno de 1518 ou 1519 até agormesta raça de homens

da natureza iião tenha degenerado.

Fernando de Magalhães continuando a sua viagem para asilhasMolticas,

foi morto na ilha de Mactam ou Matbam, com o piloto portuguez Duarte

Barbosa. João SebastiãoDelcanmeommandante do navio Victorimaprovei

tando-se das desgraças de Magalhães. emprehendeu a circum-navegação do

globo, sendo então o primeiro navegante, que cotiseguio tão arrojada em

presmrecolheado-se a Sevilha no diaöde Setembro de1ä22;gastando nesta

viagem, segundo escreve Herrera, tres annos menos quatorze dias.

 

dita costa em té 2l dia do mesmo mcz de Oytiibro. e descobriram hum cabo. a que

poseram nome lto Cabo das virgens. porque houveram vista delle tio dia das 11 mil

virges, e pouco mais ou menos está em 52 gr.. e deste cabo a hobra de L' ou tres legoas

achamo-nos em a bouca de hum cstreyto (I). Navegamos ao lomgo da dita costa em

aquelle estreyto, que abocaram : entraram nelle hum pouco, e surgiram: e mandou

Fernando de Magalhães daqui descobrir o que avia dentro. e hacliaiam 3canars, sci

licct, 2 mais pera o still. e hum que atravessava a terra da banda do .tlêtltic-o, porque

ainda isto uam hera sabido, soomente vcr-se hos tres boqiteirõcs: e foram hos bate:

lli, e trouxeram recado, e fizeram-se á vclla. esorglram aos propios Iioqticirões, e

daquy mandou Fernando de .Magalhães a 2 naos, pera saber o que dcintro avia. as

quites foram: huma ac tornou ao capitam mor, e a outra. de que Alvaro de Mesquita

era capitam. abocou em hum dos boqiieirõcs, qtic lieram pera o still, e nam tornou

mais. Vendo Fernam de Magalhães. que nain vinha. se fez a vella (2), c ho outro tiam

quiz hir a demandar os boqueirões e hiam ao sull, e tomou outro. que sc corre tio

roesle sueste quarta de leste-oeste: leyxou cartas ally, domde se partiu. pera que se a

outra náo tomase. que fizesse o caminho que lhe lcyxava hordenado: e depois disto

entraram em bo canall, que tem dc largo, a lugares. 3 lagoas. e2, e 1, ea lugares mea,

e foy por elle em tanto que foy dia z como bera noyte sorgia : e mandou hos bailes. e

as naos após hos bares. e trouxeram nova que avia sayda, que ja viam Iio mar gian

de pora outra banda, por domde Fernando de Magaltiãrs mandou tirar nittita artelheria

com prazer (3); e aintes de sayrcm deste estreito acharam 2 ilhas a primeira iiiais

(t) Este é o famoso nsriit-:irti que até hoje se lieou chamando Esntisrro nt: Maottníins para

eterna e gloriosa memoria do famoso Portuguez que o descobriu. Castanheda diz ue Maga

lhãa. por chegar a elle ao tr de Novembro, lhe puzera o nome Bum na Topos os /ixrros ; e

na resposta ue André de Saint-Martin deu aos quesitos que elle lhe ropoz acerca daquelia

navegação, mbem lhe chama o Casar. ui: Topos f-s Sumos (Barros, ec. 3° liv. 5. cap. 9). 0

Portuguez anonymo. companheiro de Duarte Barbosa que 3a acima citamos. e que ia na nao

Vtcrorttt, di_z que ao priuei _io llie chainárão os navegantes da armada lisjrtintro na Vtcmnla.

por qšiâp nao deste nome oi ‹‹ a primeira queo vio. n (Collecç. de Ramuzio, Sl edtç., tom. Iv,

Pfllš- ,

(2) Desta náo que foi á exploração dos boqueirões do Estreito,e não voltou, era capitão ¡tl

varo de Mesquita, Portuguez . primo de Magalhães, e era iluto Estevão Gomes, tambem Pur

Ítiuguezl. Este Estevão I(liomes linliâ andado na pretenção e que orâmperador Carlos V lbteecon

assea mas carave as arair escobrir novas terras: como -m então mesmo se in rpuÉesse, eglfoãse atteáidida Bom (preferencia, a pro esta e emprgga de Magalhães, liclqudtfstjevão

pmes sen ogran e inimigo este illustre ea i , e aproveitou agora a opportuni a e e se

vingar delle,e desenvolver a sua raivosa invejg. Conspirou-se pois com outros contra o capitão

da sua nao Alvarode Mesquita; puzerão-o em ferros. e assim o trouxerão a flespanha com a

nao, dizendo ao imperador que o Magalhães ‹‹ era doudo e mentira a Sua Magestadc, or

queèizäo sáibia aonde talitaäão Banda, nem Mälurqñetc. ii Alémáliãmi accusárão em Juizo a .lšis

qui _ e_ aver aconse ia o e persuadido a agzt ães a severi a e e crueza com que castig ra

os pràtpfiros conspiradores. etc. (V. a canta m: TnaivsvLvANti, e tambem Citsriixitsna, liv. 6°,

cap. .

(3) A_' exploração do Estreito forão mandadas as naos Siiivro Ainiouto e Coucntçíio, as uaes

com dimculdade poderão dobraro caso ou Possrsso, designado com este nome na car a de
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Continuação das viagens ao Brasil. Viagem de Ghristovão

Jacques. Povoação do Paraguay (1).

Descobridor tambem dos novos Mundos

Foi Jacques na marinha experto e velho

De quemjá demarcado em carta ouvimos

Esse ameno recoucavo, que vimos.

(CARAMURU, uivro 6°).

As chronicas portuguezas e brasileiras nada referem de importancia em

relação ao Brasil, no anno de 1520, Mr. Warden na sua descripção

historico do Brasil diz,que neste anno vierão a Pernambuco tres Francezes

irmãos chamados Parmentier. em um navio de sua nação, e o levarão

carregado de pao-brasil. No anno seguinte Christovão Jacques, o mesmo

que no anno de 1503 tinha vindo ao Brasil fazer descobrimentos, foi no

 

grande, e lia outra mais contra a sayda, he mais pequena; e sairão por amtre estas

ilhas, e ha costa da banda do sull, por ser mais alto que per a oiitra parte. Tem este

esireyto até a saida cem legoas : a saida lla, e a entrada está eiii 52 gr. (1).

(1) Na pagina 78 em subnota se refere o numero dos padrões ou marcos que se

plantárãii nos varios lugares do Sul, em nome de el-rei de Portugal; e em 6 de Abril

de t728 o tenente coronel Alvaro José de Serpa Souto Maior mandou a S. M. um memo

i-ial sobre os padrões portuguezes no Sul da America nos termos seguintes (2):

Bougainville, e em outras. Entrárão emfim por uma estreita abertura, que nas cartas secha

ma Piiiiiiiiiia GAiioAivr/i, e saliiräo a outra bahia. a ue se da o nome de bahia Boucuir ou Bou

casi. No fundo della entrarão por outro Estreito c amado Seotiivnli Ga iimiivra, e passado elle

sahirão a outra bahia maior que as precedentes. Então, vendo que o Estreito se alongava offe

i-ecendo sempre sahida as náos, voltarão com estas boas novas ao Magalhães que os esperava,

e a cuja vista disparárão toda a artilharia, e levantarão grandes gritos de alegria. A amada

navegoa então junta até aquella terceira bahia, e como achassem dous canaes expedio Maga

lhães as duas mins que dissemos SisroAvroxiii e Coxcniçio, a examinar se o canal que se

dirigia a Sueste iria sahir ao mar Pacífico. Daqui é que fugio a náo SANTO Avroivio, adiantan

do-se para isso a sua companheira. As outras duas náos, Vtcronia e Tnixnaiits, entrarão entre

tanlolpelo terceiro canal. aonde por quatro dias esperárlio as exploradores. Neste intervallo

expe io Magalhães um batel bem equipado a descobrir o cabo em que o Estreito devia termi

nar: avista o oqual, e voltando o batel com esta noticia, todos derramárão lagrimasde conso

lação, e derão ao cabo o nome de Cano Drsiuinmqueé o que esta a sahida do Estreito da banda

do Sul. Voltárão então atrás buscar as náos (Iiiscni ao e S.\.\"ro Axrmiio : e deixando signaes,

pelos uuaes esta se governasse, caso andasse perdi a (pois ainda iguoravão a sua fuga) nave

gárão avante até saliirem ao mai' Pacitlco.

tt) Manuscriptri : ‹‹ em 52 gr. largos. ›› a Este Estreito (diz Pigafettai tem de comprido cento e

dez legiias, isto e, quatrocentas e quarenta milhas... ede largo meia legua. Já maishiá menos...

é bordado de altissimas montanhas, cobertas de nove: não podianios achar fundo senão com a

proa em terra, eahi era de vinte cinco a trinta braças. ››

(2) iiniiontsl. QUE o Tnxtwrs conoNEi. .itvuio Josi: nn sintra sofro iulion nnu A sua lzioitsrmi:

Eai 6 m: Ainur na 1728.

Scnlior.-V.M.me permitta, que o meu zelo lhe diga comjndividuação o que Estevão

Pereira da Silva vindodas lndias de Hespanha inculca, e noticia amontão, inda ue me pa

rece verdadeiro, intelligeiite, posto que todo perplexo no distinguir por partes. te homem

por casuahdade veio ser vizinho de um criado meu. e com elle nie veio fallar nesta materia,

conduzido pela fidelidade rtiigueza, a noticiar a V. M. _dc doze cousas que achava dignas

da re-.il moderação de V. ll . Primeira, tres padrões que diz vira com asarmas de V. M., e em

que partes: Segunda, a instancia com que os (Iastelhanos procuravão tirar as ditas armas da

Igreja maior dütssumpção; Terceira, a guerra que houve, por quererem tirar as armas de

Portugal, o que nunca conmguirão ; Quarta, os amigos que temos naquelle paizaQuinta, as

prevençñes e esforços. que fazem actualmente _os Castelhanos; Sexta, as Çolonias que se

¡iodciii fazer para emharaçar os desrgnios e proieiztos dos Castelhanos; Sctima, as minas, e
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meado por el-rei D. João lll (t) a voltar a este continente,com uma efqua

di'a.que pozesse termo aos descaminhos do páo-brasil, feitos pelos navios

estrangeiros, que já tinhão levantado foitorias em diversas partes da costa.

 

(i) El-rei D. Manoel falleeeii a 13 de Dezembro de 1521, succedendo-lhe seu tilho

D. João lll, nascido em Lisboa a 6 de Junho de 1502.

riquezas que possuemospadres da companhia Castelhanos nas terras de_V. M. ; Oitava, a;

trinta e tres missões dos padresda companhia e suas riquezas ; _Nona, os meios (que temos para

conquistar estas minas; Decima, _as distancias que ha de castilhos e Rio Gran e a Colonia do

Sacramento, e terras do Brasil, minas do Çuyaba, Estados e cidades dos indios, fronteira das

missões; Decima primeira, quem descobrio as minas da berra dajrlstrella, Anseada de Casti

lbos,e como chamão os Portiiguezes e Paulistas para ellas; Dccima segunda, a segurança e

riqueza que podem pruduzira coroa de V. M. _ _

Queixando-se-me do que lhe não quizera ou vir, como devia ser a sua negocia ão; em cuja

parte o console-i recommendando-Ihe 0 segredo, como alma de toda a empresa. ` ta a razão,

que me obriga a por na real presença de V. M. coin a clareza que alcanço do que lhe ouvi, por

ser flel vassallo, e servir a V. M. como estudo, honra, e verdade, e me per-suado que com

prestimo.

:vencia lfl-nos riiss iuioiiõns our. niz vias co: As aiiius m: vossa mem-ring.

Que na Sé de Buenos-Ayres debaixo do altar maior, que açhára e vira um padrão com as

armas de Portugal, oqual estava antes desta paz na torre do (iampanario da mesma igreja, e

ainda debaixo do mesmo altar-mor se conservava no anno de 1725.

Que na serra do Potosi vira outro padrão com as armas de Portugal, o qual estava em uma

laize, e queos (lastelhanos a cobrirão com outra depois dfl DBZ- Que a dita serra corta com

Buenos- yres de l_.cste a Oeste, e que a vira no me_sino anno de 1725. _

Que na provincia do Paraguay em a Igreja maior de N. Senhora da Aäumpção, vira as

mesmas armas de V. lll. de ouro, embutidas em uma pedra na fronteira da Igreja da parte de

dentro, onde se conservavão no dito anno de 172o.

uoricia :l-ns coiio os casriiuuivos riiocuniiišo 'rnun as niras mms ni ioiiua miion

n Assriirgao.

NOTZCU 3¡--D.\ GUERRA QUE HOUVE QUANDO OS (LASTELHANOS INTENTABÍO ¡MARCA! AS Alm DI

PORTUGAL.

Passados quatro mezos depois do suecesso de Montevideo em queos Casteihanos se consti

tuirão na provincia do Paraguay, o Ouvidor della D. Diogo de Biezes, e da real audien

cia de Chuquesaca, ¡iretendeu tirar as ditas armas de V. M. daquella lgreia maior, o queos

Paraguayanos impedlrao prendendo e maltratando com tal alteraçao do _povo e magnates

delle, que sendo flovcrnadoi D. José de Antiqueira, se não atreveu a impedir-lhe a tal acção,

antes para os iiiodilicar se pôz da sua parte, c avisou secretamente ao governador de Bne nos

Ayres para que ossoceorresse, sem ue para a alteraçao dessem os Paraguayanos outra razlo

mais, que a de serem vassallos de . M. Por cujo respeito nao liavião consentii-,que se tiras

scm as armasde seu soberano do lugar aonde estavão postas.

Pelo avim do ovemador mandou de Buenos-Ayres D. Bruno Mauricio de Sevalhos, a quem

as armas de V. . prisionz-'iião em Alcantara,ein_cu_¡o conflicto rd_eu o braço direito sendo

tenente-coronel de um regimento que a guarnecia. ao seu tenen _ rei l). Balthazar Garcia, para

que com o poder dos padres da companhia entrasse na provmcia do Paraguay (pelo rio de

Iribav que pasa pelas primeiras inissões do rio de JapeJu, onde formàra um cor e uaren

ta mil Indios de pe, armadosde arcos e frechas, lanças, alguns arcabuzes, e oi o can de

calibre de oito. Assim se executou, e formado o campo, o commandava o padre da com nhia

Itolymrpo Dufoi Ribeiro, cura da missão,e povo Santa Maria,e pondo-se em marcha des sitio,

que são sete leguasfili: ao rio Pibiquaré, e passando-o por ser vadeavel formarão 0 seu campo

šiaãstancia do mestre de campo Francisco de Monte ltei, que é Paulista e muito alfecto aos

o ufzuezes.

No tim de tres dias derão batalha aos Paraizuayanos, cujo corpo constava sómente dc seis

centos hoinens de cavallo, que em menos de tres horas deri otarào os quarenta mil combaten

tes. em cuia aceito diz se achara este noticiador acompanhando aos Paraguayantvs, ue forão

perseguindoos indios vencidos ate suas Aldèas, que lhes uizerão arrazar, e o fari o se lb`o

não impedisse o seu commandante. 0 tenente rei D. Ba tnazar Garcia escapou fugindo em
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Não se sabe ao certo.o anno em que sahio de Lisboa Christovão Jacques (1 );

o que dizem é,que elle veio á Bahia de Todos os Santos em 1525, e ahi

mettêra a pique duas embarcações Francezas, que carregavão páo-brasil ;

e depois scguio para Pernambuco, para fundar uma feitoria na ilha de

Itamaracá, onde os navios estrangeiros costumavão commerciar. Dizem

que tambem estivera em Porto Seguro, antes de seguir para Pernambuco,

e que dahi partira para Lisboa. Conta Alexandre de Gusmão, que feitas

estas expedições, veio para o Brasil uma pouca de tropa, com outra tanta

gente para descobrirem as terras da outra parte do rio da Prata, e chegarão

com efieito ás margens delle,onde hoje chamão o Paraguay, e ahi tomarão

mil Indios da nação Guaranys,e forão até o Perú,donde trouxerão algum

ouro e muita prata.

Este facto que mencionamosmão é contado pelos historiadores Portugue

zes;osHespanhóes,e oJesuita Charlevoix, no livro primeiro,tratando do anno

de 1516 o refere,accresce!itando,que parte dos que forão a esta expedição,

voltando as margens do rio da Prata, formarão o projecto de se estabele

cer nellas, e dando conta do seu projecto, como do bom successo da ex

 

(1) O P. F. de Santa María autor do Anna Historico no tom. 3° pag. 27h,fallando

dos acontecimentos do 1° de Novembro de 1525. diz : Ao mesmo dia, anno de 1525,

foi' descoberta pelo: Portugueze: aquella /amosiseima enseada a que chamaoão

por ella e pelo dia, Bahia de Todor os Santos : o seu primeiro descobridor, e

vestia,estado em que se chegou no Passo de Khanbuco distante das missões ciioo leguaspmpa

rando-se com um corpo de oitocentos homens de cavallo, que da cidade de Corrientesilo

socoorré-lo por ordem do governador de Buenos-Ayres. que tambem forão batidos. _

Sahmdo os_ Paraguayanos vencedores dos dous conflictos e não achando qucm mais lhe

fizesse o posição, se recoiherão a sua província, onde arrasdrão um convento dos padres da

compan ia, mandando sahir delle os padres que o habitavão, os quaes se forão recolher nas

suas misoes.

D. Brunogovernador de Buenos-AyresJendo noticia destes màos succesos 'untou dous mil

homens Hespanhóes de pé, e de cavallo, e fez que os padres das missões i e oflereçessem

cincoenta mil lndios,com os quaes foi as fronteiras do Paraguay, onde achou opposição do

mmmandante dos Paragon anos, ue lhe mandou dizer, que se S. S. queria com a sua pessoa e

mais dez dos seus irá cida e do garaguay divertir-se o podia fazer, porem com mais gente,

que não, porque lh'o impedirião as suas armas. _

Aceitou D. Bruno o partido, e indo em direitura á Igreja dlssumpção, retendeu tirar as

ditas armas,oque os Paraguayanos não consentirão, r serem vassallos de_ . M., e o puzerão

fora do seu paiz, sendo todo este successo no anno a povoação de Montevideo.

NOTICIA Â¡-D_0S AIIGOS QUE TBIOS RAOUELLE PAIZ SE VÊ QUE OS PAIAGUAYANOS O SÃO COIO IOS'

TIIARAO, E IOSTIIAO COI A FORÇA DE SUAS BATALIIAS QUE VBNCEI SEUS INIIIGOS.

Os indios Menuanos sempre forão, e são amigos dos Portuguezes, muito valorosos, e nume

rosa nação. Possuem muito do, e bestiaria mullar ecaval ar. As prevençois que fazem os

(zastelhanos são sómente em ontevidéo á borda do rio da Prata sendo duas fortalezas para a

parte de Leste,que dominio o manE o anno passado na presença do noticiador foi o engenheiro

de Buenos-Ayres; desenhar uma cidadella para sujeitar âpovoação, e dominar as duas for

talezas, que tem Já muitos quarteis e vizinhos, com comm o para cavallaria, c infantaria, e

dar terras aos moradores, que 3a são muitos para as cultivarem.

NOTICIA EF-AS PIEVENÇÕB E ESFOIIÇOS QUE FAIEI ACTISALIIEMÉ OS CASTEIJIAXOS.

.\`o anno passado chegou a Montevideo um navio de aviso, com vinte familias das ilhas _de

Fanarias para as correntes de Santa Fczc de Cordova se esperáo mil familias,e sc dizia querião

povoar, c. fortnicai' a enseada de Maldonado, que tica entre Montevideo, e Castilhos, trinta
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pedição, para ali se mandou sessenta Portuguezes, com sotlrivel numero de

abitantes e familias doBrasiLpzira povoarem aquellas terras,nomeando-se

para governador dellas a Jorge Sedinho, que conduzio toda a tropa.

A' medida que se fazião as viagens para o BrasiLmandavão-se missiona

rios para a instrucção, e conversão dos Indios, sendo bem conhecidas as

iãntradas que fizerão por todo aquelle continente, até as margens do rio da

rata.

Admitlidos os Jesuítas em Portugal, não tardárão em passar ao Brasil,

sendo governador D. Thomaz de Souza quc passou as primeiras

ordens, a estabeleceram-se entre as nações Carijós, habitantes das

terras, que ficão entre o rio da Prata e o Paraná. e as confirmárão

igualmente na religião e na obediencia da coroa de Portugal. Entre o

grande numero de missionarios das provincias de Portugal, que para ali

forão nomeados,conta o padre MaiIeu no livro 16 da sua historia, os padres

João de Souza. natural de Gomide, Pedro Correa, Manoel de Chavese

João de Almeida. intitulado o Apostolo do Brasil, de quem o Jesuita Simão

 

primeiro Portuguez ue nella entrou, foi Christovão Jacques, fidalgo da casa

de el-reí D. João 11%. que por ordem do mesmo rei' ƒóra descobrir, e rondar o:

portos, e continente; daquelle vastiesimo pai: : entrando na Bahia, achou nella

ieguas de Montevideo, e trinta e oito de Castilhos. para o qual se esperavão tres navios de

Cadix, um com quarenta familias de Canarias, e dous de guerra para guarda costa, todos car

regados, e corn ordem de saquearem todas as embarcações portuguezas, ou de outra qualquer

na ,que acharem com fazendas.

m Buenos-Ayres se botou bando, e em toda a mais fronteira, com pena de morte a todo_o

morador,que passasse prata das minas do Potosi a Buenos-Ayres, ou a sua fronteira, 88m PI1

meiro a registrar, onde se obrigarão manda-la para flespanha nos (inleões que tonião carga no

porto de Panamá, e isto no mesmo anno. ' _

0 mesmo historiador chegando a Cadix tallou com (Ihristovão de Arguivp com quem tomara

conhecimento em Buenos-Ayres, e lhe segurou, ue de Madrid tinha trazido ordem para par

tir por oommandante de tres navios para Montevi eo, os uaes elle itlrrna ver no mesmo porto

mnando, em o mez de Dezembro passado. E que nos di navios, havião iroitocentos solda

dos de cavallo fóra osseus competentes omciaes commandados por D. Manoel de Aguirre, _os

quaes vio em Ôadix, nos quarteis da fortaleza de Santa Catharina; e em Montevideo vira

quarteis de cavallaria promptos para a sua accommodação; cujos cavallos só montanio no

paiz.

ue estando o noticiador em Montevideo, indo um patacho nosso da cidade da Bahia,ca.rre

ga o de farinha para a (Iolonia, amparando-se por causa do tempo de suas tortalezas, e não

assalvando por não levar artilharia, dellas lhe atirarão, e o desarvorárão do mastrode tn

queteàe foi o mestre a praça desculpar a sua talta,com aque tinha de artilharia; istofoio anno

passa o.

Diz mais que em Mnntevidéo ha uma com bia de Micheletes de cavalio, que são atalaias

de toda a campina, não é senhor nenhum o paiz, nem podem matar gado nella, po ueos

e hão, levão á dita praça, e os despem, e nils os mandão della, e se não forão os ndios

enoanos que levao rez , nem came terião, e é grande o miseravdl estado em que os Caste

llianos tem posto a Colonia.

Noncu til-o ou: a! voou ruim rm ¡nauçan os namoros nos memos.

Tem V. M. duas enseadas, a primeira a de Castilhos, que ampara a do rio da Prata, paiz

Íertil de n as, frutas, egados.

Com ln ios amigos que são os Minuanes, sitio tão adequado para fortiflcar, que tendo da boca

dono tres assentos de terra, que se communicäo com o ' , são dominantes sem ter padrasto

que se lhe opponha, porque na distancia de seis leguas que ha montanhas.

Para a parte do mar ha tres ilhotes de pedra altos, eas m eus de area, e pedra; cada um

¡en! legua e meia de circunterencia, e distão da entrada uas leguas, sitio propnamente
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de Vasconcellos escreveu-lhe a vida. A' mesma missão, forão depois os

padres Francisco Carneiro, Ignacio de Siqueira e Francisco do Moraes.

Sebastião Caboto,em principio do mez de Abril de 1525 ou no seguinte,

como refere Antonio Galvão nos descobrimentos antigos, sahio de Sevi

lha para as Molucas, e desembarcou na ilha dos Patos (chamada hoje

de Santa Gatharina) e amotinaiido-se as guarnições dos quatro navios ar

mados por conta do governo, vio-se forçado a seguir para o rio da Prata.

 

dual náo: francesas. e por the responderem com arrogância, as metteu a pique,

dando com esta victoria /austos principio: áquetle descobrimento.

A Bahia tevc o nome dc Todos os Santos conforme a caila de Americo Vespiicio

chamado Castilhos pela sua natural eminencia, onde se amparão os navios das tormcntas, c

esperão monção para entrarno rio da Prata ç e tambem naquelle sitio carregão courama, que

a elle lhe levão.

Tem mais esta enseada a vantagem de se poder chegar a ella toda a lotação de navios, etem

rin para dentro em distancia de seis leguas, onde podem entrar embarcações pequenas, e

impedir a communicação dos Gastelhanos; porque dos Indios amigos se podem formar exerci

tos, e as mais vantavens que se inclue na sevuinte noticia.

Tem V. M. ensca tambem no Rio Gran e, cincoenta leguas distante de Castilhos, que tem

duas eminencias á entrada, ue se podem fortiticar, e as margens são excellentes pela abun

dancia de aguas, fructos, a os, e cavallos; tem por vizinhos os mesmos Indios llfenoanos,

nossos amigos. Com avizin ança da Villa Laguna, que éde V. M., distante setenta leguassitio

unico por onde passão os gados as missoes,e minas dos padres da companhia. Este Rio Grande

entra vinte leguas pela terra dentro. e em tantas bebem os cavallos. e todos os mais animaes,

tendo só a longitu e de duzentas leguas as minas de Cuyabá, com bons caminhos livres de

bicharia e de gentio.

NOTICIA YL-DAS IIIOUEZAS OUE POSSUEXI OS PADRES DA COMPANHIA DÁS IISSÕFS NAS TERRAS DE

VOSSA HAGESTADE.

Dizo historiador, qued ' de ser testemunha de vista de todos os successos, e sitios refe

ridos,se matters pelos ser com dous Paulistas irmãos chamados Anmnio Lobo, e Francisco

Lobo, e fora dar às cabeceiras dos despenhadeiros do rio_da Prata, que os Jesuítas Castelhanos

chamão rio das missões, que faz frente a cabeceira do Rio Grande cento e setenta leguas dis

tante da nossa Colonia, e cento e quarenta do mar, e costa do Brasil, e que no dito sitio encon

trara quatro Jesuítas, um dos quaes era o padre José da Guerra, ue em secular se tinha

achado no Rio de Janeiro,com os Galeões de Galo, que ião de Buenos- yres, e forão surpresos

por estarem atacando a Colonia, sendo governador do ltio de Janeiro D. Alvaro da Silva, ixir

cuja razãoo conhecem os uaes tinhão por companhia quinhentos homens de tra balho, dos

uaes era mestre o Paulista Francisco Bueno Feo; e porque o noticiatlor sabia a lingua daquel

es lndios,com elles se instruio do trabalho das campinas.

Deste dcspenhadeiro partio para o descobrimento das minas, que estavño no Outeiro de

Santa Gatharina na serra da Estrella que tem _de_ distancia de Laguna, que é de V. M., oitenta

l as ;_ onde vio e achou quatro pedras luzidissinias, a primeira vermelha, a segunda verde,

a ira azul, e a quarta branca, cada uma de vinte e quatro palmos em quadro, e com

quatro dedos de grossura, que do noite mostraväo quatro uzes, lançando grandes reflexos

que parecião archotes acesos, c se extinguiräo com o romperdo dia, no qual apenas se mostra

vão iizentes. Equerendo os padres mandar tirar as ditas pedras, tanto que llie tocrirão tremia

a terra,_e cheios de pavor os mineiros, nenhum se quiz resolver a move-las, motivo porque

ficarão iutactas.

Mas o mestre mineiro Francisco Bueno,disse ao noticiador que ali estava um grande tliesouro,

po e do si _ al de treinar oouteiro quando tiravão as grandes pedras, e nella cahirem raios,

resu tava i_n icio certo de encerrar ouro, por ser metal que attrahe os raios como persuade a

ex riencia de outras minas. _

`outro dhàcaye eontiguo ao de Santa Catharina, tirárão tanta quantidade de ouro de Béta,

que ocortavão, como quem corta chumbo como in ento ciuzel, eo mais ouro em grão, ou

cmNpó, o desprezavão por tirar o_ de Betas mais, em enos tcmpo,ecom menos trabalho.

outro deMovi tambem contiguo ao de Santa Gatharina vio muita prata, e a mais della

cortada ao oinze , e muitas pedras finas de diversas córesftendo ao pé dos mesmos serras

fundl onde actualmente forjào a rata, que extrahem, e o oum em pinhas ou barras e

mand para as suas missões em an es reclutas de bestas, que para isso tem.

Na enseada de Castilhos. doze egoas pela terra dentro ao pé de um rio a que chamão Pa

quaraz ha minas de prata,que os padres ja abrirão, e ainda que astccbarão sào muito ferteis.
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Diogo Garcia, capitão portuguez, empregado no serviço da Hespanlia,

estando em fins do anno de 159.6 nas costas do Brasil. avistou os Abrolhos:

e seguindo costa ahaixmentrou na bahia dos Innocentes, depois chamada

 

dado por elle em 1502,outros no anno de 150li, outros como acima dizem que fora em

1525, por ser descoberta no dia 1° de Novembro. Os mais prudente; esi-.ripiores são

da primeira opinião.

Fechárão-as porqueestão muito patentes assim aos indios Menuanos. como a outros muitos, c

pelo temor da vizinhança do mar.

Não pagão estes padres cousa alguma a el-rei de llespanha, da extracção que fazem destas

minas, occultando-as a seus overnador ou comprando-os para que não noticiem em lles

panha o que desta materia a can em. elão-as muito de todos os Eurupeos, e só aos seus

indios as manifestào, rque nel as trabalhão, e pela sua pouca actividade e Ialta de com

muniração nada divei m, c muito os enriquecem. Faaem tliesoum de quanto lties vem das

ditas minas, que são ouioprata e pedras preciosas,cu_)a preciosidade estão extrahindo a Vossa

lagestade, por serem suas aquellus terras.

NOTICIA 8'_AS TRINTA Ii TRES IIS5ÕES DOS PADRES DA COIPANIIIA IIFSPANIIÓES, E SIIAS RIOUEZAS.

Tem os padres trinta e tres mimões, e nellas povoações muito boas, em distancia de dez

leguas, com pouca ditferença umas das outras, e em todas tem convento e minas de algumas

das tres especiaes, quando não todas Juntas, como refere o noticiador, e atllrmn as vira, o

corréra.

NOTICIA y-DOS IEIOS DE SE CONSEGUIREN ESTAS IINAS, E AIIGOS QUE ALI TEMOS PARA CONSEGUIR

IOS ESTA EIPIIBSA

Para se conseguirem estas minas da Estrella, que são tres como llca dito, se pode entrar

pelas cabeceiras do Rio Grande que distão quarenta e oito leguas do tal monte; os Indios ble

iiuanos, que nellas assistem, são nossos amigos, e em distancia de _ceiitu e vinte leguas nos

Ílcáo os nossos Paraguayanos, onde os mais dos moradores sào Paulistas, os quaes por baeta.

aguardente de canna, faccas, navalhas, tesouras, e outrasvitiialhas, nos derão cavallos sellados

a seu modo, e gente, por serem inimigos dos Indios, sujeitos aos Jesuítas das missões; bastan

do para esta empresa quatrocentos Portuguezes armados,e olllciaes capazes, porque o paiz da

todos os mantimentos menos pão, que levando-se biscoutos para os primeiros dias, para os

mais se achão raizes de farinha de pao, de que se vai sustentando a gente, como se alimenta

toda a que anda por aquelles camlpos e sertoes. _ _ _ _

Para se ganharem as minas de aqueraz basta _t'ortificar Castilhos; depois com lndios,e algu

ma escolta, se podem abrir e cultivar as ditas minas, que mostrào ser abundantes, tendo poi'

todas estas partes os Indios blenuanos nossos amigos,e expostos aos Castelhanos, e padres das

mimões, circumstancias estas, porque nos hão de seguir.

NOTICIA IIP-IMS DISTANCIAS QUE II.\ EYTIIE AS POVOAÇÕBS DESTE CONTISEATE.

A cidade das Corrientes olha para a nova Colonia na distancia de setenta e oito leguas, e tica

fronteira as missões dos Jesuitas das quaes dista quarenta léguas. _

A cidade de Santa Fé dista da Colonia oitenta leguas, e cento e trinta das missões.

Paraguay, e sua fronteiradista da Colonia quatrocentas leguas,_e cento e vinte das missões.

lrurnay, rio que divide a provincia do Para uay, dista da Colonia trinta leguas.

IapeJ ú, rio das primeiras missões, dista da lonia mais de trinta loguas.

Nhamboco, passo estreito. dista da Colonia setenta e oito Ieguas, e cinco das missões.

d Rio Gtšande, e suas cabeceiras, distão da Colonia cento e setenta Ieguas, e cento e quarenta

a cos .

Castilhos dislão da Colonia cento e uma l ua, setenta euma de Montevideo.

De Castilhos ao Rio Grande são cincoenta e as, e distão da tlolonia cento uincoenta e uma.Do Rio Grande ás minas da Serra da ¡Lstreliiiusao quarenta e oito leguas. e cento e noi enta

e nove a Colonia. '

Laguna, villa de V. M., dista das minas da Serra da Estrella setenta leguas.

Do Rio Grande às minas de Cuyabá são duzentas leguas, e cento e vinte ao Paraguay.

A guarda de SJoão, dista da Colonia cinco leguas.

IOTICIA IF-OUH DESCOBRIO A8 IINAS DAYSERIA DA ESTRELLA, E BNSEADA DE CASTILHOS, E DE

COIO PARA ELIAS CIIAIAO 08 POITUGIJEZES, E PAUIJSTAS.

_Estes sitios dos dres da companhia das missões em a Serra da Ilstrella, descobrio um

piloto Portuguez c amado Faustino Corrêa, haverá tres annos, o qual indo na náo S. 'l'homaz,

Itá



-138

S. Vicente, onde encontrou um bacharel portuguez, e mais outros seus

compatriotas vivendo entre os Indios,que lhe forneceu de viveres,e lhe deu

um genro seu para o servir de interprete (t). Pouco tempo se demorando

 

(t) No tom. t5 da Revista do Iiistiiiito lltsiorico e Geograpliico do Brasil, vem uma

carta de Diogo Garcla,e outra de Luiz llamlrez. ollerecidiis ao Instituto pelo Sr. Variilia

gciii,escripias eiii liespanliol. as quaes embora mui ex eiisas, pelo seu grandejnieresse

liistorico as traiiscrevemos aqui em nota.

CARTA DE DIEGO GARCIA.

Memoria de la naoegacion que hice este viugc en la parte del mar oceano dende

que rali' de ciudad da la Corinto, que alli me /ue entregada la armada por lo!

o/[iciales de S. M. qtde /ue cn cl áno de 1526. '

itoricu IQI- nas stiouitaivças, t; ItiotIt-IZAS, QUE Pool-Il rltonvziit it coitÓA nn vossa litcssrntt.

A quinze de Enero del dicho ano parti del cabo de Finis terra Iiaciendo ml nave

gacioii, y en el diclio cabo estan quarenta é tres grailos c dc ali tomei mt' derrota para

que foi a que levou guarnição e cazees para a nova Colonia quando os Castcllianos a entrega

iño ao dominio de V. M., por pratico em toda a est uadra. o obrigou o mestre de campo Ma
noelde Almeirtmcomo commandante. o navegar t a aI noite; por cuja causa se perdeu a dita

náo. tres lefzuas distante da Colonia` no sitio do Riacho, de que csca ando o dito piloto se refu

giou medroso para a guardado S. João. que é dos llespanliúcs, e ista cinco leguas da Colo

nia, donde passou am as missões dos Jesuítas. ondc entrou por leigo, e anda em canoas nos

rios, c em sertões escobrindo actualmente minas.

Antonio Bueno Feo, disse a Martinho de Souza. que agora esteve neste reino. c nesta monçlo

foi para o ltio de Janeiro, que seu irmão Francisco Bueno Feo, mestre destas minas dos Jesuí

tas nas Serras da Estrella, Santa (Zatharina, Acavc, e Mogi, lhe escrevem com a noticia certa

doque nos ditos sitios estava extrahindo grandes thesouros, e que para se aproveitar fosso

ra iis ditas minas. e levasse todos os companheiros. F. que levado deste aviso o dito Antonio

ueno, poz duas bandeiras a chamar gente para as ditas minas, para onde fora com grande

scquito.

Que mandando V. M. ao mesmo tempo fortiticar Castilhos, c Rio Grande, lhe resultão cinco

utilidades : Primeira, impedir aos tiastolhanos. os seus progressos na conquista que intentáo;

segunda. animar e amparar os indios Menuanos. e Paiaguayanos para os attrahir ao seu scr

viço, e nunca ao de Hespanha ; terceira, se°iirar um paiz. que todo é de V. M.. e fechar as

tas aos inimigos, para não poderem comlacilidade fazer alguma conquista, nem porem em

cuidado a todo o Brasil; quarta. segurar thesouros tão grandes. como são as minas declaradas;

quinto. fazer com facilidadocominunicaveis as minas de Cuyabà, e todas as mais com me

liiores caminhos, e mais faceis conducçües.

Devo dizer a V. M. que este noticiad‹›r Estevão Pereira sabe as linguas de todos os Indios.

ui: são cinco ditferentes, a saber: a dos Menuanos, Paraguayanos, Buganes, Charruas, e

.\an‹les : tem boa intciligencia, e sabe dos costumes de todos os Indios; e diz, que se obriga a

sujeitar a todos à obedicncia dc V. M., de eiäa erccução se segue a gloria de Deos, grande

augmento das rcfldttã. 6 TESPGIÍO 110 V- lll- E e _ is deste homem me dai` estas noticias. lhe

perguntei com individuaçãme vagar. uanlo ia ser necessario, para que esta noticia che

passe pura c clara areal presença de . M., e para que não tro eçassc em menos verdade,

vi e modi pelo_ Atlas as distancias,_que elle me dava. e não st 'por elle, mas por diversos

rnappas, c roteiros calculei as longitudcs e latitudes,quc com inattcndiveldifferença, achei

cer as.

E não acho o ardente desejo que tenho de servir a V. M. satisfeito, sem regular as noticias

due me deu este historiador _ los livros que correm impressos desta materia, com que se

conformgão; primeiro que a o erccesso a V. M. a conferi com o largo c douto discurso, que a

V. M. ollereceu Sebastião da Veiga Cabral, com o qual concorda na mesma parte, menos nas

allcgaçôes que traz de pertencerem a V. M. aqucllas terras por direito; porque nas allegaçoes

que traz não é tão certo,como nas noticias que adquirio na nova Colonia,sendo della governador.

Se o gosto com que faço este papel se reproduzira em bra os. e instrumentos para adquirir

a V. M. este novo imocrio, fora todo este eompendio de acç es, e não de noticiasque pudes

sem servir para o mesmo etleito. _

A real pessoa do V. M. guarde Deos para triumpho. e augmcnto desta coroa. como os que

somos tleis Portuguezes desejamos, e nos e necessario-ArianoJoss' nr: Saara Souro MAion.

(Extrahido do liv. n. t59, gab 5° est. 9* do archivo da real academia das sciencias de Lisboa).
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em S. Vicentesegtiio para a ilha dos Patos (Santa Catherine), onde os na

turaes se queixáräo de lhe haver Caboto roubado seus filhos; e dali navego

para orio da Prata. Sabendo-se haverem entrado no rio da Prata embar

 

las Yslas de Canaria y corri por el sitstitlttestc qtte deste cabo a las Yslas se corre ent

esta derrota, y del cabo del Finisterra hasta las Yslas de Canaria trescientas legoas, y

en este camino pasamos por la Ysla de Ia Madera que es del Iley de Portugal. está on

treinta e dos grados y medio, é (le-Ia otra parte de la vanda del Nordeste está Puerto

Santo propio en el altura de la Ysla e diez leguas de la Ysla de la sintiera : e á la randa

del Sueste de la Isla de la Madera, está una Ysla que se Ilama las lieslertas. que está

seis leguas en la mar de Ia Ysla, y andando por mi derrota lleguel á Ia Palma que es

Ynla delas Yslasde Canaria ; esta Ysla de la Palma con la Ysla de 'Tenerife e la Ysla de

de Fnerte Ventura y el cabo de Quilo, está veiote e nueve grados á la Ysla de gran

Canaria con la Ysla de la Gomera estan veínte é oclio grades e medio é la Ysla del

hierro en veinte e siete, todas estas se Ilaman las Yslas de gran Canaria y cn estas

Yslas ltacen azucates para cargar para aca en Espnã e son Cristianos, e de aqui toma

mos lo que havíamos menester pata nuestro viage. porque de afã de la lornira yvamos

desprovidos, e por un poder que llevamos del Conde D‘ Fernando nos partimos cn

primero de Setiembre del (lícito ano,porqoe entonces está cl sol en la lilica. .i treze de

Setiembro porque va ha hacer ierano en la parte que nos yvamos a descobrir z por

cualquier navegante e piloto que Ita de navegar en aquellas partes Ita tie conoscer de

navegar cn el tiempo que el Sol haga verano en aquella parte, e á trece de Diciembre

está el sol eo el ttopico del Sur, que está sobre el Cabo Frio, que está eu veinte e tres

grades e medio que aqui hace el mayor dia de aquella parte de la wanda del sor e del

ltio donde venimos. y esta navegacion no subo tomar Sarastian Garoto con toda su es

trulugia, tomó la contraria como hombre que no savia nada e tomamos la derrota de

las Yslas del Cabo Verde que son al sursudueste, y destas Yslas de Canaria á estas Islas

del Cabo Verde hai doscientas e cinquenta Ieguasmcorrese por esta via que tengo dicho,

allegatnos a una Ysla que :o llama lluenavista y ali tomamos mucho refresco de carne

é pescado y agua é sebo é de todaslas cosas que ouvimos menester. que nos lo dio uu

Jactor Portugues' que estava ali por nuestro dinero, y estas Yslas de Cabo Verde. la

Ysla de Santo Antonio que está mas al norte esta in diez é ocho grados, é la Ysla de

Santa Lucia, é la de Santo Nicolas. c‘ la Ysla de Ia Sal estan eo dic: e sícle grados,

Buenavista en diez e seis grados, Santiago con la Yllo dc Mayo con cl rio de Senaga

quinze grados, la Yslzi del Fuego con el Cabo Verde en catorze grados: estas se llaman

las Y.~las de Cabo Verde.en todas esta: Yalaa, salvo S. Tiago e la Ysla del Fuego. que

mtas dos tienen el trato de GuineaJos Portuguczes que viven en elias que cargan cier

tos algodones para cl rio de las Palmas y el rio Santo Domingo,e alt viven unos negros

de los propio: rios que son erreros e de all sacan propio el hierro, y estes Porziignezes

trocan con los negros aquel algodon con el yerro ú cargan aquel hierro e lo llevan á

la sierra Leonaé al rio Grande e ú otros rios que ay cu la costa en la Guinea que está

en doce grades. é la sierra Leona en seis grades, toda la costa se corre ltasta la lliyna.

y estotras Yslas son salvajes que no viven en ellas nadie é erianse ganados.

Desta Ysla de Buenavista becimos vela en la buelta y demãda del cabo de San

Agustín. que este cabo está en ocho grados e un sesmo de grado de la vanda del Sur de

la linea quinocial, y este camino se ha de navegar con grande regoardo y saber de na

vermenlmporqoe ay grandes corrientes que salen de los rios de Guynea que abaten los

navios á Ia- vanda del noroesteqoe estan estas corrientes à las lndiaa de Castilla, estas

Corrientes no subo tomar Sebastian Gavoto, porque no era marioero ni sabia mtvegar;

estas Islas con este cabo se corre al sosudeste. mas para doblar el cabo na rogamos

{por el Sor. e á las veces tomamos la guarta del soeste. porque aon con todo esto reguar

do tenemosque hacer en doblar el cabo por las grandes corrientes que ay en el, y en

este golfo ay dende las Yslas del Cabo Verde cota el cabo de S. Agostln qoinentas Ie

guas de travessia, é todas las mas dellas se navegan con minha! gurpailes é agua del

ciclo que estocattsa la gran calma que de la linea quinuclal, por ser la casa delSol
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rações Castelhanas,mandou-se logo em seguimento uma pequena esquadra,

commandada pelo capitão Martim Garcia, que dera 0 seu nome ás ilhas

 

principal la tiene el sol mui caliente de contino. y esta es Ia causa porque de comino

ay gurpadas en ella.

De aqui Íuemos adelante e llegamos al cabo de Sant Agostln y tomei ml navlgaclon la

.bttelta del Cabo Frio, que estan veinte e tres grados e medio de la vanda del Sur donde

el Sol hace el mayor dia á t3 de Diciembre e de alli torna la huella de la linea quinucial,

y esta costa donde el cabo de Sant Agostin hasta el Cabo Frío se corre en el susu dneste y

ay deste cabo de Sant Agostin basta el Cabo i-‘rio trescientas e cinquenta leguas hasta los

diez é siete grados esta una baya qtte se llama de Todos Santos. eu ella y en toda esta

costa hasta el Cabo Frio muy mala gente per [era é comen carne umana e andan das

nudos. y esta baya estan diez é siete grados é dende estos diez e sietc grados hasta vein

te é dos grados que está un cabo que se llama Cabo Hermoso, estan muchos arra

cyles e muchos plazeles é arena e salen en la mar veinte é cinco leguas, é duran estos

baxos de lneugo de costa noventa leguas, e llamanse los baxos de Abre el oso y en este

my descubrimiento á la venida sobre esta baya de Todos Santos estan XVII grados,

halle una Ysla en la mar bien 35 leguas eu la mar que avia muchos baxos e penas e ar

raciles al derredor della tres o quatro leguas de la vanda del norte, porque nlnguuo

cristiano las ha hallado hasta oy porque no esta puesta en ninguna harta hasta oy, é

porque no miramos ni provamos por lu vanda del Sur a entraren ella, porque traiamos

un navio solo é no queríamos ponernos en riesgo, hasta otra viage que tornando ali

se sabrá el secreto della. porque me paresce una Ysla mui verde. e terna 3 leguas de

derredor é una de largadura. porque avia eu ella agua é lena é mucha pesqueria, e no

terna los navíos tanto peligro por amor la gente salvaje é la costa mala.

1527. E de aqui íuentos á tomar refresco en S. Vicente questa en 2a grados, e ali

vire tm Bachiller e unos Yernos suyos mucho tiempo ha que ha bien 30 anos. é all

estuvimos hasta 15 de Enem del ano seguiente de 27 é aqui tomamos mucho refresco

de carne e pescado e de las vituallas de la tierra para provision de nuestra nave, é agua

é lena é todo lo que ovimos menester, é compre de un yerno deste Bachiller un var

gantltt que mucho servicio nos hizo, e mas el propio se acordo con nosotros de ir por

lengua al rio y este Bachiller con sus Yernos, y lticicron comigo una carta de lletamlen

to para que las truxese en Esparta con la nao grande ochocientos esclavos. e yo Ia hice

con actterdo de. todos mis olficiales é contadores é tesorcros que allegando en el rlo

maudasemos la nao porque la nao no podia entrar en el rin.porqtte muchas vezes les dlxe

al conde D. Fernando e a los yactores que lticit-ron el armada. que aquella nao no podía

entrar en el rio que ern tntti grande, y ellos noquisieron sino ltaoermela Ilebar cargada

con esclavos e asi lo hice que así la mandé cargada de esclavos‘, porque ellos no itlcle

rott ui me diú-ron Ia armada que S. M. mando qtte me diesen, e lo qtte con ellos yo tenia

capltulado concertado é asentado e firmado de S. M. , mas anta hicieron lo contrario

que me dieron la nao grande e no conforme á lo qtte S. M. ntandara. e no me la die

ron en tiempo que les fue mandado pots. M. que me la diesen en entrando Setiembre.

y ellos me la dieron mediado Enero que no me podía yo aprovechar della porque aqui

V. M. lo vera por esta navegaclonyesta una gente all con el Bachiller que comen carne

utnana y es mui buena gente amigos mucho de los cristianos que se llaman Topics.

Ile aqui partimos mediado el mes de Enero del dicho ano. que en aquella parte es

verano que lo tienen ali este mes de Enero como aca en Espana aJnlllo, fuemoa en

demanda del cabo de Santa Maria que está en 3h grados y medio, é alles la sallda y

entrada deste rio donde descubrimos. é correse la costa en el Sudoeste, é ay dende este

rio de S. Vicente basta alla el cabo ¡le Santa Maria 263 leguas, é andando en el camino

allegamos á un rio que se llama el rio de los Patos que estaa 27 grados. que ay una

buena generacion que hacen tnui buena obra ti los cristianos, e llamanse los (larrioees

que alli nos dieron muchas vítuallas que se llama mlllo é harina de mandioco,e muchas

calavazas. umuchos patos e otros muchos bastimentos porque eran buenos Yndios. e

aqui llego Satastian Garoto mucrto de ltambre en este tiempo que yo estava alli, elos
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que ainda conservão no rio da Prata, o qual encontrando Caboto o

fez subir daquelle sitio, sem que nelle ficasse um só Hespanhol, e depois

 

Yudios le dieron de comer e todo lo que avia menester á el é a su gente para su vlag»,

y el quando se quiso ir ó se iva tomó quatro hijos de los principales de ali é los traxo

en Espana. ¿los tresdellos los tiene el assistente de Sevilla el qual daniflco aquel puerto

que hera el mejor é mas buena gente que en aquellas partes avia por causa de tomar los

hijos de los principales de la Ysla.

Andando por ¡nuestra navegacion llegamos al cabo del Santa Maria questan los dl

rhos 3h gradosé medio, é del fuera del cabo está tina Ysla que se llama la Ysla de los

Pargos que es grand pesqueria eu ella, é estovlmos en esta Ysla ocho dias esperando

el bergantltt que tratamos que veuia atras, é tras de dentro del cabo hacia el rio esta

una Ysla que se. llama la Ysla de las Palmas, é de fuerra de ella está un arracife é de

fnerra della que Ia toma una legua á la mar, y esta Ysla de las Palmas es muy buen

puerto para algunas uaos que quieran parar que vagan en el estrecho ó vengan en el

rio Aos porque de ali adentro es la tierra baxa, e no ay lugar para que nao entre

dentro sin mucho riesgo, y en toda esta costa no parece Yndio ni al derredor del cabo,

mas de luego ay adelante ayuna generacion que se llama los (Hiaurrucles questos no

comen carne rumana. mantieueuse de pescado e casa, de otra cosa no comen, é de aqui

vino nuestro vergautln e tomamos la derrota hasta las Yslas de las Piedras, que avia

de aqui del rabo á ellas 70 leguas, y estan del este fuerte la derrota, y en la mitad del

camino está una Ysla que hace senai de tres mogotosy en ella ay muchos lobos marinos,

en que á Ia salida que salimos nos dieron la vida que con ellos fuemos a buscar de co

mer basta el rio de los Patos. é llegaudo á estas Yslas de las Piedras surgimos nuestras

naus all é pusimos un vergantin que Ilevavamos em piezas de aca en Espana all en la

Ysla é vmpezamorlo a hacer, e de all luego me parti me bergantin armado por el rio

arriba porque hallamos rastrode cristianos. é andando por el rio arriba, en el qual rio

ie corre en el norte y en el nordeste. é este rio grande se llama Ouriáy ques donde se

fuman todos los rios que tleue este rio dende el cabo de Santa Maria hasta el Gabo

Blanco treinta leguas dc boca é andando con ml vergantin veinte é cinco leguas por

esta rio arrlba halle dos naos de Savastian Gavoto. é estava por tlniente dellas Anton

de Grajeda, é salio á nosotros con cientas canoas de Yndios y el con vatel armado di

ciendo quo- eramos rroseis, é Miguel de Rosas é Marlin Mendez que venían coutra el

que los avfa dexado en una Ysla desterrados entre los Yndios é ovieramos de pelear

pensando que nos venia á hacer mal; mas conoscl Anton de Grajeda é luego conosci

mos que hera la amada de Sevastian Gavoto é fuemos con el a su nao é nos hizo mucha

onrra é dionos nuevas de su Capitan General, é como aquel dia avia visto una carta suya

en la qual le avisava como avia muerto mas de quinientos Yndios, e que yva con gran

victoria por el rio arriba haciendo guerra á los Yudios. é tornamos a nuestro navio á

donde sequedava haciendo el otro vergantin, é luego acordamos todos mis ofliciales de

la mandarfuera del rio la nao questava en gran peligro de las Gurupadas que en aquel

tiempo ay en aquel rio, é mais que fnese á cargar los esclavos del dicho Bachiller que

tenia fletado para en Espana, é ‹larla nuebas como Sevastian Gavoto estava en el rio,

é luego la nao hizo vela é fuese fuera del rio á S. Vicente ¿esperar mi resput-sza en

aquel puerto de S. Vicente, é luego mandé á los otros naviosque luego se fuesen á dou

de estavan los navios de Sevastlan Gavolo porque no avia por all otra estancia para

que stuviesen en salvo, é luego bote mi vergantin é carne los ambos s dos, todo hecho

en termino de quince dias, é llevava sesenta hombres los mejores que tenia, é de all

tome el camino del rio del Paraná ques un brazo deste rio del Uruay é va la vttelta del

noresteé del norte hasta dentro á una casa que esta deneo aqui donde liecimos el ver

gatntiu hasta ochenta leguas por el rio arriba, é es esta casa una casa que tenia hecha

de pasa Sevastiau Gavoto que la tenia por fortaleza, e Ilamavale la fortaleza de San

Spiritus, yen ella estava un sobrino del Obispo de (Janaria que se devia lirigoiitn (‘aro

por Alcayde desta fortaleza, é hasta ali nunca vimos ninguno Ymlio porque uo yvamos

por donde ellos estavan, é ali en aquella casa avitavan Yudios que tenían cabe la for
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de lho queimar uma pequena e insignificante torre do madeira, chamada

torre de Caboto. unica que o mesmo havia construido na parte direita do

rio da Prata. Herrera tratando desta esquadra diz, que o capitão Martim

 

taleza sus casas é al derredor en algunas Yslas que se llamava esta generador: Guaranies

e estos mantenían á los cristianos de la fortaleza, e hablamos ali con (¡rigor-lo Caro e

le requerimos que se fuese de aquella conquista porque no hera suya, é el nos respon

dio mtti bien é dixo que todo Io obedescia. é questava en aquella casa por S. lll. é por

Sevastian Gavolo é questava á my servicio é dionos nuevas de su Capitao, que le Ita

vian dieho los Yndios como el Gapitau Sevastian Gavoto hera arriba desbafatado é

muerto mucha gente, é que mc rogava que si algunos liallase por aquella parte donde

yo yva descubriendo, que los resgatose que el me pagaría el resgateé que se encomen

dava mi merced que siƒuese su Capilan tnnerlo que no los dexase en cl rio que lo sacar

se porque haria servicio á Dios é á V. M. e yo dixe que me placia que no los deixaria,

é de ali me parti Viernes Santo por la manana executando mi descubrimiento por el rio

arriba. y en veinte é siete dias andube yo en mis vergantines por el rio arriba á descu

brir tanto quanto andava Sevastian Gavoto en cinco meses que el avia partido desta

casa suya que llamava fortaleza, yeste rio lo navegamos hasta dentro de Santa Ana y al

Paraguay. que es otro rio que entre en el Paraná e viene de las syerrns, y este rio Pa

raguay muchas generaciones, ay de la casa que se llanta fortaleza hasta este rio ay

ciento leguas, écorresc el rio al nordeste é al este Ilaslil el ltaragtiay. y este y rio este

puerto esta en veinte y ocho grados de Santa Ana que hasta aqui descubrimos é descu

brio Sevastian Gavotoé hasta nueve leguas por el Paraguay arriba,é de aqui en estos dos

lugares le mataron la primera gente que traya, en que le mataron por su causa veinte

é cinco ó trelnta hombres, y esto fuo antes que allegasemos á ellos _ni les viesemos ni

hablasemos. y esta es la verdad que llegamos hasta aqui el é nosotros é lo que descu

brimos. é otra cosa no se descubrio por este rio é no ay otra cosa cn ello, y en todo

este descubrimiento que descubrimos vlmos muchas Yslas é arboledas é muchos gene

raciones, las quales generaciones son estas.

La primera generacion ála entrada del ¡io á la vanda del norte se llama los Charrns

ses, estos comen pescado e cosa de casa e no tienen otro mantinimiento ninguno abltan

en ias Ystas. Otra generation que se llama los Guaraules, estos comen carne umana

como arriba digo. tienen é matan mucho pescado e abaties. é siembrun é cogen abatir

é calavazas. Ay otra generacion andando el rio arriba que se llatnan los Janaes. é otros

que estan cabe ellos que se llaman Janacs atembures; estos todos comen abitlr é carne

c'- pescado : e de la olla parte del rio está otra genetacion que se llaman los carcaraes.

e‘ mas atras dellos está otra generacion muy grande que se llama los (Jarandies, é otros

mas adelante ay otros que se llaman los Atambues. 'l‘odas estas generaciones son ami

gos é estan juntos e hacense buena compania. é estos comen abatir ¿carne é pescado;

e luego mas adelante de la vanda del norte ay otra generacion que se llama Mcmues

que comen pescado e carne; e ay otra mas adelante que se Ilama Mepenes quecomm

carne é pescado e alguno arroz c otras com: z e mas adelante ay otra gencraclon que

se llama Conamecuas, estos comen carne. é pescado: c otra generacion que esta cabe

estos cl rio arriba del Paraguay que se llama los Lagaces.y estos comen pescado y carnc.

é luego mas adelante está otra generacion de Chandules que comen abatinwne é pes

cado e otras vituallas que tienen : todas estas generaciones que no comen carne umana

no ltacen mal á los cristianos que son antes amigos suyos, y estas getteraciones dan

nuevas deste Paraguayque en el ay mucho oro é plata é grandes riquezas é piedras pre

ciosas, y esto cs lo que sabemos deste descubrimiento. y esta senal de plata que yo he

traido un ombre de los mios que dexé la otra vez que descubrí este rio avia quince

anos de una carabela que se nos perdio fue por tierra deste rio de Paraguay. é truxo

dos Ó trcs arrobas de plata é la dio á los Yndios y cristianos questavan en aquella tierra

t'- dellas ore esta plata, y esta rclaciou c tlescubrimientoé cuenta doy ¡i V. M. e no ay

otra cosa cu contrario.
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Garcia, encontrando os Caslelhanos fortificados em uma casn de palha lhe

requerèrmque sehissem daquelles dominios, e que Caboto passado algum

 

canta m: LUIZ RAMIREZ.

Do Rio da Prata,al0 de Julho dc 1528.

Senorz-Si conforme ai ml voluntad las cosas de acá la mano alargase, por mul mais

prolixo de lo que soi de vuestra merced seria tenido, segun Ia voluntad que tengo de

dar entera y particular qnemta de todo; pero no por eso dexare, como quiera que

snplere, de dar alguna relacion, asi tle alguna parte de los muchos trabajos que be

mos padecido, y por ser ia mui hechos {t ellos no digo padecemos. como dela mucha

alegria que con el mui buen fin dellos plaziendo á Dios nuestro Senor esperamos; y

suplico á vuestra merced que conforme al amor que siempre me tubo vea esta carta

y lo que eu cada cosa puede sentir, y no mire vuestra merced á Ia mala hortlen del

escribir, que como há tanto que no lo hago estando en esta tierra he perdido el estilo.

Yo gracias á nuestro Senor al cayo de tantas fatigas y trabajos, como vuestra merced

verá por esta por ml han pasado, estoi mui bueno de salud, mejor que nunca estube,

Io qual tengo por ruui cierto ser Ia causa las continuas oraciones (te vuestra merced,

juntamente con las de mi Sonora. á la qual supllco no cesen, porque agora son mas

menester que nunca, para que Dios nuestro senor nos dé gracia de acavar esto que

tenemos entre manos empezado, que sean vuestras mercedes ciertos, si Dios allá me

buelve, bolvere de arte con que ptteda servir las muchas tnencedes que siempre he

recebido, y al presente espero recibir, y esto pueden vuestras mercedes tener por cier

to segun lo que speramos sera asi como digo, y á todo lo que vuestras mercedes yoeren

de la bondad de la tierra, pueden dar entero credito, porque yó les certifico no pue

den decir tanto como es, y por nuestros mismos ojos ávemos visto.

Scoop-Partidos que fuimos de la Baia de San Lucar y salidos de la dicha barra ú

tres dias del mes de Abril de 1526 anos para seguir nuestra stage levando nuestra in

tencion y derrotas a la Ysla de la Palma, una delas Yslas de Canaria, para ali proveer

las naos de aguaje y lena é todo Io que oviesen menester, e probeymos la gente del

armada de otros refrescos para proseguir nuestra vinge, á la cual dentro en'7 dias

siguieuteslevando muy prospero viento Iegamos a io dias del dicbo mes, y luego el

Senor Capitao General mandó sacar los bateles de las naos y dió licencia para que toda

la gente pudiese saltar en tierra: estubo el Sr. Capitan General en esta Ysla 17 dias,

dentro de los quales las naos rescivieron su aguaje y lena la gente del armada se pro

veyó de mucho refresco, asi de carne é vino como de queso. é azucare é otras cosas

muchas que levabamos necesidad, á cabsa de ser todo mui bueno éharato. Aqui la

gente de esta tierra nos hizo mucha cortesia, que por Dios el que no Ievaba uno de

nosotros ásu casa no se tenia por honrado. De ali escrivl á vuestra merced todo lo qual

me habla sucedido hasta entonces, é bien crea las cosas fueron eiertas por ser persona

eonoscida que era un hermano de Christoval de la Pena; pues fecho ali todo lo nece

sario el Snr. Capitao General hizo embarcar toda Ia gente, y vierues que fueron 28

dias del mes hizimos vela con mui ben tiempo. Navegamos todo el mes de Mayo á

les vezes coa tiempo é otras vezes con contrario, e otras con muchas aguazeros que

sobre la costa Guinea ovimos. a las vezes venían con tiempo é otras con calmerias, que

nos detubleron algunos dias, donde pasamos mucho trabajo de sed á cabsa de ser Ia

raciou mni pequena. é plugo á Dios de nos dar buen tiempo con que pasamos la lina

equlnudal caminando por nuestra derrota hasta tres dias del mes de .lnno que desque

vimos tierra, é vistas por los que sabian reconocieron estar en la costa del Brasil al

caro de Sant Agostini tierra de Portugal. En este pasage estobi-nros dos dins. al cabo de

los qnitles tornamos hacer vela para salirnos á Ia mar y apartarnos mas de la costa y

seguir nuestra viage. Quando otro dia pensamos aber navegado adelante. nos hallamos

atras mas de 12 leguas en que por el altura nos hallamos eu el paraje de Pernambuco

eu la misma costa junto ú tierra y esto lo causó sernos el viento algo escaso, y la cor

rleute mucha; y el Em. Capitao General rienzlosc cu Ia costa, y el viento contrario,
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tempo se retirára para a Hespanha. e foi 0 que deu o nome de rio da

Prata no Paraguay, conhecido pelos Hespanhóes sob o nome de rio de

Solis.

 

acordó de proveer la armada de agua. que tenia mucha necesidad para pasar adelante,

y para esto Ie fue forzado enviar la Caravela y con ella al piloto de la nao capitana y

un balel. y que fuesen á buscar por la costa algun rio dulce; y estando en esto vino á

la nao capitana de esta armada una canoa de Yndios en la cual venia un cristiano. o

el Snr. Capitan General Íué informado del que tierra era donde estabamos, ¿dixo

como se llamaba llaranabuco, e aquel lley de Portugal tenia ali una Íatoria parael

trato del Brasil, en la qual hahia hasta treze cristianos portuguezcs de nacion. de loo

quales Íué bien servido el Snr. Capitan General en las cosas que para la armada lovi

mos necesidad. que sin que a causa de los tiempos contrarios que siempre tuvimos, es

tovlmos eu la dicha costa sin tener una ora de tiempo para poder salir; y en el tiempo

que aqui estubimos tomamos algo ue la manera de la gente y tierra de ella. Ay en la

tierra muchos mantenimientos de maia. mandió que son unas raizes de que se hace

mucha buena harina blanca, comenla con pan hecha harina tostada. Ay otras raizes

que se dicen patacaon, comense cocidas y asadas, son mui buenas : muchas calabazas.

Írisoles. havas, gallinas. papagayos mui buenos: de todo esto levó la gente mucha

cantidad. La gente de esta tierra es muy buena é de mui buenos gestm asi los hom

bres tomo las mngeres son todos de mediana estatura , mui bien proporcionados, de

color de canamos algo mas oscuros, de todos ellos y ellas se de mer de los pelos del

cuerpo todo, salvo los cavelos, que dlzeu que los que tal no hazen son bestias salvajes,

ellos son mui ligeros e mui buenos nadadores, sus armas son arcos é lreclias, lo cual

tienen en mucho ; e si cuando van á la guerra toman alguno de sus contrarios, traen

lo por esclavo y atanlo mui bien. y eugordanlo y danle una hija suia para que se sirva

y aproveche della y de questa mui gordo é se les antoja questa mui bueno para comer,

llaman sus parientesé amigos aunquestén la tierra adentro, empluman al dicbo esclavo

mui bien de muchas colores de plumas de papagaios, y traenlo con sus cuerdas atado

en medio de la plaza` y en todo aquel día y noche no hacen sino vaylar y cantar asl

hombres como mugeres con muchas danzas quellos usan .y despues desto hecho levautase

y le dize la causa porque le quiere matar, diziendo que tambien sus parlentes histe

ron otro tanto a los solos, y alzase otro por detras con una mua que tienen elloade

madera mui aguda y danle en Ia cabeza hasta que lo matan, y en matandole le ltazen

piezas é se le comen ; é si la hija queda prenada del. hazen otro tanto de la criatura,

porque dizen que la tal criatura tambien es su henemlgo como su Padre, y á la mnger

danle á comer la natura y companones del esclavo que lia tenido por maridoe no otra

cosa; todos estos Yndios destatierra no tlenett ninguno Senor salvos algunos Yndios que

los llenen por sus capitanes por ser muy diestros é manosos en la guerra. Uno destos

vino ala nao capitaua á ver al Snr. Capitao General, el qual vino mui emplutnado como

en Ia tierra se usa quando vienes algunas fiestas quellos hazen : el Snr. Capitan Gene

ral le dió cierto rmcate el qual fue muy contento. Estos Yndios de esta tierra se llaman

Tupisnanbo, tienen guerra con otros comarcanos; le mejor que tienen es nunca tener

cuestion unos con otros: su dormir dellos es eu una red quellos llaman amaca, ques

longa quanto se puede hechar un ltombre, é ancha quanto se puede bien rebolver en

ella y qublrse el cuero; tiencnlas colgadas en el aire, y así se ltecltan; son de hilo de

algodon que eu esta tierra liui mucho; y no pongo otra cosa particular porque mía

cosa prolixa, sino que hombres y mugeres todas audan encueros sin ninguna cobertura.

Bl Snr. Capltau General viendo ia el tiempo enderezado y Íaboravle para seguir

nuestra viaje mandó alzar anclas dia del Snr. San Miguel que fueron á 29 dias del mes

de Setiembre de diclio ano, y camiuando á las vezes con buen tietnpo. á las vezes con

contrario hasta sabado i3 dias del mes de Octubre qucstando cn la mar nos comenzó á

calmar el viento que lehavamos, y comienzase á levantar por proa un tan gran nublado

que hera grau espanto de ver. mui oscuro y con tanto viento que casi no nos dejó to.

mar las velas á que las httrimos dc tomar á gran trabajo é tras esto vino una agua tan



Nenhuma das chronicas que temos a vista, menciona algum surccsso

importante no Brasihpraticado no anno de 1529: :ípena3 Herrera dir, que

 

grande que hora maravilha que parecia que todo ei mundo se venía :i bajo. lo qual nos

puso gran espanto principalmente despues qm: las naos comenzaron a [ugar por las

grandes olas quela mar acia con el gran viento. a que poniagratt espanto :i los que lo

miraban. porque la nao andaba de tal manera á una parte y ai otra _que hacia entrar

eu las dichas naos mucha abundancia de agua. que a lo menus para nosotros las perso

nas que nunca abiatnos navegadomos puso eu tanto aprieto é congoxa como...(1) pau

aamos ver y aun á los diestros marineros esperitnentatlos en las tales tormentas petisa

ron ser esta la postrera que los alormentara, por las naos benir mui embarazadas, y ¡i

las naos desicierott algunas obras muertas por darles mas alivio: la nao eapiiana perdia

el batel que traia por popa z esta tormenta de la manera que dicho tengo y Innrlm ¡u-or

nos duró toda la noche hasta Domingo que atnanecio cl dia mui claro con mui but-u sol

como sino hubiera pasado nada, y asi andnbitnos hasta viernes sifilllffllt‘ 19 (lui dicho

mes que llegamos á surgir en una isla trasá una grau montana á causa de parecer al

Snr. Capitan General ser apparejatla de madera para hazer batel para la nao rapitatlzt

porque como digo cn la tormenta pasada había ¡terdido el suyo. Y estando eu esto vi

mos venir una canoa de Yndios la cual vino á la nao capitana. y por senas nos dio ai

entender que habia alli christianos, Io qual aun no acabamos de entender : cl Snr. (1a

pitan General les dió á esto; Yndios algun rescate. los quotes fueron mui contentos «u

que estos Yndlos segun parece fueron por la tierra adentro y dieron nurhas de nuestra

venida, de manera que otro dia de tnanana vimos venirotra canoa de Yntlios y un chris

tiano dentro della, el qual dió nuebas al Snr. Capitao General como estaban rn aquella

tierra algunos ch-'istianos que eran hasta 15., los quales habian quedado de una nao de

las que hiban á la especería de que hiva por Capitao General cl tlometnlailot' Loaysa, y

quellos hivan cn una nao de que hiva por (Japitan ll. Ilotirigo de Acima. y porque la

dicha armada se habia desvaratado en el estrecho. y ellos no quisieron bolver ai Espana,

su (Lapitan los habia dejado alli ; y tambien dijo de otros dos christianos, que se decian

Melchor llamirez vecino dc Lepe y Henrique Montes. los quales dijo havian quedado

de una armada de Juan Diez Solis, que eu este rio donde agora nosotros estamos los

Yndios havian muerto y desvaratado, y que bahia mas de treze anos o (‘alone que.

cslavan eu aquella tierra y que estavan 12 leguas dc alli, los qoales dichos christianos

como de los Yndios supieron estar ali armada de christianos, y luego el Henrique. Monles

vlno ¡i la nao capitana y liablando eu muchas cosas con cl Sr. Capitao General de

como habia quedado cn aquella tierra. biuieron á decir lo que dicho tengo, y tambien

la gran riqueza que eu aquell rio donde mataron a su Capitao havia, de lo qual por es

tar mui inlormados á causa de su lengua (le los Yndios de la tierra de mucuas cosas.

las quales diré aqui algunas dellas; y era que si Ie queriamos seguir, que nos cargaría

las naos dc oro y plata, porque estaba cierto que entrando por el rio de Solis iriamos :i

dar eu un rio que llainan Paraná. el qual es mui caudalosissimo y entra dentro en este

de Solis com 22 vocas. y que entrando por este dicho rio arriba no tenia en mucho

cargar las naos de oro y plata aunque fuesen mayores. porque dicho rio de. Paraná. y

otros que ai el bienen á dar, iban á conlinar con una sierra ¡i donde muchos Yudios

acostumbraban ír y venir, y que en esta sierra havia mucha manera de metal, y que eu

ella havia mucho oro y plata. y otro genero de metal que aquello no alcanzaba que

metal era, mas de quanto ello no era cobre, e que de todos esto; generen de metal na

via mucha cantidad, y questa sierra atrabesaba por la lierra mas de doscientas leguas,

y en la alda della habla asi mesmo muchas minas de oro y plata y de los otros metales.

Yeste dicho dia sobre tarde vino a la mesma nao capitana el dicho Melchor Ramirez

au companero, porque alliempo que snpieron nuestra venida no estaban juntos, y

como cada uno lo suoo puso por obra la venida. Este tambien dijó mucho bietrde. la

riqueza dc la tierra, el qual dijó haver estado en el rio de Solis por lcugua de un ar

mada de Portugal; y el Sr. Capitao General por mas se certificar de la terdad desto le.

(ll Iloto el original.

l!)
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Uiogo de Ordoz, em 1530 pretendeu entrar no rio Maranhão (Amazonas)

e que se retiram, sem fazer descobritnento nas letras daqnella banda du

America.

 

prcmtnto si tenian alguna muestra de aquel oro y plata que decian n’ntro metal que

dt-cian. los quales dijeron quellos que daron alli siete hombros de su armada sin otros

que pot-otra parte se haviam apartado, _v que destos ellos dos solos havian quedado

alii estantes en la tierra, y los «lemas vista la gran riqueza de la tierra. é como junto :i

la dicha sierra avia un lley blanco que traia buenos vestidos como nosotros, se deter

minaron de ir allá. por ver Io que era, los quales fueron y le embiuron cartas : y que

aun no habían lic-gado á las ruínas, mas, que habían tenido platica con ttnos Yndlos

comarcanos :i la sierra é que traían en las cabezas unas coronas de plata é unas plan

chas de oro colgadas de los pescuezos é orejas, y tenidas por cintos, y le enviaron doze

esclavos y las muestras del metal que tengo dicho, y que le hacían saber como en aquel

la tierra havia mucha riqueza. y que tenian mucho metal recojido para que fuesen allá

con ellos. los qualcs nose quisieron ir á causa que los otros ltavian pasado por mucho

WHEN. á causa de las muchas generaciones que por los caminos que ltavian de pasar

ltavia, é que despues ltavlau havido nuevas que estos sus compancros bolviendose á do

ellos v-tttavan, una zeneracion de Yndlos que se dicen los Guarenis los havian muerto

por tomar-les los esclavosqtte traian cargados de metal, no qual nosotros «llamo: agora

por cierto eu lo que descobrimos por el Paraná arriva, como adelante diré á vuestra

merced; y luego el Sr. Capitao General Ie dljó le ensenasen lo que decían le Itabian

enviado sus companeros: los qnales dijeron que cuatro meses poco mas ó menos antes

que allegasemos á este pnerto de los Patos que assi se llamaba dó ellos estaban, llegó al

dicho puerto una nao en la cual venia por Capltan el dicho D. Rodrigo que a vuestra

merced digo. al qual dieron ltasta dos arrobas de oro y plata y de otro metal mui btteno

con ttna relacion de la tierra para que lo llevasse ti S. M. y fueso informado de tierra

tan rica. y que al tiempo que se lo entrego en el batel para llevarlo á la nao. el batel se

auegó con la mucua mar que ltabla, de manera que se perdió todo, y que entonces se

habían ahogado en el dicho batel quince hombres. y que el escapó á nado y con ayuda

delos Yndioa que entraron por el. y que ala causa no tenia metal ninguno salvo unas

quemas de oro y plata.y que por ser la primeira cosa que en aquella tierra havian ltabi

do lo tenían guardado para dar a nuestra Senora Guadalupe, las quales dieron al Snr.

Capitan General, y las de oro eran mui tina: de mas de 20 quilates segun pareció, y

que si el bnr. Capitan General queria tocar en el dicho rio de .Solis que ellos hirian con

sus casas e ltijós y nos mostrarian la gran riqueza que abla eu el, y el Snr. Capilan

General le respondió que era otro su camino. E por la mucha Itecesadad que de batel

¡rabia para la dicha nao capitana se les pregunto si habla por ay cerca alguna montana

hubiese buena madera paradonde el dicho batel,y respondieron que allí juntojá dó esta

bamoa surtos tras aquella montana alta habla mui buen lugar, y luego el Snr. Capitan

General mandó ir á sondar la entrada y puerto á un Piloto y un Maestre las dos perso

nas eu tal caso mas sauias y de quiett mas credito en este caso se hubiese de dar: los

quales vieron la dicha canal y la sondarom, y vuelto dijeron al Sur. Capitan General

como lo habían todo sondado, y que podian entrar las naos mui bien y sin ningun peli

gro; lo qual part-cio al contrario, porque como la nao capitana se hizo a la vela de

adonde estaba surta en domingo dia de San Simon y Judas que fueron 28 de Octubre

del dicho ano, al pasar que quiso para entrar tras la montana, la dicha nao capltana

tocó en un bajo.y luego se trastomóá la una vanda.de manera que no pudo mas yr atras

ni adelante aque nos vimos todos los pue en la dicha nao veniamos en mucho peligro

delas vidas á causa de andar la mar algo levantada, mas pingo á nuestra Senora de

nos salvar de manera que ninguna persona perecio: todavia se salvo alguna parte de

lo que eu ella benia, a que perdi yo mi can con algunas cosas dentro en ella que me

hau hecho arta falta por haberse alargado el viage ¡na-sde lo que pensabamos; y luego

el Snr. (lttpitatt viendo la nao perdida se pasó á otra nao, y de alii como digo se puso

mucha diligencia pot salvar lo que en ella venia mas como a vuestra merced digo no
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Viagem de Martim Affonso de Souza com autoridade para

conceder Sumarios e fundar Colonias regulares. e crear

Capitania: nas terms do Brasil

A navegação do Oriente absorvia quasi toda a attenção da coroa portu

gueza, e a não ser a frequencia constante dos estrangeiros nos diversos

 

fue tanto quanto quisieramos. E luego el Sur. Capitao (tem-ral rleterminó de mirarse

en el rio con las otras naos que le quedaban antes que las toniase algun temporal que

las hiciese dano` y despues de entradas en diclto. puerto y amurradas las uaos como

convenía. y luego el Sur. (Iapitan General proquro de saltar eu tierra e poner por obra

lo que babia acordado de hacer: luego tizo facer ciertas cosas cn tierra para que la

gente que de la diclta nao se había salvado se recosiese. El Sur. Capitao General riendo

la mejor nao perdida y ntucba parte del tnanteuimiettto. y que la gente no su podría

recoger en las otras dos nao: por ser mucltmacordóde la hacer una galeola que pescase

poca anna. é que fnesemos en descubrimiento del dicho rio del Solis. pues Ixeramos

informados de la mucha riqueza que en el había, porque eu esto se Itacia tuas servicio

á S. M. que eu el viagra que llevabamos (le. la manera que esprrabuntos ltir. Esta Isla

era muy alta de arboleda. habla en ella cinco o seis casas de Ynuios. y despues que ¡i

ella llegamos hicierott muchas mas. porque de la tierra firme vinieron muchos y ltibie

ron tais casas. Estes Yndios trabajaron mucho ainsi azer las casas para la gentecottto

eu otras cosas necesarias. iñn esta Ysla habia mucha ¡mimos en este puerto nos traían

los Yndios enfiuito bastimienlo asi de laminas, de gallinas, babas. patos. perdizes u:

nados. daus....(t) que do este todo y de otras ntucbas maneras de casa había en abun

daucia y mucha mir-J. y otras cosas dc mantenimientos, lo qual lodo se rescatava por

mano de Henrique Montes por saber la calidad de los Yndlos mejor que otro por se

haber criado eutrellos. Las frutas de esta tierra son muy destruídas y pocas: todo el

mantenimiento como lo de Pernambuco. y la gente de la misma manera y coudicion.

salvo que aquí las mugeres casadas traeu unas mantiesuis pequenas de algodoti de ma

nera que no andau tan desltoncstas como las que arriva dije. t-Zn este puerto estuvimos

tres meses y medio dentro de los cuales se acabó de hacer la galeota, aun que antes se

acabara de hacer sino enfermera toda Ia gente. que era la tierra tan enferma que ú to

dos los llevó por un rascro. que lo doy mi ft! á vuestra merced que sezun Ia gente

cayó de golpe bien pensamos peligrar: la mayor parte: allí se nos murieron quatro

hombres, y otros de los que salieron malos em seguiruiento de nuestra viage. A .lua

nico tube aqui mui mato. y tanto y en tanta manera que doy ml [e á vuestra merced

que pensé se fuera su camino: pasé con el arto trabajo á causa del poco iefrigerio que

ltavia. Yo gracias á nuestra Senora me alle muy bueno eu esta tierra. que jamas cay

malo, ni me dullo la cabeza en ella, mas no me duro mucho, porque hago saber ai vues

tra merced que en el mismo dia que de este puerto de. la Santa Catalina. que asi se le

puso nombre, salimos. que fue tan grande la enferntidad que me dio. que bien pense

ser llegado mi fin. Así que Senor, despues de acabada la dita galeota. y recogida toda

Ia gente eu las naus y en ella con todos los cbristianos que ali allamos. salimos con

buen tiempo del dicbo puerto á 15 dlas de Hebrero del dicho no de i527. y dende á

seis dias aeguientes llegamos al cavo de Santa Maria ques a la vom del rio Solis. Este

rio cs muy caudalooo tiene de roca 25 Iegttas largas : en este rio pasamos muchoa tra

bajos y peligros, ansi por no saber la canal como aver muchos vajos eu el y andar muy

alterado con poco viento. quanto mas que se levantan eu el grandes tormentas, y Ileur.

mui poco abrigo. Digo de verdad á vuestra merced que en todo el viaje no pasamos

tantos trabajos ni peligros como en clnquenta leguas que subimos por el ltasta Hogar a

un puerto de tierra firme que se puso por nombre San Lazaro. Yo vine de Santa Ca

talina basta aqui eu la galeota. y como mí enfermedad fue grande y en ella había muy

poco abrigo pase enfenltos trabajos y tantos que io doy my fé a vuestra mercrd no creo

(l) borradas letras de esta voz, que dando claras solo las que van puestas.
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portos deste immenso paiz, para levarem páo brasiLnão despertaria a idéa

de se colonisa-Io. A0 mesmo tempo que isto se dava,via D. João IILque os

Hespanhóes fortiflcrtvão e povoavão as terras do rio da Prata,e para obstar

os abusos,julgou dividir o continente do Brasil em Provincias ou Capitanias,

'~—_—_—_——_

bastante lengua de hombre a poderie contar, mas plugo a Ia Magestad divina de me

sacar dellos para meterme en otros mayores como vuestra merced, en esta carta ade

iante vera. mas doyle muchas gracias que a Ia fin de tantas fatigas nos ha dado gracia

dc descobrir tan rica tierra como esta como ailielante vuestra merced bera. Como digo

enlin que Senor llegamos aqui Domingo de Lazaro qtte fueron 6 de Abril del dicho ano

de i527 anos. En este puerto estubo el Sur. Capitao tieneral un mes, dentro dei qual,

las Iengas que trayamos se informaron de los Indios de la tierra, y supieron como ha

bin quedado ali un cliristiano cautivo en poder de los Yndios de quando habian desba

ratado y muerto a Solis. el quai se llamara Francisco del Puerto. Este en sabiendo de

nuestra venida bino luego ablar al Sur. Capiian General y entre otras muchas cosas

que le pregunto de la manera de Ia tierra y Ia calidad de ella dio muy buena relacion y

tambien de ia gran riqueza que en ella habia. diciendole los rios que abia de suvir

hasta dar en Ia gt-neracion que tiene este metal ; y porque ias naos no podían pasar

por el Paraná adentro a cansa de los mucltos vajos que habia. las dejo con treinta ltom

ltres dela mar para que liliscasen algun buen puerto seguro dó las tnetiesen, y tambien

acordo su m--rced (li-jar en el dicho .San lazaro una persona con diez ó doce hombres

para lu guarda de tnucha hacienda que aii quedava asi de 5. M. como de particulares,

entre los quales fue io uno a causa de não estar libre de ml enfermedad que todavía me

tenia mui fatigatlo. Y com toda la otra gente. del armada en la galeota y caravela se

iecosio el Sur. (lapitêtn General para ir el rio Paraná arriba, y partió de San Lazaro

a 8 dias de Mayo del dicho ano de 1527. y antes que su merced partiese viernes de ra

mos estando ei tiempo muy soeegatlo y claro obra de tres oras de la noche se levanto

un tiempo tan espantoso que aint los que estavamos en tierra pensamos perezer. pasa

ron las naos mucho peligro y la una dellas hubo de cortar el mastei principal para Ia

:airaclon de ia dicha nao, y fue este tiempo tan temiiroso que tomo la galeota questoba

i-ii el tigna con dos amarras y las quebró, y en peso como si fuera una cosa mui liviana

la saco del agua y la hecha en tierra mas de im tiro de herron de manera que para ia

ui-uar al agua Iiiibo menester engenios. Asi como digo partio de este puerto de San

Lazaro el Sur. Capitao General, donde los que aii quedamos pasamos infinitos trabajos

de hambre. en tanta manera que no podria acabar de contarlo, mas todavia dare aqui

¡alguna quenta a vuestra merced; y fue que como quedamos con poco bastimento y cn

tierra dt spohlada faltonos al mejor tiempo, de manera que nos hubltnos de socorrer a

la misericordia de Dios, y con lticrvas del campo y no con otra cosa nos sostubimos

¡nit-ntras las ltallabatnos y teníamos posibilidad para itirlas a buscar. que nos acontecia

ir dos y tres leguas a buscar los cantos del campo. y no los hallar sino cn agua a donde

¡m los podíamos sacar. en fin que nuestra necesidad llr-gó a tanto estrecho, que de dos

perros que ali teníamos dos convino matar ei uno y comerle y ratones los que podía

mos liaberque pensabamos quando los alcanzabamos que eran cupones, y estando en

vslil necessidud me fue forzado lo uno por cumplir el mandado de la persona a quien el

Sur. Capitan General había dejado ali, lo otro por tener qtie comer y no morir de liam

bre, de ir doze Ieguas de ¡{cal en una canoa con unos Yntiios a sus casas a rescatar

carne y pescado, y en el camino so: levanto un tiempo que nos tomó de noche en la

mitad del rio de manera que io hube de hechar al rio cuanta ropa tlevaba y los Yndios

stts pelleios y aportamos á una isla que estaba en mitad del rio la canoa llena de agita

que fue el mayor misterio del mundo escapar. En aquella isla estubiinos des del Do—

mingo Iiasta illiercoles scguiente a causa de andar todavia el rio mui sovcrvio que no

podtamos salir, y en todo este tlempoio ni los Yndios no comimos maldiiosea çl bocado

ni hierbas ni otra cosa. que no Ia havia. y a pliigo a nuestra Senora de amansar el rio

y s tiimos y volvimos ¡’i tierra mas muertos que \ivos,a nn que cierto los que ali estavam

¡it-izsaron queme liaria perdido: Ali Senor murieron dos liomnres de los que queda
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com chefes ou senhores, munidos de poderes feudaes, para as defender e

povoar, sem alteração aos tnconvenientes,que com 0 rodar do tempmveriáo

a apparecer.

________f--_-_-__._.______~__

mos, ni se si de ltambre ó de que, verdad cs que estavan algo enfermos, y así pasamos

esta mala ventura ltasta quel :-nr. Capitan General emhió la Galeota por ttosotros y por

el hacienda que ali estara para llerarnos donde el Sur. Capilar: General tenia su asiento,

que eran G0 icguas por ei Paraná ttrriba, y alleçzó la tlaleota alia San Lazaro víspera

de ¡nuestra :át-,ttora dc Agosto deste tlicho ano de 1527. y partimos de ali a 23 del dicho

mes, y llegatnos a (larcaratta. qtte es ttn rio que entra ou cl Paraná que los Yndios

dize viene de la sierra. donde ltallantos quel Sur. Capitan General ltabia hecho Stl

asiento y una fortaleza arto fuerte para en la tierra, la qual acordó de hacer pata la

pacilicaciott dc la tierra. Aqui havian vcnido todos los Yndios de la comarca que son de

diversas naciones y lenguas á ver al Snr. (japitan General, entre los quales vino una de

gente de campo que se dizen Queraudis: esta es gente mui ligera : mantlenettse de la

caza que matan. y en matandola qualquiera que sea le bebeu la sangre porque su prin

cipal matttettitttiettto esa causa de ser Ia tierra tnui falta de agua. Esta generaciou

nos dio mul buena rclaclon de la sierra y del Itey l›lanco,y de otras tnucltas getterttcio

nes disformes dc ttuestra naturaleza, lo qual no escribo por parecer cosa de fabula

hasta que plaziendo a Dios ¡nuestro Snr. lo quente io como cosa de visto y no de oidas.

Estos Queranditts son tan ligeros que alcanzan un benado por pies, pelean con arcos y

flechas, con unas pelotas de piedras redondas como una pelota, y tan grandes como el

puuo, con una cuerda atada qtte la guia las quales tiran tan certero que no hierran a

cosa que tiran : estos nos dieron mucha relacion de la sierra y del blanco como atribo

digo. y de ttua generacion con quien contratan que de la rodilla abajo que tienen los

pies de abeslruz, y tambien dijeron de ottas generaciones estranas á ttuestra nalttralo

qual por parecer cosa de fabula no lo escribo. listos nos dijeron que de la otra parte de.

la sierra confinaba la mar y scgun decían crecía y menguaba tnuclto y muy supito, y

segun lã relacion que dan el Sur. Capltan General pieusa ques la mar del sur, y en ser

asi no menos tiene este descubrimiento quel de la sierra de la plata por el grau servi

cio que S. M. en ello recibiera. En la comarca de la dicha fortaleza ay otras naciones,

lasqttales son Carcarais y (Ãhauaes, y Beguas y Chamacs ".`imbus, y Tttnbtts con de di

fcrmtes lenauages; todos vinieron ablar y ver al Snr. Capitan General : es gente mul

bien dispuesta: tienen todos oradas las narizes ansi hombres como mugeres por tres

partes. y las orejas : los ltombrea oraudan los lavios por la parte taja : de estos los Can

carais y Tímbus slembram abati y calabazas y habas; y todas las otras naciones no

aiembran, y su mantenimiento es carne y pescado. Aquí con nosotros está otra genera

cion que sou nuestros amigos‘, los qttaIr-s se llaman Guaranls y por otro nombre Chan

dis: estos andan derramatlos por esta tierra, v_por otras tnuchas como cosarios á causa

de ser enemigos de todas estotras naciones, y de otras muchas que adelante dito : son

gente muí trahidora: todo lo que hazeu es con traicion : estos scnorcan gran parte de

Ia india y cottlittatt con los qttc ltavitan en la sierra. listos tienen mucho metal de oro y

plata en muchas planchas y orejas, y en achas con que cortan la montana para sembrar:

estos comen carne lmmana. Nuestro mantenimiento en esta tierra cs y ha sido desde

¡utstrero de Mayo del (liclto ano que nos faltó el tnantenimiento de Spana, cardos y pes

cado y carne, y estos bculregadas : el pescado de la tierra es muclto y muy bueno :es

tal y tan sano que nunca los hombres vieron que con bcnir todos Ó los tuas enfermos

y acltacados de diversas tuaueras de enfermedades con tener dieta con pescado y agua

hasta artar en menos de dos meses que ali llegamos estabamos todos tan buenos y

tan ft escos como quando salimos de Spana, y mientras en esta tierra haremos estado

no adolrcido ninguuo de nosotros. Es la tierra tutti sana y mul llana sin arboledas :

ay en ella muchas maneras de cazas, como Benatlos y lobos y raposos, y abestrttces y

tigris: estos son cosa muy temerosa: ay muchas ovejas salvajes de grandor de una

ntuleta de un ano, y llevatatt de pesodos quintales; tienen los pequczos tnui largos a

manera de camellos, son cstrana cosa dc ver: Allá itnbia cl Sr. Capitau General alguna
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D. João Ill firme na idéa de colonisar o BFÜSÍLBSCOÜIOU a lllartim Affonso

de Souza, fidalgo da sua casa,c do seu conselho. senhor do Prado ede

Alcantara, Alcaide-mór de Bragança, c do rio Maior. e no dia 20 de N0—

vembro do anno de i530, lhe entregou uma provisão regia, datada de

 

á S. M. : mientras estuvo aquí el Sr. (Iapilan General hizo calar esta tierra para ver

si se podria caminar por ella, porque descian era por ali el camino mui cerca, y la

rr-lacion quc trugeron fue que era rlespoblada y que no ¡tabla agua en toda ella eta

mas de (¡o leguas, y a lá causa el Sr. Gapitau General mandó a las lenguas se informa

seu de toda la tierra y del camino mas cercanos] la sierra y enfin que al cavo de se aver

bien informado de todo dijeron al Sr. Gapitau General que el mejor camino y mas

breve era por el rio del Paraná arriva, y de ali entrar por otro que entra en el que se

dize el Pmïtguiiy z y luego cl dicho Senor Gapitau General puso en obra el dicho camí—

no y primero mando meter toda la ltacieuda en Ia dicha fortaleza, é mandó al Capitan

Gregorio Caro que con 30 hombres quedase en ella para guardar la dicha fortaleza y

lo que eu ella quedara, y esto hecho mandó el Sr. Capitao General entharcat' toda la

otra geme cn la Galera y un vemzantin que ali se había heclto, y en 23 dias del mes

rle Diciembre del dicho ano que fue víspera de navidad: este dia attdttvlrnos muy

poco por calmarnos el Viento: luego otro dia se hizo vela e llegamos ¡i una Ysla la

C00‘ 5'? ¡“'50 Hombre de mw nuebo por llegar ali a tal día. De aqui embio el Sr.

(Japltan General el vergantin, t! con el al tenlentc Miguel llifos con hasta 35 hombres

para qttc fuese ¡’t dar una mano á los 'l'imbns. una generation de las que arriva dije, la

qual era contraria (t estos Yndios que con nosotros trayamos : y la causa fue que los

dicltos Yndios habian renldo á la dit-ha isla á ver al Sr. Gapitau é le havian traído cier

ta cantidad de millo cada uno de ellos, y cl Sr. (Iapitan General lc había dado á cada

uno de ellos algunas quemas menudas por ser poea Ia cantidad del millo que habían

traído y cllofi desto fueron algo ¡mojados diciendo que lc habían de dar otra cosa me

jor, en que fueron al vergantin questava algo apartado de nosotros é quisieron fechar

los Yndios que con nosotros lrayamos questaban cabe el vergantin, é ansi pasaron

buen trecho dela galera amenazando al Sr. Gapitau General, diciendo que iban muy

euojados del, y que se lo ltablan de pagar. é visto esto por el Sr. (‘apitan General lm

bió el dicho vergautln como t--tnzo dicho por temor que hiendo de la manera que ltlban

no lticiesett alguna ella queria á la fortaleza tomaudolos sobre seguros. El vergantitt

ydo arnanecio sobre sus casas ó luego saltamos eu tierra y los cerramos dentro eu las

casas y les entramos dentro y sin ninguna resistencia queellosltlziesen. que como bie

ron que hcramos Christlanos no tubieron animo para Iebatttarse ni para tornar arco nl

flecha. Etttin que matamos muchos dellos y otros se prendieron y lts tomamos todo el

millo que eu la msa tenían, é cargamos el rerzanlitt y quemantoles las casas : los Yn

dios que con nosotros ivan, lrinleron cargados de los dichos 'l‘imbus y con mucho millo

y ansi nos bolritttos adonde ltaviamos (lejano la galera. donde nos recibieron con mtt

cha alegria. y ¡nas quando vieron el buen recado de abati que trayamos: a que eu esta.

jornada ohro Dios comigo milagrosamente, y fue qttc to hiva eu una canoa de Yndlos

con la lengua y de noche se nos trastorno la canoa con quanto en ella ltira, y io arma

do y con la espada cenida ltube de vajar haver quun fondo hcra el rio y plugo a Ia

Ítlagestad divina que torne ú saltir arriva. y me asial borde de la canoa, yasl fue grau

trecho por el rio ltasta que salimos en tierra y me entre en el dicho vergantin : tnuchos

que mc vieron cat-r como savian que no savia nadar me tubieron por perdido, enfin

que nuestra Sonora Io ltizo mijor comigo. Las mugeres destos 'l`iml›.t~ tienzrrt por co»

tumhrc dc cada vez que se le muere algun hijo ó pariente cercana se cortan una coym

tura de uu dedo. y tal rnuger aydellas que eu las manos ni en los pics no tiene cabeza

en ttittgttn dedo. y dizen lo harcn á cansa del gran dolor que sienten pot' muerte de la

tal persona. Ueaqul partimos dó fucmos de isla en isla hasta llegar á una isla dó avia

tantas Garzas que pudieramos encltir los ttarios que llevavamos dellas : ali tomamos

algunas, que por letter el viento bueno no paramos mas ansi caniinamos por este rio,

cl qual tiene de aucltttra doze lvgutts é catorzc,c por lo mas attgoslo cinco Icgttas. lista
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¡lustro Verde, pela qual 0 autorisava a conceder Sesmarias,e Colonias nos

paizes, que ellc fosse descobrindo no Brasil. o para 0 que foi nomeado

capitão-rnór e governador das terras do Brasil, por diploma, quo tambem

ihe foi entregue.

 

rio haze en medio muchas islas, tantas que no se pueden contar. todo de mui buen

aigua dulze la mejor y mas sona que se puede pensar: baja la tierra adentro mas de

trescientas leguas, ansi andubimoa corno dicho tengo el rio arriba de isla en isla hasta

llegar á una geueracion que se decían .llepens donde havian muerto cuatro cltristianos

de nuestra armada que en una caravela que havia subido por ali arriva bruiatt : todo

este camino anduvimos algunas vezes ¿‘la vela, otras vezes (¡toas con arta fatiga que la

gente paso con el poco vastimento que entonces trayamos. porque las canoas que con

nosotros benian pescando se havlan vuelto á Sant. Spiritus con los esclavos que Ileba

ban de los 'l'imbus, en quel Senor Capitan General acordó de dar á la gente a tres onzas

de arina de una pipa que para las tales necesidades traya. é asi estubirnos con este

tiempo algunos dias surtos por no ltazcrttos tiempo para el viaje que llevabatuos, é ¡’i

las vezes andando atoas todo este tiempo con mucha fatiga por la mucha ambre qua

pasabarnos. como por el mucho trabajo que tentamos, y no nos duro mucho tiempo

que la dicha razion no la avajaron á dos onzas por causa é temor qttel viajo no fuese

mas largo que pensabamos, eu que las dos onzas davau tan tasadas que casi nó havia

una buena. eu que hibamos de isla en isla pasando mucho trabajo, buscando hlervns,

y estas de todo genero. que no miravamos si eran buenas ó malas. y el que podia lia

ver á las manos una culebra ó vivora é malaria; pensaba que tenia mijor de comer

qttel lley, y ucontecio algunas personas andar á buscar vivoras que las hay muchas y

mui gyandes y mui cmponzonosas y matarlas _v comerlas como tengo dicho. (‘on esta

tan fiera pasion estuhimos parados algunos dias sin ir adelante por no ha haver tiempo

porque no andamos sino una legua ó media legua cada dia atoas con mucho trabajo ¡’i

causa quel poco comer nos fatigaba en tanta manera que muchas personas se dexaban

descaer que no tentamos otro bien sino quando Ia Galera llegava alguna isla de saltar

della y como lobos ambricntos comer dellas primeras hierva: que allavamos. no miran

do como arriba digo si eran buenas y malas. y coziamos las sin otra substancia sino

consola agua. y ansi las comiamos á tanto que muchas vezes acontecio benlr muchas

personas haziendo vascas y hechando quanto en el cuerpo tenían de haver comido

alguna farta como sl fuera ponzona. y le davan luego azeite que beriesen con lo qual

se le arnansaba; ansl que eo este trabajo que digo á vuestra merced pasarnos la boca

del Paraguay, un rio mui caudaloso que va á la dicha sierra de la plata en que ia no

nos quedavam mas de 15 ó 20 leguas hasta llegar á las dichas caserias. las quales se

nos antojaron mas de quinientas porque eu ellas pasamos tantos trabajos quanto hom

bres uutua pasaron, porque ia la razlon de ariua se avia acabado, lo qual puede vues

tra merced pensar qué podríamos sentir, y ablannos dado ciertos dias á dos onzas de

Garvanzos, y ádos onzas de tozino. y esto acabado nos dieron a medio pie de pucrco

por ombre, finalmente quel remedio que teníamos era como lovos ambrientos meternos

por los bosques con las achas en las manos é buscar algunas palmas y el que era su

ventura tal que no la allaba, ayunaba, que no comia sino hiervas que nunca los hom

bres tal comieron; y á causa de ser los bosques mui espertos reclbiamos mucha fatiga en

buscar Ia comida por ellos aun que no se nos ponia dclante temor de ninguna onza, ni

tigre. Ii de otra fiera ninguna de las quales anlmalias toda esta tierra esta mui poblada,

que aun la Galera non era bien llegada á tierra quando todos saltavamos el que mas

presto podia á buscar lo que digo arriva, y algunas personas se metían tanto por los

bosques que no azertabart a tornar, y nos acontecia quando no hallabamos palmas

bolver a donde la Galera estaba, y si topavamos que alguno havia hallado algunmdar

tres el lucro y a trozos llevarlo á la Galera y picarlo poco á poco con un cuchillo grande

ó con una aclta mui menudo y comerlo. que de aserraduras de tablas á ello avia poca

diferença, y esto era mui continuo eu todos que por Dios io de mi parte creo comi de

esta manera mas de uua arroba. Estando cn tal fatiga como dicho tengo cl (zipituit
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Martim Alfonso de Souza, com esta autorisação empregou esforços par

os arranjos da empresa,e adquirir gaste sufficiente para oestabelcciinento da

Colonia. Isto leito partio de Lisboa,tocou em Pernambueme chegou a Bahia,

onde se demorou alguns mezos,e apresionando dous navios francezes arma

-_—-_—-—-—-————____—"__'__

General havia proveído seis ó siete dias antes quel vergantin se adelantase é no cesase

de andar noche ni dia ¡t puro remo ¡rasta llegar á las dirlias cascaias de nuestros amigos

para traernos óembiarnos vasiimcnlo pues la Galera no podia subir por los ser los

tiempos contrarios. sino como tengo dicho cn que despues de llegado el dicho vergantiti

a las dichas rasas lo primero que hizo fue. enbiarnos hasta veinte canoas cargadas dc

bastimento dela tierra las qual-as allegaran al tiempo que cn la tal ¡necesidad estabamos

como tengo dicho, porquel socorro fue tal que ccrtifico á vuestra merced que aun que

binieron cargadas de oro é de piedras preciosas no fueran tan bien rrcividas de nosotros

como fueron en scr vastimentos para comer que ya mestra merced puede pensar el

plazer que en tal socorro recihiriamos. Luego con el socorro nos vino en buen tiempo

e pasamos adelante aun que no nos turo mucho é nos bolvimos á nuestras calmerias y

viento contrario. pero ia no se nos daba mucho con tener al presente mantenimiento.

é ansi mismo benirmos siempre de dia en dia de las dichas caseríos, y cn llevar Indios

con nosotros que siempre matavan pescado, y nos traían á la Galera, é desta manera

llegamos ú las caserias, las qualcs eran de tm Yndio principal que se dccia Yagnaron

(‘apitan qnes de todas estas caserias que. en esta comarca estan. porque siempre tienen

guerra con otros Yndios que estan siete y ocho leguas el rio arriva de su inesma naciou.

Y llegados a estas casas asi este mayoral como todos los otros mayorales de la tierra

nos trageron mucho ltastitnettto asi dc abati. calabazas. como raizes de mandioca, é

patatas é panes hechos dc harina de. las dichas raizes de mandioca mui buenos lo qual

todo nos sabia mui bien pensando en la hambre que habiamos pasado. El Sr. Capitan

General estubo algunos dias en este puerto, c qual se puso nombre Santana donde alle

gamos, é dentro dc los quales`dias rccojiÓ mucho vastimento dc todas aqucllas rasas. é

asi mismo cl vcrgantiit de las otras casas de arriba. porqne trujo mucha cantidad dello.

A estos Yndios vimos traer muchas orejcras y planelias de muy buen oro y plata é

asi mesmo el vergantin vido otro tanto e mas en las caserias de arriba á las quales em

bio el Sr. Capitan General á Francisco del Puerto, lengua, para que se informase de los

dichos Yndios, do traían el dicho metal y quien se lo dava : é ansi fué el dicho Francis

co del Puerto, lengua, é bino. é la relacion que. trujo fue que los Chanduls, que son

Yndios desta mesma generation. questan sesenta, ochenta leguas el Paraguay arriva,

se lo daban pur quentas e por canoas que le dahan. é que destas casas destes Yndios á

la de los dichos (Jhanduls por tierra por dó ellas van al seis jornadas, en que la mitad

de este camino es toda algunas é anegadizos. El Sr. Capitan General pudiera aqui res

gatar mucho oro y plata, é no lo hizo porque los Indios no tnbiesen pensamiento que

la intencion de nuestra hida hera con qudicia del dicho metal. é ¡ambien porque pen—

sabamos ltir á la generation de los Clianduls que dicha tengo, é Francisco, lengua.

ne informo que tenian mucho metal porque serum los Yndios lc dccian de las dichas

caserias liiban mngeres y ninos fasta la dicha sierra é traian el dicho metal. Luego el

Sr. Capilan General puso por obra nuestra partida para subir por el dicho Paraguay á

las dichas casas, pues por tierra era escusado segun la informacion teniainos. Eu

este Puerto subo el Sr. Gapitan General de ciertos Yndios como liabian entrado ciertas

mos en el rio dc Solis é se habiau juntado con las nuestras, lo qual cl sr. Capitan

General ni nosotros no tubimos cn nada porque pensabamos los Yndios no decirnos

verdad, como cn la verdad a\ian dicho tnuclras cosas que nos abian salido mentirosas;

é asi salimos deste Puerto el sabado de Lazaro que fueron 28 dias de Marzo y estubi

mos cn el obra de 30 dias.

Estos Yndios cometi carne humana y son parientes é de la misma gencracion de los

questan cu la fortaleza de Satitispritrs con nmoâros. c'- asi salidos- del dicho pucrto de

Santana bajamos el rio (le. Paraná abajo ú la dicha voca del Parazznzry, si la qual Ilüx-‘i

¡nos postrcro dia del dicho mes dc Marzo: En el paragc de Satuisprittis- liasta la dicha



-—153—

dosque se aehavâo carregandopáo-brasiLconlormedizem alguns escriplores,

e participou a el-rei, por um navio da esquadra commandada por João do

Souza, este acontecimento. Depois seguia para Port‹› Seguro na tnonção dos

vcntosNordeste c em Novembro ou Dezembro de 1531 ,correndo a costa para

 

Santana hay las generaciones seguientes, Mecoretaes. Camaraus, ltlepetrs, y entrando

la dicha voca de Paraguay hasta Io que por ella andubímos hai las que dire; lngatus

Beoyos, Conameguaes, Berese, Teudeas, Nogaes; estas las que conlinan por el rio que

nosotros bimos. sin las de la tierra adentro ques cosa inumerable : son de diversos leu

guajes; no siembran estos ni los de Paraná; su mantenimiento es carne y pescado, y

lo mas natural es pescado, porque ay tanto en el rio, y pescar lo qués una cosa no

crehedera: su arte de pescar es quando el rio esta bajo con red, mas quando esta cre

cido que á rausade se meter el pescado en los yerbazalcsfl) no se pueden aprovechar de.

la red matando á la frecha. y esto en arta cantidad ; y en esto lo puede vuestra rnerced

ver que como digo su principal mantenimiento es pescado; y asi entradas por la diclia

boca del Paraguay, y luego el mismo dia vimos una carina de Yndios que nos dierott

pescado, los quales se dezían Besqtts, y ansi Íuemos el rio arriba unas veces con viento

otras vezes con toas porque segun el rio aze las vueltas no le puede SEIWÍI‘ ningun

vlentc, sino solamente para caminar dos ó tres leguas por el, porque por fuerza cs

menester â remo ó atoas doblar las dichas btteltas. Luego el Snr. Capitan General

procuró de embiar el vergantin adelante hasta que hallase la boca del rio llzvpetin, que

en Ienguage de los Yndios quiere decir rio barriento c'- segun los Yudios dizz-n hit-ue de

la slerra. e que por el se acorta mucho el camino para ella. pero que no es navegable

por ser la corriente mucha. Este rio hieue mui barriento segun los Yndios dizen. y nos

otros bimos que. no pareze sino un poco de barro desleido con algun. E luego et Sm.

Capitan General mando al Teniente Miguel Itifos que fuese en el dicho vergautin hasta

llegará una generacion que dizen los Agaesfi! hiziese pazes con ellos por questabamos

informados participaban de mucho oro y plata, é ali esperase la Galera ; e el dicho

vergantin se subió arriba con treinta ombres bien aderezatlos en el. y nosotros tam

bien poco á poco, por no poder andar sino quanto a vuestra merced digo á poder de

toas. En este rio tubimos mui mas entera relacion de unos Yndios. los quales ltabiau

benido del Urna y de contratar con los índios Chanduls, que nos dijeron é certificar-on

aver entrado en el rio de Solis tres velas, las quales decían que se estaban juntas con

¡nuestros navios,en que por esta relacion é por la que en Santana supimos dimos mas

crecito á que harlan entrado uaos en el dicho rio de Solis; y luego de ay á dos ó tres

dias bimos venir el dicho vergantin que ¡’t los Agaes el Sr. Capitan General avia embia

do, el qual aunque al presente en viendolo tublmos mucho plazer, despues que llegó á

la Galera tubimos mucho pesar, porque en el venia el Contador Montoya que había hido

en el dicho vergantin y venia mal herido de frecltas de los Yndios, é ansi mismo torta

la gente que en et venia, porque como el dicho vergantin se fue arriba con cl dicho

teniente Miguel Blfosy Gonzalo Nunez, Tesorero de E. M. e el dicho Contador Montoya

allegaron á la generacion de los Agnes, los quales ahiau alzado sus rasas en saber su

vcnida, é se ablan metido por ciertos liesteros en canoas. eu que abian habido platica

con una canoa dellos la qual les hnviau diclto como los Cltanduls que mas arriva estavan

tenian mucho oro y plata, y asi habian pasado delante ltusta las casas de los

dichos Chaudus que mas arriva esiavan, los quales les recibieron muy bien e la

trageron mucho vastimento, eu que estuvieron dos otres dias con los dichos Yndios. en

que al cavo no les trayan casi vastimento ninguno por causa de estar los Yndios muy

aolebantados é con mucho temor de que le hivan azer mal em venganza de otros chris

tianos que ellos habian moerto que eran los campaneros de Enrique Montes e Melchor

Ramirez que dicho tengo hablan entrado por tierra v abian llegado hasta alli y habían

muerto á traicion y quitado mucha cantidad de oro y plata, ansi que por este temor an

daban siempre solebantados, en quel Teniente Miguel ttlios acia hir siempre (¡Francisco

(t) Dice yrbazalcs.

90
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o Sul. avistou uma emhocadurtnque suppôz a de um rio. que sem previo

t-xnnm denominou em altenção ao dia.que era o primeiro do anno de i532,

com o nome de Río dc Janeiro. Reoeioso deentrar pela embocadura do que

clle suppunha rio, foi aneorar entre 0 lado do Sul do Pão de Assucar e 0

 

lengua ¡i las dichas casas para qne le abiase.y con buenas palabrasles dljese que nosotros

Iwniamos á ser sus amigos é á darles de lo que llebabamos ; á que como la malicia es

taha en ellos arraigada procuraron de ejecutar la malicia y mala inteuciou, en que ttn

dia vinieron á llatnar al diclto tenlente para que fuese con ellos ai las dicltas sus casas

qtte alla Ie darían mucho vastimenlo. é que tanto se lo enportunaron que httbo de hlr

con ellos hasta quinze ó diez y seis hombres bien apercehidos. en que fue el dicho te

niente y Tesorero, y quedó el Contador con la otra gente para guardar el vergantin. y

recoger Io que al tlirho víuiese, é hidos aun no se havian apartado hasta um milla del

dicho rergautin, quando del dicho vergantitt oyeron mui grandes vozes é aullidos. é

que no pudieron pensar que cosa fuese é emblaron alla á una perzona del diclto vergan

tin de los que habian quedado en el para que mlrase porqtte abian dado é davan tala

vozes. la qual persona Íuéy nttna vino; é visto que no benia embierou otra en que no

huho traspuesto por nn gran montou de tierra alta que enfrente del vergantin estaba

quando lo vieron venir mui corriendo y muchas flechas en rautidad tras el. é de que

vieron los que en el vergantin estaban la cosa como pasaba procuraron de echar luego

al tergatttin al agua, porquestaba medio varado, é salirse á lo largo. en que todo esto

no lo pudieron tan presto hazer que primero los Yndios no estuviesen encima dellos

tirandoles muchas frechas en gran cantidad en que les valió arto para ellos salvarse,&c.

la ropa é mttnicion que en tierra havian sacado a solear porque se empacharan tanto cn

procurar cada uno de asir en parte dello. á que no les Íatigaron en tanta manera como

si en aquello no se empacharan le fatigaran, á quel dicho vergantin se hizo al largo del

rio. e toda la gente que cn el benia herida, é algunos mui malamente. en que vieron

andar á los Yndios que cn tierra andaban traian muchas armas é ropa de la gente que

con el dicho 'fenieule y Tesorero abian hido los quales segnn parecio quando las vozes

tlaban los habían muerto; asise volvio el dicho vt-rgantin á la Galera con arta pena por

l›enir todos como benian evidos, é con pensamiento que les salieran siempre Yndios á

frccharlos en el camino. pues ia se ltavian desvengonzado.

Luego el Snr. Capitan General viendo el mal recado que havia acontecido en el dicho

vergantin. é que para subir arriba nos faltava mucho mantenimiento é mas principal

mente la ntteba tan cierta que abiamos sabido de la benida (le las naos al dicho rio de

Solis, acordó el Snr. Capitan General de bolver abajo porque se temia que en la dicha

armada benia Chrtstoval J .quer Capltan del [ley de Portugal que otra vez como

tengo dicho avia henido a este rio de Solis y prometlo al dicho Francisco del Puerto

que ali allamos que bolreria. e' si fuese quel dicho Christoval Jacques avla entrado en el

dicho tio nuestras naos estarían en mucho aprieto, é la gente della, y ansi mesmo si

luthiesen subido arriba á la fortaleza no hubiesen recibido algun dano. é con este pen

namiento nos bolvimos el rio avajo hasta el Paraná, en que en el camino vimos muchas

rasas nuevamente puestas en la rivera del dicho rio que nos dieron mucho ¡mesada

listas ttacioues de Yndios que aqui encontramos son enemigos de los Chanduls de arriba

que nos abian lteclto la diclta traicion. Caminando pues por el rio de Paraná abajo

habiendo andado hasta treinta leguas de la dicha boca del dicho rio de Paraguay; es

tando surtos en una isla por causa del mal tiempo que nos hacia. bimos asomar dos

velas que no puditnos pensar que velas pudiesen ser. Luego envió el Sur. Capitan Gene

ral allá una canoa con ciertas personas para que su piesen quien lteran,é benida la dicha

canoa dijo como era armada de nuestro Emperador é que l›enia en ella por (lapitan

General uno que se decia Diego Garcia de Mojer, é luego vinieron el teniente del dicho

(¡Tim-En General é un (l) de su Magestade para hablar á nuestro General. Lue

go otro dia vino el dlclto Diego Garcia é sus oficiales que con cl ltenian á comer á la

(ll Vai aqui esta cifra 8!



morro chamado da Babylonia. em uma praia que out'rora se denominam

de Martim Alfonso de Souza. e hojePraiaVermelha, e desembarcou.

João de Souza chegou felizmente a Lisboa c fez entrega do aviso, que

mandou a el-rei lllartim Alfonso de Souza; e voltando logo depois com

 

Galera con e! Snr. Capltan General. y este dia seconcertaron de bolverjuntos á Ia dicha

fortaleza á causa de estar junto á ella, y del poco mantenimiento que los unos y los

otros hayamos é abajo azer media dozena de vergantiries é tornar todos juntos a subir

por el dicho rio. e' ansi bcnimosjuntos hasta la dicha fortaleza. Entro con loda sn gente

é luego procuro el Snr. Capitao General de tomar parecer sobre el concio-rto de dicho

Diego Garcia é su gente el qual concierto no se acabo de azer ali ni se ha ltecho. El

dicho [Iiego Garcia se partió de la dicha fortaleza para a donde estaban las irnos: é

luego al Snr. Capitan General Ie parecio seria bien enhiar la caravela y con ella á Fer

nando Calderon Tesorero de S. M. y ‘Teniente del Snr. Capitao Geno-ral y á Itojt-l

Barlo (i) de S. M. para informar a S. ill. del viage que habíamos hecho y de la

gran riqueza de la tierra, los qnales llevan mtti buenas mucstras de oro y plata tlesta

tierra. y no llebarl mas cantidad. porque como tengo dicho el Snr. Capitao Gem-ra! no

quiso resgatar por no dar a entender á los Yndios teniamos cttdicia de su nretal. que

pues sahiamus de cierto lo habia, no qurasetttos de los arroyos sino de la fuente. qm

segun donde habíamos allegado, a no nos benir el inconveniente que nos bino eu la Iw

nida destotras naos, tubieramos acabado nuestro viage. porque dende à donde hicieron

aquella tralcion á los nuestros que hlran en el vergantin hasta la sierra no había :nas

de 20 leguas _v hihan mui coutino como tengo dicho mugeres y ninos y viejos, y traiau

mucha cuantidad del dicho metal ; mas esperanza á nuestra Senora, pues que sabemos

que Io ay y el camino si Dios vida nos da no puede ser sitio que Io alcanzetttos, y vcr

dades que habrá alguna dilacion mas de la que pcusabamos. y nosotros queriamos,

mas esta no sera mas de hasta que de alla su Magestad provea en to qttel Sur. Ca pilan

General le embia á snplicar. Ay ben esos Senores que arriba digo. son personas de mu

cho merecimento y de quien en esta tierra he seydo muy faborecido en todo Io que se

ha ofrecido. suplico a vuestra merced si acaso aportaren á esse Pueblo, se les haja toda

la mas cortesia que fuere posible porque holgaria mucho hubiese Dios traldo las cosas

á tal estado que pudiesen recibir alla algun servicio para en pago de las muchas mer

cedesquc io aea he recibido y hablará vuestra merced con el Snr. 'finiente que se (liza:

Hermando Calderon ques natural de Madril, el qual dara siempre. aviso a vuestra “Wr

ced de lo que se negocia para estas partes y de loque se ha de proveer. y en que podría

ser Io aprovechado, y ‘le lo que por esa via snpieren como por otra qualquicra suplica»

a vuestra merced tenga mttcha solicitud para si se hubiere de proveer algo para ¡ica io

aya yo antes que otro, y dcslo se podran tambien informar de Francisco Birviesca qnt-s

uno que haze los negocios del Secretario Samano ques mucho ¡ni Senor al qual damn

esta carta que aqui va con estas, y en estas y eu esto podra aprovechar mucho Villa

franca su hiemo de Lope de Vertarilto porques mucho del Secretario Juan de Sumario

en quien va todo esto (2) que escribo a Hartiu de Salinas haciettdole tnernoria

delo pasado: bien creo terna por bien de descargar su conciencia, y si dit-ve poco ó

mucho tomese.

Mucho querlalo hlciese porque dello se me enbíaseu ciertas cosas que por una me

moria embio a pedir de las quales tengo mucha necesidad. si lo tliere. como figo,

dello se podra proveer, y sino suplico a vuestra merced me lo mande comprar y em

blar conforme a la memoria que embio por ser cosas tnui ttecesañas eu esta tierra

para la salud y acreoentamiento de Ia vida, porque por Dios eu estos viages que por

estes rio arriba habemos hecho, demos de Ia necesidad de la tiambre. nos a costenido

mucho la necesidad de la ropa. y a mlmas que aotro. acausa que como a vuestra mer

ced en esta digo eu dos veces se me ha ydo parte dello a Ia mar, la una quando penit

(I) Aqui otra vez la cifra 8.a

.2) Aqui roto el original.
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duas caravellas armadas em guerra trazendo resposta (t), D. João III por

carta regia de 28 de Setembro de 1532 determinou a Martim Affonso,

entre as de mais musas, que guardasse as terras que fosse descobrindo :

e as lortificações que estavzio levantadas, encarregasse a sua defesa, no

caso de se ausentar ellc,a pessoas de reconhecida confiança. Quasi todos os

escriptores dizem que Martim Aflonsode Souza pouco tempo esteve na Bahia,

evcioseguindo a sua viagem,e tendo entrado na Bahia do Rio de Janeiro no

dia 1' do anno de 1531, e lhe dado 0 nome que hoje tem. não se demo

rou, e se fazendo á vela, foi costeando para 0 Sul, e no dia 6 do mesmo

 

mos Ia nao y la otra en este rio quando en la canoa me hubiera de carregar, y lo poco

que me quedó con las muchas liuinedatles deste rio se me lia acabado de perder, de

manera que (t) me falta obre de parecer a los Yndios en el vestido y io doy

mi fe a viiestra merced, si no tubiese esperanza en nuestra Senora de pagar esta mer

cod, con las otras muchas que lie ricibido con las sotenas (2) no me atrevicra a supli

carlo a viiestra merced si pensara dar mas pasion (3) a mestra merced que

como digo .si Dios de ací: me lleia sino mucho descanso eu desqneuto de las uiuclias

pasiones que siempre les he dado; y si el Sur. Capiian General, como por esta digo

oviera dado liigar ú ello o pensara tener agora que eubiar a vuestra merced no sola

inienle coii que me pudiera eznbiar lo que. pido, sino mui mas adelante. mas jamas

nunca nos dió su merced lugar ai ello por las cansasqiie arriba digo, y si a vuestra mer

ced Ie pareciere mucho Io de la memoria, no tenga mucha pena de que benga que des

pum de tomar onlm: Io que hubiere menester de lo deznas podra ombre sacar el prin

cipal bien largamente y si a vuestra merced le pareeiere y mandare conforme a ml

fonlorme a mi memoria puede cinbiar lo mas que mandare, que io le certifico sea

la (Li) buena y inijor que puede pensar: las cosas de mantenimientos an de

ser (Li) buenas lo que vuestra merced me embiare bcnga sobre todo en mui bue

nas (li) estancas. que aun que sen arina. Ó que sos ó tozino, venga en basi

jas (li) vino y Ia ropa y resgates benga en mui buena cuja por que al (li)

tado trae el provecho consigo, y en esto no quiero ser mas p (li) siiplicará vues

tra merced con ojos de piedade como Senor y Padre m (ú) mi recibidos ¡a pasa

dos sino á Ia poca ovedencia que a sus ni (Ii) tcnido sino a la necesidad que ten

go, lo qual es tanta que por Dios nose como lo escriba. senor, .Iuanico esta mui bueno

y en servicio del Sur. Capitan General del qual lia recibido muchas mercedes; y si Dios

nos da vida y por el no queda recibira. LI vcsa las manos a vuestras mercedes: alla

cscrine a su padre.

Senior, suplico a vuestra merced mande decir a la Senora mi hermana Francisca Ila

mircz que yo la suelto la palabra que le traje para que haga lo que vuestras mercedes

la inandarcn ,que Dios sabe si me quisiera io aliar presente; mas que falta dar gracias

a Dios por lodo que yo la prometo Ilevandome Dios con bien de cumplir lo que la pro

meti. y que la riiego io me escriba y tenga especial cuidado como me prometio de rogar

siempre a Dios por mi. Al Senor Prior me cncomiende en sus oraciones, y que le pido

por inerced no me oliide en elias. Al Senor Garcia Coion y a la Snra. su muger veso

lasmanos de sus mercedes con las de las Sonoras sus hijas y nietas. Con todos los mas

que viiestra merced mandare; asi qiiedó en este puerto de San Salvador quvs en el rio

de Solis a Diez dias del mes de Julio de 1528 anos-El humilde y menor liijo que

las manos de vuestras mercedes beza.

Luís Ramirez.

(t) Cunha Manos.

(ii Aqui falta un pedazo en el original.

.'23 Qaiza porsotenas.

(R) falto el original.

ii' 'todos estos vacíos son pedazos rolos dcl original.
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mez entrou em Angra dos Reis. No dia 15 chegou a Santo Amaro: no

dia 20 a S. Sebastião, eno dia 22 a S. Vicente, onde. segundo é fama,

encontrara ali estabelecido um Portuguez. .

Varios cscriptores sustentárão que desde 1527 existia em um dos por

tos de S. Vicente uma feitoria de commcrcio pertencente a João Ramalho

e Antonio Rodrigues,que se havião alliado com as filhas dos naturaes do

paiz; e até aftimizio ter-se exportado dahi oitocentos Indios para Portugal

neste mesmo anno «le 1527, o que não parece crivel ; bem que de outro

lado sesabe que Martim Alfonso de Souza,em 3 de Março de 1533 concedeu

durante a sua administração a Pedro de Goes, para rernetter para Portugal

livres de direitos do costume, dezesete escravos. Ha quem duvide desse

transporte por parecer temeri lade neste anno e nos seguintes transporta

rem-se escravos Indios do Brasil, havendo no reino grande cópia de escravos

Mouros e negros Africanos em Portugal (1), que já no tempo de el-rei D.

Alfonso V era necessario exporta-los para diversos paizes estrangeiros.

O famoso Sá de lllirandzuque escreveu sobre os negros que em seu tempo

existião em Lisboa,mio fallou dos escravoslndios que forão do Brasil.

Não ha certeza do dia em que el-reiD. João lll concedeu a Martim Alfonso

de Souza o senhorio da capitania de S. Vicente constante de 100 leguas

de costa 'principiando do Rio de Janeiro para o Sul, porquanto o visconde

de Cayrú diz que a carta foi assignada na cidade de Evora em 20 de Janeiro

do 1ä3á: D. Francisco de S. Luiz (o cardeal Saraiva), Patriarcha de Lisboa,

diz que o foral foi passadoa 6 de Outubro de 1534 (2) e que Martim Alfon

so deu começoasua povoação em 1531. Em presença desta discordia suppo

mos, que Martim Alfonso, seguro da autoridade real, escolheu o lugar para

asua residencia e governo no mesmo anno que chegou, dando-lhe o nome

deS. Vicente, edistribuio terras com as pessoas que o acompanhavão; ajus

tou pazes com Teberiçá, principal Indio da Tribu das Gouynazes; expe

dindo noticias para o reino,e em consequencia da sua exposição e serviços

prestados el-rei concedeu-lhe a capitania de S. Vicente de juro e herdade.

Martim Alfonso levantou uma fortaleza em S. Vicente, a que se denomi

nou Berroquiaca ou Bertioga: mandou explorar algumas terras, que lhe

inculcárzio como auriferas: e teve o desgosto de perder 80 homens ás mãos

dos Indios Carijos. Conce‹leu Martim Alfonso de Souza uma sesmaria, em

10 de Outubro de 1533, em Piratininga, a Pedro de Góes. lla quem diga

que Martim Alfonso no anno de 1ö3£ foi ao Rio da Prata. em cujos baixos

perdeu uma embarcação ; e que Diogo Garcia por este tempo estando ao

serviço de Portugal, fora mandado ao Rio da Prata por Martim Alfonso de

 

(t) A escravidão existio em Portugal até o tempo do Marquez de Pombal, que não só

lihertozl os Africanos escravos. como a quantidade de rnulatos que all existlão c que ao

depois alguns dcllcs passzirão para o ltrasil com presumpções de brancos.

í2) Tambem sc tem dito que a (loacão feita a Ytlartim Alfonso lol a 28 dc Setembro

de 1.332, e que portanto a divisão das (lanitariias teve lugar neste mcstno anno t: que as

car-ra; de doações conieçairâo a fazer-se do anno dt: 1532 cm diante.
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Souza. Este famoso capitão-mónvendo a sua capitania nas mais vantajosas

circumstancias, retirou-se, deixando-a entregue a seu irmão Pedro Lopes

de Souza. Presurne-se que a viagem de Martim Affonso para o reino, foi com

as vistas de mandar colonos para S. Vicente, pois já tinha levantado o pri

meiro engenho de assucar do Brasil, bem como estabelecido uma sociedade

mercantil, com o nome de Amadores do Trato.

A escuridade em que se virão os escriptores para com segurança narra

rem os successos destes annos,tem dado lugar ás duvidas que se tem susci

tado, regulando uns as noticias dadas por outros,pela falta de notas que

regulassem os acontecimentos,e como ha duvidas a respeito da viagem de

Martim Affonso de Souza julgamos dever transcrever a parte relativa a esta

viagem dos escriptores que mais particularmente della tratárão.

MARTIN AFFONSO DE SOUZA.

Este foi o escolhido para commandante daquella importante esquadra,

e para Fundador da t' Colonia regular do Brasil. Não posso resolver, se

Martim Alfonso nesse tempojá tinha feito alguma viagem a India: 0P. M.

Francisco de Santa Maria no seu Anno Historico,dia 21 de Julhmaffirma

que seachava em Lisboa de volta do Oriente, para ondetinha ido em 151%,

com emprego de capitão-mor, quando el-rei o mandou a proseguir o desco

brimento da costa da nava Lusitaniafl); porém este padre notoriamente se

equivocomquando escreveu que a viagem do Brasil fora posterior á da India,

e que na éra de 1531» pois elle mesmo diz que antes disso no anno dei532

descobrira Martim Affonso o Rio de Janeiro (2): o autor da America Portu

gueza assevera,que o primeiro donatario de S. Vicente tinha obrado proezas

na India,e exercido postos dignos de seu illustre sangue,e proprio do seu

valor, quando D. João III lhe fez mercé desta capitania(3); o P. Jaboatão

diz o contrario, e assegura que Martim Affonso não passou á Asia mais de

duas vezes; uma no anno de 153b.com o posto de capitão-mor, e outra na

éra de 15k! , com ocargo de vice-rei, e ambas depois de ter vindo ao Brasil.

e povoado S. Vicente (à). Nesta materia só posso assegurar que veio ao Bra

sil antes de ir á India, se não fez alguma viagem para o Oriente antes de

navegar para a Asia com o posto de capitão-inór em 1531+.

Nas vesperas da sua partida lhe concedeu D. João III a faculdade de pas

sar sesmarias por um Alvará, de que se conservão tres cópias anthenticas,

inseridas nas sesmarias de Pedro de Góes, Francisco Pinto, e Ruy Pinto,

registradas no cartorio da Provedoria da Fazenda Real da Villa de Santos.

hoje existente na cidade de S. Paulo, para onde 0 mudárão com lamenta

vel estrago do dito cartorio. Diz o Alvará:

 

(-1) Ann. Histor., tom. II, § I. pag. 389.

(2) Ann. Histor.. tom. I. dia 1." de Janeiro, pag. b.

(3 Pita, Amar. Portug., liv. Il. n. 101, pag. 127.

(nl Chron. da Proa. de S. Ant. do Bras.. Llv. autepr., cap. 7., n. 26 , pag. 15.

ltcui Prramb. Digrcs. lV, Estatic. 18, n. 205 in fine.
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‹‹ D. João por graça de Deos rei de Portugal, c dos Algarves, daquem,

e daleem mar, em Africa Senhor de Guiné, da Conquista, navegação, e

Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia,e da India: a quantos esta minha

Carta virem, faço saber, que para que as terras, que Martim Affonso de

Souza do meu Conselho achar, ou descobrir na terra do Brasil, onde o eu

envio por meu Capitão-mór, que se possão aproveitar eu por esta minha

carta lhe dou poder, para que elle dito Martim Alfonso possa dar as pes

soas, que comsigo levar, e as que na dita terra quizerem viver, e povoar,

aquella parte das ditas terras, que lhe bem parecer, e segundo lhe mere

cerem por seus serviços, e qualidades; e as terras, que assim der, serão

para elles e seus descendentes, e das que assim der as ditas pessoas, lhes

passará suas cartas, e que dentro em dous annos da dita data cada um

aproveite a sua, e se no dito tempo assim o não fizer, as poderá dar a

outras pessoas, para que as aproveitem com a dita condição: e nas ditas

cartas, que assim der, hirá transladada esta minha carta de poder, para se

saber a todo tempo, como o fez por meu mandado, e lhe ser inteiramente

guardada, a quem a der: e porque assim me praz, lhe mandei dar esta

minha carta por mim assignada. e sellada com o meu sello pendente. Dada

na Villa de Castro Verde a 20 dias do mez de Novembro, Fernam da Costa

a fez anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de 1530 (1). ››

Não obstante dizer el-rei tão sómente neste alvará, que enviava a Mar

tim Affonso por seu Capitão mór, é certo, que tambem o fez govemador

da nova Lusitania. Assim se eollige do titulo, que dá o tabellião de S.

Vicente no auto da posse das terras do Engenho da Madre de Deos. confe

rida a Pedro de Góes aos 15 de Outubro de 1532, onde se achão as pala

vras seguintes:

‹‹ De certas terras, que 0 mui magnifico Senhor o Senhor Martim Affon

so de Souza do conselho d'el-rei nosso Senhor, e governador em todas

estas terras do Brasil.... Testemunhas, que a todos forão prezentes....Pe

dro Gonsalves, que veio por homem darmas desta amada, em que veio

por Capitão-mor o dito Senhor governador (2). »

Isto mais se confirma com a carta de sesmaria de Ruy Pinto, a qual

principia da maneira seguinte:

a Martim Affonso de Souza, do conselho d'el-rei nosso Senhor, e gover

nador das terras do Brasil (3). ››

Não foi pequena felicidade descobrir-se o referido Alvará, do qual nin

guem tinha noticia: elle é monumento preciosissimo; serve de Norte para

se conhecer o anno em que Martim Affonso sahio de Lisboa para o Brasil;

e convence de falsa a opinião commum dos historiadores, assim nacionaes,

 

(i) Cdfl. da Pfov. dd F. R. de S. Paulo, liv. de Reg, de Scam. ruhrleado por

Cubas, que tem por titulo N. lJiv. I, 1555, /oL b? e 103.

(2) Archie. do Conv. de N. Senhora do Carmo da Villa de Santos nos autos do

req/uíritritento que fez Bra: Cuba: para aggravar do Capitão mór Pedro Ferraz

a o . .

(3) Cart. da Provcd. da F. R. dc S. PauloJtcg. de Srsm.,liv. I, lit. l555,fol. hit.
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como estrangeiros, os quaes todos suppoem a origem da Capitania de S.

Vicente mais amiga, do que na realidade foi, excepto o Abbade Vallemont,

que se desviou para o extremo contrario, affirmando que D. João Ill fizera

mercê a este donatario da Capitania de S. Vicente na éra de 1559 (t).

Esta novidade bem erotica do mencionado Abbade, ou do seu Addiciona

dor Pedro de Souza Castello-BrancoJcm contra si as duas cartas da doação

regia feita a Martim .AtIonso; pois até a segunda, sendo mais moderna,

foi assignada antes de 1559 na cidade de Evora aos 20 de Janeiro de

1535. Varios Francezes e Hespanhóes suppoem povoada a Capitania de S.

Vicente no anno de 1516, quando rclatão a fabulosa historia de Aleixo

Garcia, e tambem quando assignão a razão por que os Castelhanos chama

rãoRio da Prata ao Paraguay. O P. Jaboatão assenta que Martim Affonso

veio em 1525 (2), mas nem este Portuguez, nem aquelles estrangeiros

acertárão com a época verdadeira, e a todos elles se oppoem a data do Al

vará assignado aos 20 de Novembro de 1530 nas vesperas da viagem do

Capitão-mor conquistador, como indicão as palavras do rei :

‹‹ Que Martim Affonso de Souza do meu Conselho achar, ou descobrir na

terra do Brasil, onde o Eu envio. ››

Tambem não é compativel a mesma data com a fabula composta, ou

ao menos publicada pelo Jesuita Francez Charlevoix, quando diz, que Ruy

Moschéra no anno dc' 1530 derrotãra nas vizinhanças da Cananéa 80' Por

tuguezes mandados de S. Vicente aquelle sertão pelo governador geral do

Brasil (com este titulo falla de Martim Affonso). Não tem finalmente com

patibilidade alguma a data do Alvará. como que allegou Jeronymo Leitão

á camara de S. Vicente em 1580. dizendo que lliartim Alfonso concedêra

a Antonio Rodrigues as terras fronteiras a Tumiarú no anno de 1530.

segundo consta da sua petição existente na dita camara (3), pois ainda

dado, e não concedido, que a armada sahisse de Lisboa no proprio dia, em

que el-rei assignou o Alvará em Castro Verde, não podia ella chegar a

S. Vicente nesse mesmo anno, supposta a noticia incontestavel, de que o

Rio de S. Vicente foi descoberto no dia deste Santo. A Igreja o festeja aos

22 de Janeiro, e o Alvará foi datado depois de Janeiro no mez de Novembro

de 1530; logo ainda cá não estava a dita armada no anno em que el-reras

signou aquelle documento. A petição de Jeronymo Leitão nada prova contra

isto: elle sim allegou com a carta de sesmaria, porém não a produzio ; e

como a supplica foi feita em 1580, cincoenta annos depois de Martim Af

fonso chegar ao Brasil, é a resposta, que Jeronymo Leitão, ou nunca

soube, ou estava esquecido do tempo em que foi passada a sesmaria de

Antonio Rodrigues.

O Alvará com eifeito demonstra que o Capitão mór não chegou ao Bra

_z__l__.-_-__-____--_______

(1) Vallemont, tom. I, liv, Il da Geographia.

(2) Preamb. Digres. IV, Estauc. 1.,n. 1:6. _

(3) Arch. da Cam. de S. Vieiladern. de eereaç. fabricado por João (zaga de

Oliveira, que principio em fil arco de 1576 a /oL 15.
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siI em 1530, nem antes desse tempo; mas não resolve. se aquella cliefe

partio no mesmo anno, em que se lavrou este documento, ou se tfalgiim

dos seguintes. O P. M. Francisco de Santa Maria (1) suppõe que Martim

Alfonso sahio de Lisboa em 1531, quando refere que o Rio de Janeiro foi

por elle descoberto no primeiro dia do anno de 1532 ; mas o Sargento-mor

Pedro Taques de Almeida Paes Leme em varios lugares de seus preciosos

e veridicos manusctiptosmm que hei de ter oceasiâo de fallar com mais lar

gueza, aflirma que déra principio á viagem no fim de 1530, e aportara em

S. Vicente aos 22 de Janeiro de 1531. Eu n'outr0 tempo conformei-me com

a opinião do P. Santa Maria, por me não parecer verosimil, que estando

Martim Affonso em Lisboa, quando el-rei assignou o Alvará em Castro Ver

de aos 20 de Novembro, partisse depois disso, e chegasse ao Itio de Janeiro

no primeiro dia do anno seguinte: hoje porém acho verdadeira a opinião

de Toques, depois de ter lido a carta escripta por D. João lll, em resposta

de outra, que do Brasil lhe dirigio Martim Alfonso. A do soberano foi

datada aos 28 de Setembro de 1532, e nella diz o rci:

a Vi as cartas, que me escreirestes por João de Souza, e por elle soube

da vossa chegada a essa terra do Brasil. e como ieis correndo a costa ca

minho do rio da Prata.... Porque folgaria saber as novas de vós, c do que

lá tendes feito, tinha mandado 0 anno passado fazer prestes um navio

para se tornar João de Souza para vós. n

Não declara o rei expressamente o anno em que recebeu acerta; mas isto

se infere com a maior evidencia de elle asseverar ‹|ue no anno passado

mandára armar um navio, em que tornasse para o Brasil o portador

João de Souza. Sepois no anno de 1532 diz o rei, que no passado deter

minára a volta de quem lhe levou a carta, segue-se que a recebeu no pre

cedente de 153l,e por legitima consequencia já nesse anno de 153! estava

Martim Affonso em S. Vicente : c porque ainda não tinha sahido da corte

aos 20 de Novembro de 1530, em que se passou o Alvará citado, é a ul

tima e infallivel conclusão que a armada sahio depois de 20 de Novembro

de 1530, e chegou ao Rio de Janeiro no primeiro dia do anno dc 1531.

Assegurão os nossos historiadores, que o capitão-mor da esquadra era

donatario, quando partio do reino; affirmão que o motivo principal da sua

viagem fora povoar a sua Capitania ; dão por certo que a sua custa aprom

ptáratodaa arma la ; dizem que nella conduzira casaes; accrescentão que

seu irmão Pedro Lopes tambem era donatario nesse tempo; contão final

mente que veio com Martim Affonso, e nessa occasião povoou a Capitania

de Santo Amaro. Todas estas noticias, que eu n'outr0 tempo acreditava

como artigos de fé historico, estão muito longe de merecer firme assento;

porque umas são muito duvidosas, e outras absolutamente falsas, como

irei mostrando nas seguintes reflexões.

Nenhum dos autores que li, dá a noticia de ter Martim Alfonso pelejado

com Francezes, no decurso da sua viagem; porém é certo, que encontrou

(1) .1nn. hiat., dia 1 de Janeiro, S li, tom. 1, pag. lt.
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norsarios desta nação, e os obrigou a renderem-se : depois de .chegarem a

S. Vicente, mandou parao reino uma das náos apresadas. Isto consta da

carta que el-rei lhe escreveu, como se pode ver adiante ; ignorão-se porém

as circumstaiicias da batalha, e o lugar do combate.

nilbm prospera e breve navegação chegou a 23 graos, ou 23 e 11 minu

tos de latitude meridional, como querem outros : nesta altura forão appa

recendo serras altissimas no continente, e varias ilhas no mar. Ordenou o

capitão-mor aos pilotos, que se approximassem á costa, e no primeiro de

Janeiro da 1531 divisou um boqueirão por todos os lados cercado de horri

veis penbascos, e no meio delle uma grande lage, que dividindo as aguas

em duas partes, forma outras tantas barras, ou entradas para uma bahia,

que terá de diametro como oito leguas, e 24 de circumlerencia, na qual

desaguão muitos rios. Os naturaes da terra chamavâo-lhe Nietheroy (t), e

Martim Alfonso den-lhe o nome do Rio de Janeiro, por a ter descoberto

no primeiro deste mez (2). Elle mandou que a esquadra surgisse lóra da

barra, e desembarcou junto ao Pão de Assucar ern uma praia, a que por

isso chamárão muito tempo Porto de Martim Affonso. Explorando o ter

reno, achou-o povoado de innumeraveis Tamoios. Indios bellicosos e

desconliados: logo conheceu que só por meio das armas poderia estabele

cer-se em terras desta nação; e porque a força da sua esquadra não era

tanta, que além da victoria, assegurasse a permanencia da nova povoação,

não quiz, como prudente, expôr-se á conlingeneia de uma guerra perigosa.

Esta foi, a meu ver, a razão por que não deu principio á Colonia em um

porto e sitio tão excellente como o do Rio de Janeiro.

Discordão entre si os nossos autores a respeito da viagem em que des

cobrio o dito rio. Jaboatão (3) diz que o achára na volta de S-. Vicente -

para o reino em 1532, e Santa Maria (b). que o descobrio nesse mesmo

anno. porém na viagem de Lisboa para o Brasil Nesta ultima circumstan

cia eonformo-me com o autor do Anno Historico z porque os nomes da

dos por Martim Alfonso aos lugares que se vão seguindo ao Sul do Rio de

Janeiro, porsuadem que os foi pondo successivamente quem iiavegava do

Polo Árctico para o Antarctieo, e não ás avessas. As aguas e ilhas denomi

nadas pelo referido Capitão existem na costa pela mesma ordem, que no

Calendario estão os dias Santos, cujos são os nomes postos por Martim

AlIonso. Depois do primeiro de Janeiro, segue-se o dia de Reis a 6, o de

S. Sebastião a 20, o de S. Vicente a 22: da mesma sorte nessa costa, e ca

minho do Sul, primeiro está o Rio de JaneiroJogo Angra dos Reis, mais

adiante a ilha de S. Sebastião, e ultimamente a de S. Vicente.

Outrosim mal podia aquelle grande homem descobrir o Rio de Janeiro

neste mez, indo de volta para o reino em 1532; porque no campo de

 

(t) Vasconcellos, Vida do P. Anchieta, liv. ll, cap. t.

(2) Santa Maria, Jun. histor., t' de Janeiro, Slntom. L

(3) Preamb.. Digfu. I-V, Estanc. 2, n. 51;, pag. 110.

(tz) Ann. histor., dia 1° de Janeiro, ä lt.
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Piratininga assignou a sesmaria de Pedro do Góes aos 10 de Outubro do

dito anno de 1532, e na Villa de S. Vicente a de Francisco Pinto aos li de

Março de 1533. e assim fica demonstrado que não voltou para o reino em

Janeiro de 1532.

Com o desengano, de que não lho era possivel fundar a sua colonia no

Rio de Janeiro. mandou levantar as ancoras,e seguio o caminho de Oeste.

Depois de ter navegado Ii leguas, doscobrio a barra da Tijuca, que despre

zou. por não ser capaz nem de embarcações medianas: pela mesma razão

não tomou a barra de Guaratiba, outras li Ieguas distante da mencionada

da Tijuca. Costeou a ilha. ou restinga da Marambaia, que só tem 5 lagoas

de comprido (t). e não tli como escreve Pita (2). e mais adiante avistou

uma ilha, que demora na altura ‹le 23° e 19', á qual deu o nome de' II/uz

Grande. por serem menores outras muitas. que povoão o seu contorno.

Entre ella e o morro de Marambaia formou a natureza uma barra admi

ravel com largura dc duas leguas: por aqui entrou a armada. e achou-so

dentro de uma enseada muito espaçosa, a que o Capitão denominou Art

gra dos Reis, por ter chegado a ella em 6 de Janeiro, dia a que os Portu

guezes chamão dos Reis. r

0 assumpto que propuz de expurgar a historia destas Capitanias. obriga

me a examinar a fonte, donde proveio o nome do rio a que chainão do

Frade. Na terra firme defronte da Ilha Grande entre as villas de Parati.

e Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis, mora o celebre Frade

bem conhecido dos moradores, e navegantes da costa: elle é uma ponta

mais alta da serra. que vista de longe parece um Franciscana com o capcllo

na cabeça, e esta semelhança foi a causa de lhe chamarem o Frade. Na

mesma paragem corre um rio, a que appellidão do Frade, por vir da serra

onde elle existe. Esta é a origem verdadeira do appellido, e não a outra

assignada pelo Chronista da provincia de S. Antonio do Brasil. Este escreve

que o rio se dizia do Frade, pela razão do haverem morto os Gentios em

uma das suas margens, em odio da Fé, a um religioso da Ordem Sera

fica. que de S. Vicente lhes fóra- ensinar os degraus do Christianistno pelos

anuos de 1523. Como havia de ir de S. Vicente o Prégador nesse tempo.

se muitos anuos depois chegarão os primeiros povoadores, e com elles o

fundador desta villa?

De Angra dos Reis sahio a esquadra pela outra barra tambem excellente

do Cairuçú. e foi continuando a derrota até a Ilha dos Porcos. a que uma

sesmaria a-ntiga chama Tapéra de Cunltambéba, por mlla ter existido uma

aldéa, de que era Cacique Cunbambéba, aquelle Indio que na sua canoa

conduzia para S. Vicente ao Veneravel P. José de Anchieta, quando vol

tava de Iperoyg, onde fora solicitar, e ajustar as pazes com os Tamóios

de Uöatyba eLarangcíras (3). Passou ávante da ITha dos Porcos, e dei

 

(t) Pimentel. Rotcir. do Brasil. pag. 306.

(9) Amor. Poring., Ilv. ll. .n. 98. ›

is; vamo... rica ao P. Joé aczinznma, nv. 1, cap. a. n. 2., pag. as.
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xando á mão direita a Enseada dos Maramomis (f), arrostou uma ilha

alta na latitude de 23 gráos e 148 minutos. a qual deu o appellido de S.

Sebastiãmpor delle rezar a Igreja nesse dia: depois de passar esta ilha, foi

continuando a viagem por espaço de mais de 12 leguas, como querem os

vizinhos, ou de 8, seguindo escreve Pimentel (2), por não metter em conta

as voltas da terra. Aos 22 vio uma barra com fundo sufficiente para ca

ravelas, patachos, e outros vasos de semelhante lotação; e como o religioso

Donatario costumava assignalar os lugares mais notaveis com os nomes de

Santos, cujos erão os dias em que a elles chegava a primeira v , demar

con com o titulo de Rio de S. Vicente a barra por onde entrou no dia deste

Martyr gloriosissimo, que escolheu para Patrono da sua Colonia.

0 territorio desta harradistinguião os Indios com o appellido Buriquioca,

que quer dizer casa de Buriquis (Buriquis são uma especie de macacos).

No principio denominárão desta sorte a um monte, que ali fica adiante

da fortaleza, ao qual chamáráo casa, ou viveiro de Buriquis, por habita

rem muitos nesta paragemmnde sempre os achavão os caçadores: ao depois

communicou-se o nome proprio só do outeiro a toda a sua vizinhança, e

tambem á barra. Esta é a origem verdadeira da denominaçãme não a que

assignão os velhos destas villas, os quaes izontão, que os Indios, quando a

primeira vez chegarão á fortaleza de Martim Alfonso. darão-lhe o nome de

Buriquíoea. ou casa de Buriquis. por serem os cabellos dos brancos nella

moradores da mesma côr destes animaes, cujo pello é ruivo. A falsidade

desta tradição mostra-se com uma sesmaria passada por Antonio Rodri

gues de Almeida, Capitão-mor de Santo Amaro, em Santos aos 6 de Maio

de 1566 (3), na qual diz o Capitão:

‹‹ Por Domingos Garocho, morador na villa de Santos, me foi feita uma

petição, dizendo nella, que me pedia lhe désse.... as terras que estão

além da fortaleza da Bertioga. começando do morro a que os Indios cha

mão Buriquioca. ››

Consta desta sesmaria, que o nome foi posto pelos Indios ao morro, e

não á fortaleza, a qual o tomou do tal outeiro, ou para melhor dizer, do

sitio onde ella foi edificada, ao qual se havia já communicado o appellido

do morro; nós dizemos Bertioga por corrupção do nome composto Buri

quioca.

Este territorio, e toda a costa circumvizinha, assim para o Norte como

para o Sul, pertencia a varias aldeas situadas no campo sobre as serras:

asilhas de S. Vicente. e Santo Amaro,c tambem a terra firme adjacente, e

suas praiasdefendiâo os Indios,pela unica conveniencia de uellas pescarem,

e mariscarem. Eis-aqui a razão por que Martini Alfonso não vio aldêa algu

 

(l) Os antigos cliamavão Enseada do: Illaramomis, Guaramomír, como escrevem

alguns, a uma, que fica junto ao Bairro de S. Selmsdãuala qualse lembra Luiz Serrão

Pimentel. Arte de navegar, u. 3. pag. 229 da Edição Lisbonetise em 1681.

(2) lloteir. do Bras., pag. 307 da Edição de 1762.

(3) fartorio da I'r‹›v. da faz. R. de S. Paulo, Iiv. de lleg. dc Scam., t. 1562,

pag. lvl.
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ma, depois que passou a enseada dos Maramoniia. Indios particulares em

lodo o tempo, e povos inteiros em certos mezes, vinhão mariscar na costa:

escolhião entre os mangacs algum lugar enxuto, aonde se arranchavão, e

dali sahiäo como enxames de abelhas a extrahir do lodo os testacêos ma

ritimos. E' iadizivela immensidade que colhiáo de ostras, berbigões, ame

joas, sururús de varias castas. e outros mariscos; mas a pesca principal era

de ostras, e berbigões, ou porque gostassem mais delles, ou porque os

oncontrassem em maior cópia, e colhessem com facilidade. De tudo isto

havia, e ainda hoje ha muita abundancia nos mangaes da Capitania de S.

Paulo. (`.o|n os taes mariscos se sustentavão emquanto durava a pescaria,

o resto seccavão. c assim beneficiado conduzião para suas aldêas, onde

lhes servia de alimento por algum tempo. As conchas lançavão a uma

parte do lugar, onde estavão congregados. e com ellas formarão montões

tão grandes, que parecem outeiros a quem agora os vê soterrados.

Daqui nasceu escreverem alguns autores, que é mineral a materia de

que se faz a cal em varias partes da America. Enganarão-se, mas com des

culpa; porquea terra conduzida pelas aguas e ventos para cima daquelles
montões, formou sobre ellos crustas tãol grossas, que n'algumas partes che

gão a ter capacidade para sustentarem. como sustentáo, arvores bastante

mente altas, que sobre ellas nascérão.e se conservão sempre viçosas. Tanta

é a antiguidade destas Osteiras (assim lhe cliamão na Capitania de S.

Paulo)que a humidade pelo decurso dos tempos veio a dissolver as conchas

de algumas dellas, reduzindo-as a uma massa branda, a qual petrifican

do-se pouco a pouco com o calor, formou pedras tão solidas, que é neces

sario quebra-las com marrões,ou alavancas, antes de as conduziram para

os fornos, onde as resolvem em cal. Destas conchas dos mariscos, que co

mérão os Indios.se tem feito toda a cal dos edificios desta Capitania desde

o tempo da fundação até agora, e tarde se ambaráõ as Osteiras de Santos,

S. Vicente, (Ionceiçâo, Iguape, Cananéa. dtc. Na maior parte dellas ainda

se conservão inteiras as conchas. e n'algnmas achão-se machados (os dos

Indios erão de feixe muito rijo).pedaços de panellas quebradas. e ossos de

defuntos: pois que se algum ln‹lio morria no tempo da pescaria, servia de

cemiterio a Osteira, na qual depositavão o cadaver, e depois 0 cobrião

com conchas.

A barra da Bertioga existe na latitude Austral de 23° 52' e demora en

tre a terra firme,_ que vai correndo da banda do Rio de Janeiro, e uma

ilha de ls ou Ei leguas.a que chamão de Santo Amaro. Aonde acaba esta ilha

que corre para Sudoeste, principia uma enseada de duas leguas de largo

e nella desagua o lagamar de Santos por duas barras: a primeira mais

Septentrioiial chamão Barra Grande, e a outra appellidão Barra de S.

Vicente, por ficar junto desta villa. E' opinião, ou erro commum. que a

esquadra de Martim Alfonso entrou pela mencionada barra de S. Vicente:

dizem que nesse tempo ainda ella conservava fundo sufficicnto para núos

maiores, e que depois se areara, e hoje sómente é capaz de canôas.

Nada disto se conforma com a verdade; porque nem a esquadra entrou

pela barra de S. Vicente, nem ella se deteriorou, nem é só capaz para
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canôas. Pescadores velhos, que por ali passarão quando erão rapazes, as

segurão que nunca a virão com mais aguas do que agora tem; e se para

ella corressem areas, não havia de permanecer na mesma consistencia ha

tantos annos. 0 seu fundo é pouco; mas não tanto como dizem : o (Boro

nel Affonso Botelho de Sampaio, commandando a Praça de Santos por

commissão do General de S. Paulo D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mou

rão, mandou sonda-lo, e achou-se que era muito bastante para sumacas.

A ruiudade desta barra consiste principalmente em ser muito estreito o seu

canal, e dar este uma volta pelo meio de dous baixos, que o rodêão, e

promettem naufragio infallivel se a enibarcação guinar para algum dos

lados.

0 manuscripto de Dionysio da Costa diz que a entrada foi pela Bertioga:

isto mesmo dicta a boa razão, e contesta a fortaleza, que Martim Affonso

mandoulevantar naquelle portmquandosaltuu em terra,para se aquartellar

a gente de desembarque. Como a esquadra vinha do Rio de Janeiro, ex

plorando a costa, primeiro havia do descobrir a barra da Bertioga, que é

a mais Septentrional de todas; e a razão persuade que entrarão por ella

na supposição de que era unica, por ignorarem os Pilotos nesse tempo

que mais adiante ficava a Grande. Somente loucos desprezarião a dita bar

ra grande pela de S. Vicente,depois de estarem na enseadaã vista de ambas

e podendo desembarcar em qualquer dellas.

Não é excogitavel a razão que movesse ao cbefeda esquadra a antcpôr

uma barra perigosissima a outra excellente. Se o- introito foi pela terceira

barra, porque não desembarcou a gente no mesmo lugar onde aodepo-is

se fundou a primeira villa? Que razão houve para se levantar a fortaleza

na Bertioga, e não juntoá barra de S. Vicente? Todos confessão, que os

Conquistadores desembarcárãme se fortificárão na Torre da Bertioga: isto

supposto, para se acreditar, que primeiro entrarão pela terceira' barra, é

necessario crer que Martim Affonso passou pela primeira da Bertioga

muito sufficiente. e não quiz servir-se della, que de proposito não quiz

entrar pela segunda do meio perfeitissima, efoi introduzir-se pela terceira

de S. Vicente perigosissima; que depois de estar dentro desta sahio com

igual perigo , desprezou segunda vez a Barra Grande, e foi buscar a da

Bertioga menos boa. que ali desembarcou os colonos, e construiu a for

taleza sem tenção de fundar a villa nesse lugar; e finalmente, que terceira

vez navegou deste porto para o de S. Vicente, andando e desandando pela

costa com viagens retrogradas. Qualquer Capitão, que não fosse demente,

deixaria de commetter semelhantes desacertos, quanto mais um General

tão cordato como o primeiro Donatario de S. Vicente.

Ainda teimão os moradores desta villa, que todos os navios antigamente

entravão pela sua barra, e davão fundo no porto de Tumiarú: oonfirmão

esta noticia, mostrando da outra banda na terra firme os alicerces de um

edificio, a que chamão Trapiche velho; e dizem que este era a casa da

alfandega, onde se despacbavão as cargas das embarcações. Eu antes de

descobrir o documento, que logo hei de citar, já duvidava muito que a al

an dega tivesse existido tão longe da villa, c além do rio, cujo transito é



--i67-

perigoso quando venta. Ao depois averiguei que os antigos chamavão

trapiches as casas onde se faz assucar, e outrosim que as ruínas são de

um engenho .que ali teveleroriymo Leitão. Que o trapiche fronteiro a

Tumiarú foi engenho deste dono, prova-se com o termo da licença, que

elle pedio á camara, e o povo lhe concedeu aos 1h de Agosto de 1580

para naquelle sitio erigir um trapiche com casa de purgar, e capella (t).

Por evitar c trabalho de copiar o termo, que é extenso, trasladarei só

mente o seu titulo, o qual diz assim:

a Auto que os ofliciaes da camara mandárão fazer de como o Senhor

Capitão Jeronymo Leitão pedio licença para fazer um trapiche em terras do

Concelho da banda d'além. »

Com este documento se convence que os vestígios não são de alfandega;

e com outro se mostra indubitavelmente, que nos primeiros annos entra

vão as núos pela barra do meio,a que hoje chamão de Smtosm ancoravãojun

to ú foz,ou barra do rio de Santo Amaro de Guaibqdefronte pouco mais ou

menos do lugar onde agora vemos a fortaleza,ou Estacada do Crasto. O tal

segundo documento éasesmaria das terras. onde ao depois se fez. e agora

existe a fortaleza grande deSanto Amaro: passou-a Gonçalo Monteiro na villa

de S. Vicente no ultimo dia do mez de Dezembro (2) de 1536, as terras fo

rão concedidas a Estevão da Costa,e o Capitão confrontou-as desta maneira:

‹‹ Da ilha de Guaibe, onde e' o porto das náos, defronte desta ilha de

S. Vicente, onde todos estamos.... e da banda do SnLpartem com a barra,

e porto da dita ilha de Guaibe,e desta de S. Vicente, que é onde ancorão

as naos quando vem para este porto de S. Vicente. u

Consta pois desta sesmarimque a barra de S. Vicente tambem era barra

da Guaibe,aquella ilha que agora se diz de Santo Ámaro,e a barra da ilha

de Santo Amaro é a grande do meio; porque o rio deste Santo mette-se no

canal da Barra grande, e não desagua no de S. Vicente. Consta mais, que

no porto de Guaiba commum para ambas as ilhasmncoravão as náos, que

vinhão para S. Vicente: logo não surgião no porto de Tumiarú duas

leguas ou mais distante doporto de Santo Amaro. Em conclusão, por isso

mesmo que a data de Estevão da costmeristente na ilha de Santo Amarode

Guaibe, partia com a barra, eporto, onde lançavão ferro as náos, quando

vinhão para a villa de S. Vicente. devem todos confessar, que as náos

mencionadas entravâo pela Barra Grande, e davão fundo junto á boca do

rio de Santo Amaro; porque estamos vendo, quea ilha do Santo Abbade

confina com a Barra Grande, e não parte com a terceira chamada de S.

Vicente,entrc a qual barra terceira e a ilha de Santo Amaro demora toda

a ilha de S. Vicente. Isto se confirma com oque diz Pedro de Magalhães

Guandavo, escriptor de autoridade (8).

 

` (1) Archie. da Cam. de S.Vie., llv. de Vereaç. fabricado por João Gago, a f. 117.

pawsgarta da Proved. da Faz. R. de S. Paulo, liv. de Reg. de Seamar., t. 1526,

g. .

(3) Hist. da Proc. de S. Cruz, a que chamamos Brasil, impressa em Lisboa cm

1576, zap. 3.
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a A ultima Capitania é de S. Vicente, a qual conquistou Martim Alfonso

de Souza : tem quatro povoações; duas dellas estão situadas em uma ilha

' que divide um braço de mar da terra firme a maneira de rio.... llste braço

de mar, que cerca esta ilha, tem duas barras, cada uma para sua parte:

uma dellas é baixa. e naõ muito grande, por onde não podem entrar

senão embarcações pequenas, ao longo da qual está edificada a mais antiga

povoação de todas, a que chamão S. Vicente. Uma legua e meia da outra

barra (que é a principal por onde entrâo os navios grossos, e embarcações

de toda a nianeira, que vem a esta Capitania) está a outra povoação cha

mada Santos, onde por respeitn desta escala, reside o Capitão, ou o seu

Loco-Tenente, com os Ofliciaes do Concelho, e governo da terra. »

A boa fé com que escrevo, obriga-me a não occultar outra noticia, que

pareoe destruir quanto fica dito. Da petição feita por Jeronymo Leitão,

quando pedio licença para edificar o seu trapiche. consta que Martim Af

fonso, dando por sesmaria ao velho Antonio Rodrigues as terras fronteiras

a Tumiarú, reservam um pedaço dellas, para ahi se crenarem as embar

cações. As palavras do supplicante forão as seguintes:

a Martim Alfonso... deu na dita terra ao Concelho um tiro de arco em

roda para varadouro dos navios n (porque naquelle tempo parece que

varavão ali).

Seas náos entrassem pela Barra Grande, e ancorassem junto ao Rio dc

Santo Amaro, ali mesmo as havião de varar: em tal caso seria desneces

sario ir concerto-las defronte de Tumiarú, nem é verosimil que as va

rassem em lugar tão remoto do ancoradouro: porque as terras doadas a

Antonio Rodriguesdistão ao menos duas leguas da fozdo rio deSanto Amaro

certo é logo que os navios, quando aqui assistio o primeiro rlonatario,

entravão pela terceira barra, e ancoravão junto á villa de S. Vicente.

Para se dissolver este sophisma, não é necessario mais do que notar-se

a causa motiva da doação. Martim Alfonso reservou o pedaço da terra para

varadouro dos navios. e de que tamanho havião de ser embarc ações que

se varavão em terra? Não podiáo ser grandes, e eu já tenho confessado,

que pela terceira barra podem entrancomo entravão antigamente, segun

doo lugar citado de Gandavo. lanchas, sumaquinhas, e outros vasos me

nores. (Note-se que os antigos nesta Capitania davão o nome de navio a

todaa embarcação de quilha. que não era canoa). Outrosim varias em

barcações não pequenas podião chegar ao porto de Tumiarú. sem entra

rem pela barra de S. Vicente, mas introduzindo-se pela da Bertioga, ou

pela Grande, e rodeando as ilhas pelo interior do lagamar que fica entre

ellas e a terra firme. Para varadouro das ditas embarcações menores é

que Martim Alfonso reservou o tiro de arco em roda. Não pareça insigni

l ficante ao leitor a averiguação da burra, por onde entrou a armada; por

que a essa deu Martim Alfonso o nome de Rio dc S. Vicente, e é muito

necessario saber-se, qual das tres barras é o Rio primario de S. Vicente,

para se conhecer a baliza principal, por onde se dividião as Capitanias dos

uous irmãos, entre cujos descendentes donatarios houve grandes contro

versias, por causa da tal baliza.
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Uma das fabulas introluzidas na historia destas Capitanias tem por

objecto a opposição, que, dizem. Íizerão os Guaianases aos nossos primei

ros conquistadores. Pita,mais do que todos, exagerou as porfiadas guer

ras de Martim Alfonso com os naturaes da terra , mio duvidando assegurar

que a este Capitão tão conhecido por suas victorias, fora necessario valer

se de todo o seu esforço, para triumphar da contumacia com que lhe resis

tirão os ditos Guaianases (t). O P. .Iaboatão,que ordinariamente se chega

mais a verdade, confessa que o primeiro donatario não experimentou

muitas contradicções dos barbaros, e comtudo assenta que os expulsou

a' forçadarmas (2). Vasconcellos diz que a Capitania de S. Vicente até

o tempo da sua fundação estivera povoada de multidão de Gentios. que as

armas portuguezas afugentarão para as partes do Rio da Prata (3).

Se este Chronista quiz dizer que tambem nas ilhas de Santo Amaro. e

S. Vicente, e na costa mais proxima a ellas, residião aldeas de iulieis, no

toriamente se contradiz; pois elle mesmo confessa adiante (li), que junto

ao mar não havia povoação de Indios, e por isso fora o P. Leonardo Nu

nes ao campo de Piratininga em busca de meninos gentios, para os dou

trinar. Nos archives e sesmarias, onde a cada passo se encontrão aldèas

situadas n'outra.s partes, irão acho o menor vestígio de alguma na mencio

nada porção da costa : as primeiras de que as sesmarias fazem nienczio

para a parte do Sul, ostavão adiante do Rio de Itanhaem, e nenhuma acho

para o Norte, antes de chegar a enseada dos Maramomis. Lernbra-tiie

muito bem, que o dito P. de Vasconcellos (5) faz menção de uma aldea

situada junto á fortaleza da Bertioga, onde diz o mesmo autor succedeu o

caso das luzes e musicas eelestiaes, que virão, e ouvirão, o Capitão, da

sobredita fortaleza e sua mulher, emquanto o P. José de Anchieti orava

na capella da referida aldea. Tambem não se esquece, que no archivo do

Convento de Nossa Senhora do Carmo da Villa de Santos (6) se conserva

um auto de inediçãii de terms, e delle consta que ao Norte da relatada

fortaleza em distancia de uma legua ha um lugar a que chatnavão Aldda

Velha; porém esta é a mesma onde succedeu o dito prodigio, a qual ainda

não existia quando chegarão osPortuguezes,e teve principios muitos annos

depois da nossa povoação, sendo Reitor do Collegio de S . Vicente o Than

rnaturgo do Brasil: compunha-se de Maramomis, que voluntariamente

buscárão a companhia dos Portuguezes, e o Capitão-mor situou naquella

paragem (7).

Aespada sempre vencedora de Martim Alfonso de Souza foi um raio

que nunca causou estragos onde não encontrou resistencia. O respeito de

 

(t) America Poring., ltv. ll.

(2) Jalmatão, Preantb. Digres. IV.

t3) Vaswnc., Chron., ltv. l. n. 611. pag. 61.

(ltš 11h71,.) J

(5 i a o . osdde Anchieta Iiv. Ill. ct 9. n. 5. .l87.
(m rue. 11.. n. to. ' ' P' ' M

(7) Vasconc. supra, n. 2 e 3.

m u»
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Jtião Ramalho, e bons officios de Antonio Rodrigues, lhe conciliarão a

amizade dos Guainazes, a qual elle firmou com a pontual observância das

condições estipuladas. Captivou a vontade dos naturaes da terra, defenden

do a sua liberdade, e perpetuou com attenções a fidelidade dos harbaros,

que não havia de assegurar com injustiças. Não se cortárão no Brasil os

louros, com que a sua fortuna, e o seu merecimento,lhe tecerào as coroas:

outro havia de ser o theatro das suas proezas,e a campanha onde conseguis

se o respeitavel nome de Heróe com maior gloria,triumphando das nações

mais bellioosas, e reis principaea da India.

Como, pois, não vio aldêas nesta costa. assim que os navios derão fun

do, mandou logo examinar 0 terreno mais proximo á barra, no qual só;

mente achárão os exploradores algumas cabanas dispersas e vazias. A

barra da Bertioga serve de margem Septentrional uma planicie de terra

firmo,que se vai prolongandopela beira do mar alto com extensão de muitas

leguas : da outra banda do Sul fica uma ilha, a que os Indios appellidavão

Guaiba, derivando este nome de certas arvores assim chamadas, que alli

se criavão em grande numero. Esta escolheu o Capitão-mor para o desem

liarque. e primeira residencia da sua gente, conformando-se com o estylo

ordinario dos nossos amigos oonquistadores, os quaes nas suas fundações

antepunhão as ilhas a terra firme,por serem ellas mais defenàaveis,quando

os sitiudos conservão maior força maritima do que seus expugnadores.

Todo o Capitão deve ser acautelado: conformando-se com esta maxima,

e tambem com a outra, que manda aproveitar as occasiões opportunas,

ordenou Martim Affonso que se levantasse uma torre para segurança e

defensa dos Portuguezes no caso de serem atacados pelo Gentio da terra.

Deu-lhe principio na mencionada ilha em uma praia estreita no lugar

onde hoje existe a Armação das Balêas. Como o forte constava de madeira

e terrão, materiaes de que havia grande cópia em Guaiba, e os otficiaes

trabalhavão com diligencia,brevemente ficou o edificio com a capacidade

necessaria para nelle se aquartolarem todos os povoadores e soldados,

desnecessarios nas embarcações.

Quando estas apparecêrão, e demandárão a barra, estavão no mar pes‹

cando alguns Indios de Serra acima, os quaes espantados da grandeza dos

navios. que lhes parecérão monstruosos,por nunca terem visto senão ca

nôas, remárão com força para terra, e forâo embocar-se nas matas, donde

se puzerão a espreitar o destino da frota. Vendo que ella entrara, dera

fundo, e lançara em terra homens brancos, que se estavão fortificando na

ilha, fugirão para o sertão. O temor, e desejo de anticiparem a noticia de

tamanha novidade, servio-lhes de estimulo, para correrem mais ligeiros,

c chegando com brevidade á sua aldea. contarão que havião entrado pela

barra da Bertioga canôas de grandeza desmarcada, e dizião que compa

radas com as maiores das suas, a todas levavão a mesma vantagem, que as

arvores mais altas a humilde e rasteira grama: outrosim rioticiárão que

' os navegantes estavão levantando uma fortaleza em Guaibe, onde habi

tassem seguros. _

O Cacique da aldêa dos fugitivos, em ouvindo esta relação, assentou,
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que o insulto requeria prompto castigo z mas como para isso não erão bas

tantes as suas tropas, fez logo aviso aos lilaioraes seus vizinhosjemlirarirlo

lhes a necessidade que havia de todos expulsarem os insoleiites, que

infestavãoas suas praias. Primeiro do que aos outros, participou a novi

dade a Tebyreçá, Senhor dos campos de Piratininga: este era um rei,

ou Cacique, a quem toda a nação dos Guaianazes dava alguma obedienciu

e as outras commarcans respeitavão muito, por ser elle o Cacique mais po

deroso, e o melhor guerreiro do seu continente.

Perto de Tebyreçá morava João Ramalho, aquelle Portuguez que aqui

chegara muitos annos antes: elle fazia vida marital com uma filha do Re

gulo, e este lhe participou sem demora a noticia que acabava de receber.

Ouvio-a Ramalho com alvoroço grande, porque logo assentou que a esqua

dra era de Portuguezes; e como até o tempo em que elle sahira do lteiiio

nenhuma outra nação passava a linha, julgou com sólido fundamento

que a esquadra navegava para o Oriente, e impedida de ventos contrarios,

arribára á Bertioga. Firme nesta opinião, e desejoso de evitar a guerra,

que se dispunha contra os brancos, solicitou o soecorro, onde os barbaros

buscavão o augmcnto das suas forças. Depois de persuadir ao sogro, que

os forasteiros erão seus nacionaes, e lhes succedêra o mesmo, que havia

acontecido a elle Ramalho, propóz-lhe grandes conveniencias que poderião

resultar-lhe de receber henigno aos hospedes desconhecidos ; procurou

move-lo a compadecer-se de uns infelizes. que perseguidos dos mares, e

ventos coutrarios, buscavão a terra com o unico fim de salvarern as pro

prias vidas ; e supplicou-lhe a permissão de os ir defender com parte do

seu exercito.

Ouvio-o com attençzão o Regulo, e capacitado das suas razões, annuio a

supplica: resolveu finalmente amparar aos hospedes. e na frente de 500

Sagittarios marchou para a Bertioga. Não se descuidava Ramalho de apres

sar o soccorro, receiando que se adiantassem os Indios das outras aldêas,

e derrotassem aos nossos. Como os esquadrões brasilicos excedem na bre

vidade das suas marchas a todos os exercitos do mundo, não só pela razão

de consistir o seu trem nos arcos, e frechas dos soldados, mas tambem pelo

grande exercicio que elles tem de viajarem , empregando todos os dias da

sua vida em discorrer por campos, e serras fragosissimas, occupados no

exercicio da caça, e além disso os apressava Ramalho, chegou o soccorro á

Bertioga primeiro do que os inimigos, e com tanta brevidade, que appa

receu no terceiro dia depois do desembarque.

Já neste tempo estava cavalgada a artilharia, e o forte em termos de re

sistir ; avistárão-se os Indios, e o Capitão-mor deu as ordens necessarias

para uma vigorosa defensa. Estando a gente de guerra postada nos luga

res competentes, divisárão um homem, que caminhava com passos largos

para a fortaleza; e tanto que chegou a distancia donde pudesse ser ouvido,

levantando a voz, e fallando em lingua portugueza, entrou a co: gratular-se

com os seus nacionaes, fazendo todos os esforços por lhes persuadir que

nada temessem. E' inexplicavel a admiração dos Portuguezes, quando virão

homem branco, e ouvirão o idioma da sua patria em lugar que suppunhão
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habitado só de féras e ba rbaros: parecia-lhes illusão dos sentidos o mes

mo, que nn realidade percebião, e para se livrarem da duvida, consulta

vão uns aos outros, fazendo reciprocas interrogações. Desenganãrão-so

finalmente, e então foi seu gosto igual ao seu espanto. Apresentou-se Ra

malho ao CapiLão-tnónnarrou-lhe os successos passados da sua vida.e asso

gurou-Ihe que a instancias suas vinha o Senhor da terra a defendo-lo com

os Indios que alivia.

Depois de agradecer Martim A fIonso este serviço a João Ramalho. cheio

de admiração pelo que tinha ouvido,recebeu a Tebyreçá com os obsequios

devidos a um Principe, e bemfeitor, de quem tanto dependia o bom exito

da sua viagem. Logo ajustou com elle perpetua alliança,e os Indios feste

jzirão as pazes com rusticas, porém sinceras demonstrações de alegria.

Vinhão ornados com manilhas, e plumas de pennas, que os Portuguezes

muito gostairão de vér pela variedade e formosura de suas cores linissimas.

Os Selvagens despediõo setas ao ar, cantavão, dansavão ao som de instru

mentos desentoados. festejo a que correspondérão os brancos com a har

monia do outros maisfaccordesfi tambem com o estrondo da artilharia,para

elles tão medonho, como para os nossos insolIrivelo estrepito de suas fes

tivaes algazarras.

Prosegiiião as festas. com que os bons Píratininganos solemnisavão a

nova alliança. quando forão chegando as patrulhas das outras aldéas com

intenção de hostilisarem aos forasteiros: vendo porém, que os favorecia

Tehyrcçá. seguirão o seu exemplo, e contrahirão amizade com os Portu

guezes. Como os Gtiaianazøs moravão no campo sobre a serra, facilmente

permittirão que os amigos Europoos se situassem na costa, por entenderem

que lhcs não havião de impedir a pescaria. Finalmente o estrondo bellico,

e apparato marcial, veio a converter-se em demonstrações alIetuosas, e

signaes da estimação que os Indios fazião da nossa amizade.

Retirárão-se elles para as suas aldéas, e Martim Affonso despachou para

o Reino o navio apresado aos Francezcs, no qual escreveu a el-rei por João

de Souza. dando-lhe parte de que chegara a S. Vicente, e de como ia

explorar o restoda costa até o Rio da Prata (l). Deixando em terra a gente,

que traizia para povoar, fez embarcar a soldadesca, e marinhagem da es

quadra. Nesta derrota não só descobrio muitos portosjlhascnseadas. cabos,

e rios inrognitos: mas tambem levantou varios padrões nos lugares con

vi-nientes,para testemunharem a posse que tomara pela Coroa de Portugal.

Erigio o primeiro defronte da ilha da Cananéa em outra, a que izhanião do

Cardoso. Depois de estar occulto mais de dous seculos este padrão, achou-o

‹› Coronel Alfonso Botelho de Sampaio e Souza aos 16 de Janeiro de 1767,

examinando aquelle territorio com intento de levantar uma fortaleza. Na

altura de 30 gráos dcscobrio o nosso conquistador um rio, que se ficou

chamando de Martim Affonso,por ser elle o primeiro Européo,que oachou

d'
 

(1) Carta Reg. que vai iidimilr, § 120.
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e demarcou (t). Junto da barra do Rio da Prata na ilha de Maldonado

assentou outro marco com as quinas de Portugal; e subindo por elle acima

perdeu nos baixos um dos seus navios (2).

Se foi certa a historia, que refere Cliarlevoix (3), não se contentou Mar

tim Alfonso com explorar sómente a margem Oriental deste grande rio;

pois conta o .Iesuita Francez,que achando-se Sebastião Gaboto nas vizinhan- _

ças do Rio Terceiro 30 Ieguas acima de Buenos-Ayres, vira chegar a seu

campo um Capitão Portuguez chamado Diogo Garcia, o qual ia reconhe

cer o paiz por ordem do Capitão Geral do Brasil, e tomar posse em nome

de el-rei de Portugal. Diz mais, que Gaboto, por não ter as forças necessa

rias para impedir,que os Portuguezes senhoreassem aquellas parles,tomára

a resolução de fazer alguns presentes a Diogo Garcia, e hospeda-lo no forte

do Espirito Santo. Daqui se infere,que Martim Alfonso mandou reconhecer

as duas margens do Rio da Prata, o tomou posse de ambas ; mas não o

podia fazer, nem encontrar a Gaboto nas vizinhanças do Rio da Prata em

o anno de 1526, porque nesse tempo ainda se achava em Portugal, e não

tinha vindo ao Brasil. Bem pode ser que as acções de Gaboto no Rio da

Prata sejão suppostas,e inventadas por politica : isto persuade o silencio dos

hsloriadores Portuguezes, e a falsidade da época em que dizem succedera

o facto que acabo de relatar.

Todos os nossos historiadores concordão em que Martim Alfonso desco

brio a costa Meridional do Brasil; mas discrepão entre si a respeito de

algumas circurnstancias. Vasconcellos (lt) diz que depois de examinar a costa

até o Rio da Prata, voltzira para a altura de 2h gr. e 1/2, e ali fundára a

villa de S. Vicente: pelo contrario Jaboatão (5), governando-se por um

manuscripto antigo, quer que a fundação precedesse alguns annos a viagem

do Rio da Prata; e accrescentn que dando~se el-rei por mal servido de

Martim Alfonso se deter em povoar a sua Capitania, e não ir logo reconhe

cer a costa. como lhe havia ordenado, o chamára á corte, e o despachára

para a India com o emprego de Capitão-mor dos mares do Oriente.

O manuscripto por onde se guiou o Padre ó indigno de credito: cu o

supponbo escripto por algum ignorante dos successos antigos, em tempo

muito posterior ao facto. Em chegando a S. Vicente a esquadra, avisou ao

tlapitão-mór a el-rei por João de Souza, que ia correndo a costa até o Rio

da Prata, como so verá na carta que aliaixo hei de copiar : logo

é necessario suppormos mentiroso a um varão da qualidade de Martim

Alfonso, e além de mentiroso, insensato, para acreditarmos que leve o de

saccordo de illudir a seu Monarcha, sabendo muito bem que não era facto

clandestino a sua demora em S. Vicente, e por isso antes de muito tempo

havia o Rei de conhecer o engano: além de que,se alguns annos retardasse

 

(t) Vasconc.. lfotic. antec. daafcous. do Bras., liv. l, u. 6.'t.

(2) Vascouc., Chron.,liv. l. n. 63, pag. 60.

(3) Hist. de !-'ara_q.,loin. l, anno 1526.

Ut) (`ltr:nt., liv. I, u. 63.

(5) Prau-nb. lligrcss. li, Estanc. l, u. (JU, pag. 37.
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a viagem do Sul,em todo esse tempo deixaria de participar á côrte os effei

tos da diligencia, que lhe fora incumbida ; e esta falta de aviso seria liastaii

te motivo para conhecer o Soberano, que o chefe da esquadra mentira

quando lhe assegurou que ia correndo a costa.

Vé-se na carta, que o Monarcha, supposto desejava que a armada se

recolhesse com brevidade, deixou ao arbítrio do commandante a sua volta

para o Reino. ou demora no Brasil : se pois o Rei ordenou que Martim

Affonso decidisse a questão de ir, ou ficar, como havia de manda-lo reco

lher por se ter demorado ? Nem se pode responder, que depois desta ordem

veio outra contraria; porque o Soberano escreveu por João de Souza a 28

de Setembro de 1532. e Martim Affonso voltou para o Reino na menção

de 1533, e o tempo de seis mezes pouco mais, ou menos, é espaço muito

breve para sahir de Lisboa João de Souza, chegar a S. Vicente, desta villa

avisarem ao Soberano que estava enganado; mandar elle recolher o enga

nador. ir este explorar a costa até o Rio da Prata, voltar para S. Vicente,

e dahi fazer viagem para a corte. A pena, com que dizem castigára D.

João III a desobediencia, é outro argumento de que o nosso Capitão nun

ca commetteu semelhante culpa. 0 castigo, segundo diz o manuscripto,

consistio em mandar el-rei para a India ao culpado com o emprego de Ca

pitão-mór dos mares do Oriente. Este cargo, que n'outro tempo se dava em

premio de grandes serviços, e a sujeitos de quem se fazia muita confiança,

é prova clarissima de que Martim Affonso se havia conduzido como delle

esperava seu amo.

0 P. Vasconcellos não se explica bem nesta materia: se a sua tenção

fora persuadir, que o donatario antes de embarcar pessoa alguma da arma

da, explorou a costa até o Rio da Prata, faltaria á verdade o Chronista

por ser innegavel que o Capitão-mor em chegando ao Rio de S. Vicente

logo deu principio ao forte da Bertioga, onde desde esse tempo até agora

sempre assistirão alguns Portuguezes: nem é presumivel que um Cabo

tão prudente, depois de estar na terra,ondo pretendia situar a sua colonia,

expuzesse sem motivo urgente ás consequencias de uma navegação tão

perigosa, como a do Rio da Prata, expuzesse, digo. os colonos, que com

tanto trabalho e tão grandes despezas havia conduzido do reino, não para

examinarem a costa,mas sim para cultivarem a terra. Se porém queria dizer

o Padre, que Martim Affonso deu principio á villa de S. Vicente na volta

que fez do Rio da Prata. em tal caso é muito verosimil a sua noticia eu

assim entendo ao Chronista da Companhia; e por isso me conforme com

elle nesta parte, assentando que Martim Affonso não deu principioá villa

de S. Vicente quando aqui chegou do reino, mas sim depois de correr toda

a costa: antes disso sómente construio o forte da Bertioga.

Nesta occasião entrou a armada pela Barra Grande do meio; e dahi por

diante sempre os navios maiores ancorárão junto ao Rio de Santo Amaro

de Guaiba. E' certo, que oCapitão mandou passar os colonos. que deixara

na Bertiogtnpara a Ilha de S. Vicente, ficando na de Guaibe tão sómente os

militares necessarios para guarneccrem a fortaleza. Eis-aqui a razão por
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que Gonçalo Honteiro, fallando da ilha de S. Vicente na sesmaria que

atraz citei, disse:

‹‹ Defronte desta ilha de S. Vicente, onde todos estamos. »

E' na verdade cousa digna de admiração, que tendo já Martim Affonso

perfeito conhecimento de todas as tres barras, e de ambas as ilhas, quando

se resolveu a deixar a Bertioga, escolhesse para fundação da villa o lugar

onde a situou junto á terceira barra, por onde não podião entrar embarca

ções maiores, e não a fundasse no principio da praia d'Embaré, junto ao

sitio destinado para porto; mas nãoé difficultoso penetrar a causa que

para isso teria.

Na Barra Grande defronte deSanto Amaro havia terreno capaz de cidade

muito populosa; porque a ilha de S. Vicente nesta paragem forma uma

planície, que se vai alongando por espaço de uma boa legua para Oeste até

o outeiro de Marcpé, e com dobrada extensão pelo rio acima; porém a

maior parte deste valle é muito humida. e costuma alugar-se no tempo das

aguas; e como a esquadra chegou em Janeiro, um dos mezes do verão,

quando são mais frequentes e eopiosas as chuvas, penso que o Capitão

achou alegada a praia de Embaré, e por isso foi abrir os alicerces no fim

da de Tararé. Concorria mais a circumstancia muito attendivel de não ha

ver fonte junto ao lugar destinado para porto; e se aqui fundasse a villa

terião os moradoreso detrimento de irem buscar agua para beberem á Ilha

de Santo Arnaro, expondo-se ao perigo da travessia da barra.

Por estas, ou alguma outra razão, que ignoro, levantou .a villa no fim

da praia de Tarare' junto ao mar em sitio alguma cousa distante do porto

de Tumiarú, entre o qual e a povoação se intromette um outeiro. O lugar

da villa não permittia desembarque, razão por que mandou o Capitão-mór

abrir uma estrada, que começava em S. Vicente, seguia pela praia de Ta

raré, continuava pela de Embaré, e ia finalisar no sitio onde hoje existe

o forte da Estacadmquasi defronte do RíodeSantoAmaro. Por aqui se con

duzião para a villa as cargas menos pesadas, e as outras ordinariamente

ião pelo rio em canôas até Tumíarú. Para Matriz erigio uma Igreja com

o titulo de N. Sra.da Assumpção: fez cadêa, casa do ConceIho,e todas as

mais obras publicas necessarias; foi porém muito breve a duração dos seus

edificios; porque tudo levou o mar.

No anno de 15h? já não existia a casa do Concelho,e a povoação se tinha

mudado para o lugar onde hoje existe, segundo consta de alguns termos

de Vereações desse tempo, nos quaes acho que os Camaristas se con

gregárão na Igreja de N. Senhora da Praia em 1 de Janeiro e 11 de Março

e na de S. Antonio em 1 de Abril e 20 de Maio do dito anno de lält2, por

ter o mar levado as casas do Concelho (1). Pela mesma razão se assentou

na Vereação de 1 de Julho desse anno fazer casa nova para o Concelho (2).

Aos 3 de Janeiro de 151›3 levarão em conta a Pedro Collaço, Procurador

 

(1) Archie. da Cam; de S. Vic., Cad. de Vercaç., anno 1552.

(2) Cad. cit.
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do Concelho no anno antecedente. a quantia de 50 réis, que se havião

gastado em tirar do mar os sinos, e pelourinho; 300 pagos a Jorge Mendes,

que o merecera no pelourinho da praia. 20 a quem o conduzio para a

villa, e 250que satisfizera a Jeronymo Fernandes por dar a pcdra, barro,

e agua necessaria para novamente se levantar o dito pelourinho (1). Tam

bem a Igreja Matriz veio a padecer o mesmo infortunio, como provão a

circumstancia dc se extrahirem do mar os sinos, e a outra de dar o povo

faculdade aos Camaristas em Janeiro de 15-'t5 para mandarem fazer nova

Igreja com alicerces de pedra. e o mais de taipamobertzi de telhas,ou patiz,

á custa do mesmo povo (2). Hoje é mar o sitio onde esteve a villa.

A nobreza, com que Martim Affonso povoou S. Vicente, foi mui nume

rosa, e mais distincta do que suppõe até os mesmos que della descen

dem. Ver-se-hia bem provada esta verdade, se chegasse a impriinir-se a

NobiliarchiaHistorica e Genealogica da Capitania de S. Paulo,que deixou

incompleta o Sargento-mor PedroTaqucs deAlmeida Paes Leme (') por seu

fallecimento em Janeiro de 1777, depois de haver empregado na sua com

posição, e em outros muitos preciosos manuscriptos concernentes a Capi

tania de S. Vicente c S. Paulo, alguns 50 annos, examinando para isso os

Cartorios de todas as villas desta Capitania,assim Seculares, como Ecclesias

ticos. Santa Maria diz, quando falla da villa de Santos (3):

‹‹ A villa de Santos é uma das quatro principaes da Capitania de S. Vi

cente, c dista de S. Paulo 12. legoas. Povoou-a Martim Affonso de Souza de

muita nobre gente, que comsigo levou de Portugal. ››

As memorias antigas respectivas ao Brasil, que se achão no Sanctuario

Marianna, e não se encontrão n'outros livros, merecem grande attenção;

porque seu autor, quando escreveu os tomos IX e X do tal Sanctuario,

tinha adiante dos olhos,e cita muitas vezes a Historia manuscripta do P. Fr.

Vicente do Salvador. Este Religioso veio á Capitania de S. Vicente pelos

annos de 1598 na companhia de D. Francisco de Souza, sendo Custodio da

sua Provincia de S. Antonio do Brasil, cuja Chronica escreveu por esse

tempo, e levou comsigo para Portugal em 1618 (lt). Precedeu a Vascon

cellos, e a todos os que compuzerão Historias no Brasil.

O Chronista da Provincia de Santo Antonio do Brasil conforma-se nesta

parte com o P. Santa Maria, e de mais accrescenta que Martim Affonso

trouxera casaes na sua armada (5):

‹‹ Com uma esquadra de náos á sua custa. em que conduzio varios casaes

e muitas pessoas nobres, partio do reino, &c. ››

Pelo que respeita á conducçáo dos casaes, não posso concordar com o P.

 

(i) cad. ca.

(2) Cad. ch.

(3) Sanctuario Marianna, tom. X, Ilv. ll, tlt. t2, pag. 112.

Hil Jaboat . IJifires. 5. I-lslaiic. V Iii finc, pag. 228.

(5) Preanib. Digrcr. Inllstanc. I.n. 116, pag. 36.

(') Vide atlianlc. liste tnanuscriplo original pára cm nossas mãos c nos qnto de

gn a para il lllfilurla gvncalogtca das familias brasileiras.



Jaboatão: o contrario do que elle diz infere-se da sesmaria das terras de

Iriripiranga, concedidas pelo Capitão-rnór Gonçalo Monteiro ao rneiriiihii

de S. Vicente João Gonçalves,em A de Abril de 1538. Entre varios titulos

da sua fazenda de Santa Anna conservava minha mãi D. Anna de Siqueira

e Mendonça uma escriptura de troca, quo o dito João Gonçalves fez com

Antonio do Valle em S. Vicente aos 3 de Julho de 1538, o nella vem co

piada a sesmaria, na qual diz o Capitão mór:

a Por João Gonçalves, meirinho morador em esta villa de S. Vicente,me

foi feita' petição, que lhe désse um pedaço de terra nas terras de lriripi

ranga, para fazer fazenda como os outros moradores,visto como era casado

com mulher, e filhos em a dita terra, passa de um anno, c é o primeiro

homem, que á dita Capitania veio com mulher casado, só com determi

nação de povoar, &c. ››

Se Martim Affonso trouxera casaes na sua armada, não allegaria João

Gonçalves como serviço especial, ter elle sido o primeiro, que veio casado,

e com mulher; quando muito diria, que foi dos primeiros: menos faria

semelhante allegação a Gonçalo Monteiro, o qual era um Sacerdote, que

acompanhou ao primeiro donataiio, e ficou parochiando a Igreja de S. Vi

cento, e por isso muito bem saberia, que o meirinho não fora o primeiro se

na mesma occasião e armada tiverão mais alguns conduzido suas mulheres.

Com elfcito vierào muitos casaes do reino, e das ilhas, assim da Madei

ra, como dos Açores, segundo consta do livro dos Registros das sesmarias:

porém todos, depois de estabelecidos na terra os primeiros povoadores, a

maior parte dos quaes, ou forão, ou mandárão vir suas mulheres, e filhos,

como tambem consta das suas sesmarias, nas quaes vem as petições, que

elles fizerãmallegando que carecião de mais terra,além da que já possuiáo,

por terem chegado suas mulheres, e filhos. Ora, não é verosimil, que vies

sem casaes na primeira esquadra: como nesse tempo ainda não havia co

lonia alguma regular de Portuguezes no BrasiLninguem quereria embarcar

sua familia para região tão distante, e tão pouco conhecida, sem primeiro

se ver o successo de Martim Alfonso. A primeira mulher branca, que pas

sou a Noca Lusitania, foi a de João Gonçalves; mas parece, que nem esta

se embarcou na esquadra do dito Martim Affonso. Em 1538 allegou o mei

rinho na sua petição por estas formaes palavras : Visto como cra casado

com mulher e filltos em a dita terra, passa de um anna. Quem diz: Passa

de um anno quer indicar menos de dous,e por esta conta chegou a primeira

mulher branca muito depois da éra de 153t,"'em que Martim Aflouso des

cobrio a sua Capitania.

(Fr. Gaspar da Madrede Deos, Mcmniafiapmle S. Viccntc,Ed.deLisb.1797.)

IIARTIM AFFSNSO DE SOUZA.

Sabe-se que determinando el-rci D. João Ill repartir a costa Brasilica em

capitanias, a tempo que Martim Alfonso de Souza se achava nella, lhe dera
t :a
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uma de ccmleguas, e a seu irmão Pedro Lopes de Souza, que andava com

elle, outra de cincoettta; do que os avisou por uma carta datada a 28 de

Setembro de mil e quinhentos e trinta e dous, na qual dizia se lhes remet

tião as doações; mas, como estas não apparecem, e só outras, que se lhes

passarão em trinta c quatro e trinta e cinco. depois que voltarão ao reino,

irao sabemos, se as capitanias que então se lhes derão, são as mesmas que

primeiro se lhes ollerecêrão; parecendo evidente que no caso de serem as

mesmas, não forão repartidas a principio, como elfectivamente forão ao de

pois, ficando em parte encravadas uma na outra.

Fosse como fosse, o certo é que a carta de doação a Martim Affonso foi

passada,ao menos assignada na cidade de Evora a 20 de Janeiro de qui

nhentos e trinta e cinco. tempo em que elle já tinha partido para a India;

e especifica que esta Capitania (a qual ao depois teve o nome de S. Vicente)

se estendia do rio Macahé até doze leguas ao sul da ilha Cananéa (onde está

a barra deParanaguá),exceptuando um pedaço de dez leguas contadas do rio

Cairupací, hoje Jiquiriqueré, até o de S. Vicente (l).

A capitania de Pedro Lopes de Souza, que era a de Santo Amaro. com

prehendia as dez leguas mencionadas. e quarenta ao Sul immediatamente

aquella outra.

A de S. Vicente não tinha ainda quarenta annos, quando se lhe tirou

quasi metade para acrz-ação da do Rio de Janeiro. Com a mudança de

possuidor desapparecérão os limites mediterraneos de ambas as capitanias,

e ajurisdicção dos governadores começou a ampliar-se pouco a pouco sobre

os terrilorios onde ao depois se creárão as províncias de Minas Geraes,

Goyaz, Matto Grosso, Santa Catharina e Rio Grande do Sul á medida que os

Paulistas tão nelles plantando colonias.

A autoridade de Herrera, como se disse n'outra parte, parece sufficiente

para não duvidarmos que em S. Vicente havia Feitoria para resgate dos

Indígenas em quinhentos e vinte e sete; mas a licença. que Martim Alfonso

concedeu a Pedro Góes em 3 de Março de quinhentos e trinta e tres para

poder mandar dezesete escravos forros de todos os direitos e fretes que cos

tumavão pagar prova exuberantemente que ella existia, ao menos para

este trato. Uma vez que havia Feitoria, devia haver navegação para lella,

e os Indios não podião espantar-se dos navios da armada de Martim Af

fonso. como cousa nova, e nunca vista. como pretende o autor das Me

morias para a historia desta província: mas não sabemos. em que anno,

nem por quem fora estabelecida esta Feitoria. O mesmo escriptor attesta

nos que Martim Affonso achára aqui dous Européos. Antonio Rodrigues, e

João Ramalho; os quaes elle imagina terem escapado de algum naufragio

na costa; quando parece tão provavel que elles ou fossem agentes da l-ei

 

(t) E' de notar que postoqiie a Capitania de Martim Alfonso de Souza tivesse cem

Iegiian de costa. e as dos outros donatarios só cineoenta. succedeu ficar a deste com

menor areapti numero de leguas quadradas, pelo muito que a costa tcm recolhido para

Oeste, c por esta não correr Norte Sul, corno nas daqueltes outros.
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toria. ou vivessem á sombra della, como incrivel que fossem os unicos Eu

ropêos aqui estabelecidos; porque os estabelecimentos deste genero entre

barbaros sempre tiverão muita gente.

(Ayres do Casal, Corographia Brasilien, tom. 1, pag. 201, ediç. de 1817.)

MARTIM AFFONSO DE SOUZA.

As instrucções da costa septentrional participadas pelos exploradores re

feridos, não davão conhecimentos mais amplos; e para conseguir as des

cobertas além dos mares ao Sul da Bahia, determinou el-rei que se armasse

uma esquadra, cujo commando entregou, no anno do 1530, a Martini

Alfonso de Souza, seu conselheiro. Dando-se á vela este novo. e ultimo in

vestigador, no fim do mesmo anno com poucos dias de navegação chegou

aos 23" de latitude meridional, e 3h22 22' de longitude, ou de 22", 54',

de latitude, 42°, 38' de longitude de Londresz' e avistando ahi as serras

notaveis do continentempproximou-se á sua costa,para registrar as ilhas que

povoão o mar, e descobriu a enseada, a que os Tamoyos chamavão Nic

tlteroy (cuja expressão no idioma portuguez significa Mar morto). toda

circulada de horríveis penhascos, mas conhecida em diante com o nome

de Rio de Janeiro. que lhe poz o mesmo explorador, por aperta-lo no

dia 1°de Janeiro de 1531.

Para conhecer o terreno, mandou surgir a esquadra fóra da barra, e

desembarcou junto ao escarpado e alto penedo.que se diz Pão de Asmrar,

n`uma pequena praia intitulada até certo tempo Porto de Illartim Affonso,

mas conhecida posteriormente por Praia Vermelha, em razão da cor. que

em certas estações do anno toma a area. Persuadido, porém. que só pelas

armas poderia fazer algum estabelecimento em lugar habitado e povoado

de Indios valentes, bellieosos, e descoufiados. aliás dotados de partes boas

e deseonhecendo a fertilidade do puiz. esfriou no gosto de fundar alii a

primeira colonia portugueza: por cujo motivo, levantando ancora, proseguio

no costeio dos mares do Sul até o lamoso rio da Prata, situado na latitude

de 35° e longitude de 331°, 20' em que está o Cabo de Santa Maria na

ponta do N. do rio, ou na latitude de 35° 26' 37", em volta do qual fundou

a sua capitania de S. Vicente, sita em 20" de latitude.

Sem desprezar comtudo o projecto primeiro, pcrmittio amplas datas de

terra aos que se ollerecerâo para viver tanto no territorio descoberto, como

no de toda a costa: mas sabendoposteriormente el-rei da fertilidade do paiz,

depois que a industria dos povoadores novos mostrou a grandeza de seus

fructos,deu ás concessões antecedentes melhor fórma.

(PizarroJlIem. do Rio de Janeiro, tom. 1°, pag. 7, Ed. de 1820.)

MARTIJI AFFONSO DE SOUZA.

O estabelecimento dos Hespanhóes no rio da Prata. as diligencias que os

Francczes fazuio para se estabelecer segunda vez em Itamaracá, as contes
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tações cada vez mais vivas entre as cortes de Portugal, Hespanha e Fran

‹_-a a este respeito, e outros motivos alheios deste lugar, determinárão por

lim ao Sr. D. João III a oolonisar o Brasil; e começando a por em pratica

a sua resolução. enviou a este continente Martim Alfonso de Souza (bem

conhecido na historia da India) com uma nova expedição. Este benemerito

fidalgo partio de Lisboa pelos fins de Novembro, ou principios de Dezem

bro do anno de 1530, ou já em 1531 segundo alguns historiadores escre

vem ; veio avistar o Cabo de Santo Agostinho. foi á Bahia de Todos os San

tos. onde se demorou algum tempo, scguio dali para Porto Seguro, onde

entrou. e tendo partido dirigiu-se a bahia de Santa Luzia, á qual deu o

nome de Rio de Janeiro em razão de o ter avistado no primeiro dia deste

mez do anno de 1532 (1). Seguio daqui para o Sul,e foi dando aos lugares

.__da costa que ia avistando successivamente os nomes dos Santos de que

M ."' rezava ocalendario nos dias em que os descobria; e por isso deu o nome

de S. Vicente ao porto que avistou, e onde entrou em 22 de Janeiro, 0

qual até então se chamava -rio dos lnnocentes. - Aquise demorou alguns

mezes, e começou o estabelecimento de uma colonia, para o que muito

eooperárão os vous Portuguezes João Ramalho, e Antonio Rodrigues, que

havia armos, viviâo entre os Indigenas, casados, e estabelecidos (2). Em

fim depois de 10 de Outubro do mesmo anno (3), partio para o Sul, con

tinuando na exploração da costa até 0 rio da Prata, onde aportou, e esteve

até 21 de Dezembro de 1532 (lt). B' verosimil, que nesta viagem para o

 

(t) Fr. Gaspar da Madre de Deos, autor das memorias paraa historia da Capitania

de S. Vicente, pretende mostrar, que Martim Alfonso avistou o lilo de Janeiro no pri

meiro dia do anno de 1531, o que não mc parece exacto; porquanto o Alvará que

trouxe comsigo Uartim Alfonso, pelo qual o Sr. D. João ill, lhc concrdia autoridade

X de dar sesmarias ais pessoas que ficassem no Brasil, é cscripto cm Castro Verde aos 20

de Novembro de 1530. em cujo dia diz o mesmo autor que Martim Alfonso ainda se

achava em Lisboa (liv. t', n. 13. e seguintes). Logo, sc elle partio de Lisboa depois

daquelle dia, veio em direitura ao Cabo de Santo Agostinho, foi á Bahia, onde aprisio

nou dous navios francaes que ali encontrou. e se demorou esperando monçã-t propria

de tiavrgar para o Sul, rotno allirmño alguns dos nossos historiadores ; se depois disto

ainda esteve em Porto Seguro, lira evidente que Martim Aflbuso tendo sabido de Lisboa

depois de 20 de Kovemhro de 1530, não podia cliegar ao llto de Janeiro no primeiro

É dia do anno de 1531 : além do que os liistoriadort-s (alguns) escrt-vetn que elle partira

de Lisboa no anno de 1531 ; e portanto em qualquer dos casos segue-se que não podia

chegar ao referido porto senão no primeiro de Janeiro de 1532.
Mw

(2) E' notorlo que Martim Alfonso de Souza veio achar estes dous Portuguezes em

S. Vicente. o que verifica o que escreve llerrera de ter Diogo Garcia em 1526 encon

trado ali um que tratou por bachareLo qual lhe deu seu go-ttro para servir de interprete

no rio de Solis. Porém quando e como forão aqttelles dous nomens para S. Vicente?

lwattcltamp diz que João Itamallio tinha naufragado nesta costa durantea expedição de

' Gonçalo (Joelho z Ilistoire du Brésil, etc.. liv. 3'. pag. 118.

(3) Fr. Gaspar aiiirma que aos -10 de Outubro de 1532 tissignoii Martim Alfonso no

catupo de Piratininga a sesmaria de Pedro dc Góes ; e sendo indubitavø-l que elle foi a

S. Vicente antes de ir ao rto da Prata, e que neste rio se achava cm 21 de Dezembro

de 1539, segue-se que aquella :ssignatura foi feita antes de partir para aquelle rio.

(it) O nosso insignc niathcmatico Pedro Nunes, no seu tratado da Esphcra, relata
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Sul de S. Vicente, Martim Alfonso de Souza pozesse a ilha. até então de

nominada dos Patos, o nome de Santa Catharina. sem duvida pela avistar

a 25 de Novembro, dia desta Santa Virgem e Martyr Do rio da Prata

voltou para S. Vicente, ondese achava em lt de Março de 1533 (1), e neste

anno se recolheu a Lisboa.

O Sr. D, João Ill accelerava no entanto a colonisação do Brasil, e para

mais facilmente a realisar dividi‹› politicamente a costa em grandes porções

de terreno com a denominação de Capitanias, as quaes deu de juro e her

dadea dilferentes vassallos benemeritos com a condição de virem. ou

mandarem conquista-las, e povoa-las á sua custa, as quaes Capitanias re

verter-ão depois todas á coroa em diversas épocas,e por dilferentes motivos.

Nove farão os primitivos donatarios (2), entre os quaes se incluem o so

hredito Martim Alfonso de Souza, e seu irmão Pedro Lopes de Souza : a

Capitania do primeiro continha cem leguas de extensão pela costa, come

gundo doze ao Norte de Cabo Frio, e acabando doze ao Sul da Cana

uéa (3) : principiava aqui a Capitania de Pedro Lopes de Souza com qua

renta leguas, us quaes terminavão na terra alta de Santa Anna pela latitude

de 28°, 20', ; e :tlém disso dez mais. que se achavzio encravadas na doa

çâio de Martim Alfonso desde o rio de Curuparé até ao de S. Viceute.o que

fazia o total de cincoenta leguas. Fica portanto manifesto que a ilhado

Santa Catharina, e grande parte da terra lirme adjacente. que forma hoje

a Capitania deste nome, erât) comprehendidas na doação de Pedro Lopes

de Souza. e que foi elle o seu primeiro donatario; o que tudo melhor se

conhecerá lendo-se a carta da doação deste illustre Portuguezdeita emEvora

aos 9.1 de Janeiro de 1535 (á).

(Brito, Memoria da Capitania dc Santa Catltarina, Ed. de 1829.)

 

rertas duvidas que lhe propoz ttlartim Alfonso sobre o nascimento e occaso do sol. que

elle obsenou no dia no sotsticitt do Capricoruio em 1532, estando lundeado no rio da

Prata, o que assaz prova que Martim Alfonso lá se achava ttaquelle dia.

(1) Fr. Gaspar nas sobrcditas ntemorias a paz. 16 e 138. afirma que aos [t de Mar

ço de 1533 assignou Martim Affonso em S. Vicent»- a sesmaria de Francisco Pinto : 6

evidente que isto succeoett depois que aquette voltmt do rio da Prata. porque no mes

mo anno regressou a Portugal, e no seguinte de 153Lt partio para a India, como é

notorto.

(2) Eis aqui os setts nomes: o escrlptor João de Barros foi tlonatarío da (lapitattia

do Ntaraultão. que elo-gata até a Parahyba. Duarte (bellto Pereira, da de Pernambuco.

Francisco Pereira Coutinho. da Bahia. Jorge de Figueiredo Correa, dos lllteoa. Pedro

de Campo Tourinho, de Porto Seguro. Vasco I-'t-rttzttttles Coutinho, do Fâplrito Santo.

Pedro de Goes. dos campos de Goltacaz. .Martim Alfonso de Souza, de S. Vicente. Pedro

Lopes de Souza, de Santo Amaro.

(3) Veja-se a carta de doação de .\iartim Alfonso de Souza : e tambem o Fora! de S.

Vicente, dado pelo Sr. D. João Ill, cm 7 dc Outubro de 153/4.

(lt) Vem transcripta na historia genealogica da cosa real portugueza, tom. 6°. n. 35.

pag. 326 a 333 : por etta se tnostra que l'edro Lopes tambem toi donatario de outra

(äpltanizt ao Norte de Pernambuco. ‹l.-. 30 teguas pela costa. as quaes começavão na

illta de Itamaracá, e acabarão na ltaltia tia 'fruição pela latitude de 6".
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MARTIM AFFONSO DE SOUZA.

Supposto que as noticias communicadas por aquelles tão dignos coäno

graphos portuguezes, dessem bastantes conhecimentos da costa septentrio

nal, erão todavia escassos os dos mares e continentes ao Sul da Bahia de

Todos os Santos, até o rio da Prata, aondo se diz que chegara Americo

Vespucio. Isso moveu e inllammou o constante enthusiasmo daquelle so

lierano pela sua gloria e felicidade nacional de mandar explorar ú custa do

thesouro por Martim Affonso de Souza,pessoa distincta pelos seus serviços

e nobreza qualificada, descendente da familia dos Souzas, que recebeu

ordem para povoar o paiz que descobrisse e conceder sesmarias aos povoa

dores: e assim lhe foi outorgado pelo alvará de 20 de Novembro de 1530.

Elle se embarcou, e se fez á vela immediatamente para o Brasil, o que

consta da carta regia de 23 de Setembro de 1532, accusando o recebi.

mento da que lhe cscrevera o mesmo benemerito eapitãomór, por via de

João de Souza, onde dera noticia da sua feliz chegada ao Brasil, e que ia

correndo a costa do rio da Prata, dizendo-lhe el-rei que no anno antece

dente tinha mandado apressar um navio para voltar João de Souza a ter-se

com elle. Conseguinteinente, já elle em 1531 estava no Brasil, correndo

a costa para o rio da Prata.

Suppôz o padre Francisco de Santa Maria no seu Anna Historico, dia

1° de Janeiro, § P, tit. 1°,pag. ls, que Martim Affonso sahira deLisboa em

1531, e descobrira o Rio de Janeiro em o 1° do anno de 1532: este facto

historico foidestruido pela carta de 23 de Setembro, pela qual el-rei lhe

avisava que em 1531 quizera mandar voltar para a sua companhia a João

de Souza,o qual levára á augusta presença as relações circumstanciadas das

descobertas daquelle Martim Affonso, e portanto se dá mais evidente crença

historica que a sua viagem ao Brasil fora immediatamente depois da assig

à, natura daquelle alvará de 2 de Novembro, para ser então verificada a sua

cmffmlfitfllficrišafitiwwrfiílëif*
VTem igua contra icçao a asserçao os ns oriadores, assim naturaes,

como estrangeiros, que datárão uns a descoberta da Capitania de S. Vi

cente muito antes da éra de 1531. e depois della outros, como o abbade

Valemont, que suppôz a mercê della feita ao donatario em 1549, bem

como 0 seu addicionador Pedro de Souza Castello Branco, quando aliás as

duas cartas da doação regia forão datadas em 1531 e 1535. Os Hespanhóes

pelo contrario datárão aquelle descobrimento em 1516, relatando com in

discrição a fabulosa historia de Aleixo Garcia, e assignalando a razão por

que chamão Rio da Prata ao Paraguay. 0 padre Jaboatão no preambulo,

digres. IU, est. 1', n. 136, erradamente assignalou a vinda daquelle famoso

capitão em 1525, e é igualmente inacreditavel o que escreveu ojesuita

francez Charlevoix quando affirmou que Ruy Mosqueira em 1530 derrotára ._

nas vizinhanças de Cananéa oitenta Portuguezes, mandados de S. Vicente

pelo governador general do BrasiLdando aquelle titulo a Martim Affonso,

quando aliás nesse anno ainda estava em Lisboa. e só foi governador gene- ,

ral Thomé de Souza, e não aquelle, que teve só o titulo de capitão-mor.
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Supposto um só dos nossos escriptores não tenha escripto haver pelejado

navalmente o grande Martim Affonso de Souza com os Francezes. no de

curso da sua viagem. é indubitavel que derrotára diversos corsarios, aos

quaes bateu, obrigando-os a se renderem, pois que desses gloriosos succes

sos fez menção a carta regia referida de 23 de Setembro de 1532, dizendo

assim no principio della: a A náo que cá mandastes, quizera que ficára

antes lá com todos os que nella vinhão: daqui em diante quando outras

taes náos de corsarios achardes, tereis com ellas, e com as gentes dellas,

a maneira que por outra provisão vos escrevo. ››

Com prospera viagem na latitude meridional 22° 54' 2", e longitude

occidental ltä' 37' 59" descobrio as altissimas serras do continente do Rio

de Janeiro com varias ilhas ao mar: e ordenou então aos pilotos que se

approximassemá terra. No 1° de Janeiro de 1531 avistou uma maravilhosa

foz, circulada de horrivets penhascos, e no meio de les uma extensa agem,

que repartindo as aguas em duas partes, formava outras tantas entradas

para uma bahia, com perto de 32 leguas de circumferencia, que os Indi

genas chamavão Nictheroy. Martim Affonso lhe deu o nome de Rio de Ja

neiro, e ali mandou surgir a esquadra fóra da barra, desembarcando ao

pé de um outeiro,que os Francezes (que posteriormente occuparão debaixo

do commando de Nicoláo Villegaignon), segundo o testemunho do ab

l›ade Lery na sua Historia Navigationis in Iirasiliam, pag. 162, chamárão

Le Pot de Beurre, e os Portuguezes Pão de Assucar, em a adjacente praia

que por dilatado tempo conservou o nome de Martim Affonso, e depois de

Praia Vermelha: explorando o lugar, reconheceu ser a povoação dos bel

licosos Tamoyos, vingativos e desconfiados; então persuadido que só pela

via das armas poderia fazer seguro o estabelecimento, e que para esse ef

feito não trazia a esquadra sufticiente forca para vencer a indisposição que

observava nos indígenas, julgou conveniente não expôr-se a uma desairosa

luta, quando convinha adiantar os descobrimentos da costa do Brasil até o

rio da Prata.

Discordão os nossos escriptores a respeito da viagem em a qual o dona

tario descobrio o Rio de Janeiro . Jaboatão no seu Preambulo. digress. lt,

est. 2', n. 5h, affirmou que fôra na volta de S. Vicente para Portugal em

1532: e Santa Maria no seu Anno historico, no 1° de Janeiro, § 11°, disse

que fôra na viagem de Lisboa para o Brasil, o que é verdade que se confir

ma até pela natureza das descobertas que se forâo fazendo, navegando, e

seguindo do pólo arctico para o antarctico, e até pela conformidade com o

Calendario Romano, 'ide quem receberão as invocações as terras aonde se

aportava.

Começou em o 1' de Janeiro por esta tão memoravel cidade do Rio de

Janeiro: no dia 6 do dito mez assignalou a descoberta' da ilha Grande, que

so dignificou com o titulo de ilha dos Reis,porque a igreja celebrava a ado

ração dos reis do Oriente ao Salvador do Mundo: o dia 20 do mesmo Ja

neiro marcou a época da descoberta da ilha de S. Sebastião, em que o

calendario celebra o seu martyrio; e finalmente a 22 do mesmo mez a fun

dação da Capitania, que tomou o nome de S. Vicente, por ser aquelle do

,__
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martyrio do Santo. nome que conservou até a éra de 1700, visto que então

se creou a comarca de S. Paulo, o berço do heroísmo Paulistano. Parece

pois que todas aquellas descobertas forão feitas na viagem do reino para o

BrasiLe não deste para aquelleJanto mais que no campo de Piratininga so

assignou a sesmaria de Pedro Góes aos 10 de Novembro de 1532, e na villa

de S. Vicente a de Francisco Pinto em 1o de Março de 1533, estando a

regressar para Lisboa.

Era muito natural, depois da intima persuasão em que esteve o donata

rio de não poder fundar a sua colonia no Rio de Janeiro, que soltando as

velas, e progredindo sua derrota, topasse quatro leguas a (leste a barra da

Tijuea, que negava ancoragem ás embarcações de alto bordo, e achando

depois outras quatro leguas adiante a foz da Guaratiba, costeando a ilha e

restinga de Marambaia tque sómente tem cinco leguas de extensão, e não

quatorze como refere Pita), descobrisse a ilha a que deu o nome de Ilha

Grande, em comparação de diversas outras que se lhe manilestárão na al

tura de23° 19'. Forinou a natureza entre a llha Grande, e a restinga de

Marambaia, uma foz de duas leguas de largura, pela qual entrou a armada.

Convidava este lugar a fazer grandes estabelecimentos: porém o donatario

julgou mais acertado levantar a ancora, e fazer-se á vela, sahindo por outra

foz, igualmente bella, e chamada Cairucu, e proseguio até a ilha que tem

Q nome de Porcos, deixando á direita a enseada, que se denomina Mara

momiszonde demora uma ilha alta em23° lv8',a que deu o nome de ilha de

S Sebastião: continuou por mais oito leguasmonde chegou a 22 deJaneiro,

e achou uma foz para galeras e brigues, que a denominou com o titulo de

S. Vicente, com cujo nome dignilicou toda a sua Capitania. Depois de lau

çar os primeiros fundamentos dellênnavegou então até o rio da Prata.

Entrou a esquadra pela foz da Bertioga,que está na latitude septcntrional

23" 52', entre a terra firme. que vai seguindo do Rio de Janeiro, e uma

ilha de quatro a cinco leguas, que chamão ilha de Santo Amaro. No lim

della para o Sudoeste principia uma enseada de duas leguas de largo, onde

desagua o lagamar de Santos por duas fozes;a primeira e mais septentrional

tomou o nome de Barro Grande, e a outra de S. Vicente, por ficar proxi

ma a' villa. Na foz da Bertioga, apenas saltou em terra, mandou levantar

uma fortaleza para por em segurança e a bom recato toda a sua gente;

assestou a artilharia. e pôz. em seu competente deposito tudo o que trouxe.

Elle levou entre os povozidores muitas pessoas illustres, que se fuzião gloria

de viajar, assim para adquirirem conhecimentos da navegação, que tanto

llorecia em Portugal, como para obterem as riquezas que promettião os

descobrimentos do Brasil, á vista das relações daquellas que os Hespanhóes

tiravão das possessões do Mexico e Perú. e outras províncias. '

0 desembarque de tão illustre capitão, foi om um dos portos que se

denominavão Cubatões. os quaes possuião os Jesuítas de Santos, e a que se

deu o nome de Porto de Santa Cruz, dantes pelos lndigenas Armadias.

segundo consta na declaração que fez o mencionado Martim Alfonso na

carta de sesmaria de Ruy Pinto, cuja entrada se fazia pelo outeiro Piraque.

pouco acima da ilha de 'l`eixeira, que foi do capitão-roer _e provedor da fun
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dação, denominado Gaspar Teixeira de Azevedo. Elle teve a felicidade de

não ser perturbado na fundação dos seus estabelecimentos pelos indios.

que espavoridos da grandeza das náos ancoradas, que conduzião tanta

gente, correrão a avisar aos seus as causas da sua admiração. Apenas dc

sembarcado em terra, levantou as obras de fortificaqão no Porto da Bertioga,

successo que derramou muito susto e espanto nos Indígenas que estavão

pescando, que correrão acceleradamente para as povoações internas a

communicarem essa tão estranha novidade. Os gritos de dôr e de espanto

atroávão os ares, o écho os repercutio no mais interior das montanhas, e os

anciões das tribus accordárão para reunirem-se.afim de lançarem fóra das

suas pacificas praias aquella gente desconhecida.

0 Cacique Tyberiçá dos campos de Piratininga, obedecido e temido dos

Guaianazes, como o mais poderoso guerreiro, deu a voz tremenda que os

chamava á guerra. Inesperado successo immediatamente mudou a opinião

daquelle chefe,porque João Ramalho,um dos Portuguezes que varios annos

d'antes havião naufragado naquellas praias, e que achou a graça e os amores

da filha do Cacique. que no baptismo teve o nome de Isabel, e com a qual

se uuira em consorcio natural, conhecendo pela grandeza do successo,

que só podião ser aquelles novos hospedes, seus compatriotas, que dados

ao genio emprehendeder da sua naçêio, surgirão iiaquelle porto, obteve do

sogro soccorre-los, representando-lhe que csses infelizes buscavão na des

graça o scu favor, e que não devia expor-se aos desastres da guerra contra

homens que os ventos e as tempestades havião arrojado ás suas praias e pos

sessões, e que vinhão implorar a sua amizade, e olferecer serviços. buscan

do a terra para salvarem a vida, como a elle succedêra. Obteve por isso a

faculdade de os ir defender com aquelles mesmos que estavão preparados

para lhes fazer toda a casta de males,e oppôr todo o genero de ceutradicções

e obstaculos aos estabelecimentos a que se propunhäo.

Que espectaculo tão tocante não se seguio ao aspecto bellicoso, quando

Ramalho na frente das hordas Brasileiras, se apresentou a Martim Affonso,

e reunidas as suas sagittarias cohortes, fallou aos Portuguezes, saudanúio

e felicitando aquelle illustre commandanle da esquadra, segurando-lho

que prestes tinhão vindo para defende-le, e cooperar com elle na sua glu

riosa empresa ! Aos Portuguezes parecia illusão o que ouviãe: atteutos e

fixos os olhos sobre Ramalho, reconhecião que elle pertencia á sua fiação,

e não podião comprehender como a providencia o salvára, para ser em tão

próspera occasião o seu maior abrigo e salvador. Grilo geral de alegria,

depois de pavoroso silencio,retumbou nos ares: todos o abraçavão e se feli

citavão por tão inesperado acontecimento.

Tyberiçá foi recebido por Martim Affonso com os obsequios devidos á

gratidão e benevolencia, que merecia aquelle principe: a elle deveu os

resultados felizes da creação da nova povoação, e da prosperidade e cultu

ra da sua colonia. Que penna poderia descrever os affectos de que forão

penetrados naquella entrevista, assim os Portuguezes, como os Indígenas.

vendo estes o seu chefe tão inclinado aquelles, desde o primeiro encontro?

Que pureza de expressões do cacique, cujo coração generoso formado para

'Ji
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a virtude, não conhecia a dobrcza e engano? Com que demonstrações de

affectuosa ternura e eiTusão do coração para com os nossos irmãos condoi

dos dos trabalhos, que suppunha sotfridos pelas tempestades? Com ternura

abraçando os consolava, promettendo todos os soccorros c eommodidades,

quo estivessem debaixo da sua possibilidade. Que scena tão admiravel de

tanta sensibilidade! Os Portuguezes forão bem recebidos, e tratados como

irmãos, e na mais franca e leal liospitalidade, se prestárão a servir os

Brasileiros naquelle estabelecimento como amigos generosos.

Mas que estranha fatalidade! Não obstante os odios nacionaes com a

Hospanha nos estabelecimentos do Brasil, seguirão com tudo os encarre

giidos do governo as maxiinas subversivas daquelles conquistadores desbu

inanos,quc comohabito de fcrocidade devastárão aEuropae oNovo Mundo,

propondo-sc antes á violencia, matança, estrago, e total ruína de povos

innocontes, contra os quaes debellárão, que de os conservar por amizade,

e reciprocos interesses: cm parto se assemelhárão as liorribilidades, de

quea natureza tanto se pavorisou, ao que se praticou MS COIOmBS Hospe

nliolas, contra os sentimentos naturaes dos soberanos Portuguezes, que

antes anlielavão a propagação da fé christina,queengrandecerem seus Estados.

As minas de ouro o prata, que na opinião daquelle tempo constituião o que

chamaviio riqueza. mandadas explorar no Brasil, fomentárâo a avareza,

assim daquelles antigos conquistadores, como dos Paulistas, que para ob

terem aquellas ricas acquisições, penetrárão os maistlensos de nossos

bosqiics com uma coragem apenas crivel, e chegarão a internarem-se pelo

Norte nos vastos sertões da Bahia. Minas Geraes, Maranhão, Pará; e pelo

Sul até o rio da Prata (t). Na investigação dos metiies pisárão os mais

ferteis terrenos, que apenas amanhavão para a cultura dos legumes e grãos,

que os devião manter em tão longas correrias, sendo os diversos climas

' por onde transitavão sadios e frescos, cortadas as terras de muitos rios.

que se ião allogar ao mar, abrindo fozes e portos seguros e impenetraveis

para a sua defesa.

 

(t) Soutey, Hístoriaflo Brasil iii. 3°, cap. 37. pag 362, dizo seguinte : u Se na

verdade se considerar quão pequena ncsga de terra consiltue o reino de l'ortugi_i|,_ e

quanto esta pequena iiesga é pouco povoada, e que Portugal parte por sitperstiçao,

parte por ciumc. e parte pelo orgulho que predomina no seu caracter tiaciqniil, nao

deriva a assistencia nas suas Goloiiias, da superabitndante população e actividade das

oiitras nações, talvez achar-se-lia que os Brasileiros tem feito maiores e mais rapidos

progressos. em proporção aos seus meios. do que jámais têm sido feitos pelos Colunis

tas das outras iiaçöes. Tão ignorante c falsamcntc tèin os Americanos Portttgiieaes sido

accusados de iuactividade e falta de espirito. Ellcs se tem estabelecido ateo rio_0rel

lana, occasionando muitas disputas com os Hcspanhóes respectivamente 30! llmllö, e

tendo os mais persplcazes seus receios pela segurança ‹to Perú. titles tem aberto o ca

ininlio até o rio Negro, c dahi por uma cadea de rio e lagos tèm certificado o extraor

dinario facto entre os Orellatia e Orenoiico penetrando com suas canoas ¡Ilo B! IIIISSOM

dos ilespanlióes, o que faz remover toda a duvida pelo testemunho de Humboldt, de

cuja aiitoridailc não haappellação. Consta além disto haver uma raça de mulheres guer

rciras. de cuja existencia lia provas tão fortes c cohcrcntes, que se nao pode desacrc

ditar levemente, tendo-se dellas ouvido, que, partindo do centro do continente. poi'

fim ciuzzirão até o Orellana, para a parte dcfiiiyaniia.
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Devendo Martim Affonso prosegirir na sua regia commissão com a intima

confiança que tinha tão justamente concebida da amizade dos Indígenas,

deixou em terra a gente que devia povoar a Colonia, e emharcando os

marinheiros e soldadosmavegou para o rio da Prata, marcando os diversos

portos, ilhas, ensea‹las. cabos, e rios desconhecidos, onde mandou erigir

diversos padrões para testemunharem as possessões que tomara daquelles

terras para o seu soberano. Levantou o primeiro defronte da ilha de Cann

néa, o segundo no lugar que teve o nome de Cardoso, e foi rearhado de

pois de dous seculos a 6 de Janeiro de 1767 pelo coronel Alfonso Botelho de

Sampaio e Souza,no examedaquelle terreno para levantar uma fortaleza que

na altura de 30 gráos descobrio o rio, que se ficou denominando rio de

Martim Affonso, e o demarcou segundo refere Vasconcellos nas noticias

antigas das cousas do Brasil, liv. 1", n. 64. Na ilha do Maldonadojunto á

foz do rio da Prata, levantou um marco com as Quiuas de Portugal. e su

bio por elle acima, perdendo nos baixos um de seus navios, como testifica

o mencionado Vasconcellos no dito liv. 1-, n. 63, pag. 60. Ilxplorou ambas

as margens do rio da Prata, tomando de uma e outra posse para a coroa.

Até essa época os Ilesparthóes não tinhão tocado em taes pontos, nem em

suas margens, ou no interior, levantando povoações ou fortificaçócs.

A carta regia de 28 de Setembro de 1532 tinha deixado a prudencia e á

sabedoria de Martim Affonso recolher-se em breve tempo com a armada, e

por isso elle com a possivel dcxteridade concluio não só a viagem impor

tante do reconhecimento do rio da Prata, acompanhando-o sempre a for

tuna por não ser detido por ventos contrarios, mas tambem pode ainda

lançar os fundamentos da Colonia. creando as justiças, levantando a Igreja,

antes mesmo de se recolher para Portugal, na motiçáo do anno de 1533,

donde tornou a sahir para governar a India no anno de 1531+. Escolheu

para a creação da villa nm lugar, que parecia improprio junto á terceira

foz, querido a Barra Grande defronte de Santo Amaro lhe offerecia terreno

aceommodado para uma populosa cidade; mas elle assim julgou convir

lhe, vendo que a ilha de S. Vicente tinha uma planície, a qual seguia perto

de uma legua para Oeste até o outeiro Marape, e com duplicada extensão

pelo rio acima. Foi edificada a villa na praia de Tacaré, privada de des

emba rque : por cuja razão se fez necessaria a abertura da estrada de S.

Vicente para aquella praia. buscando Embaré, e terminou no forte da es

tacada, fronteiro ao rio de Santo Amaro. Como fosse menos apropriado o

lugar para a fundação da villa, aconteceu que no anno de 1552 já não exis

tia a casa do conselho, edificios, e Igreja, pelos haver destruído o mar,

segundo se annunciou nos actos de Vereauça daquella villa do t" de Ja

neiro de 1542, e de it de Março do mesmo anno, accordando os ofliciaes

da camara em edificar nova casa de conselho no lugar onde ainda lroje foi

o assento da dita villa, e se consignou terreno necessario aos povoadorcs

que acompanhárão ao donatario, para que podessem plantar na ilha tudo

quanto quizessem.

Elle promoveu a agricultura e o commereio a beneficio da sua recente

Colonia : introduzio ali toda a casta de atrimaes domesticos trazidos dc Por
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tugal, e das ilhas : mui principalmente depois de haver subido os campos

de Piratininga, e observando a fertilidade e prosperidade natural dos mes

mos, para a criação de todo o genero de gados, assim vaccum ecavallar,

como das ovelhas e cabras. Introduzio igualmente as cannas doces e varias

frutas, não tendo encontrado um só dos animaes e avu, ou frutas da

Europa, nem algum monumento que designasse com probabilidade, ou

pela semelhança, costumes, e usos. a que povos se podia attribuir a des

cendencia da população Brasilica, das tres partes do mundo conhecido.

Levantou no meio (la ilha um engenho de agua para moer as canas, edi

ficando uma Capella que dedicou a S. José. Aquelle foi o primeiro enge'

nho de assucar do Brasil, do qual sahirão as cannas para as demais Capif

tanias. assim como tambem as eguas, vaccas, e ovelhas (f).

Por duas memoraveis escripturas celobradas em Lisboa (2), constava

igualmente que aquelle donatario com seu irmão Pedro Lopes de Souza,

contrahirão uma sociedade entre João Veniste, Francisco Lobo. e o piloto

mór Vicente Gonçalves, afim de levantarem dous engenhos em sua Capita

nia, obrigando-se a dar para elles as terras necessarias, tocando tres partes

aos socios. e o donatario consignou e deu as terras de S. Jorge, e que

havião sido de Ruy Pinto nos fundos da ilha de Santo Amaro, ao Norte da

villa de Santos, que forma a foz do meio, cujo engenho debaixo de certos

appellidos. já do Sr. Governador. já do engenho dos Amadores, e final

mente de S. Jorge dos Erasmus, foi a final vendido por aquella sociedade

ao Allemão Erasmo Sclieter, o qual tambem comprou o quinlião de Veniste.

(Balthazar da Silva Lisboa, Annaes do Rio de Janeiro, Ed. de f83-i.)

As terras do Brasil são divididas em Gapitanias,

Foi realmente um dos feitos mais importantes do reinado de D. João Ill

para a nossa historia,a colonisaçãt) do BrasiLque teve de facto principio,con

forme a opinião ‹le alguns escriptores, no anno de 1531. D. Francisco de

S. Luiz (Cardeal Saraiva), Patriarcha do Lisboa, data a colonisação do

Brasil, do anno de 1530 época da partida de lllartim Affonso, por não

saber-se os tempos precisos o determinados de cada um dos estabelecimen

tos coloniaes, e crê ter tido começo neste anno. porque deste anno de 1530

e do dia 20 de Setembro são datadas as duas cartas regias,escriptas na villa

de Castro Verde, pelas quaes, ordena el-rei que Martim Affonso de Souza

saia com uma armada a investigar as regiões austraes do Brasil; a reco

nhecer o rio da Prata, a fundar uma Colonia no lugar que mais acom

modado lhe parecer ; e a repartir terrenos a todos os que nelles quizerem

habitar. E que logo depois disto é que el-rei mandou distribuir as terras

do Brasil, em porções de eincoenta leguas, medidas pela costa, e dá-las a

______________________-__

(t) Vasconcellos, llv- 1' das cousas curiosas do Brasil, n. 63, pag. 61.

(2) Liv. 1° da provcdoria de S. Paulo, ut. 1555, u. 119, pag. 127.
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pessoas nobres e ricas, que ai sua custa as povoasscm. rcservando certos

direitos que dellas devião pagar á coroa real.

Isto feito principiárão as terras a ser divididas, porém de tal modo, á

não sabermos ao certo o numero das Capitanias creadas; porque não con

cordão as chronicas. 0 Cardeal Saraiva só adinitte dez Capitanias; Fr. Ra

phael de Jesus menciona quatorzeit); Alexandre de Gusmão (no manu

seripto que temos a vista) menciona quinze o numero total dellas (2).

 

(t) Fri-i ttapliael de Jesus no Castrioto Luzltano edic. de Lisboa de 1679 parte t' do

Iiv. 1° S t2 faltando das Ca-iitaiiias em que 0 Estado do Ilrasil se di vidio diz :

Itepartio a desattenção dos príncipes e a ambição dos vassallos toda esta distancia dc

terra em tl Capitanias na forma seguinte. A primeira domina l60 leguas, que corre do Grao

Parêi ate o Maranhão. A segunda corre do Maranhão até oCeará por distancia de 135 leguas.

A terceira, que se termina no Rio Grande, tem l60 leguas de demarcação. A ãuarta Capitania

continua por espaço de 45 leguas até a Parahyba : da Parahyba até) ilha e Itamaracá 25

leguas de camin o que demarcão a quinta Capitania. +1' a sexta Capitania a que chamão de

Itamaracá de 7 leguas de costa. A Capitania de Pernambuco inclue 65 leguas de costa, que ter

minao pela parte. do Norte, o rio de Santa Cruz, etc., pela do Sul, o rio de S. Francisco, etc., a

de Pernambuco a Sergipe vão 130 leguas. A oitava Capitania tem por termo a que tomou

o nome da cidade da Bahia, tem de costa 50 leguas :desta ate os Ilheos, forruaotrinta leguas de

crista, a nona Capitania. A decima corre até a do Porto Seguro, por distancia de trinta leguas.

besta do Porto Seguro ate 0 Espirito Santo corre _a uridecima Capitania, e occupa sessenta

e uma leguas de costa. Aduodecima termina no Rio de Janeiro, e tem de costa trinta e cinco

leguas. A decima tercia corre do Rio de Janeiro ate S. Vicente por distancia de sessenta e

cinco leguas. A ultima corre até o Porto de Santos, e delle até o rio da Prata por costa de

grande numero de leguas.

_l'2_l Concluído por esta forma o descobrimento, e conquista da America Portugueza, se di

vidio aquelle continente em quinze Capltaiiias, ou Provincias, na forma seguinte:

A primeira da parte do Norte é a do Grãa-Pará e comprehende a ilha de Marajó, ou deJoan

nes, na boca do rio das Amazonas : as duas margens deste rio em toda a sua extensão até o

districto de S. Paulo, ane o rio Vahuary separa das missões dos .I esuitas llcspnnhoes, nomea

das Santo Ignacio de evas.

_ Os rios Guanapú, Xingu, ladeira, Purus, e outros que correm da parte do Sul, e entrão no

rio das Amazonas, e as campanhas, e paiz por onde elles descem. são igualmente da mesma

Capitania, e a ella pertencem; eda mesma sorte o rio dos Tocantins, e as terras por onde

e e ssa.AopaNorte, e Septentrião do rio das Amazonas, comprehende mais a Capitaniado Grãa-Pará

as campanhas, navegação e margens dos rios Negro, Vupurá, e Ica, e a Colonia de Macapá,

onde se acha a Fortaleza do mesmo nome, e o seu terriotrio cedido á coroa de Portugal la

correa' ge França nos artigos 8, 9, t0, ll, t2, t3, H, do tratado celebrado ein Utreclit a t de

A ri e i7l3.

A capital desta Capitania geral, é a cidade do Grazi-Pará. _

A segunda Capitniiia, ou Provincia, 6a do Maranhao, e comprehende o paiz das naçoes

Tupinambis, e as terras de todo o curso dos rios Maraca, Taporuçú, Many, e ditferentes ou

tros. A sua ca ital é a cidade de S. Luiz do Maranhão. _

A terceira pitania, ou Provincia,é a do Ceará, e comprehende de parte Onental todoo

interior das nações, e pai: de DéIle,e Pataguei. e da parte de meio dia se estende até as na

çoes Tapuyas: a sua capital e a cidade do Ceará. _ _ _

A quarta Capitania, ou Provincia, e a do Itio Grande, e a sua capital é a cidade nova, edi

ticada na margem do mesmo Rio Grande. _ _ _

A quinta Capitania, ou Provincia, ea da Parahyba: a sua capital e a cidade do mesmo

nome.

A sexta Ca itania, ou Provincia é a de Itamaracá, incluida hoje na de Pernambuco. _

A setima .apitanitn ou Provincia, é a de Pernambuco: a sua capital e a cidade de Olinda.

Esta Provincia e astres precedentes se estendem por todo osertao das nações fapuyas.

A oitava Capitania, ou Provincia é a de Sergipe: esta (lapitania se estende a uma e outra

parte das campanhas por_onde passão os rios de S. Francisco, e iteal, até as nações Ohaca

tiares. A sua capital e a cidade de Sergi e de Ill-rei.

A nona Capitania. ou Provincia, é a da aliia de Todos os Santos, que se estende por todo o

curso dos rios Pitanga, Sergipe d_o Conde, (Iachpeira, Matttyn,_e outros; passa a sua demarca

çâo peãe paiz que atravessa o_rio de S. Francisco, ese termina nas campanhas ue medtlão

entre o mesmo rio de S. Francisco, e odosTocantins. A sua capital e a cidade de . . Salvador.

A decima Capitanimoii Provincia, úa dosllliúos: esta Capitania se estende a todoo paiz

dis Tucanuces, e Ya) muros, iiaçõcs Americanas, c as cainpanlias por oitdc passão os rios das
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E' provavel que a irregularidade que se deu nos assentos da divisão

territorial, fosse devida á circumstancia de não poder el-reiDJoão Ill colo

nisar o Brasil. á custa dos rendimentos da coroa; e lhe seria mais facil

dividi-Io em Capitanias, e doa-las em remuneração de serviços aos lidalgos

e grandes do Estado, com a obrigação de fazerem a despeza do transporte

e estabelecimento de colonos portuguezes; concedendo aos donatarios

illimitados poderes, coni jurisdicção civil e criminal, e plena liberdade de

distribuirem as terras de suas respectivas doações, aos que as quizessem

cultivar.

Não advertio o soberano doador, como repara ovisconde de Cayrú. na

 

gxintas, dos llhcos, Rio Grande, e outros de menos nome. A sua capital é a cidade de S.

oree.
Arjdecirna primeira Capitania e a de Porto Seguro: a sua capital e a cidade do mesmo

nome.

A declina segunda Capitania é a do Espirito Santo, que se estende a todas as campanhas

das nações lttargajatas: estes Indios sempre forão entre todos os da America os_ mais lieis

vassallos da corôa de Portugal. e os que facilitárão aos Portuguezes o descobrimento da

maior parte do interior da mesma America, acompanhando-os nas suas expedições. A sua

capital tem o mesmo nome da Provincia. _ _

A decima teiceira (1a itania, ou Provincia, é a do Itio de Janeiro : esta Provincia, e as tres

precedentes, de que ela é a capital. comprehendem Villa Nova do Principe, e o Serro do

rio; districtos dos Diamantes. o Serro das Esmeraldas, e as Minas Geraes do Ouro; e se es

tendem dc uma arte por todas as terras do paiz por onde passa o rio Amimbi, ate onde elle

entra no Paran , e daqui continua pelas terras chamadas dos Payaguaes e ltatmos ate a

margem do rio da Prata.

Da outra parte vai pelas temse campanhas por onde passão os rioS Pardo, Grande, e Par?

nahyba até osCayapos: comprehende mais astšolonias de ltlatto Grosso, Goyazes. e Cuyabamte

o Longo de Xarayes, e os rios Guaporé, Ceará, e laura. E' sua capital a cidade do Rio de

Janeiro.

Adecima quarta Capitania. ou Provincia, é a de S. Vicente, que começa na bahia de ltuba,

e se estende até a ponta de ltapeba. A sua capital C- a villa de Santos, e tem ao longo da costa

o porto de S. Vicente, a povoação de Santo Amaro, o forte de S. Jacques, o forte de S. Felip

pe, e o forte da Cruz :correndo ao Sul tem osportos de Itanliam, Veng , GuaranliaJätuipura,

e as enseadas que formãoos rios Una, e Vbahug, a que se segue a ilha da Cananea. e o monte

lbiangi, e a Ribeira do mesmo nome, na enseada da qual se acha o porto e povoa Iao de Ca

nanéa, e o porto de Pernaguá. Seguem-se logo os portos de S. Pranciscti, e o de paba, em

frente dos quaes sc aclia a ilha de Santa Catharina. _

Ilâeglijieiii-se mais pela mesma costa outras enseadas e portos até a sobredita ponta de

ape a.

Estende-se esta Capitania. ou Provincia, no seu interior por todasas terrase cam nhas

da parte superior do Rio Grande de S. Pedro. e dos 'rios Uruguay, e Parana. att: on e este

ultimo entra no Paraguay. chamado resentementerio da Prata, compretiende mais as nações

Garijos, Guaranys, e Berigiarios. liaiiitantes nas margens,.e continente dos sobreditos rios;

cujos districtos são geralmente conhecidos debaixo do nome commum do pai_z de Guayra: o

logo se segue, além destes limites, a Colonia e territorio de S. Paulo, com a cidade capital do

mesmo nome; a que não é uma republica de facinorosos, independente da coroa de Portugal,

como os JesuitasCastelhanos falsamenteinsinuárão: mas uma (lolonia incluida naCapitania

de S. Vicente, com bispo governador, e presidio de tropa portugueza. Sllleltfl fl 00103 de

Portugalpomo todas as outras. que possue no continente da America meridional Portugueza. ››

No territorio desta Colonia lia difterentes minas de ouro, taes como as do llaraná. 0 0UU`05

districtos. Os Portuguezes estabelecidos nesta Colonia desde os primeiros descobrimentos do

Bra sil. forão os que penetrárão as terras. campanhas, e rios de todo o paiz de Guayra ateo

Paraguay, que formão o continente da Capitania de S. Vicente. _ _

A decima quinta' Capitania, e ultima do Estado do BrasiLé a Provincia denominada d El

Rei, que se estende pela costa desde a ponta de Itapeba até o cabo de Santa Maria na entrada

do rio da Prata; corre por toda a margem esquerda e Septentrional deste rio, ate onde o rio

Paraná se ajunta ao mesmo rio da Prata. Desta Capitania fizerão governadores, d¢P0l5 505

reis Portuguezes, tambem os reis Felippes sempre a tidalgos Portuguezes.

A capital desta Capitania e a villa do Rio Grande de S. Pedro: tem ao longo da costa o forte

de Jesus. que cobre o porto do mesmo Rio Grande ; o forte de S. Goncalo entre as duas lagoas

de Merim, e Rio Grande; oforte de S. Miguel. o o foi-te Guardas de Lhuv. _ _ _

Estende-:c no seu interior pelas terras c campanhas que tlcão ao Sul da Capitania de S.
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cnorme difference que havia enlrco immensuravel Brasil, cheio de nume

rosas tribus de ferozes selvagens, quasi todos nntbropophagos, e as ilhas

adjacentes a Portugal. pequenas e desertas, que facilmente podiào ser sup

pridas de gente, e prosperarem pela agricultura e progresso de riqueza,

effeitos ordinarios da franqueza de commercio concedida as nações estraii

geiras. Além de que. sendo as mesmas ilhas de pouca extensão, as des

pezas dos estabelecimentos coloniaes,estivz'io mais ao alcance das faculda

des dos donatarios.

Forão immodicas as doações do Brasil, sendo cada uma de cincoenta

leguas de costa marítima, com fundo indefinido no sertão. A de Martim

Affonso foi de cem leguas.

Pela distancia da metropole, necessariamente os colonos vinhão a ser

expostos aos abusos do poder dos seus donatarios,e respectivos loco-tenen

tes. Eis o primeiro annel da cadèa do systema colonial, que tanto depois

se aggravou no decurso do tempo, e emlim se corroborou pelo tratado do

Utrecht, que estabeleceu o (mal intitulado) direito do monopolio metropo

'litano, que cxcluio os estrangeiros do directo cominercio dos Estados do

novo mundo; e que a final, foi uma das mais poderosas causas da actual

independencia politica, dos novos Estados do continente da America.

Creou D. João III dez Capilanias fazendo-se as divisões ao longo da costa

do mar, e dando os fundos, até aos extremos dos sertões do Brasil. Estas

Capitanias forão:

1- Capitania de S. Vicente, doada aMartim Affonso de Souza, por Foral

de 6 de Outubro de 1536.

2' Capitania de Santo Amaro e Itamaracá, concedida a Pedro Lopes de

Souza, por Foral de 6 dc Outubro de 1535.

3l Capitania de S. Thomé ou Parahyba do Sul, doada a Pedro de Góes

da Silveira, por Foral de 29 de Fevereiro de 1536.

 

Vicente, por onde passa o sobredito Rio Grande, e onde se achão os fortes de Santo Amaro;

riot Pardo, e Viamão; e as povoação de S. Caetano, Fassino, Balindengues, e ditferentes

ou ras.

Continua esta Ca itania, ou Provincia, pelas terras entre os rios Ibicu , e Uruguay, atéa

ma em do rio da rata ao Sul do Parana; tem mais a mesma Capitania 'El-Ilei, alem des

tes istrictos, a Colonia c territorio do Sacramento com a ra capital do mesmo nome. que

se estende na .margem esquerda Se tentrional do rio da ra desde o cabo de Santa Maria

até a boca do rio Uruguay, com as il as de S. Gabriel, Martim Garcia, e duas irmãas com ou

tras limitropbes da mesma Colonia.

No interior eomprehende a mesma Colonia as terras e campanhas chamadas dos Tapes, e

llenoanes, que medeão entre a margem Occidental do rio lbicuy, ea Septentrional do sobre

d_ito rio da rala; sendo a dita Capitania d'El-Rei, e a Colonia nella incluida os ultimos domi

äiosdtäpalrte :anais meridional da America Portugueza, separados dos de Castella pelo curso

o rio a ra .

Feita na forma referida a divisão da America Portugueza nas quinze Ca itanias que hoje

existem, se aunexárao algumas dellas aos bens da coroa, conservando-se ou raspas casas dos

particulares, e grandes de Portugal, que com immeasa despeza, o trabalho infinito, estabele

cérão nas mesmas Capitanias acultura. e a povoação, e continuou a coroa de Portugal na pos

se da uelle continente sem opposição, nem inquietação de outra alguma potencia.

A rte de Castello, que desde o anno de N93 tinha recebido as primeiras noticias do desco

brimentnqiie fizerão os Castelhanos de algumas das ilhas Lucayas, empregou para aquelia

parte todo o seu cuidado, e paraali fez unicamente todos os esforços da sua recente navegação,

por lhe baver segurado Chi-istovño Colombo, que pelo mar do Norte acharia uma passagem

para a India llriental. que foi todo o objecto de suas primeiras viagens. c toda a esperança da

mesma corte dc (Lislellzi.
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h' Capitania do Espirito Santo, doada a Vasco Fernandes Coutinho, por

Foral de 7 de Outubro de 1531;.

5' Capitania de Porto Seguro, doada a Pedro do Campo Tourinho, por

Foral de 27 de Maio de 1534, e ratificado em 23 de Setembro do mesmo

anno.

6' Capitania dos Ilhéos, doada a Jorge de Figueiredo Corrêa, por Foral

do 1° de Abril de 1535.

7* Czipitania da Bahia de Todos os Santos. doada a Francisco Pereira

Coutinho, por Foral de 26 de Agosto de 1534.

8' Capitania de Pernambuco, doada a Duarte Coelho Pereira, por Foral

de 2!» de Outubro de 1531:.

9“ Capitania do Maranhão doada ao historiador João de Barros, por

Foral de 11 de Março de 1535.

Forão estas asCapitanias dos primeiros donatarios cujos nomes se en

contrão nos Foraes indicados.

As quatorze (Iapitanias de que lallou o padre Fr. Nicoláo de Oliveira na sua

obra iiititiilada-Grandezas de Lisboa, -escripta entre o segundo domin

go de Agosto de 1620, e 31 de Março de 1621 (Vide as pag. 110 e 259 da

edição de 1804 no lugar em que trata das festas feitas em Lisboa,a el-rei

D. Felippe Ill de Hespanha,que viveu até ao dito dia 31 de Março do1621),

comprehendem as que se crearão no Pará,depois da colonisação deste terri

torio. As concessões das Capitanias farão datadas entre 1532 e 1535, como

havemos de mostrar em os competentes lugares.

Todas as antigas Capitanias se incorporarão depois á corôa por contractos

celebrados entre os monarchas e os senhores donatarios, e com varias

reservas por pertencerem a particulares, e sem direito algum realengo ou

de dominio feudal.

As necessidades dos temposmbrigárão os soberanos a crearem no Brasil

um centro dc poder' ou governador geral,a quem os donatarios em muitos

casos erão subordinados. Este centro de podenestabeleceu-se na Bahia de

Todos os Santos. Pelo decurso do temp-i íorão dous os centros do poder,

um na Bahia. para as Capitanias doNorte, e outro no Rio de Janeiro, para

as do Sul. Novas necessidades obrigárão o monarcha a crear outro centro

de poder na Ilha do Maranhão, para governar as terras sitas ao Norte do

Cabo de S. Roque.

Como isto não era ainda bastante, creou-se um maiornumero degovernos

e Capitanias geraes pelo modo seguinte: 1°, Grãa-Pará, que comprehendia

as terras do Amazonas, Rio Negro, e Guaiannas; 2°, o Maranhão a quem

era subordinado o governador do Piauby; 3°, Pernambuco de quem de

pendião os governadores ou capitães-móres do Ceará. Rio Grande, Para

hyba, e Alagoas; lv, Bahia, de quem dependia o capitão-mor de Sergipe de

El-Rei, e por algum tem po dependeu o do Espirito Santo ; 5°, Rio de Janeiro

de quem dependião os capitães-móres ou governadores do Espirito Santo,

Santa Catharina, e Rio Grande de S. Pedro; 6°, S. Paulo, de quem ou

tr'ora dependerão os districtos de Minas-Geraes, Matte-Grosso, c Goyaz ; 7°

ltlinas-Gcracs, depois de separada de S. Paulo; 8° Goyaz, depois dc sepa
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rado de S. Paulo; 9', Matto-Grosso c Coyabá, depois de separado de S. Pau

lo : 10° Rio Grande de S. Pedro, depois de separado do Rio de Janeiro.

No tempo presente todas estas antigas e modernas Capitanias são províncias

administradas por presidentes de 1' c 2' classe ou ordem, cuja distincção

procede unicamente dos vencimentos que lhes pertencem. Os da 1' ordem

são os successores das antigas Gapitanias geraes, a saber: os do Pará, Ma

ranhão, Pernambuco, Bahia. Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio Grande de S.

Pedro, Minas Geraes. Matto Grosso, e Goyaz. Nem todas estas tem vem-i

mentos iguaes. Os presidentes rcputados de 9.' ordem são os de Piauhy,

Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, Alagoas, Sergipe. Espirito Santo.

Santa Catharina, Rio Negro, e Paraná. O municipio do Rio de Janeiro dc

pende unicamente ‹lo governo geral. _

Existem no Brasil um arcebispo metropolitano na Bahia, e os bispos do

Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio Gran

de do Snl. Marianna, Goyaz e Cuyabá ; alguns bispados ainda não tem ca

bidos ecclesiasticos.

Nos mares do Brasil longe das costas achão-se as Ilhas da Trindade,

Martim Vaz, e Fernando de Noronha, pertencentes a este Imperio.

Das capitanias em particular.

Í' CAPITANIA DE S. VICENTE.

A capitania de S. Vicente dada a Martim Alfonso de Souza. querem Fr.

Gaspar da Madre de I)eos,e o visconde de Cayrú que o seguiu, tivesse co

meço do Rio de Janeiro comprehendendo 100 leguas de costa. D. Fr.

Francisco de S. Luiz (cardeal Saraiva) assigna-lhe 50 leguas (l ), fundado

nas letras do Foral que lhe passou el-rei D. João Ill em 6 de Outubro

 

' elevou S. Paulo á czttcga-rlaV de cidade, que teve Sé Episcopal cm 17!t5.

(1) D. Fr. Francisco de S. Luiz diz que Martim Affonso entrou no rio de S. Vicente,

em altura de 2h gr. e 30', alii assentou e fortitlcou a primeira villa do mesmo nome,

que licou sendo capital da Capitania. Neila se tabricou o primeiro Lssttcat' do Brasil,

e della se proverão as outras Capitanias de calma para plautaçõeaue de vaccas para cria

ção deste gado. Successivamente, c em breve tcmpo, ajustadas pazes com o tzentio,

que não era bellicoso, forão os Portuguezes fundando as Colouias de Santos, Itanhaem,

Santo Andre' e Piratininga. A de Santos, que tomou o nome de um hospital alii cs

tabelecido, crescendo cm povoação. foi feita villa em 15/46, c para ella se passou logo

quasi todo o commercio de S. Vicente. A de Itanhaem, que já em 15119 tinha habita

dores, e em 1561 obteve o nome e prerogativas de villa. nunca prosperou. A de Santo

Andre' fundada em 1553 para lá dos altissintos montes, que se derramão por quasi todo

o Brasil, tambem em breve tempo se extinguiu. Finalmente a de Pifutíningtucollo

cada tambem além dos mesmos montes em um excellcnte terreno, foi a que tnnis pros

perou. e é a que depois tomou o nome de S. Paulo. Para ella se passarão em 1500 os

moradores de Santo André, c em 1581 foi feita capital daquelle governo. El-rei D.

João V comprou esta tlapltaniât ao donatarlo em 1711, e no seguinte anno de 1712

'lu
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de iöítá El-rei D. João III em resposta a Martim Affonso de Souza escre

veu-llie a ciirta,como acima vimos,datada de 28 de Setembro de 1532.em

que llle certifica liaver-lhe feitodoação de 100 léguas deterra no continente

do Brasil. cm remuneração dos seus serviços. Este aviso de el-rei teve a

sua justificação pelo Foral de 1535 (1).

 

(fl DOAÇÃO E FOIKAL DAS CEN LEGUAS DE TERRA CONCEDÍDAS A IAIITHI AITOXSO DE SOUZA.

D. João por graça de Deos rei de Portugal, etc. A quantos esta minha carta virem. Faço

saber que considerando eu quanto serviço de Deos e bem de meus reinos e senhorros, e dos

naturaes e siibditos delles, ser a mintia costa e terra do Brasil mais povoada do que ate

agora foi, assim para se nella haver de celebrar' o culto e otltcios divinos. e sejexaltara iiossa

santa fé catholica com trazer' e provocar a ella os naturaes _da dita terra infieis idolatras, como

pelo muito proveito que sc seguirá a meus reinos e senhonos,e aos naturaes e subditos delles,

de se n dita terra povoar e aproveitar, houve por bem de mandar repartir e ordenar em Ca

pitariias. de certas em certas leguas. para dellas prover aquellas pessoas que a mim bem me

parecer. pelo que guardando eu a creação que fiz em Martim Atlonso de Souza, do meu con

sellio. e aos muitos serviços que me tem feito e ao diante espero que faça. e por fol ar de lhe

fazer mercê do meu roprio-motu, certa sciencia, der real e absoluto. sem no-loe le pedir,

riem outro or elle : ei por tri-m e me praz delhe azer, como de feito por esta presente curta

fa , merc e irrevogavel doação entre vivos, valedora deste dia para todo sempre, de juro

e hgrdade, para elle e para todos os seus tllhos. netos. e herdeiros e successores que apos elle

vierem. assim descendentes como transveisaes, e os lateraes, segundo adiante ira declarado, _

de cem leguas de terra na dita costa do Brasil. repartidas nesta maneira : - cincoenta e cinco

leguasque começarão de treze leguas ao horte de Cabo Frio e acabarao no rio de Curu ace,

e do dito Cabo l-rio começarao as ditas treze Ieguas ao longo da costa para a banda do i orte,

e no Cabo dellas se point u_m padrão das minhas armas, e se lan ara urna linha pelo rumo de

Noroeste até a altura de vinte e um graos ; e desta dita altura se_ ançara outra_ linha, que_cor

ra directamente a Locste. e se ora outro padrão da banda do Norte do dito rio Curupace : se

lançará urna linha pelo rumo e horoeste até a altura de vinte e tres graos, e desta altura _cor

tara a Iinlia directamente _a_ Loeste ; e as quarenta _e cinco leguas que fallecem começarao do

rio de S. \ icente, e acabarau doze leguas ao Sul da ilha de Çananea; c no Cabo das ditas doze

tevuas se porá iini padrao, e se lançara uma Iinlia que va directamente a Loeste do dito rio de

S. 'icente. e no braço da banda dohorte se pora um padrão elançara uma linha que corra

directamente a Loc-ste. t. serao do dito Martim Affonso de Souza quaesquer ilhas que houver

até de_z leguas au mai' na frontaria e demarcagao das ditas cem leguas, as quaes se entenderau

e serao de largo ao lonázo da costa. e entrara pelo sertau e terra firme a dentro tanto quanto

poderem entrar, e for e minha cqnqxiiista: d: lqduadl terra abas, pelas sobredàtuâ édemarca

çoes assirn,lhe façtidoaçãof: mercc dcjuroe e a e ara _ o sempre. como r , e quero

e me praz que e dito Mai tim Alfonso e todos os seus erdeiros successores, que a dita terra

irei-darem e succederermse possa-i chamar e chamem capitães e governadores della.

Outrosim lhe faço doação e mercê de juro lierdade para todo sempre para elle e seus descen

dentes e successores no modo sobredito da jurisdicçlio crvel e crime da dita terra, da qual elle

dito Martim Alfonso de Souza e seus herdeiros e seus successores usara na forma e inaneira

sefluinte: -

Ítoderá por si e seu ouvidor estar a eleiçãodos juizes e ofltciaes, e alimpar e apurar as pau

ws,_e passar cartas de confirmação aos ditos juizes e oftlciaes, os quaes se chaniarãõ pelo dito

capitão e govcmador, e elle pera ouvidor que podera conhecer de acções novas a dez leguas

donde esliier, _e de appellações e agravos; econhecera em toda adita Capitania eázoi ernan

ça e os ditosjuizes darão apellaçoes parao dito seu ouvidor nas quantias que man ão minhas

oiilenaçocs; e do que o dito seu oiividor julgar. assimpor acçao noi a. como por appellaçãoe

agzrairo, serido em causas niveis. nao liavera appellaçues riem aggravo até a quantia de cem

mil réis, e dahi para cima dara appellação a parte que quizer appellar. l_\‹›s casos crimes hei

por bem que o dito caprtao e goi ernador e seu ouvidor tenhao jurisdrcçao e alçada de morte

natural ein escravos c centros. e assim mesmo em peoes christãos e homens livres, em todos

os casos, assim para absolver. como para condemnar. sem haver appellação nem aggrayo:

porem nos quatro casos seguintes- herezia, quando o heretico lhe for entregue pelo ecclesrus

ico. traição, sodomia e moeda talsa-¡terão alçada em toda a pessoa de qualquer qualidade

que seja para condeinnar os culpados a morte, e dar suassentenças á execucao sem appellação

riem aggravo. e porem nos ditos quatro casos, para absolvcr de morte. posto que outra pena

llie queirlio dar menos de morte. darão a pellação e aggravo, e appellaraö por parte da justi

ça: c nas pessoas de maior qualidade ter alçada de dez annos de degredo. e até cem cruza

dos de pena. sem appellaçãoriem aggravo.

Outrosiin me praz que o dito seu ouvidor possa conhecer de appellações e aggravos. que a

elle houverem de ir. em qualquer villa ou lugar da dita Capitania em que estiver, posto que

seja muito apartado desse ugar donde assim estiver, comtanto que seja da propria Capitania,
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São tão varias as opiniões, a respeito das datas da capitania do

S. Vicenle,que se iiào pode formar um juizo seguro pelas contradicçoes dos

 

c otdito capitão e gáilvernador poderá por meirincllio d'ante o dito seu ouvidor e eseriiáães, e

ou ros ua uer o ciai-.s necessarios e acostuma os nestes reinos assim na oorrei 'o nouvidoriaqcoiišãiqem todas as villas c lugares da dita Capitania e governança: e seràoiifditii ca

pitao-mor governador e seus successores obrigados, quando a dita terra for povoada em tanto

crescimento que sega necessario outro ouvidor, de o por onde por mim ou por meus succes

sores for ordenado.

Uutrosim me praz que o dito capitão governador e todos os seus successores possio fazer

todas e quaesquer povoações que se na dita terra fizerem, e lhes a elles parecer que devem

ser. as quaes se chamaráo villas, e terão termo, jurisdicçao, liberdades, einsienias de villas,

segundo a forma e costume de meus reinos, e isto porem se entenderá que poderão fazer to

das as villas que qinzeroin das povoações que estiverem ao longo da costa da dita terra, edos

rios que se navegareiii; porque por dentro da terra flrme pelo sertão as não deríio fazer mu

nos espaço de seis leguas iimii a outra, para que possão ficar aii menos tres egzuas de terra de

termo a cada uma das ditas villas, oii cada uma dellas, e llie limitaráo e assignalarziõ logo ler

mo para elias: e depois não poderão da terra que assim tiverem dado por termo fazer outra

villa sem minha licença.

mQuirosim nrãgraz que o dito capitão governador c todos os seäsbzglicçessiàres alque esta :iam-l

nia vier po" novamente urear e rover r suas car as os .ines o pu ineo eJu icia
que lhes parecer necessarios nas villal; c povidgçñes da dita terra, assim agora cuuio pelo tem

|›0 em diante :e llie serão suas cartas assignadas por ellos, selladas coni seu sello, e llies tnmuraõ

Juraniento que siri/ão seus ofllciaes bein verdadeiramente, e os ditos talielliíies sei-x irao pelas

ditas suas cartas, sem mais tirarem outra de minha chnuccllaria, e quando os ditos izlllciiis

vagarem por niorte ou renunciiiçäo, ou or erros, os podoráõ isso tio-sino dar. 0 lllëã Úfltflfl 05

regniientos r onde hão de servir con ormc aos da minha chancellaria; e hei por bem que

os ditos tabe Iiães se possão chamar e chamem pelo capitão governador, e llie ¡iagarzio suas

liensoes segundo a forma do foral que ora para a dita terra niandei fazer, das quaes ¡icnsoos

he assim mesmo faço doação e mercê de juroe herdade para todo o sempre,

Uutrosim llie faço doação e mercê dc Juro e herdade para sempre dns zilcaiilarias iiif-res dc

todas as ditas villas e povoações da dita terra,com todas as rendas, direitos, furos e tributos que

a elias pertencerem, segundo é declarado no foi-al, os quaes o dito capitíiii rou-rnadoi' e seus

successores liaverào e recadaráo ara si ao modo e maneira no dito foral conteúdo, segundo a

fàirnia delle àe as Iesisâias que as itasalcaidarias inores forâm crtiltöresueis da iiilào doâlilo rapi

o govema or, e e es tomara homenaflem dellas se` un o a rma i e min ias or enaçoes.

guárosig me praãpor fazer mercê ao dito Martim Alfšnso e a todos oÊst-àis siiriizcessiires u qlue

es 'api ma vier e 'uroe herdade ara sem ›re, no elles ten ião e a] o ‹ as as mocm as
äãeaguêgãnârinliaiãadej sal, e quaesqtigr ouäosienyšgnhosëde qnarhquei' qualirsláiále ‹I|ue sejirri,

em a i ,a i nia e ovcrnan .a se ereni azer: iei ir em que e u u :šuma naopossa fazer as diias møienëlas. mariçnliasƒifiêm engenhos senãiixo dit‹i cnpitiio eovernfldmäflu

aquellfis a que elle para isso der licença, de que llie pagarão aquelle foro ou triliiitii que se

com e es concertar.

Outrosim lhe fa odoação e mercê de juro e herdade para sem rc, de vinte lagoas de terra

ao longo da costa a dita Capitania, e entrarão pelo sertão dentro nto ‹ iiaiito poderem oiitrar
e fôr de minha conquista, a qual terratserá sua, livre e isenta, sem del a lu=l1fll` dlfüílfi. ÍÓFO.

nem tributo algum, sonieiite o dízimo à ordem do mestrado de Nosso Senhor Jesus tlhristo:

e dentro de vinte annos do dia que ocapitão governador tomar DOSSQ da dll* l-*fffíh lt0düfíl

escolher e tomar as vinte Ie uas de terra em qualquer parte que mais quizer, não as tornando

porém juntas, senão repartiãas em quatro ou cinco partes, e não sendo de umii a outra menos

de duas leguas, as uaes terras o dito capitão governador e seus successores piideriiõ arrendar

eaforar emphyteu a, ou em pessoas, ou como quizerem e llies convier. e `I' 05 fúmS e tri

butos que quizerem, e as ditas terras não sendo assigmidas oii as rendas elias, quando for,

viráõ sempre a quem succeder na dita Capitania egovcrnança, elo modo nesta rloaçào con

ÍCÚÓO, e das novidades ue lleos nas ditas terras der não será o ito capitão-unir povi-rnadiir,

nem as pessoas ue da ita sua mão estiverem ou trouxeram, obrigado a me pagar foro nom

tributo algum, mente o dízimo a Deos á ordem, que geralmente se hão de liagui' ein todas as

outras terras da dita tltipitania, como abaixo irá declarado.

ltem o dito capitão governador, nem os que após elle vierem. não poderá tomar terra algu

ma de sesmaria na dita Capitania para si nem sua mulher, nem para tllho lierdeiro del|e,an

tes darão e poderàõ dar e repartir todas as ditas terras de sesmarins a quaesrriier pessoas do

qualquer qualidade e condição que sejâo, e lhes licm anecer livremente, sem foro neni di

reito algum, sómente dízimo a Itens, que serão obriga os a pasar a ordem de tudo o que rias

ditas terras houver undoé declarado no foral z c pela mesma maneira as [iiifloráo (lar e

Pflpartir por seus filhos ora do niorsado, c assim por seus parentes; o porém aos ditos seus li

lhos e parentes não poderziñ dar mais terra da quo derem ou tiveren. dado a qualquer outra

pessoa estranha; e todas asditas terras que assim der de sesmaria a uns o otitrosseiwi conforme

H Ordenação das scsinzirias, e com obrigação dcltas, as qnacs terras o dito tfluiitiu- ¡ziiit-riiaitttvi'
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escriptores, porquanto não havendo lugar fixo de residencia dos reis por

tuguczes, pouca importancia davão ao's assentamentos ou registros dos

 

nem slialiliis stiicgssores não weràõ em teiripo algum tomar para si, nem parlal sua mullàiãr,

nem o e eiro como i é, nem po- as em outro para epois virem a e es por m o

algum que seja: somente as poderáõ haver r titulo de compra verdadeira, daspessoas que

llfas quizerem vender passados oito aniios epois das taes terras serem aproveitadas, e em

"uiliraimapehrif não' do a ii i-a a à a' ' a
u rosim e a o ação e merrxë e juro e e a e ara sempre e meia izima o pesca

do da dita (lapitanâmque e de vinte peixes um. que tengo ordenado que se paguealém da di

zimáa irititâira que rtencer a qi'd~vm,wsâguniâo na foral edrraclarado, a quiil meiaddiäiitiàa seg:

ten e o pesca oque se nia rem a a ita apitania ora das vinte eguas o _i capi o

goäernador, porquanto as ditas vinte leguas é terra sua livre e isenta, mundo atras é decla

ra o.

Oiitrosim lhe faço doaçao e mercê de juro e herdade parasempre da_ redizima de wdiS BS

rendas e direitos que á dita ordem ou a mim de direito na dita Capitania pertencerflffbqlle é

de todo o rendimento áiuea dita ordem e a mim couber, assim dos dizimos, como de quaeS

quer outras rendas ou ireilos de qualquer qualidade que seia, haja o dito capitão governador

e seus sucr-.essores que éde dez partesuma. _ _

Outrosim me prazipor respeito do cuidado que o dito capitão governador e seus successoreS

hão de ter de guardar e conservar o brasil que em a dita terra houver) de lhe fazer doação e

mercê de ,iuroe herdade para sempre da vinteiia parte que liquidamente render para mim,for

ro de todosos custogo brasil qu_e se da dita bapitania trouxer a estes reinos, e a conta do _lal

rendimento se fara iia pasa da mina da cidade de Lisboa, onde o dito brasil ha de vir em a dita

casa, tanto que o làrasil for vendido e arrecadado o dinheiro delle, lhe será logo pingo eeriitèä;

que em dinheiro e contado pelo feitor e ofllciaes della aquillo que r boa con a a \i d .

montar. e isto porquanto todo o brasil que na dita terra houver ha e ser sempre meu e _‹.

meus successores. sem o dito capitão, nem outra alguma pessoa poder tirar nella, iiem vende

10 para foi-ir; somente poderá odito capitão, e assim os moradores da dita Capitania, a roiiei

tar-se do dito brasil ahi na terra do qui: lhe fôr necessario. segundo e declarado no ora , e

tratando nelle ou vendendo para fora, incorreráo nas penas conleudas no ditofornl.

Outrosim me praz, por fazer mercê a‹› dito capitãoe seus successores de Juro e herdade

para sempre. que dosescravos que elles resgntarem e houverem na dita terra do Briisil, E25

são mandar a estes reinos quarenta e oito pecas cada anno. para fazer dellas o que ies m

conyiermS qunes escravos viráoao portoda cidade dc I.isb‹ia,e não a outro alguni rwfi m3"

dara com el escvrtidao dos otllciaes da dita terra de cninosao seus.pela qual certi ão lhesserão

dliègpaáztišiâgos os diltaqs âscit-avos forros semdellesdpagar direcitrisalgunsaneiii irineotpêirícâpltpèâ

z m s quare a oi _o peças, que assim ca a aniio po erao man ar orras _ i

que possa trazer pOr marinheiros e grumetes em seus navios todos os escravos que q012619111

e lhes forem necessarios. _ _ _ _ _

Outrosim me praz, oi' fazer merce ao dito capitão e seus successorcs. e assim aos viziiilios

e moradores da dita .apitania. qui.- nella nao posa em tempo algum liaver direitos de sisaf.

nem imposiçors. saboaifias, tributo de sal, nem outros alguns direitos, nem tributos de quit -

qnãr qiijalidade .queã sejão, salvo aquelles que por bem desta doação e foral ao presente são

os ue ai o.olltãâ: liestlatlapitania e governança e rendas e bens delia hei por bem e me praz de lhe fa

zer merce de um e herdade para sempre, para o dito capitão governador e seus descenden

'°*" “"àíffäílzâílitäáíifl°iiiiiã°mpifiilãšãšiílffäSit? fällãätfšä Êflililã' 'š'2§0'°šá'JL'1%Z°zIÍ£zi'à°
inesm . . . . . z v

ou haäeiido, e não sentido enàtão propiáiquo iãi-áoto iiltiiiio possuidror con; a fenlemeqgš-Oešltgo

succe a a emea; e e. uan ouver escen en es eai mos. mac os ou emeas, qu -

«zçila mi dita Capitania stardo algum ; e não havendo descendentes machos nem femeas_le

Wãëâaâtššflšëififlíšâšš 'šã22fz'.“'áä'š“ illfiíllššãš 'ãllfiãizãããss°ä3ãi.opš”âã'pfiê“..“s“l3?z$ã§°2?z;
e su , ' _ 7.' _ . _ - _ -t _ -

igual griioieciim tal ooridiçào queãe o piäisuidoiàtalamdilta Capltaiãia aäuttizer iinteëdeixati' a um

, n versa ue aos en ve mos POSItfisgeyfeerrixãii hraavãndo detscendentešsfnachii: :fem fimeagsietzlzliltggiogƒlnem baglaergdols na 'iiianiflffi

que dito é, em tal caso succedèráõos ascendentes machos e femeas, primeiro os machos, 0 em

efeito delles as femeas; e não havendodesçendenles nem ascendentes. siiccederaõos trans

versoes pelo modo sobredito, sempre primeiro os machos que _forem e_m igual izráo, e_ 699015

as femeas: e no caso _d_os bastardos. o poäuidor poderá, se quizer, deixar a dita Capitania 8

nltziim transversal legitimoe tira-la aos bestardos, posto que sejao descendentes em niuito

mais rop_inquo gráo; e isto Iiei assim por bem sem embargo da lei mental, que diz que não

succ eráo femeas nem bastardos, nem transversaes, nem ascendentes, por ue sem embaflšv

de tudo me praz que nestaGa itania succedao femeas e bastardos, não sen o de coito dam

naldo, e táaiisversaes e ascen entes do modo tquepl e Ideclarados. di c 1 _a e go

tem. u rosini quero e me praz que em em a :zum se n o possa a i a .api ani

vcrnança, e todas as cousas que por esta doação ou ao dito lllartini Allonso, partir nem escam
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negocios ultramarinos. Fr. Gaspar da Madre de Deos dá como certo, ter

 

bar, espedaçnr. nem em outro_modo alhear, nem cm casamento, a flllio ou lillia. nem a outra

pessoa dar. nem para tirar pai ou llllio, nem outra alguma pessoa de votivo, nem para outra

cousa. ainda que seja mais piedosa, porque minlia tenção e vontade é que a dita Capitania,

governança e cousas ao dito capitão-mor nesta doação dadas, andem sempre juntas e se não

apartem nem aliencm em tempo algum, c aquelle que a artir ou alienar, ou espedaçar ou

der em casamento, ou para outra cousa, e por onde haja e ser partida, ainda ue seja mais

giedosa, por esse mesmo leito perca a dita tíapltania e governança, e passe ireclamente

quolle a que liouvera de ir pela ordem de succeder sobredita, se o tal que isto assim não

cumprir fosse morto.

item. Outrosim me praz que por caso algum de qualquer qualidade que seja, que o dito

capitão governador comruettu, porque segundo direito e leis destes reinos mereça perder a

dita Capitania e overnança ejurisdição, rendas e bens della, n não perca seii successor, salvo

se for tudo a cor _a destes reinos ; em todos os outros casos que comnietter será punido quan

do o crime o obrigar; porem o Successor nào perderá por isso a Capitania e governança e

jurisdicção, rendas e_ bens della, como ditoé.

ltem me praz e liei por bcin que odito Martim Alfonso e seus successoies a ue esta Capita

nia e governança vier iisem_ inteiramente de toda a jurisdicçàmporler c alça a nesta doação

contenda, assime da maneira que nella é declarado. pela confiança que delles tenho, que

guardarziõ nisto o que cumprir a serviço de Deos e meu. e bem do povo. eo direito das partes.

Outrosim hei por bememe pra! que nas terms da dita Capitania não entre nem possa entrar,

em tempo algum, corregedor nemalçada, nem oiitrasalgumasjustiças para nellas usarem de

jurisdicçãoalgziimrupor nenhuma via nem modo ue seja, nem menos será o dito capitão sus

penso da dita Capitania egovernança ejurisdic o della; porém quando o dito capitão cahir

em algum erro, ou lizer cousa porque mereça e deva ser castigado, eu e meus successores o

mandaremos vira nos para scr ouvida a sua justiça, e llie ser dada aquella pena e castigo

ue di» direito por tal caso merecer.

ltem._Quero e mando que todos os herdeiros esuccessores do dito lllartim Alfonso, que esta

Capitania herdarem por qualquer via que seja. se chamem de Souza e traizão as armas dos

Souzas. e se algum delles isto assim não cumprir, hei por bem que or esse mesmo feito perca

a dita Capitania e successñii della, e passe logo directamente áquelfi: u que de direito havia de

ir, se este tal que isto assim não cumprir fosse morto.

Item. lista mercê lhe faço como rci e senhor destes reinos. e assim como uovemador e per

petuo administrador que sou da ordem e cavallaria do mestrndode Nosso Senhor Jesus llhris

to, e por esta presente carta dou poder e autoridade ao dito Martim Alfonso que elle por si.

e por quem elle apresentar. possa tomar e tome a posse real. corporal e actual das terras da

dita Capitania e governança, e das terras e bens della. e de todas as mais cousas çonteikdas

nesta doação, e use de tudo inteiramente como se nella contem; a qual doação hei por bem

e quero e mando que se cumpra e guarde em tudo e por tudo, com todas as çlausulaãmondi

çöese rleclaraçõesnella contetdas e_ declaradas. sem mingua. nem desfallecimento algum ; e

para tudo o que dito e derrogo a lei mental, e quaesquer outras leis e ordenações. direitos,

glosas e costumestãjue em contrario dito haja ou possa haver, por qualquer via e modo que

seja, posto que sej o taes que seja necessario serem aqui ex ressos e declarados ‹‹ de verbo

ad verbum. ii sem embargoda ordenação liv. 2”, tit. 49, que iz que quando as taes leis e di

reitos se derogarem sela a expressa menção dellas e da substancia dellas; e hei por esta já

omitta :io_ dito Martim A onsoe a todos seus successores que nunca em tempo algum vá nem

mnsintu ir contra esta minha doação em parte nem ein todo z e rogo e encommendo a todos

ns meus successores que lh'a cumprão e mandem cumprire jziiardane assim mando a todos os

meus correcedores, desembargadores. ouvidores, juizes e justiças, otllciaes e pessoas de meus

reinos e senhorios que cumprão e guardem, e l`a ão cumprir e guardar esta minha carta de

doação._e todas as cousas nella conteúdas. sem nis o lhe ser posto duvida, ncni embargo. nein

contra-Jicçâii alguma z porque assim é :iiinha mercê. e por firmeza de tudo lhe mandei dar

essa curta por mim assiunada. e sellada do meu sello de chumbo, a qual vai escri ta eiii tres

folhas, esão todas assignadns ao pe de cada lauda por I). Miguel da Silva, bispo e Viseu. do

meu conselho. c meu escrivão da puridade Pe-lro de Mesquita a fez em Evora aos 20 dias de

Janeiro do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1535. - l-lL-ltEl.

s

FOIÀL DA CAPITAXIA DE S. PAULO.

D. João por graça de Deos, etc. A quantos esta minha carta virem. Faco saber que eu

fiz ora doação e inercê a Martim Alfonso de Souza,do meu conselho. pari elle e todos os

seus filbos. netos, e licrdciros rsurcessores, drjuro e herdade parti sempre da Capitania

de cein lejzuas de terra da minha costa do Brasil, segundo iiiais iiiteiraiiientc é conteúdo

e derlarado iia carta de doação que da dita terra lhe tcnlio Passado; e por ser muito

iieressario haver nhi foral dos direitos. foros e tributos, e rousris que ua dita terra

Iiiio de pagar, assim do que a iniui c ii coroa de incus reinos pertence, como do que
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estado Martim Alfonso quasi 3 annos no BrasiLc que a sua retirada para

 

pcrtcnrc ao dito capitão por bem da dita sua doação: e havendo respeito ii qualidade

da dita terra. c a se ir ora novamente morarc povoanc aproveitar; porque .se isto me

lhor e mais cedo faça. sentindo assim por serviço dc Deos e meu. e bem do dito Sr. ca

pitão cmoradorcs da dita terra. e por folgar de lhes fazer mercê houve por bem de

mandar ordenar e fazer o dito foyal na forma e maneira seguinte:

1" Item. Primeiramenteo capitão da dita Capitania e seus sucrcssores darão e repar

tiriiõ todas as terras della de sesmaria a quaesquer pessoas de qualquer qualidade e con

dição que scjão. comtanto que sejão eliristãos livremente, sem foro nem- direito algum.

sómente o dizimo que serão obrigados de pagar a ordem do mestrado de Nosso Senhor

Jesus Christo de tudo que nas ditas terras houver, as quacs sesmarias darão de forma e

maneira que se contém em minhas ordens. e não poderaõ tomar terra alguma de senna

ria para si nem sua mulher nem para o filho herdeiro da dita Capitania, porém pode

la-hão dar aos outros filhos. se os tiverem. que não forem herdeiros da dita Capitania, e

assim aos seus parentes como se em sua doação contém; e se alguns dos filhos que não

forem herdeiros da dita Capitania ou qualquer outra pessoa tiver alguma sesmaria por

qualquer maneira que tenha. c vier herdar a dita Capitania, será obrigado do dia que

nella sucecder aum anno primeiro seguinte de largar e traspassar a tal sesmaria a ou

¡ra pessoa. c não a traspassando no dito tempo, perderá para mim a dita sesmaria com

mais outro tanto preço quanto ella valer,e por esta mando ao meu feitor e almoxarifc,

que na dita Capitania por mim estiver, que do tal campo lanl e logo mão pela dita terra

para mim, e faça as=entar no Iirro dos meus proprios. e faça cxecu ão pela valia della,

e não o fazendo assim hci por bem que perca o seu oflicio, e me pague da sua fazenda

outro tanto quanto montar na valia da dita terra.

2° Item. Havendo nas terras da dita Capitaniamosta, mares. rios e bahia della qual

quer sorte dc pcdraria, perolas. afjofar, c ouro c prata, coral, cobre, cstanbo e chumbo.

ou outra qualquer sorte de metal, pagar-se-lla n mimo quinto, do qual quinto haverá o

capitão sua redizima, como sc contém em sua doação. e ser-Ihe-ha entregue a parte que

na dita dizima lhc montar. ao tempo que se o dito quinto por meus ofliciaes para mim

arrecadar.

3° Item. 0 pão-brasil da dita Capitania. e assim qualquer cspeciaria ou drogaria

de qualquer qualidade que seja quenella houver, pertencefá a mim, e sera tudo sempre

meu e de meus successorcs. sem o dito capitão nem outra alguma pessoa poder tratar

nas ditas cousas. nem em alzumas dollar lãi na terra. ncm as podcraõ vender nem tirar

para mcus reinos e senhorios. nem para fóra delles. sob pena do que o contrario fizer

perder por isso toda a sua fazenda para a coroa do reino. c ser eegradado para a ilha de

S.Thomú para sempre: e por emquanto ao pão-lrraszl hci por bem que o dito capitão e

assim os moradores da dita llapitatiia se possão aproveitar delle doquelhes fôr alii na

terra necessario, não o sendo em queimar. porque queimando-o incorrer-ao nas sobre

ditas tienas.

It” Item. De todo o pescado que sc pescar na dita Capitania. não sendo ii canna. se

pagaria a dizimaa ordem, qucé dc dez peixes um. e além da dita dizima hei por hein

que se pague mais meia dizima que é dc vinte peixe; um. a qual meia dizimao capitao

da dita Capitania haverá c rr-.eadarâ para si. porquanto lhe tenho feito iiirrrc.

5° Item. Querendo o dito capitã ›, tnoradores c povoadores dt dita Capitania tra

zcr ou mandar trazer por si ou por outrem. a meus reinos ou senhorios, quacsquer sor

tes dc mercadorias que na dita terra e partes della houver, tirando escravos c as outras

cousas que atras saio tlcfesas. podc-lo-hão fazer. e serão recolhidos e ntzasalhados em

quacsquer portos. cidades. villas ou lugares dos ditos tncus reinos e .scnhorios em que

vierem aportar: c não serão constranaidos a descarregar suas mercadorias. nem a ven

der em alguns dos ditos portos, cidades e villas contra suas vontades. se para outras par

tes quizerem ir nntes fazer seus proveitos: c querendo-as vender nos ditos lugares de

iueus reinos ou senhorios. não pagaršiõ dellas direitos algunsâúmente a sisa do que ven

tierëm. posto que pclos foraes. regimcntos ou costumes dos tars luzares fossem ohriza

dos a pagar outros direitos ou tributos; e podcräõ os sobreditos vender suas mercadorias

a quem quizcrcmn: leva-las para fora do reino..se lhes bem viensetn embargo dos ditos

fornes. regiincnsos ou rosturiies que em contrario haja.

6" Item. Todos os navios dc meus reinos o scnhorios que .fi dita terra forem com

tncrradorias dcqucjil sc ieuhão pago direitos czu minhas alfutidvgais, c tuustrarcxii dis
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Lisboa foi depois do dia lt de Março de 1533, por ter elle assignado, re

 

so certidão dos meu; officiaes dellas, não pagariõ na dita terra do Brasil direito algum;

e se là carregarem mercadoria da terra para fora do reino. pagarâõde sahida a dizima

a mim, da qual dizima o capitão haverii sua dizima, como se contém em sua doação;

porem trazendo as tacs iiiercadorias para meus reinos ou scnhorios, não pagar-iii; da

sahida cousa alguma; e estes que trouxeram as ditas mercadorias para Illcus reinos ou

senhorios serão obrigados a dentro de um anno levar ou enviar a dita Capitania certi

dão dos officiaes das minhas alfandegas do lugar onde descarregarem, de corno assim

descarrogarão em meus reinos, e as qualidades das rnercadorias que descarregárúo c

quantas ertio z e não niostrando a dita certidão dentro no dito tempo. pflgtlraõ a dízimo

das ditas mercadorias ou daquclla p rte dcllas que rios ditos meus reinos ou senliorios

não descarregàrão, assim e da maneira que hão de pagar a dita dizima na dita Capitania

se carregasseiii para fora do reino; e se for pessoa que não haja de tornar a dita Capi

tania, dari la fiança ao que montar na dita dizima para dentro no dito ternpodo o m

anno mandar certidão de corno veio descarregar em meus reinos ou senhorios; o nã»

mostrando a dita certidão no dito tempo se arrecadarii c haverá para ruim a dita dizima

pela dita fiança.

7° Item Quaesquer pessoas estrangeiras que não forem naturaes de meus reinos ou

s-enhorios que ii dita terra levarem ou rnandarerii levar quaesquer mercadorias, posto

que as levem de meus reinos ou ssnhorios, e que ca tenhão pago dízimo. pügorào lá da

entrada dizima a mim das mercadorias que assim levarem; e carregando da dita Capt

tania mercadorias da terra para fura, pagaraõ assim mesino dizima da saliida das taes

rnercadorias, das quaes dizima o capitão havcra sua redizima, segundo se contém em

sua doação, esevlhe-ha entregue a dita redtzitna por meus olliciaes ao tempo que sc as

ditas dizimas para mim arrecadaretii.

8° lum. De mantiiiientos,arrnas,artilharias,polvora. salitre,enxofre,chumbo,equaes

quer outrastousas de tn unlção de guerra queáditacapitania levarem ou rnandarem levar

0 Capitão e moradores della,ou quaesquer outras pessoamassim naturaes como estrangei

ras. hei por bem que se nao pague direitos alguns, e que os sobreditos possão livre

mente vender todas as ditas cousas. e cada uma dellas na dita Capitania ao capitão,

moradores e povoadores della que forem christãos e meus subditos,

9° item. Todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios, como de fora delles. que

âdita Capitania forem, não poderaõ tratar, nem comprar, nem vender cousa alguma

com os gentios da terra, e trataràõ sómente com o capitão e povoadores della,comprando,

vendendo e resgatando com ellcs tudo o que puderem haver; e quem o contrario fizer

hei por bem que pague em dobro toda a mercadoria e cousas que aos ditos gentios tra

tarem, de que sera l terça parte para minha camara. e outra terça parte para quem os

accusar. e outra terça parte para o hospital que na dita terra houver, e não havendo ahi

sera paraa fabrica da Igreja della.

10° ltem. Quaesquer pessoas que na dita Capitania carregarem seus navios serio obri

ttados antes que comecem a carregar, e antes que salão fora da dita Capitania. de o

fazer saber ao capitão della para prover e ver que se não tirem mercadorias defesas;

nem partirãü assim mesmo da dita Capitania sem licença do dito capitão, e não o fa

lendo assim, ou partindo sem a dita licença, perder-se-hio ein dobro para mim todas

a; mercadorias que carrcgarem, posto que não hajão defesas; e isto porém se entende

rá emquanto na dita Capitania nào houver feitor ou ollicial meu deputado para isto;

porque havendo-o ahi, a elle se fara saber o que dito é, e a elle pertencerà fazer as di

tas diligencias e dar as ditas licenças.

11° Item. O capitão da dita Capitania e os moradores e povoadores della poderão Ii

vremente tratar, comprar, vender suas mercadorias com os capitães das outras Capita

nias que tenho provido na dita costa do Brasit. ecom os moradores e povoadores del

las de umas Capitanias para outras, das quaes mercadorias, e conipras e vendas dellas,

não pagarão uns nem outros direitos alguns.

12° Item. :odoo vizinhos morador que houver na dita Capitania.e fôr feitor ou tiver

companhia com alguma pessoa que viva fora de meus reinos ou senhorios, não podera

tratar com os Brasis da terra, posto que sejão cliristãos; e tratando com clles, liei por

bem que perra toda fazenda com que tratar, da qual sera um terço para quem o accusar

c osdous terços para as obras dos muros da dita Capitania.

13° ltcm. Os alcaidt-sinúres da dita Capitania, e das villas c povoações della,havcrão
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sidindo ainda em S. Vicente, a carta de sesmaria, que passou a Francisco

 

e arrecadaraõ para sl todos os foros, direitos e tributos que em meus reinos e senhorio;

por bem de niinhasordenações pertencerem, esão concedidos aos alcaides-móres .

11° Item. Nos rios da dita Capitania em que houver necessidade de por barcas para

passagem delles. o capitão as porá e levará dellas aquelle direito ou tributo que la em

camara fôr tratado que leve, sendo confirmado por iiiim. _

15° ltein- Cada um dos tabelliäes do publtco ejudiciiil, que nas villas e povoações da

dita Capitania houver. sera obrigado de pagar ao dito capitão pensão eni cada um anno.

16° Iteni. Os povoadores. moradores e povo da dita Capitania serão obrigados em

tempo de guerra de servir nella coni o capitão, se lhe necessario for. Notilico assim

ao capitão da dita Capitania que ora e, e ao diante for, ao meu feitor, almoxarife e

olliciaes della , aosjuizes e justiças da dita Capitania, a a todas as outras justiças c ol'

liciaes de meus reinos e senborios. assim ile justiça como de fazenda, e mando a todos

em geral e a cada um em especiaLque iuinprão, guardcm, e façiio inteiramente cum

prir e guardar esta minha carta de foral, assim e da maneira que se nella contém, sem

lhe ser nisso posta duvlda nem embargo algum, porque assim e minha mercê. e por lir

ineza della lhe inandei passar esta carta por niiin assignada e sellada do meu sello

pendente, a quil mando que se registre no livro de registro de minha alfandega de

Lisboa, e assim nos livros da minha feitoria dzi dita Capitania. e pela mesma maneira

se registrará nos livros das camaras das villas e povoações da dita Capitania. para que

o todosseja notorio o conteúdo neste foral. c se cumprir inteiramente. Dado ema ci

dade de Evora aos 6 dias do mez de Outubro. Diogo Lopes a fez. Anuo do nascimento

de Nosso SenhorJesus Christo de 1531 -EL-REI.

As rediziiiias dos donatarios desta Capitania de S. Paulo cobràrão sempre os ditos

donatarios lp ir seus procuradores, assiiii consta dos livros que existeni no carturio da

provedoria :ifazezidiiz para liiiiitada nocao desta m iteria referimos aqui alguns paga

mentos. No livro de registros. tit. 1567, do aliiioxarife Cbristovão Diniz, pag. 116 v..

Consta pagar-se ao donatarin Pedro Lopes de Souza o que lhe tocou de suas rendas até

o anno dc 1581. No livro de registros, tit. 1597, do almoaarife João dc Abreu, nas

paga. 50, 75 v., 15'] v., consta pagar-se ao donatario Lopo de Souza o que ltie tocava

de suas rendas até 10 de Maio de 1601. No quaderno do almoxarife Diogo Catanho

Torres, tit. 1615, pag. 16 v., consta do pagamento das rendas ate o anno de 1612. No

livro tit. 1610, pag. 33, consta o pagamento da donataria condessa de Viinieyro

até 1625. No iiiesinolivro de registros das provisões, n. 2, tit. 1610 até1632. pag. M.

recebeu o seu pagamento oconde de Monsanto até oanno de 1629. No livro de registros

das provisões n. 3, tit. 1638 até 1612. pag. 5, consta do pagamento da redizima até o

anno de 1640. No livro dc registros das provisões n. A, tit. 1611 até 1616. fl. 11 v. o

11. 23, consta o pagamento que se fez da redizima até o anno de 16£3 ao conde de Mon

santo,ea condessa de Virnieyro. No livro de registros das provisões n. 5, tit. 1645atè1652

pag. 16. se pagou a redlziiiia ao domitario I). Sancho de Faro ate' Agosto de 1651 ; na

pag. 41 houve pagainento ao niarquez de Cascaes cm 13 de Setembro de 16532 M

pag. 68 houve pagamento ao donatzirio D. Diogo de Faro e Souza em 17 de Setembro

de 1052; e na pag. 97 houve pagamento ao marquez de Cascaes etc. Emlim estes pa

gamentos sempre se lizcrão pelo almoxarifado da provcdoria da fazenda da Capitania

de S. Vicente4 Poreiii estando intruso nesta Capitania o inarquez de Cascaes, conseguto

ordem regiade 21 de Agosto de 1655 para o provedor da fazenda do RiodeJaneiro man

dar pagar ao inarquez as suas rendas das villas e cidades que havlão naquella Capitania,

como se ve na mesma real ordem registrada na secretaria do ionselho ultramarino

pag. 259 do livro tit. Cartas geraes das conquistas. 1641.

Da redizima do ouro tirada dos reacs quiutos tambem houve pagamento; e porque

o procurador do marquez de Cascaes tinha recebido certas oitavas de ouro que perten

‹_'iao da redizima dos quintos de S. Paulo a seu constituinte o marquez de Cascaes, e os

Juizes ordinarios obrigàrão ao dito procurador a tornar a entregar o mesmo ouro que

ja havia recebido, iiiterpôz aggravo para o provedor-mor do Estado, e obteve a senten

ça seguinte (1).

‹‹ Aggravado c'- o aggravante pelo juiz ordinario e mais ofliciaes da camara da villa

de S. Paulo, e pelo provedor da fazenda ein fazerem tornar ao aggravanie as oitavas

de ouro pertencentes ao conde de Monsanto seu constltuinte,provando em seu aggre

i|_`› Archiv. da camara de S. Paulo, livro deregistrosn. 2, tit. tGt). pag. il.
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Í'iitto (t). Jaboatão diz que: Nem se deve estar pelo que escrevem alguns

modernos, pondo esta fundação no de 15/4); porque seria talvez. erro da

imprensa, que quasi sempre acontece em assentos de algarismo; pois e

 

vo, vistos os autos, sentenças, c provisões do governador Diogo Luiz de Oliveira;

mando lhe sejão tortiadas ao aggravante as ditas oitavas de ouro ; c que eiiiquanto du

iar o tempo de sua procuração possa receber, e o mais que pertencer ao dito eoiide de

Monsanto; e a provisão que dc novo fez o governador geral é sonicnte no ouro que

pertence ii fazenda real; e condeiniio ao dito juiz nas custas. Bahiu,18 de Abril

de 16/04 annoâ. Sebastião Pereira de Dríto.-_Cuiiipr~i-se cregistrese em caniarii. S.,

Paulo 17 de Dezembro de 101% anƒios-Joâo Raposo Bocarrrn-João Puem- Marior!

Pires-Braz Cardoso-Cosme da Silva. b

(t) No tomo 9 pag; 139 da lterlsta do liistitiito llistorico e Geogropliico Brasileiro,

vem iinia ltnportanm Memoria escripta por P. '1`. de A. Paes Lente, sobre a Capitania

de S. Vicente. cujo ihror e o seguinte: _

Entre tnultos illuitrea fidalgos que passtlräo aquellc Estado seguindo o real serviço,

foi Martini Alfonso de Souza senhor das villas de Alroeiitre e 'l`agiirro, olcoide-iiior

do Rio Maior: as suas heroicas proezas forão igualmente admirados, conio apploiididos

pelos dons grandes historiadores Barros e Faria. Voltando para o reino, el-rri

D. João lll lhe fez mercê de cem Ieyuasde custa de lierdade para sempre, para fundar

uma ou mais capitanias, e o fez governador das terras du rasil, com faculdade de

poder dit-las de sesniarias as pessoas que conisigo trouxe c quizessem fluir povoandu us

ditas terras: assim se vê da sua carta patente do theor seguinte (1):

u l). .loño por graça de Deos rei de Portugal e dos Algarvcs, d'aqueiii e tfaleiit

mar, ein Africa senhor de Guiné e da conquista, navegação, conimereiii da Ethiopia,

Arabia, Persia e da India, etc. A quantos esta iiiiiiha carta virem faço saber, que as

terras que Martim Afioiiso de Souza, do meu conselho, achar e descobrir na terra do

Brasil. onde o envio por meu capitrio-nior, que se possa aproveitar, por esta ininha carta

lhe dou poder para que elle dito Martini Alfonso de Souza possa dar as pessoas que

comsigo levar, e as que na dita ñuizerem viver e povoar aquella parte das ditas terras

que bem lhe parecer, e segundo i'o merecer por seus servicos e qualidades, e das terras

que assim der serão para ellcs e todos os seus descendentes; e dos que assim der às

ditas pessoas lhes passara suas cartas, e que dentro de dous aiinos da data cada uni

aproveite o sua, e que se no dito tempo assim não fizer, as podera dar a outras pessoas,

para que as aproveitem com a dita coiidiçao; e nas ditas cartas que assim der lrli'

rrasladada esta niiiiha curta de poder, para se saber a todo u tempo como o fez por nieu

mandado. e llie scríi iiiteirameiite guardada a quem a tiver: e porque assim inc prai

lhe mandei passar esta minha carta por mim assignada e sellada com o meu sello pcii

dente. Dada tia villa do Crato da ordem de Christo, a 20 de Novembro. Francisco da

Costaa fez,anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christode 1530 ainnos - Rei. ii

De Lisboa sahío o governador Martini Affonso de Souza com armada de iiavins,

gente, armas, petrechos de guerra e nobres povoidorog, tudo a sua custa: com elle

veio tambem seu irmão Pedro Lopes de Souza, a quem o mesmo rei tinha concedido'

oitenta leguas de costa para fundar sua capitania, e falleccu afogado no mar. Trouxe

o dito Martim Alfonso de Souza, alem da muita nobreza (2). algun; fidalgos da casa

real, como forão Luiz -de Goes e sua mulher D. Catharina de Andrade e Aguillar,

seus irmãos Pedro de GÓes,que depois foi capitão-inór da armada pelos annos de 1553,

e Gabriel de Goes; Domingos Leitãiucasado com D. Cet-tim de Góes, lilha do dito

Luiz de Goes; Jorge Pires, cavalleiro iidalgo; Ruy Pinto, cavalleiro fidalgo, casada

00m D- Alma Pirc! Mivel; Francisco Pinto, cavalleiro tidal o, e todos erao irmãos

de D. Isabel Pinto, inulher de Nieolio de Azevedo, cavalleiro fidalgo e senhor da

quinta do Raineçal ein Penaguiñme filhos de Francisco Pinto, cavalleiro lidalgo, e

tie sua mulher Miirtha_'l`cixeira, que ambos floresciio pelo: annos de 1550,- e quando

eii_i 18 de Junho do dito anno venderão por escriptura publica cm Lisboa aos Alle

maes Erasmo Esquert e .luliio Visnat as terras que de seu Iilho Ruy Pinto haviiio

‹I).Cartor. da proved. da fazenda real de S. Paulo, liv. de reg. das st-smarias, tit. 1554,

pag. 43 e 102.

(2) Vasconcellos, liv. t0, Cuuoxtca na Costa-iriam, pag. 60. a

.ti
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certo, como com todos os mais fica dito. que neste anno de 49 já Martim

.Affonso tinha vmdo ao Brasil, e á India duas vezes, donde voltou a ul

tima no de 1546 o não sahio mais da corte.

 

herdado na villa de S. Vicente: tudo o referido se ve no liv. 1° de registros das ses

marias, tit. 1ä55,jl| referido. pag 42 c seguintes. Outros muitos homens trouxe

desta qualidade com o mesmo foro, e tambem com o foro de moços da camara, e

todos ficarão povoaudo a villa de S. Vicente, como se vê Inelltor no mesmo liv. 1°

do registro das sesmarias per totum.

Correndo Martini Alfonso de Souza toda a costa de Cabo Frio até o Rio da Prata,

onde na ilha dos Lobos metteu um padrão com as armas de cl~reí seu senhor, tor

nando a altura de vinte e quatro gritos, em que está a ilha de S. Vicente (1), nella

fundou a primeira villa que houve em todo o Brasil, com vocação do mesmo Santo,

pelos annos de 1531. e dentro da mesma ilha, distancia de duas leguas por terra, se

fundou depois avilla do porto de Santos, da qual foi alcaide-mór Braz Cubas, c seu

primeiro povoador. Sustentou por espaço de tres annos continuas guerras com os

barharos Indios gentios da nação Carijós, Guayanazes e Tamoyos, que os conquistou

apezar da opposiçäo que nelles achou. sendo-lhes necessario valcr de todo o seu es

forço contra a contumacia com que lhe resistio; porque na posse da liberdade na

tural reputavão em menos as vidas que a sujeição do poder estranho; mas vencidos

em varios encontros, cedeu a rebeldia para que com maior merecimento e gloria fun

dasse Martim Alfonso a villa de S. Vicente.

Penctruu a serra de Paranampiaçaba, e veio ao reino de Piratininga, que então go

vernava Tebyriçâ. Estando nestes rampas de Piratininga, concedeu terras a Braz

Cubas, por scsmaria escripta por Pedro Capiquo, escrivão das sesmarias, por Sua Mages

äade, nssigátada por .Martim Alfonso de Souza, e datada em Piratininga a 10 de Outubro

c 1532 l ).

Até o anno de 1533 esistio em a villa de S. Vicente o seu fundador Martim Al'

fonso de Souza (3), e nella estabeleceu o primeiro engenho de sssucanque houve em

todo o Brasil. com vocação de S. Jorge (depois com grande augmento de fabrica o

escravatura passou a ser dos Allemñes Erasmo Esquert e Julião Visnat, e se ficou chl

mando S. Jorge dos Erasmos) (à). Antes de se ausentar de S. Vicente part! 0 reino 0

governador Martim Alfonso de Souza intentou conseguir descobrimento de minas:

preparou uma grande tropa e bem fornecida de armas contra o poder di multidão

dos Indios que habitaväo o sertão da costa do Sul; porém com a rota que teve per

dcado oitenta homens as vidas, ficou sem efl`eito a pretendida diligencis: comtudo

deixou ordenado que se continuasse a guerra contra os Indios inimigos, e ficarão

eleitos para cabos dclla Ruy Pinto e Pedro de Goes.

Esta materia consta melhor no archivo da camara da cidade de S. Paulo. no livro.

tit. 1585 que acaba em 1586 na pag. 12 v , onde se lo que os povos das villas de San

tos e de S. Vicente requerérão no anno de 1585 a Jeronymo Leilao, capitão-mor go

vernador loco-tenente do donatario Pedro Lopes de Souza, que se fizesse guerra aos

Indios gentios de nação Carijös, que em quarenta annos tinhio morto mais de cento'

e cincoenta Européosmssinr Portuguezes como Hespanhoes; c que o donatario Martim

Alfonso de Souza quando se ausentàra, deixara ordenado se continuasse a guerra pe

los cabos della, os tidalgos Pedro de Goes e Ruy Pinto, porque lhe havião morto oi

tenta homens que tinha mandado so sertão a descobrimentos; e havião depois disto

morto aos padres Jesuítas que havião ido a doutrina-los ensinando-lives a fé catholica.

E' certo que da villadc S. Vicente sahirão em 24 de Agosto do anno de 155% os padres

Jesuítas Pedro Correa e João de Souza para a missão dos gentios Tupis c Carqós dos

Patos, e ambos forão mortos pela barbaridade destes Indios, como escreve o padre

mestre Simão de Vasconcellos na Chronica do Brasil, liv. 1°, pag. 147, onde mostra

(t) Vasconcellos, liv. 1°, da Cnnonlca diz: ‹‹ Fundou a villa de S. Vicentcjunto a um porto

capaz e form_oso, que senhorêa duas barras ; a do Norte, ue fortilicou com uma torre que cha

mão da Bertioga, e a_ do Sol que fortifieou com outro orte para a defesa daquella tempo.

lãa prestma ilha, em distancia de duas leguas, fundou a villa de San tos com gente que trouxe

e 'or ufla . a

2) Carlin. da proved. da fazenda real,liv. de registro de sesmariasJit. 1562 até t580,pag. 103.

3) Liv. de registro de sesmarias, til. 1555 cit.,pag. 103.

(l) Liv. de registro dc sesmariasJit. 1555, pag. 42, til, c 84 verso.
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Com uma esquadra de náos á sua custa, em que conduziu varios casaes,

e muitas pessoas nobres, partio do reino no referido anno de 1525, eveio

entrar pelo rio de S. Vicente, de que tomoul o nome toda a capitania, por

 

que Pedro Corrêa era sujeito de nobreza conhecida, e se fizera opulcnto na villa de S.

icente, para onde tinha vindo coiii 0 fidalgo Martim Alfonso dc Souza: porém que

deixando a vida secular, tomara a roupeta no collegio de S Vicente, e ordenado de

presbytero empregiira o seu talento e sciencia da lingua dos gentios em converte-los

fé catbolica, até que encontrara com a coroa do martyrio pelos barbaros Indios Ca

rijos do sertão dos Patos

Quando certamente se ausentou para o reino o governador Martim Alfonso de Sou

Il, não descobrinios documento, mas na villa de S, Vicente ainda se achava em Mar

ço de 1533. quando concedeu terras a Francisco Pinto, eavalleiro lidalgo que com elle

tinha vindo do reino e tirava povoando a villa de S. Vicente, como cotista da carta

da concessão das ditas terras,datada na villa de S. Vicente a 4 de Março do dito anno.

Conjecturamos que no Íiin de 1533 ou ncs principios do seguinte de 1536 chegou a

Lisboa, porque o foral que lhe concedeu el-rei D. João Ill para a Capitania das cem

leguas da co-'ta de que lhe tinha feito doação, foi assignado em 6 de Outubro de 1531.

como se ve do mesmo foral, o qual e a dita doação vão copiados adiante.

No lim do anno de 1535 suliio de Lisboa para a India o fidalgo Martini Alfonso de

Souza feito capitão-mor da armada, e sendo lã mandado com quinhentos lioineiis a

Dlnião, o destruiu, e foi causa para el-rei de Cainbaya pedir pazes. que se lhe cm -

cederão. como escreve Manoel de Faria e Souza na sua Asia Portuguesa, parte fi",

PIX. 297. Este famoso historiador narra as proezas que ohrou este hcrúe Martini

Alfonso de Souza nos annos de 1535, 36, 37 e 38, no mesmo livro, tom. 1°, pag. 309,

327. 338 e seguintes.

Ausentando-se para a India no lim do anno de 153b, como temos referido, deixou

os seus poderes à sua mulher D. Anna Pimentel; esta senhora os substahelecvu em

Gonçalo Monteiro, vigario da villa de S. Vicente e loco-teiicnte até 1537. c a quem

mllldou n mesma senhora sneredcr por capitão-mor governador e ouvidor da dita Ca

itania a Antonio de Oliveira, ravalleiro fidalgo da casa real, por instrumento cele

rado em Lisboa na nota do tahellião Artonio do Amaral (1) Este Antonio do Oli

velra trouxe sua inullicr D. Genebra Leitão e Vasconcellos, que até huic é bem co

nhecida na Capitania de S, Paulo e na do Rio de Janeiro, para onde passarão ramos

que se estabeleeerão na ilha Grande Angra dos Reis

Quando se recolheu da India para Lisbon o lidalgo Martim Alfonso de Souza igno

ramos, sendo certo que no anno de 12542 foi vice-rei daquclle Estado, succedendo

llelle a D. Estevão da Gama : e levou na sua nao ao missionario, que depois veio a

Ser o glorioso S. Francisco Xavier, primeiro apostolo do Oriente. Porém já em Janei

ro do anno do 1553 o achamos em Lisboa, porque em dito mez e anno concedeu a

Francisco Pinto, cavalleiro fidalgo da casa real, morador e povoador da villa de S.

Vicente no Brasil (2). E no anno de 1556 concedeu uma lcgua de terra a Antonio

Rodrigues de Almeida, cavalleiro fidalgo da casa real, que tambem tinha vindo para

S. 'Vicente com o mesmo Martim Alfonso de Souza para fazer en enl.o no Cubatão,

nttendendo aos muitos annos que o dito Almeida era pcvoador, e aver depois trazi

do sua mulher e duas filhas para S. Vicente. e haver passado ao reino neste anna

dc 1551), e voltar no seguinte de 1557 pro rietario dns otlicios de chanceller, escrivão

da ouvidoria o das datas de sesmaria o dito doiiatario Martim Alfonso de Sou

z_a (3). Era neste mesmo anno de 1 capitão-mor governador da Capitania de S.

Vicente Jorge Ferreira, ravalleiro fidalgo da casa real, que tinha viiido na companhia

do mesmo governador Martim Alfonso de Souza, e tieou povoando a villa dc S. Vi

Çcƒllfi- Em 2! de Janeiro de 1559 deu o governador Martim AlIonfo de Souza ao Dr.

Vicente da Fonseca a ilha Grande Angra dos Reis, de que Ílie iiiaiidou passar carta do

tlieor seguinte:

1 Martim Aflonso de Souza. do conselho de cI-rei nosso senhor. capitão e governa

dor da Capitania de S. Viccnte, etc. Faço saber a vos meu capitão e ouvidor que ora

tz Qartor. da proved. da fazenda, livro de sesmarias já citado, tit. 156!. pag. 80.

2, Carter. da proved. da fazenda, livro de sesmariasjà citado, tit. 1555. pág. 1%.

(3) Lartor. da proved. da fazenda, livro de scsmarias já citado, tit. ¡562 ,m z. to, 47 e76.
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aportar aqui sem duvida a vinte edous de Janeiro do seguinte anno do

vinte e seis. dia especial deste Invicto lllartyr, tão venerado dos Portu‹

3110165; tem 0110 8.0 f-'fllriir uma grande aberta, na boca do qual estão

__.______~___._-__'

¡ois na dita Capitania, e aos que ao diante forem, que eu hei por bem fazer mercê ao

Dr. Vicente daFoiiscca, inoriidor em Lisboa. de unia ilha que esta na boca de Angra

dos Reis. a qual se chama ilha Grande, e assim das aguas da dita ilha. para poder fa

zer engenho nella, para elle etodos seus herdeiros que apos delle vierem` forra de

todo o tributo. c somente o diziino a Deos, com condição de sesmaria, pagando-me

equipagem ri minha Capitania da ilha de S. Vicente; pelo que vos mando que logo

lhe dcniarqueis e o mettais de posse della, e lhe deixeis possuir; e da dita posse e

demarcação fnreis auto no livro da camara de S. Vicente, para a todo o tempo se sa

ber como lhe t`iz a ilita mercê: pelo que lhe mandei passar esta minha provisão, por

mim assignadii, e sellada com o sello de minhas armas. Feita em Lisboa, a 2!; de Ja

neiro dc 12559. - Miguel de. .._. .. _ a fcL-Martfm A/fonso de Souzm-Cumpra-se

esta carta de data do Sr. Martim Affonso de Souza, como se nella contém-Jorge

Ferreira (1). n
Em 10 de Dezembro de 1562 concedeu duas Ieauas dc terra nos padres Jesuítas do

çollcgio de S. Paulo (2). lšmfini até oanno de 1571 cxistio o donatario Martini Affon

so de Souza, como se vê das escripturas e procurações celebrados nas iiotas dos tabel

lião; da cidade de S. Paulo. Porém á em Fevereiro do anno de1572 era fallecido, e

lhe succeleu o filho Pedro _Lop_es de Souza. o qual Ó nomeado por capitão governador

o senhor donatario da Capitania de S. Vicente. como se ve na procuração que em 21

de Fevereiro outorgou Pedro Vicente na nota do mesmo tabellião de S. Paulo. Pedro

¡)¡n5_ o qualdiz ibi: _ _ '_ _ _

o Nesta villa de S. Paulo da Capitania de S. \ icenttuda qual é capitrio c governador

or cl-rei nosso senhora Sr. Pcdro Lopes de Souza. u

fundados as villasde S.Vicente e do porto de Santos; João Ramalho, homem nobre

de ospiriio guerreiro e'valor iiitrcpido, que já muitos annos antcs de vir Martim

Affonso de Souza a fundar a villa de S Vicente em íö3t, como tica referido, tinha

yzndo ao Brasil. e ficando nas praias de Santos e tendo sido achado pelos Piratininga¬

rios, o trouserãu ao seu rei Tebyriçli, que por providencia de Deus se agradou delle e

lhe ilcu sua iilha,que de ois se chamou no baptismo Isabel, equando Martim Alfonso

de gozrzz chegou a S.Vi nte lhe foi fallaro dito Joao Ramalhmeja com fillios casados.

o que tudo assim consta de uma sesmaria_‹tiie o dito .Martim Alfonso de Souza conce

deu ao dito Joño Ranialho em 15th na ilha de Guaiba. Este Ramalho pois, com 0.

concurso de alguns Europeus da villa de S. Vicente. fundou uma nova povoação de

serra acima na 'sahida do mato chamado Borda do Campo, com vocação de Santo

r .AIlkçcséta Colonia supportlirão os seusƒundadores repetidos encontros da hiria dos bar

aros Indios Tainoyos, que hahitaviio as margens do rio Parahyba, e forao os desta

“não os niais valcrosos que teve _o sertão da serra_de Paranampiaçaba e os da costa

do niar até Cabo Frio. Por estes insultos fortitieliriio os Portuguezcs a sua povoação

do Santo Andre com uma trinchi-ira, dentro da qual coiistruirão quatro baluartcs em

que cavalaiirão artilharia, cuja ohra toda foi li custa do dito João Ramalho, que de-ta

povoação foi alcaide-mor c guarda-iiibi- do campo. Em 8 de Abrtllde 1353 foi aecla

niada ein villa em nome' do donatario Martim Alfonso de Souza; e provisão do seu

capitão-timer governador e ouvidor Antonio de Oliveira, que se achou presente neste

octo com Braz Cubas, provedor da fazenda real. Tudo. o referido se vê melhor no lu-.

gar em Inciso citado (3-. _ _ _ _ _
Por este tempo reinava em Piratininga Tehyriçíi, que conservava amizade com os

Portuguezrs da villa de Santo Andre, de Santos e de S. Vicente, e este rei (vulgar

menterhaiiiado cacique) existia no lugar onde depois muitos annos se fundou o mo_s

¡oifo do patriarcha S. Bento. Por conta destaamizade e antiga paz deste rei saliirrio

do collcgio da villa de S. Vicente, no principio do mcz de Janeiro do anno de 1534.

tri-ze eu quatorze Jesuítas, c por superior dclles o padre Ilanoel de Paiva, a fundar

«tt Carter. da proved. da fazenda, _livro'‹le sesmarias já cit..,tit. 1562, pag. 78 verso.

|-_\ (lar-tor. da proved. da fazenda, livro de sesmarias, tit. 1569, paiz. 93. _
iii' Arch. da cam. de S. Paiilo,cailerno tU da villa de banto Andrc,tit. t553, de pag. tl ate tl.
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duas ilhas de cinco até seis leguas de circuito, cercados pela parte dos sor

tões, de grandes mangues, fundos lnmaçaes. Entre estas duas ilhas 'se

forntão tres entradas, que ao principio se chamão barras, e dahi a uma até

_____________

uma casa de residencia em Piratininga. cujos canipos, por sua admiravel e apreciavel

vista, fertilidade e abuttdancta, descreve o padre tncstrc Simão de Vasconcellos na

Chronic-a doflrasll, lt_vro 1°. pag. 129. Em uma casinha coberta de palha se celebrou a

primeira missa no dla 23 do mesmo mez de Janeiro, que por scr dedicado ao apoz.

galo e doutor das gentes ficou dando o seu nomc lt terra, c amando-se-S. Paulo de

iratininga _

Neste lunar se conservlträo os Jesuítas e os Portuguezes na villa de Santo Andri- até

o atmotlc13li0, em que Mem de Sã, governador geral do Estado do Brasil (depois de

triumphar contra o poder dos Francezes c Tamoyos, da fortaleza dc Villegaigtion da

crise-ado do Rio de .Ionciro),se recolheu a villa de 5 Vicente em Junho do dito anno;

e o padre superior daquelle collegio, ltlanocl da Nobrega, pedio ao governador ¡tene

rol que li esse transmigrar aos moradores da villa de Santo André para S. Paulo de

Piratininga, onde os Jesuítas residião conservando a boa paz c amizade com o rei Te

byriçit, que ja sc achava convertido c havia tomado na sagrada fonte os mesmos nomes

do donatario da Capitania de S. Vicente. chamando-se por isto Martim Alfonso Te

hyriçit: assim se executou. e licou Piratininga denominando-¡c-Villa de S. Paulo do

Piratininga da Capitania de S Vicantm-cuja capital era s mesma villa. e se conser

vou com este caracter ate 22 de Alsrço de 1681. em que este predicamento se coufcrio

a villa-de S. Paulo por provisão do mztrqucz de Cascaes. que intruso se conservava na

injusta posse de dunatario dc S. Vicentcc S Paulo, conto adiante mostrnremos.
Ao primeiro donatarío Isenhor da Capitania da villa da ilha de S Vicente. Mar

tim A' onso de Souza. fundador della. succedeu seu filho Pedro Lopes de Souza. se

gundo donatario no anno de 1572. e eI-rei D. Sebastião confirmou nellc a doação e o

foral das ccm lctruas da costa concedidaso seu pai Martim Alfonso dc Souza, por carta

datada em Lisboa em 25 dc Julho de 1571 (t).

Por fallccítnctito deste segundo donatario Pedro Lopes de Souza (suppomos que foi

em Africa quando a ella passou el-rei D. Sebastião). the succedeu na Capitania de S.

Vicente seu filho I.opo de Souza, terceiro donatario da dita Capitania. a quem el-rci D.

Felippe conlirtnou a mesma doação e foral concedido a Martim Alfonso de Souza, seu

avoypor carta passada a 8 de Agosto de 1587 (2). _

,Para mandar tomar posse da sua Capitania de S. Vicente e mais villas della fez Lopo

de Soum procuração bastante cru Lisboa a 20 de Março de 1588, na nota do tabelliao

Antonio Ferrão, e ncllaconstituio por seus procuradores a leronymozLcitño, capitão

mor governador loco-tenente da mesma Capitania de S Vicente em tempo de seu pai

Pedro Lopes de Souza c de seu avo Martim Alfonso dc Souza, e ao mesmo Jcronymo

Leitão constituio por capitão-mor governador seu loco-tenente (3).

Na posse da s- a Capitania se conservou este terceiro donatario até oseu lallecimento

cm 13 de Outubro do anno dc16i0. Não deixou filho legítimo. e só um bastardo cha

mado tambem Lopo de Souza, o qual por escriptura de transacção e amigavcl compo

sição celebrada na nota do' tabelliio Balthazar de Almeidtr em Lisboa. a 7 de Marco

de 1611, cedeu todo o direito que podii ter a Capitania das com lcguas da villa dc S.

Vicente cm sua tia l). Mnriattna de Souza da Guerra. condessa de Vimieyro, or seu

marido t), Francisco de Faro, conde de Vimicyro. A esta senhora coollrmou c -rel D.

Felippe a doação das cem-leguase o foral da Capitania de S. Vicente por carta do 22

de Outubro de 1621. Para tuandar tomar posse da sua Capitania. e retidas della, fez

em Lisboa seu bastante procurador a João de Moura Fogaça. cavalleiro fidalgo da casa

real. c o coractcrisou por capitão-mor seu loco-tenente da dita Capitania, por provisão

de 15 de Marco de 1622. Veio João de Moura Fogaça à Iluhm e fez pleito e homenagem

pela Capitania de S Vicente e suas fertalezas nos tnãos de Dinxo de Mendonça Furta

do, governador geral do Estado do Brasil, o qual por provisão de 16 de Setembro do

mcsmo anno dc 1022 houve por levantado o juramento dc pleito c homenagem que

tt) Archiv. da camara de S. Paulo, caderno de reg., tit. 1620, pag. 51 verso, e seguintes.

(1 Arch. de S. Paulo, caderno sup. cit.. ttonmt Loco.

(3) Arch. da camara de S. Pattlo, lindercg. tl, tit. 1583. pag. ti.
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duas leguas forma cada uma o seu estreito. A primeira, correndo do Norte

para o Sul, é a barra da Bertioga; a segunda, ou do meio, é a dc Santos; a

terceira e ultima, a de S. Vicente. Entre a primeira da Bertioga e a do meio

 

pela ‹llta Capitania havia feito Fernão Vieira' Tavares, e estava governando-a como

capitño~mór governador loco-tenente do conde de Monsanto, que se havia introduzido

e tornado posse da mesma Capitania de S Vicente desde 11 de Janeiro de 1621. e nella

se conservou ate Dezembro de 1623, em que o expulsou desta injusta posse a condessa de

Vimleyro D. Marianna de Souza da Guerra, que por seu procurador dito João de Mou

ra Fogaça tomou posse da sua Capitania, na camara capital della na villa de S. Vicente,

e depois na de S. Paulon 31 de Dezembro do mesmo anno de 1623 (1).

A causa por que o conde de l.llonstzrnto se lntroduzio na Capitania de S. Vicente

em 1621, sem lhe competirV foi meramente engano e falta de conhecimento da situa

ção e demarcação da Capitania de Santo Amaro de Guaibe, que existe dentro das dez

leguas que ha do rio Curupacé (hoje se conhece este rio com o nome de Juquerepacé)

até o rio de S. Vlcentc, braco do Norte, as quaes dez leguas estão compreliendidas na

doacão das oitenta leguas de'costa que forão concedidas a Pedro Lopes de Souza (irmão

de Élartim Affonso de Souza. primeiro donatario da capitania de cem Ieguas em S.

Vicente) por merce de el-rei D. João lll, de que se lhe passou carta e foral no 1° de

Setembro de 1531, sendo já fallecitlo o dito Pedro Lopes de Souza. vindo na compa

nhia e armada do dito seu irmão Martim Alfonso de Souza. Para clareza total desta

intrincada materia, que deu causa para uma seguida serie de cotifusões, pomos aqui as

forças de uma e outra doação, que servirão de guia ou fio de Ariadne contra o lãbyrin

tho em que laboràrão as duas capitanias. uma de S. Vicente e de Santo Amaro, outra

pelo anno de 1621. e muito peior pelo de 1621, em que a verdadeira e legitima dona

tarla da capitania da villa de S. Vicente,a condessa de Vimieyro, foi expulsada e repel

Iida das suas villas dc S. Vicente, do porto de Santos, de S. Paulo, e de Santa Anna

de Mogy das Cruzes.

DOAÇÃO DB IARTII.APPONSO DE SOUZA, DE CBII LIGUAS D! COSTA REPARTIDAS B DESÍARCA'

DAS POI IIRCÊ DI BL-RBI D. JOÃO III, DA IANRIM SEGUINTE 2

‹‹ Cincoenta e cinco leguas que começaräõ de treze leguas ao Norte do Cabo Frio, e

acabaraõ no rio Curupacé. e do dito Cabo Frio começarão as ditas treze leguas ao longo

da costa para a banda do Norte, e no cabo dellas se pora um padrão das minhas armas,

e se Iançarlt uma linba elo rumo de Noroeste até a altura de vintee um grãos, e desta

altura se lançarli outra inlia, que vira directamente a Loéste. e se porá outro padrão

da banda do Norte do dito rio Curupacé, e sc lançará uma linha pelo mesmo rumo de

Noroeste ate' a altura de vinte e tres gritos, e desta altura cortará a linha directamen

te a Loeste, e as quarenta e cinco Ieguas que fallecem começaraõ do rio de S. Vicente.

e acabariiõ doze lcguas ao Sul da ilha de Cananea. e no cabo das ditas doze leguas se

porá um padrão (2), c se lançará uma linha que va directamente para Loeste do dito

rtq de S. Viccnte,e no braço da banda do Nurtese porá um padrão, e se lançará uma

linha que corra directamentea Loéste. ››

DOAÇÃO DE OITENTA LRGUAS DE COSTA QUE RL-lll D. JOÃO Ill CONCBDBU l CONI-'RONTOU A

PEDRO LOPES DE SOUZA. DA IIANBIRA SEGUINTE ä

u Quarenta leguas de terra começaraõ de doze leguas ao Sul da ilha da Cananéa (3),

e acabaráõ na terra de Sama Anna. que está em altura de vinte e oito grãos e um ter

ço, e na dita altura se para um padrão, e se lançará uma linha, que so corra a Loeste

dez leguas, que começarão no rio Curupacó, e acabarão no rlo de S. Vicente; e no

dito rio Curupacé da banda do Norte se porá um padrão. e se lançará uma linha qua

(t) Arch. da camara de S. Paulo, liv. de reg., tit. 1690, pag. 45 a 51.

l2l_ Este padrão agora descobrio em Paranagua Affonso Botelho de Souza, andando na dili

gencra da furidaqào de uma nova fortaleza: o dito padrão é uma pedra, e nella eseulpidas as

rcaes armas de lortugal.

(3l Note-sc que aqui é o lugar onde acaba a doação de Martim Alfonso de Souza. c se cha

ma barra de Puranaguzi, onde Allbnso Botelho de Souza descobrio o padrao referido.
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de Santos, fica a ilha de Santo Amaro, em que está a villa com o titulo do

mesmo Santo, do quem ella tomou o-nome, e foi ao principio cabeça da

capitania assim chamada, que fundou Pedro Lopes de Souza, irmão da

 

corra directamente a Loéste: e as trinta leguas que fallecem começarão no rio que

cerca em roda a ilha de Itamaracá; ao qual rio eu ora puzonome de rio de Santa Cruz, e

arabaríiõ na bahia da Traição, que esta em altura de cinco grãos; e isto cont tal decla

racäo que cincoenta passos da casa da l`citoria, que de principio fez Christovao Jacques

pelo rio dentro ao longo de praia,se lançará um padrão de minhas armas; e do dito

padrão sc lançará uma linha, que cortará a Loéste pela terra firmea dentro; eda dita

terra dn ditn linha para o Norte sera do dito Pedro Lopes; c do dito adrão pelo rio

abaixo para a barra e mar ficara assim mesmo com elle o dito Pedro opes a metade

do braço do dit rio Santa Cruz da banda do Norte, e será sua a dita ilha deltamara

clt (1) e toda a mais parte do rio de Santa Cruz que vai so Norte, e bem assim serão

suas uaesquer outras ilhas que houver até dez leguas ao mar, na frontaria e demarcação

das ditas oitenta leguas, as quaes oitenta leguas se enteuderisõe serão de largo ao Ion¬

go da costa, s eutrarhõ pelo sertão e terra firme a dentro tanto quanto poderem entrar,

e for da minha conquista. n

A' vista desta doação e bem clara demarcação de oitenta lcguas de costa a Pedro

Lopes de Souza, tem pouco que ver que a dita doação faz tres divisões, que sao-trinta

leguas em que esta fundada a capitania de Itamaracá em Pernambuco em altura de

sete gráosf-dez leguas que começão do rio Curupacc, e scabio no rio do S. Vicente.

braço do Norte, que é o mesmo que dizer-se no presente tcmpo barra da Bertioga, e

dentro destas dez leguas e a chamado capitania de Santo Amaro de Guaibe, onde só

mente ha a ilha da villa de S. Sebastião; porque Pedro Lopes de Souza falleceii no

mar, como fica dito, vindo na armada de seu irmão o governador Martim Affonso

de Souza. quando sahio de Lisboa cam este caracter por carta de el-rei D. João Ill

de 20 de Novembro de 1530. que fica retro copiada,-e quarenta lcguu que começio

em doze lcguas ao Sul da ilha da Cananéa, e vão acabar na terra de Santa Anna ern_altu

ra de vinte e oito grãos c um terço, não tem mais villas que a do rio de S. Francisco e

da ilha de Santa Catharina, fundadas ou povoadas pelo seu primeiro con uistsdor o

Paulista Francisco Dias Velho; e ha muita duvida se a ilha de Santa Cat arina esta

dcntro das quarenta leguas desta doação de Pedro Lopes de Souza.

Foi este fidalgo Pedro Lopes de Souza casado com D. Isabel da Gamboa. a qual de

pois da morte de seu marido ficou por tutora e administradora de seu lilho Martim

Alfonso do Souza. em cujo nome outorgou procuração em Lisboa com todos os seus

poderes a Jorge Ferreira, morador na villa de S. Vicente, e o constituiu capltio ou

vidor loco-tenente da capitania de Santo Amaro de Guaibe. Porem correndo os snnos,

zuando foi no de 1557 fez a mesma Sra. D. Isabel da Gamboa uma procuração em 22

e Setembro deste anno, na nota do tabelliio Antonio do Amaral, e nella constituio

bastante rocurador a Antonio Rodrigues de Almeida, cavalleiro tidalgo da casa de Sua

Magenta c, como sc vc deste instrumento, que é do teor seguinte (2) :

PIOCURAÇÃO DE D. ISABEL DL GLIÍIOA.

‹‹ Ssilio quantos este poder virem que no snno do nascimento de Nosso Senhor

Jesus Christo de 1557 annos. aos 22 dias do Inez de Setembro, na cidade de Lisboa. na

rua do Outeiro junto da porta de Santa Catherine, nas casas em que vive a Sra. D. lsa

bel da Gamboa, mulher de Pedro Lopes de Souza. que Deos haja em gloria, estando

ella dita Sra D. isabel ahi presente. disse que ella, em nome e como tutora a admi

nistradora do Sr. seu filho Martim Alfonso de Souza, capitão governador das oitenta

leguas de terra na costa do Brasil que lhe succedeu e herdou por fallecirhnto do dito

Pedro Lopes, seu pai, e por virtude de uma provisão que tem de el-rei, que santa gloria

baia, e por nisso sentir fazer serviço a Deos, em bem e prol da capitania qua tem sm

Santo Amaro de Guaiba, que esta na dita sua capitania; e por se augmentar e povoar,

faz, como em clfeito fez, seu procurador bastante a Antonio Rodrigues de Almeida, co

(tl Saiba-se que esta é acapitania de trinta leguas em Itamaracá de Pernambuco. _

t3) da prov. da fazenda real de S. Paulo, caderno de reg. das scsmanas, tit. 1562,

paz. e .
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lllartim Alfonso do Souza, e lica a costa maritiina desta ilha bem á face com

ti costa do mar. Entre :i barra do meio, ou de Santos, e a ultima de S. Vi

cente,fica a ilha deste mesmo nome. e mais mettida para dentro da boca do

 

valleiro fidalgo da casa deel-rel nosso senhonque ora volta para S. Vicente, o amostra-v

dor deste instruniento e lhe deu seu poder comprido c mandado especial para que por'

ella, e em seu nome e do dito fllho, possa lhe nprourer que tod.is as pesstas que terihio.

e qiiaesquer cousas, que as vão povoar, beneficiar e aproveitar, c rcedilicar conforme

as ordens, elle Antonio Rodrigues de Almeida possa dar as taes terras, aguas c cousas'

sobrcditas de scsmariaa quem Ilic aprouvcr isso mesmo ; e lhe da poder p-ira que possa

dar quaesqucr outras terras do dlto st-u filho em dita capitania de Santo Arnaro de

Guaibe,.coiiforriie us or-lens das sesnrarias, e das terras que llie aprouver eoinedida

mente lhe fara cartas de sesrnarias, e possa por na dita capitania capitão ouvidor, tacs

quaes devão ser e q zerendo elle dito Antonio Rodrigues devAlineida ser capitão e ouvi

dor, por esta presente lhe dá poder de ap.tão e ouvidor para que em nome do dito

seu filho seja todo tempo que lhe aprouver. c a ella Senhora lhe bem parecer, e rriarida

que lhe obedi-ção no alto e rio biixo; c assim ao capitão ouvidor que elle Antonio Ito

drigucs de Almeida ordenar; tirar a um e pora outrosquando justo e r zão lhe p:ire

cer, e que possa receber elle Antonio Rodrigues de Almeida todos' as rediziiiias e reti

das que pertencerem ao dito seu Iillio por seu foral e doação; e assim para tomar curtia

e razão :Norge Ferreira, que esteve por capitão na dita capitania e teve o poder disso.

e o depara do dito poder, c lhe tomará coiíta do que ein si re ebšdo tem; e assim a

quacsruer outras pessoas ou pessoa que lhe devâo suas rendas, e ao diante dcvereiti. e

fluc obrigados lhe sejào, e de tudo o que lhe devcrem posta receber. e do que rec 'bt-r

tira conhecimentos c quitaçães. e liarerä suas contas por aizabiilas, c procurara por

toda fazenda do dito seu Iilho e suas rendas; c possa citar e demandar a quem llie apnou

ver. cm juizo c fura' delle alegar, defender. ctc... c de toda a fazenda de escravos do

cathecisrho e dos carijós que o dito Jorge Ferreira tiver recebido para o dito seu

filho (1). E assim de outras quaesquer cousas artilharias e muiiiçoes, e de tudo torna

rtt 'conta c rarão, e dara conhecimento e quitaçõcs' do que rrceacr: e da poder ao dito

Antonio Rodrigues de Almeida, que corno capitão lpossa fazer e faça talielliães do pu

blico, e 'do judicial. e dos orphãos, e dacainarae do ouvidor, e lhes dara os seus assig

iiados, com declaração de se virem corilirriiar por ella Senhora em certo tampo que llie

lerá limitado, para vella Senhora 1hes mandar passar carta ou cartas cm forma, scllada

com o sello do dito 'seu filho; assim outorgou testemunhas as sobrcditas, e eu Aritorrío'

do Amaral, labfellião publico de el-rei nosso senhor nesta cidade de Lisboa e seus ter

rnos, que este instrumento de poder no livro d'c miirlias notas escrevi, etc.. . ››

Com elleito o dito Antonio Rodrigues de Almeida foi capitão e ouvidor da capitania

deSanto Amaro de Gualbe, a qual tinha súiiicnte o ii.›riie"de capitania; porque nas dez

Ieguas de costa desta capitania de Santo Aiiiaro de Guaibe não' havia villa alguma que

servisse de capital ate este tempo de Antonio Rodrigues de Almeida; e nem ainda de

pois delle nte o tempo da villa da ilha de S. Sebastião em lt`›3!i,quc e a unica que se

acha em toda a dita capitania de Santo Ariiari. Neila (isto e rias dez leguasque tcin a

dita Capitania) concedeu terras de sesinaria osobredito Antonio Rodrigues de Almeida,

e antes delle fez o mesmo o capitão ouvidor Jorge Ferreira, sendo constituido iiestc

caracter' por D. Isabel da Garnbôo, corno tutora e administradora de seu lillio Martim

Alfonso de Souza, donatario da sobredita capitania dc Santo` Amaro de Guaibe; c jši

muitos annos antes deste Jorge Ferreira tinha sido capitão' ouvidor desta capitania de

Santo Amaro Gonçalo Alfonso, por rioriieação da iiiesma D. Isabel da Gairitrâa. como,

tutora c administradora de seu tilho que então era Pedro Lopes de Souza: e ao dito

Gon alo All' nso suecedeu no mesmo cargo de capitão ouvidor Cliristovão de Aguiar

de Altaro, cxrual concedeu terras de sesiiiaria na dita capitania de Santo Amaro. corno

foi em li dc .Iarrciro dc fäiö a Jorge Pires, da barra da Bertioga para diante; c nesta

carta declara o dito Altaro ibi:

_,(t) Saiba-se que do gentio da terra se pagava direitos a eI-rei. como se ve do caderno

de ¡592 do alinoxarife Alonso Pelaes, essriplo or Francisco Casado Paris, que existe iio car

tor. da prov. da fazenda real de S. Paulo: ne le, de ll. t6 v. ate tl. 3o, consta liaver-se pago

de direitos do geatio da terra a quantia de tbštfttto rs. desde io de Outubro at: '24' do dito iiiez

e anno de ta99.
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mesmo rio, e nesta ilha estão situadas a villa de S. Vicente logo na barra

e ponta da ilha para o sul, e a villa de Santos duas leguas pela barra do

meio, ou estreito do mesmo nome, por ello acima, e já quasi nas costas da

ilha, entre o Norte e meio-dia ou poente.

____________________.___-_-__--__--___

a Eu lhe dou a dita terra assim como pede. por serem na capitania da dita Sra. D.

lsahel da Gamboa e seu filho Pedro Lopes de Souza (1). a

Poremjúi no anno de15t7 era donntario desta capitania de Santo Amaro outro Íillro

da dita D. Isabel da Gamboa, chamado Martim Alfonso de Souza, como se vê da scsma~

ria que em o dito anno de 1517 trnspassou Jorge Ferreira e sua mulher Joanna Ramalho

aseu compadre Manoel Fernandes, registrada no livro tit. 1562, em baixo citado.

Na carta de sesmaria que Christovão de Aguiar de Altaro concedeu a Jorge Pires

em 12 de Janeiro de 1515 acima referida, se devo notar que duas vezes diz este capitõio

ouvidor ibi: a D. Isabel da Gamboa e seu lilho Pedro Lopes de Souza, » pelo que devemos

conhecer que até este anno era Pedro Lopes de Souza o tilho primogerrito, e por isso do

natario da sua capitania de Santo Amaro, na qual lhe srvccedcrr o irmão Martini Alfonso

de Souza,o qual era donatario quando sua mui D. Isabel da Gamboa. corno sua tutora e

administradora, constitute em 1557 procuração bastante a Arrtonlo Rodrigues dc Al

meida, que fiea copiada.

Esta ilha de Santo Amaro de Guaibe é da capitania de S. Vicente, que assim ficou

sendo depois de passada a doação das cerrr Ieguas declaradas c corrfrorrtadas a Martim

Alfonso de Souza, donatario de S. Vicente. Este titlalgo, quando veio em 1530 feito

governador das terras da costa do Brasil, trouxe o poder para dar de sesmaria terras aos

que com elle vinlrão para povoar, como se vo da sua carta patente que ja temos copiado:

por isso quando fundou a villa de S. Vicente corrcedcu do sesrnaria terras na ilha de

Santo Amaro de Guaibe, porque entao não estavíro ainda confrontados e dernarcadas as

duas capitanias doque tinhão mercê da Magestade os dous irmãos dito Martim Alfonso

de Souza e Pedro Lopes de Souza: c ainda quando se ansentou de S. Vicente em 1533

para 1531 o governador lllartim Affonso de Souza, deixando os seus poderes ao vigario

Goncalo Monteiro, este concedeu terras de sesmariu na dita ilha de Santo Amaro de

Guaiba como capitão loco-tenente do dito governador Martim Alfonso de Souza tr Este

vão da Costa no anno de 1536 t e nesta carta se vc as expressões ibl :

a Gonçalo Monteiro, vigario e capitão loco-tenente pelo mui lllm Sr. Martim Alfonso

de Souza, governador desta comarca e capitania de S. Vicente. terras do Brasil, c seu

procurador bastante de reger e governar a dita capitania. Faço saber aos que esta minha

carta de data de terras virem.que por Estevão da Costa (que ora a dita capitania veio em

este anno passado) me dizer que vive e vcrn viver, e ser povoador em a dita capitania.

pedindo-me que eu lhe faça proveito, e serviço ao dito Sr. governador, de lhe dar tcr

ras com que viver, e fazer roçar de cannase algodões, e o que a terra der: confiando no

dito Estevão da Costa lhe dou c hei por dadas as terras seguintes da ilha de Guaibc

defronte desta ilha de S. Vicente onde todos estamos, a qual terra está devoluta sem

nenlrunr proveito, etc. (2) n

Tudo o referido se ve da mesma carta de sesmaria concedida pelo vigarío Goncalo

Monteiro, rcstistrada no livro das scsmarias, tit. 1562, pag. 52, que existe no cartório

da provedoria da fazenda.

Antonio Rodrigues de Almeida, que em 1557 teve procuração de D. Isabel da Gamboa

que ji deixamos copiada, concedeu varias datas de terra na capitania de Santo Amaro

dentro das dez leguas que ella tem desde o rio de Curupace até o rio de S. Vicente.

braço do Norte, que e a Bertioga, como ja temos feito meocão. Estas concessões se aclnio

no ltvro de registro das sesrrrariss,tlt.1562,que existe no caítorio da provedoria da fazen

da, a saber: na ag. 11, verso, concedeu no 1° de Junho de 1562 a Paschoal Fernandes

terra defronte a fortaleza da Bertioga; na pag. 12 verso, concedeu em 6 de Junho

de 1562 a Braz Cubas terra passando a ilha de S. Sebastião em urna ilha deserta cha

mada de Maberecaoãa; na pag 42 concedeu em 6de Maio de 1566 a Domingos Garocho

lt) Carter. da proved. da fazenda, livro das sesmarias, tit. 1569, pag.63 v.

(2) Devemos notar que ainda neste anno de 1536 ndo se chamava a ilha de Guaibe ilha do

Santo Amaro de Guaibe, cujo nome lhe poz muito depuis D. Isabel da Gan bla, chamando-lite

capitania de Santo Amaro de tšuaibe.

*r



-210

_ Quatro villas fundou Martim AíTonso de Souza na sua capitania, duas na

ilha, que são a de S. Vicente e Santos, a terceira da Conceição, que cha

inão de Itanhaem, nove leguas da barra de S. Vicente para o sul da mes

ma costa, pela qual se faz caminho de S. Vicente para ella, por uma dila

 

terras além da Bertioga, começando do morro chamado Buriquioca; da pag. M con

liriiiou oiii 27 de Abril a data que Gonçalo 5lonteiro,como procurador de D. Isabel da

tianihoa, viuva de Pedro Lopes de Souza, tinha concedido alem da Bertioga, direito a

serra de ltutingo, a Jorge Ferreira ; na pag. 60 concedeu eiii 7 de Junho de 1567 ter

ras a Itlaiiocl Fernandes alem da ilha de S. Sebastião até o rio de Curupacé; na pag 69

concedeu a Paschoal Fernandes, condestavcl da |`o taleza da Bertioga, terras desde alem

ila dita fortaleza pela praia adiante uma legua, a 18 de Novembro de 1366; na

pag ti concedeu em iä dc Dezembro de 1568 a Manoel Fernandes terra alem da ilha

de S. Sebastião da banda da terra firme antes de cliegar á enseada defronte da ilha dos

Porcos, ate chegar ao rio de Curupaec; na pag. M6, verso, concedeu terras Salvador

Correa de Sli, como procurador do donatario da capitania de Santo Amaro, a Antonio

tionçalvcs Quintos, na ilha de S. Sebastião, no lugar chamado Pirayqueaçú, em 2 de

Setenibro de 1579; na pag. 115, verso, 0 dito Sia concedeu terras a Simão Machado,

além da Bertioga, partindo com Antão Nunes eJacome I.opes.a 20 de Janeiro dc1579.

E porque este Antonio Rodrigues de Alm ida concedeu algumas terras de sesmaria

fora da capitania de Santo Amaro e dentro da ilha de Santo Amaro de Guaiba, que é

da capitania dc S Vicente, tornarão osinteressados a pedir as mesmas terras por nova

scsmaria nos czipitães-inóres da capitania de S Vicente,dizendo e expressando nos seus

re ucriiiientos que Antonio Rodrigues de Almeida, sendo capitão-mor ouvidor da ca

pitania de Santo Amaro por D. Isabel da Gamboa, lhes havia concedido terras que

cri-io da capitania de S. Vicente, como forão todas as datas que concedeu dentro da

ilha de Santo Ainaro de Guaiba; e por isso tornarão a pedir as mesmas datas aos ca

piiãi-sunúres Ioro-tenentcs de Martim Alfonso de Souza, donatario e senhor da capita

nia de S Vicente, como expressamente se vê no livro dc registros das sesmarias,

tit. 1802 até 1617, pag. 55.

Falleceiido Martim Alfonso de Souza, donatario da capitania de Santo Amaro, e

lilho de Pedro Lopes de Souza e D Isabel da Ganiboa. lhe succedeu na doação das

oitenta leguas sua irmãa I). .leronyina de Albuquerque e Souza, estando já viuva de

seu marido D. Antonio de Lima, e tendo deste iiiatriinoiiio a filha D. Isabel de Lima,

mulher de André de Albuquerque, todos moradores na villa de Setubal, onde ou

torgarão procuração bastante do teor seguinte (1):

PROCCRAÇÃO BASTANTE DE ANDRÉ DE ALBUQUERQUE, POR SUA IULEER D. ISABEL DE LIMA

" DE SOUZA DE IIRANDA.

a Saibão quantos este instrumento de procuração virem, que no anno de Nosso

Senhor .lpsuâ Cgristp iIle 1577 annqis, šâos Â3âliasddo Xilcbz de Sctenilärá: Ido djito anná),

nesta vi a c ctu a . nas casas o r. n ri. e uqueriue. a go a casa e

cl-rei nosso senhor, sendo ahi a Sra. D. Jeronyma de Albuquerque e Souza, e ella

dito Sr. Andre de Albiiquer ue. e bem assim a Sra. D. Isabel de Lima de Souza de

Mirandimsua inulher,logo pe os ditos senhorcsme foi dito,perante as testemunhas ao

diante nomeadas. que por este instrumento dc pšocuraçiodfazlião, e de eãeltodfizerio

e ordeniirão, or seu cei to e suñiciente rocura or cm tu o instante e a un oso ao
Sr Lourenço pda Veiga, lidalgo da casapde el-rei nosso senhor, e do seu conselho,

que ora vai governador das partes do Brasil, o aniostriidor da presente procuraçao,

aoqiialsenhor dao e traspassiio todo o seu conprido poder, mandado geral e especial,

e para substabclecer outros procuradores, e se cumprir. Pflrfl que Por CNPS ditos Srs.

constituintes. e em seus nomes, possa fazer capitães cm os lugares da ilha de Santo

Amaro e da ilha de S. Sebastião. ou ein quaesqiier outros que parecer ao dito Sr. Lou

renço da Veigaque são necessarios nas cincoeiita Ieguiu de costa que tem nos ditas por

tes; porque nas tfinta que tem mais na ilhade Itamaracá e Parahyba lhe nao dao a ditl

procuração porja estarem providos os ollicios e cargos: e assim poderá provcr em todos

`Il Carter. di provcd. da fazer la real de S. Paulo, liv. das sesmarias, til. ¡56-2, pag. l3l.
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mdzi praia de zii-ézi; tão ligadas, que nom cavallos ou carros que por ellas

passão deixão impresso rasto algum. A quarta villa foi a de S. Paulo, un

tras nove leguas pelo sertão dentro. _

Foi povoada esta capitania de nobre e honrada gente que comsigo trouxe

 

os oflicios da apresentação dos ditos senhores com tal declaração que as pessoas a quem

elle dito Sr. Lourenço da Veiga prover, venhão ou mandem continuar por cllcs ditos

Srs. constituiiites,c bem assini podera iiiandar arrecadar todas e qnaesquer rendas que

llies são devidas, e ao diante dcvercin, por qualquer modo, _via e razão que sc_|=i._as

sim de foros como pensões, redizima e quaesquer outros direitos que lhes pertriiciio a

elles Srs. constituintes, etc. E eu sobredito lllanocl Godinho. publico tabclliuo de

iiotas e judicial. por el-rei nosso senhor, nesta villa de Setubal, etc. ››_ _

Esta procuração substabeleccu o governador geral Lourenço da Veiga, na cidade

da Bahia, a 30 de Janeiro de 1578, em Salvador Correa de Sã, gnveriiador do Rio de

Janeiro, o qual por virtude desta procuração concedeu 'terras na capitania de Santo

Amaro, queja tic-ria referidas, e alim dellas concedeu mais as que constao no livro das

sesmarias, tlt. 1602 at'- 1tSt7. nas paga. 133, 146 verso. 162 e 175. _ _

Fallocendo D. Isabel de Lima de Sou a de Miranda. donataria_ da capitania das

oitenta leguas doadas a seu tivo Pedro Lopes de Souza, sem succcssao, noiiicou ti sei:

primo Lopo de Souza donatario da capitania de S. Vicente, para succeticr na diniçao

as oitenta leguas conce lidas ao dito Pedro Lopes de Souza; assim se verifica. E lendo

o dito Pedro Lopes de Souza tomado posse da capitania de Itamaracá: ein Pcrn :iiibn

co` e das cincoenta leguas no Sul, a sab ~r: dez leguas do rio Curupace até o rio de S.

Vicente. braço do Norte. que é capitanii chamada de Sinto Aniaro; e as quircflt-'t

leguas da barra de Parnaguii até as ilhas de Santa Anna, que tiestc tempo cruo terras

despovoadas; e provendo a Antonio Pedroso de llarros ein capitao-inór scu_Ioco-te

nente das capiianias de S. Vicente e Santo Amaro, expressa nesta sua provisao que d

doiiatariu das capitanias de S. Vicente e de Itamaracá e de Santo Antero, como se vc

da dita provisão do teor seguinte:

PIOVISÃO DE LOPO DE SOUZA, DOIATAIUO DAS CAPITANIAS DE ITAHARAQA, DE 5. VICENTE B

DE SANTO AIAIIO.

‹‹ Lopo de Souza. senhor das villas de Alcoentre do Prado. alcaide-nitir do rio Maior

e senhor da capitania de S. Vicente, e de Itamaracá, etc. Faço saber as cainaras das

niinhas cnpitanias de S. Vicente e de Santo Amaro. que confiando da quafiiladc.

bondade e mais partes de Antonio Pedroso, o provejo de-capitãi e de ouvidor das

minhas capitanias de S. Vicente e de Santo Amaro por teinpo de tres annos sómente,

além dos tres de que eu o tinha provido por outra provisão niiiilia, etc.... Feita ciii

Lisboa, a 21 de Dezembro de 1607.--Lapo de Souza. »

Este eapitão-inor Antonio Pedroso de Barros, a quem surcedeu seu irmão Pedro

Vaz de Barros. concedeu um e outro terras de sesmariii na capitania de Santo Amaro,

como se ve no livro das sesmarias, tit. 1602 até 1617 cm varias paginas. Depois veio

Gaspar Conqueiro provido em capitão-mor loco-tenente do dito Lopo de Soiiza_e cxer.

citando ajurisdicção do seu cargo nas. capitanias de S. Vicente e de Santo Amaro,

concedeu datas de sesmaria na dita capitania de Santo Amaro, como consta nos livros

de sesmarias, principalmente no livro tit. 1602 jii referido, nas paes. 3, á, ti verso,

11, 14 verso, 21, 22. 27 verso, 28, 29 verso, bö verso, 48verso. 52, 56. e iia folha 93

consta lhe representou Antonio Gonçalves Quintas que elle tinha uma data dc terra

na ilha de S. Sebastião, que lhe foi dada por Salvador Corrêa de Sii, como procurador

de André de Albuquerque, senhor da capitania do Santo Amaro, e porque era iiifor

mado que Lopo de Souza era o senhor donatario da capitania de Santo Amaro, c della

tinha tomado posse, como successor do dito Andre de Albuquerque; elle Gaspar Con

queiro era capitão-inor loco-tenente do dito Lopo de Souza, donatario actual da dita capi

tania de Santo Amaro e da de S. Vicente, lhe pedia confirmação da data que lhe conce

dêra SalvadorCorréa de Sâ,etc Foi-lhe confirmada por dito Gaspar Conqueiro a referida

data por carta de 9 dc Fevereiro de 1601). Fallecendo Lopo de Souza ein 155 de Ontu

bro de 1610, lhe auccedeu sua irmia D. Marianna de Souza da Guerra. rondeci de

Viiuieyro, como fica referido; e como o colide de Monsanto I). Alvaro Pins iltíCas

tro e Souza trazia demanda com Lopo de Souza sobre a capitania de ltaiiiiii-aiƒi c inais
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o seu fundador, e uma das que logo nos seus principios florcceu muito,

tanto pela fertilidade da terra; porque esta foi a primeira onde se fabricou

o assucar e donde as mais se provèrão da semente das canoas para plan

tarem, que foi só a parte do Brasil em que se achou esta planta, e de

 

terras das oitenta leguas de oostn da doação feita a seu bisavó Pedro Lopes de Souza.

seguiu-se a causa com a dita condeça de Vimieyro, como successora de seu irmão

Lopo de Souza: e supposto que a condeça defendia a causa com o fundamento da posse

c nomeação que em seu irmão Lopo de Souza havia feito D. Isabel de Lima de Souza

de Miranda, comtudo venceu o conde de Monsanto este pleito, obtendo nelle sentença

aseu favor, proferida em 20 de Maio de 1613. pela qual lhe foi julgada a doação das

oitenta leguas de seu bisavo Pedro Lopes de Souza pelos desembargadores do paço

Luiz Machado de Gouvea, Fernão Ayres de Almeida c Melchior Dias Preto, e pelo

Dr. Gaspar Pereira, deputado da mesa da consciencia e ordens, e Francisco de Brito

de Menezes, desembargador dc aggravos da casa da supplicação. Por esta sentença se

confirmou ao dlto conde de Monsanto a doação das oitenta leguas de seu bisavó Pe

dro Lvpeã de 501118. POI' 01113 de Gl-ffli D. Felippe passada a 10 de Abril do anno

de 1617.

Em cumprimento desta sentença e confirmação regia mandou o conde de Monsanto

tomar posse das suas cincocitta lejguas na costa do Sul, a saber : dez desde o rio Gurupa

ce até a Bertioga e quarenta des' e a barra de Parnagua até as ilhas de Santa Anna; e

para este effeito nomeou a Manoel Rodrigues de Moraes por seu procurador bastante

por instrumento feito na nota de Domingos Barbosa da Costa, tabellião da villa de

Cascaes. em Junho de 1620. Nesta procuração se intitula o conde de Monsanto por do

llflllrít) dll Cepitllflitltie llmnflflfiã. e bem assim da capitania de S. Vicente, e das cin

coentn leguas de costa na dita capitania e de todas as povoações sitas nella. Este pro

curador Manoel Rodrigucs de Moraes veio dc Lisboa a cidade da Bahia, onde conscguio

provisão de D. Luiz de Souza. governador geral do Estado do Brasil, pela qual mandou

nos olliciaes da camara da villa de S. Vicente que de‹scm logo posse ao conde de Mou

sonto D. Alvaro Pires de Castro eSouza da sua capitania de S. Vicente. Com esta pro

visão e procuração se apresentou Manoel Rodrigues de Moraes na camara capital d!

villa de S. Vicente, em 11 de Janeiro de 1621, e os ditos olliciacs derão posse da ca

pitania de S. Vicente, das villas dc Santos_ de S. Paulo e de Mogi das Cruzes ao dito

«onde de Monsanto, na pessoa do seu rocurndor Manoel Rodrigues de Moraes, 0 qufll

como vinha provido no posto de capitão-mor governador da dita capitania de S. Vi

cente, tomou posse no dia 12 do mez de Janeiro de 1621, sendo olliciaes da camara

Gregorio Rodrigues, Alonso Pelaes. Diogo Ramires e Jorge Corrêa, moço da camara

dedel-rei. Todo este facto assim referido consta dilfusaniente no lugar em baixo ci

ta o (l).

Discorre que nos ofllciaes da camara de S. Vicente não foi simulação viciosa a posse

que dcrão ao conde de Monsanto da capitania de S Vicente, mas sim uma prompta e

material obediencia a provisão do governador geral D. Luiz de Souza, por conter ella

as expressões ja referidas.

E bean .zssiin d.: capitania de S. Vicente edas clncoenta leguas de costa na dlta

capitania e de todas as povoaçõcssitas nella. ››

‹‹ Ja dissemos que o donatario Lopo de Souza falleceu a 15 de Outubro de 1610 e

lhe succedeu sua irmãaa cottdeça de Vimicyro D. Marianna de Souza da Guerra.que to

rnou posse da sua capitania de S. Vicente em 30 de Novembro de 1622, por seu procu

rador João de Moura Fogaça. Era neste tempo capitão-amor governador e alcaide-mor

loco-tenente do conde de Monsanto Fernão Vieira Tavares, sujeito de conhecida no

breza. que havia militado na rovincia do Alemtejo, e passara ao Brasil com estes em

pregos por nomeação do con e de Monsanto e patente régiu. Vendo-se o dito Tavares

apelido dos lugares que occupava com a posse que tomara a candeça de Vimieyro da

capitania de S. Vicente, interpoz eggravo por parte do seu constituinte o conde do

Monsanto contra os olliciaes da camara da capitania de S. Vicente, pela posse que estes

tinhão dado a condeça de Vimioyro na pessoa de seu procurador João de Moura Fo

gaça. e passou ã Bahia a tratar desta causa; e tendo ali feito os seus bons oflicios con`

scguio vir provido no cargo de provedor da real fazenda da mesma capitania de S.

`

'l` Archivo da cantora de S. Paultylivro de registro, til. l6'.'0, pag. H até t6.
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gado vaccum para a criação; como porque nella não experimentou as

grandes contradicções e guerras com o gentio naturaLque era o chamado

Goyanaz, que supposto o lançou á força de armas da ilha de S. Vicente,

onde fundou a sua `primeira villa, como era gentio pouco dado a guerras

 

Vicente que entrou a servir, e ficou correndo a causa do aggravo na Bahia, que ulti

mamente foi sentenciada pelo provedor-roer do Estado da maneira seguinte (t):

‹‹ Accordei etc. E' aggravado o aggravante D. Alvaro Pires de Castro e Souza,ronde

de Monsanto, pelos olllciaes da camara da villa de S. Vicente. em o esbulharem da

posse que lhe derão de cincoenta leguas de terra, depois de estar já nella por tempo

de um anno e dez mczes por seu bastante procurador Manoel Rodrigues de llloraes,

ao qual foi dada pacificamente por virtude da sentença que se deu a favor do aggra

vante, na conformidade de uma doação dc oitenta leguas do terra antigamente con

cedidas a Pedro Lopes de Souza, irmão de Martim Afhnso de Souza. bÍS-'IVÕ do

aggravante; e carta de corilirrnação que outroslin lhe foi passada, pela qual se manda

aosjuizes e vereadores. olliciaes do conselho, pessoas da governança e povo das terras

e povoações dos lugares que nis ditas oitenta lexuas de terra houver. lhe empossem

dcllas em seu certo procurador, e lhe deixem ter, lograr e possuir, havendo-o por

capitão e governador dellas de juro e herdade, assim como forío dadas a Pedro Lo

pes de Souza,a quem o aggrav ›nte succedeu; provindo em seu agxravo vistos os autos

e como sc mostra que os ditos olliciaes derão posse ao procurador do aggravanta-,não só

das cincoeuta leguas de terra que pertencem a data das oitenta leguas dc que foi do

natario Pedro Lo es de Souza, mas tambem lhe dcrio das cem Ieguas que forão con

cedidas por el-rci D. João Ill o Martim Aíonso de Souza (2), não fazendo demarca‹

çoes omedições na formada sentencr do supremo senado, quejulgou as oitenta leguas

de terra do aggravante conde de lllousanto. e que manda lhe dem posse dellas pelos

rumos declarados na doacão, o que tudo não fizcrão os olliciaes da camara da villa de

5- Vlcëlllfl. flfltrs com grande confusao e prejuizo das partes derão posse ao aggravan

te das suas cincoenta leguas de terra, e das ditas cem leguas que l e nio pertencião,

que estão todas misticas e com divisão, e logo de umas e de outras o desapossarão

sem ouvirem nem defcrirem aos requerimentos que lhes fez o procurador do aggravan

te Manoel Rodrigues de Moraes, e derão posse dellas a João de Moura Fogaça, pro

curador da condessa de Vimieyro D Marianna de Souza da Guerra, no que outrosirn

não hão procedido com menos confusão e prejuizo; e com o mais que dos autos cons

ta_ manda que o provedor da fazenda da capitania de S. Vicente com quatro ou cinco

INÍOlO-S. e os mais homens que lhe parecer, que bem o entend¡o,todos ajuramentados,

demarquem e meçãn s; çinçoenta lagoas de terra que naquellas partes forâo dadas a

Pedro Lopes de Souza, pondo os padrões no lugar assimialado pela doação que lhe

foi feita. e lílncllndo as linhas elos rumo= declarados nella, sem se desviarem dellas;

achando-se pelos padrões e lin as que lançarem na fórma da doação, que dentro das

ditas cfncoenta lagoas de terra ficão asoíllas da S. Vicente. da Santo Amaro. de San

ÍOI. de S. Paulo a outras algumas, seja restítuído d possa de todas ella: o aggraoanta I).

Alvaro Pires de Castro, conde da Monsanto, em seu certo procurador, e lhe deixem

Wläloitrar e possuinhaveado-o por capitão e governador das ditas villas na conformi

dade di doação, sentença e carta de confirmação; e juntamente o restituão a todas

aquellas cousas que por respeito das ditas cincoerita letzuas assim medidas e

demarcadas lhe pertencerem sem etnbargo de quaesquer embargos a que se venha a

sua restituição, posto que nclles se deduza dominio e posse de embargantm-Ilahia, 8

de Novembro de 1623. Nota que o registro deste accordão não tem o nome do provo

donmor que o proferiu, porém nos entendemos que foi Sebastião Puesde Brito. o

Esta tão clara como igualmente douta sentença não teve o lelfeito que ella devia

Pfodutír: porque Fernão Vieira Tavares, provedor da fazenda real da capitania de

(t) Archivo da camara de S. Paulo, livro de registro capa de couro de veado, tit. 1623,

pag. 9 ate t3.

t2) Ferio o pontoo provedor-mor do erro em ue cahirão os camaristas do S.V¡cente dan

do posse ao conde de Monsanto da ca itania de . artim Alfonso de Souza, devendo súmento

ser de cincoenta leguas comprehendi as, confrontados e demarcadas na doação feita a Pedro

Lopes de tSouza, divididas cm dez leguas desde o rio de Curu acé até o rio de S. Vicente, hm

ço do .\orte, e quarenta de doze leguas ao Sul de Cananúa at asilltas de Santa Anna.
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e facil de contentar, fez com elles logo pazes que conservavão bem, e assim

teve mais lugar ecommodo para sua fortiiicação e augmenlo.

Posta nestes termos a sua capitania, sahio de S. Vicente Martim Alfonso

com alguns de seus navios, e foi correndo a costa e demarcando os seus

___-___.______-___-__-__-__

S. Vicente, juia executor desta sentença, parece que occupado da dor que ainda sentia

de ter sido apeado de capitão-iiiór governador e aIcaide-nior da capitania de S. Vicente

pela donstaria condcça de Vimieyro, como lica referido, obrou como veremos, esqu_e

cendo-se totalmente do santo temor de Deos. e com consciencia estragoda obrou lilo

dcspotico, que roubou a condeça donataria a sua capital villa de S. Vicente, a de_San

tos e a de S. Paulo, e com esta todos as mais villas do centro de S. Paulo, como adiante

veremos.

Os autos da demarcação, que em cumprimento da .sentença do provedor-mor do

Estado devia mandar fazei' o provedor Fernandes Vieira Tavares, se não achao no

cartorio da provedoria da mesiiia fazenda; hein entendido que procuraiido-os por

supplica feita a um official deste caitorio, passados alguns tempos iiie deseugaiiou que

os taes autos não cxistião; porem esta resposta podia ser artifício contra o trabalho de

os procurar corn o desvelo de um rigoroso exame, dando balanço aos maços de papelfl.

e registrando-se ocularmente autos por autos, seni ficar processo algum fora desta

inspeezüo: cointudo eu me persuado que de tal demarcação não houve processo algum.

e que a posse dada ao conde de Monsanto foi um acto de despotisiiio e de attentado qua

obrou o provedor Fernão Vieira Tavares. _

Esta conjecturu se apadrinha da certeza de existir no archivo da camara da Vlllfl de

S. Vicente uns autos entre partes o conde de lloiisaiito e a condeça de Vimieyro, o

nelles se acha uina certidão dos ofliciaes da caiiiara da mesma villa. do teor seguinte:

CERTIDÃO DOS OIVFICIAES DA CAMARA DA TIL LA DE S. VICENTE SOIIE 0 PROCEDIMENTO QUE

TEVE 0 PROVEDOR DA FAZENDA PERNÃO VIEIRA TAVARES, PARA IIETIEE DE POSSE DESTA

VILLA E DE OUTIA5 A0 CONDE DE IONSANTO, li IIEPELLIII DELLAS A CONDEÇA DE Vl

IIEYIO.

‹‹ Os ofiiciaes da camara`desta villa de S. Vié-ente abaixo assignsdos certificamos como

aos 29 dias do mez de Janeiro deste presente anno de 1624, indo o provedor da fa

zenda de Sua Magestade Fernão Vieira Tavares mctter uin padrão no rio desta villa,

por virtude de uma sentença da relação deste Estado, indo em sua companhia o ca

pitão-nior ouvidor, que ao presente servia, João de Moura Fogaca, outrosim procu

rador da contlcça de Vimieyro D. Marianna de Souza da Guerrafentre os quaes dito

provedor da fazenda e o ea itão-iiiúr ouvidor houve algumas palavras de ditferença

antes que partissem desta villa ao dito etfciio, ao que nós ditos otlicises por bem da

paz e da quietaçãoçacuilinios, e fomos em pessoa para evitar algumas dissenções que

se presumia poder haver no lugar do dito padrão; e chegando nos todos ao lugar elo

dito provedor deputado para isso. se foi o dito provedor a uni peiiedo que est na

agua salgada junto da terra da banda desta villa, e mandou aos pilotos, que comsigo

levava, tomar o rumo pela agulha. para saber onde havia de lixar o dito padrão.ao que

elles satisfizerão; e o dito provedor. em virtude disso, mandou botar fora da canoa

onde ia uiiia pedra que já levava preparada para inarco, e a este tempo acudio o dito

capitão-mor ouvidorJoão de Moura Fogaça em altas vozcs.como procurador da dita con

deca de Vimieyro, dizendo-lhe efazeiidii-llie requerinientosquc não puzesse o dito marco

naquelle lugar; porquanto as de: Ieguas que sua lilagcslade da' ao conde do :VON-multi

do rio de Curupacé alo' o rio de S. Vicente. se acabaulo largamente da banda do Norte

do dito rio na outra boca e barra de S. Vicente que por outro nome se chama Bertioga:

e que do rio Curupace até aquelle braço da banda do Sul,rio aonde metiia o niarco,

erão quinze leguas,e que assim o perguntassc o dito provedor aos pilotos que comsiilo

trazio. 0 IOS Quatro que ali estavão presentes, e que protestava com seus ditos de não

cousentir quo o dito provedor como seu inimigo lhe inettesse ali marco, e que só nie

difldo as dez leguas, na forma da sentenca da relacao deste Estado donde ellas aca

bnvão no braço do dito rio da banda do Ndrte, o puzesse, porque queria obedecer ¡jus

tiça e não por conseiitir em nada. porque tinha vindo com enibzirgos ä OXBCUCÉU;

|ori':.ii que Iløquclla paragem nã) queria conscntir ein tal marco; e aos ditos reque
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portos, eiiseadas e rios, e um destes em altura de 30 gráos seficou elia

mando de Martim Affonso, por ser elle o primeiro que o descobrio; e assim

foi correndo até o Rio da Prata, como lhe havia ordenado o rei, o nave

gando por elle acima,'com grandes trabalhos e perda de um navio nos seus

 

rimentos o dito provedor respondeu que elle não era seu inimigo, mas que dava cum

prinicntiian que Sua ãlõtgestade lhe iiiaiidâiva. E pondo pena ao dito capitão-mor ou

vidor zle quinhentos cruzados edous aniins de degredo para a Africa lhe não pertur

bassc a diligencía que lhe era commcttida. mandou ao seu escrivão tomasse todos os

requerimentos que o capitão ouvidor lhe tinha feito; e insistindo o dito ca ¡tão-oii

vidor a não fixar-se o dito marco no dito lugar, o dito provedor nomeou e ouve cm

lugar de padrão e marco o penedo atras dito, que fixo estava na agua salgada, ao quo

acudio logo Domingos de Freitas, que dizíão ser procurador da condessa dc Vimieyro,

gritando e appellidando em altas vozes a de el-reí.deitando tres pedras sobre o dito marco

e que lhe acudisscm sobre a injustiça e força que lhe fazia o provedor por ser inimigo

dc sua constituinte ella dita condessade Vimieyro,pois comopoder de seu cargo llie to

mava cinco ou seis leguas de terra dando-as ao conde de Monsanto. e que o dito pro

vedor não corresse mais com a tal obra por diante, e que nos requeria tambem-que visto

o provedor não querer ouvir-nos comojuizes e camara desta villa, o ouvissemos; ao que

lh_e respondemos que nos não tocava naquelle acto mais do que po-Ios em paz, e que

nao houvessem dissencões. o que assim requeriamos da parto de Deos e de Sua Mages

tade. Requereu mais o dito capitão ouvidor que fizessemos pergunta aos ditos pilotos

que estavão presentes, e que debaixo dejuramento que tinhão recebido decliirassem as

leguas que havia do rio Curupacé iiquelle onde se punha ‹› marco. c ouvimos dizer aos

ditos pilotos em altas vozes que erão quinze leguas eque sem embargo de tudo o dito

provedor houve por mettido o marco no lugar que dito temos, marcando dali a terra

para o sertão, sem ali do tal marco deitar linha alguma. Isto e o que passou na ver

dade, e por nos ser pedida a presente, a mandamosdpassar c lida a assignamos, e vai

scllada com o sello que nesta camara serve, em os 5 ias do mez de Fevereiro de 1624

annos. a qual certiduo eu tabellião do publico ejudicial fiz escrever em ausencia do cs

crivão da camara, e do conteúdo desta certidão dou fe passar tudo na verdade, e me

assignei do meu s~gnal raso que tal é, hoje 5 de Fevereiro de 1624 aniios. 0 tabclliío

Gaspar de Medeírinm-Pedro Gonçalves Marin-Pedro Vieira Tinocm-Saluador do

Valim-João da Costaz-Gonçalo Ribeírm-(Lugar do scllo). ››

CERTIDÃO DB IANOII. DE IATTOS PRETO, ESCRIVÃO DA PAZINDA IBAL.

‹‹ Aos que a presente certidão por autoridade de justiça com o teor de um

requerimento virem Certifico eu Manoel de Mattos Preto, escrivão da fazenda de Sua

tltagestade em esta capitania de S. Vicente, e della dou minha fé ein como e verdade.

que ocapitão-inor ouvidor João de Moura Fogaça, procurador da Sra condessa de Vi

mieyro D. Marianna dc Souza da Guerra, fez um requerimento ao provedor da fa

zenda de Sua Magestade Fernão Vieira Tavares, cujo trasladoe o sezuintm-Anno do

nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo em 1624, aos 22 dias do mez de Janeiro

do dito anno, na capitania de S. Vicente, costa do Brasil, defronte da fortaleza do

Bertioga e barra della, apparereu o capitão-ator ouvidor João de Moura Fogaça como

procurador bastante da Sra. condessa de Vimieyro, e por elle foi dito ao provedor da

fazenda de Sua Magestade Fernão Vieira Tavares, que elle requeria a Sua mercê da

parte de Sua Magestadc desse juramento dos Santos Evangelhos aos pilotos que elle

provedor trazia em sua conipanhia, c aos quatro que elle dito trazia, para que decla

rassem todos sob cargo do dito juramento quantas leguas liaviio do rio de Curupacú

até a barra da Bertioga, rio de S. Vicente que assim se chama, os quaes quatro pilotos

que elle dito provedor trazia em sua companhia crio os seguintes: João Sfllítfldfl.

Manoel Ribeiro Correa, Roque Pires Poço, Adrião Ferreira; e os quatro que elle ca

pitzio-mór ouvidor comsigo trazia erão Luiz Alvares Rcgalado. Antonio Alves Broa.

Antonio Alves da Silva eScbastião Gonçalves: e o provedor disse que vinho de Curu

pacé, onde niettêra o primeiro padrão. na conformidade da sentença c doação do

conde de Monsanto, c que sómente trazia comsigo os ditos quatro pilotos, c que por

ora não tratava do segundo padrão, que havia de ser no rio de S. Vicente, conforme
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baixos, dali se recolheu á sua capitania,que de todo acabou de fortilicar.

A chronica da companhia diz que Martim Alfonso de Souza, vindo do

rcinmtoinára o porto de SV Vicente, e dali fora logo correndo aquella

costa até o rio da Prata, e feita esta diligencia, voltando outra vez a S.

 

a dita sentença e doação,ii qual diligcncia havia de fazer corn muita consideração, por

quanto este padrão e marco era o de mais importancia, e o em que consistia a justiça

c o direito das partes, o que havia de fazer com os ditos pilotos e_com niais outros, e

alguns homens velhos e antigos que bein enlendão qual e o dito rio na forma da dita

sentenca c doação, pelo que por ora não cabia fazer-se a diligenria que o capitáo-inor

requeria; ao que logo o dito capitão-mor como prorurador requereu perante elle

provedor aos pilotos que declarassem (visto o provedor lhe não querer darjnrainerito)

quantas leguas havião do riu Cnrupacé até a barra de S. Vicente, u que chiiiiião Bertio

ga; e pelos ditos pilotos todos Juntos em altas vozes foi dito que do rio Curupacé

de donde vinhio até aquelle onde elle dito provedor estava erão dez lcguas esforgiidos

até doze, pelas suas cartas; outrosim foi requerido ao dito provedor para que decla

rassem os ditos pilotos se aquella era uma das barras de S. \ icente; e por elles todos

juntos, ecada um de per si, foi dito que aqnella era a barra da Bertioga, e rio por

onde se val a S. Vicente. Reqnereu mais dito procurador da Sra. condeça que dcclaras

semos ditos pilotos quantas leguus havia do rio de Curupacé de donde vinhio ao der

radeiro rio de S. Vicente: ao que respondérão todos juntos diante do provedor, que

por suas cartas erio quinze ou dezeseis lagoas. Outrosiin pelo dito procurador da dita

senhora foi dito ao dito provedor que vistoa declaração dos pilotos,e não passarem as

dezlcguas dali, e aquelle rio ser uni braço de S. Viente. e as viniz: e cinco leguasque

Sua Magestade da licondeça de Vimieyro. sua constituinte. começarem daquclle pro

prio rio donde fazia seus requerimentos, protestava e não conscntla meiter-se-llie

marco ein suas terras, e defender da maneira que Sua hlagestade lhe dava lugar: os

quaes requerimentos fazia salvo o direito de iiullidade, porquanto Ilie tinha posto sus

pei ões e tinha vindo com embargos e nppcllado das tacs iiiediçoes, o que visto pelo

dito provedor disse: quejli tinha respondido, e que por ora não havia outro lugar:

do que dc tudo fiz este termo a requerimento do capitão-inor ouvidor, procurador da

Sra condeça, onde os ditos pilotos se assignlirão, e eu Manoel de Mattos Preto, escri

vão da fazenda de Sua Magestade, que o escrevi no dia, mez o anno atrás declarado,

que são 22 de Janeiro dc 1625 - João Salgado -- Adrião Ferreira. - Manoel Ribeiro

Corrdm-Sebastião Gonçalves. _ Roque Pires Poço. - Luiz Alves Regalado. - Antonio

Alves da Silva. -Ánronio Aloe: Bram-No qual traslado dc requerimento feito pelo

capitão-iiior ouvidorJoão de Moura Fogaça, procurador da Sra. condcça de Viiiiieyro,

eu escrivão trasladei bem e fielmente assim da maneira dos proprios autos que tenho

em meu poder e a elles me reporto, e os corri e concertel com ollicial de justiça co

migo assignado. e me assignei de raso signal costuniadii, e por me ser pedida a presen

te certidão do dito requerimento a passei aos 23 dias do mez de Fevereiro de 162€

annos. Eu Manoel de Mattos Preto, coarertado comigo Manoel de Mattos Preto, e

comigo talielliäo Vicente Pires da Motta. ››

Por esta demarcação perdeu a donataria condeça de Vimieyro a villa de S. Vicente,

sua capital, com as iiiaisqui- temos referido, e dellas se deu posse ao conde de Monsanto

pelo auto do teor seguinte (t):

Aero m: vossa nana ao comu: m: uoxsaato na ciirrrsriia na s. vicsiui: a s. muco.

u Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 162% annos, nesta villa de

S. Vicente, ein camara dclla, estando juntos nella os olliciaes. a saber: Pcoro Vieira

Tinoco, juiz ordinario. Pedro Gonçalves Meira, João da Costa, Salvador do Valle, vc

rcadorcs, e o procurador do conselho Gonçalo Ribeiro, perante elles appareccu Alvaro

Luiz do Valle, procurador bastante do conde de Monsanto, donatario desta capitania,

e apresentou a sentença da relação e provisão do Sr. governador Diogo Furtado de

lllciidonçii, c a ilozição do Sr. conde, e a certidão com o teor dos autos da demarcação

que o provedor fez, e rcqucrcu cin virtude da dita sentença. p.ovis.io e doação, lhe

lt! Archivo da camara de S. Paulo, livro Ce rcgisltoJit. 1623, pag. o, '



Vicente, déra principio azoàta capitania. Nós pomo s primeiro a sua funda

ção por alguns annosfldfdepois destes aquclla viagem, porque assim o

trasladao tnannscripto-antigo, que seguintes; pelo que accrescetita o tal

ihanuseripto: Dando-se o rei D. João por pouco servido delllarliiri Alfonso

 

"iidósse posse da sua capitania. de todas as suas villas. povoaçõese terras que havião dov

rio Curupacúate o rio de S. Vicente, que écabeca desta capitania da villa dejaiitos e

S. Paulo, e das mais que dentro do dlto limite estiverem. c logo os ditos officiaes toma

rão a dita sentença, provisão e doação, e lhe pozcrão cumpra-se e registre-se. e em

virtude da d-ita provisão e sentença lhe derão logo posse ao dito conde em seu procu

rador Alvaro Lutz do Valle, conforme a doação e sentença da relação. e certidão dos

autos da demarcação que fez o provedor, e derão mais a posse ao dito conde da juris

dicção desta villa. e de todas as ntais nomeadas na certidão, corno cabeca desta capita

nia cível e crime. e lhe tnettcu o juiz Pedro Vieira 'finoro a rara na tnão, e os verea

dores denittirão de seus cargos e houverão por empossado ao dito conde da ditajuris

dicção, e logo a procurador do dito conde beijou a vara, e a tornou ao ditojniz dizendo

que servisse seu cargo farendo em tudo justiça, e o dito procurador andou passeando

pela casa da camara, e l'.zi em compariliia dos ditos o aciaes a praça da dita villa,

passeando por ella subio ao pelourinlto, pondo as mãos nos ferros delle, de rnaiieira

que logo liceu o dito conde mettido dc posse por seu procurador dajurisdicção da

dita villa e capitania civel e crime, e assim mais lhe derão posse de todos os direitos e

fructos presentes. pensões, passagens da dita villa e capitania. que por bem de sua

doação e foral lite forem devidos, e mandaria que todas as pessoas que ao dit..

conde detressem pensões ou outros quaesquer direitos, conforme o foral, lhe arudissern

com ellcs, e de tudo rnandarão fazer este auto, ao qual o procurador da condeçazde

Vunieyrti disse que tinha embargos, que se lhe deu vista: para os formar. o qual auto

os fez assiguar com o dito Alvaro Luiz do Valle, testemunhas que lurão presentes

Manoel Fernandes Porto, Leonardo Carneiro c Pedro Lopes de Moura. que assigna

rio com os ditos olliciacs e procurador. e inundartio desse vista ao procurador da cun

dcssa de Vimieyro, e eu Gaspar de Medeiros, tabellião que escrevi em ausencia do es

crivão da caniarm-.Hraro Lui: do Val/m-Saloador do Valim-Gonçalo Ribeiro -I'c

dro Vieira Tinoco -Pedro Gonçalves .Maíra-João da CosltL-Pedru Lopes dc Moura.

-Leonardo Carneiro. o _

Dada por este modo posse da Capitania da villa de S. Vicente ao conde de llonsm

to. pasãsrio os mcsinos olliciaes da camara carta precutorin clecutoria para os olliciars

da cantam da villa deS Paulo, do teor seguinte:

‹ d Os olliciaos da camara desta villa de 5. Vicente. cabeça douta Capitania, ao diante

assignados. Fazemos saber. aos Srs. olllciacs da camara de S. Paulo, a quem esta nossa

carta fôr apresentada, em como ttcsta camara uppatcceu Alvaro Luia do Valle. procu

rador 'Instante doconde de Monsanto, e nos apresentou uma provisão do Sr. governa

dor geral deste-listado Diogo de Blend nçu Furtado. da qual o teor eo seguinte: -

Blogo de Mendonça Furtado. do conselho de Sua Magcstade. comnrendador e nlcnide -

inor' da villa-da Casal, governador e capitão general do listado do Brasil. etc. Faço

sabeutubvltuvehdo respertono que na petição atrás escripta diz o conde de Monsanto

polacu- procurador Alvnro1 Luiz do Valle. c visto estar tnandado em relação-que se

tldlnarquern as-'tcrrrts .que nas Capitanias do Sul pcrtanccvn a elle e ii condessa de Vi

niiezvrot, o quedas villas que a cada um ficarem se torne ¡tosacflz hei' por bem e tirando aos

ollitlaus dascatnaras das villas c lugares que pela dito demar-eaçao pertencem ao dito

ronda por virtule de sua doação c sentença. t: o dito seu procurador lhes aprcsentur, e

t~crtidao como teor dos autos do provedor da fazenda defina Magestadc da Capitania

de S. Vicente aquem a dita ill-inumação esta commettida. llaedtirtaV msae dellas sem a

isso porem ou admittireiii duvida ou embargo algum, c liajão e-con eçço ao dito con

de capitão governador das terras. villas e lugares que assim lieareni dentro da dita

demarcação, e rumprao e guardou: as provisões que pelo dito conde lhe fdrctu ¡presen

tadus, e dem posse its pessoas por elle providas, e que .lodo de Moura lioaaça .ou ou:

tra qualquer pessoa nomeada pela condessa de Vimicyro não ustfneut possa-usar tntlr

deturisdirção alguma iiaqucllis terraswtllas c lugares que cotiforrnc a deznnir-.ir-aoqir

se ltzcr pertenceu-tn ao dito conde dt' .tlonsflitmcqltc o ouvidor que orando rivrrstuitnt _

'13



-2l8-

não executor, como lhe ordenára, correr logo aquelles costas, o mandou

vir á corto. e o despachiira para a India por capitão-mor dos mares do

Oriente. para onde partio cm íllarço do anno de t53b, e nesta viagem le

vava religiosos inenores e tomou de arribada o porto da Bahia, como ficts

 

faça todas ns informações necessarias para Minas e o que convief so serviço de Sua Ma

gestade para beneficio delliis, o que tuilo assim declarado se cuuipiirà inteiramente

sem duvida ou embargo algum, sob penu de mandar proceder contra os que o contrario

fizerem cont tudo rigor. Dada na Bahia sob ineii signal esello de minhas arms. Alber

to do Abreu a fez a 13 ile Novembro de N23. --0 governador Diogo de Mendonça

Furtado -E sendo-nos assim apresentada a ditn provisão, em cumprimento della e

da sentciiço da relação, doação do dito conde, e certidão do provedor da fazenda Fer

não Vieira 'favores com o teor dos autos. tudo nn forma da dita provisão, demos posse

no dito Alvaro Luiz do Valle, como procurador bastante do dito conde de Monsanto,

ilestit villa de S. Vicente, da ili- Santos. dessa de S. Paulo, e da villa de Santa Anna

de Mogi, da ilha de Santo Amaro,e da ilha de S. Sebastião, e povoação de terra firme

que estit defronte da dito ilhii, por as ditas villas, ilhas e povoação entrarem na demar

iriição que está feita pelo dito provedor des-Je o rio (Jurupacé-até o rio de S. Vicente,

tudo pertencente ao dito conde (ll na forma da certidão do dito provedor da fazenda,

eautos conforme n dita seitteiiça da reliiçzío c doação do dito conde. da qual posse se

fez iiuto nssigiinilo pelo dito Alvaro Luiz do Valle e por tios; e sendo-lhe dada :tssima

dita posse, o dito Alvaro Luiz do Valle nos apresentou in iis duas provisões do dito

cande, urna para servir de eapit-ío-inor seu loco-tcneiite como cumpra-se do Sr gover

nador geral, e outra para servir de ouvidor, dos quaes cargos, e ein virtude das ditas

provisões e cumpra-se do dito governador geral, llie déinos posse dellas, e os está ser

vindo oetualmeiite. E porquanto Joäo de Moura Fogaça foi provido nos ditos cargos

¡iela eiziidessa de Viiuieyro, não púdcjà tigore usar de jurisdicçtio alguma, conforme a

dita provisiiodo är. governador geraLo quiil João de Moura Fogaça se diz esta nesta

villa; rcquerenios a v. ms. da parte de Sua Magestadc, e da nossa lhe pedimos por

mercê, que sendo-lhes apresentada esta nossa carta a cumpräo e guardam, e ein eum

priuicnto della mandem notificar ao_ dito .loiro de Moura Fogaça para que desista dos

ilitizs cargos, e não use mais dc jurisdicçiio alguma nas ditas villas, ilhas e povoações

ileclnradas atrás, e de v. ms. assim o cumprirem farão o que são obrigados a fazer por

bem dos seu; cargos, o que Sua Mogestade iniinila, o que nos tambem faremos quando

por semelhantes cartas nos fdr pedido c requerido: e por certeza do que dito é vai esta

por nos izssignadme sell-adia como sello que nestaeamara serve. Feita ein esta villa dcS.

Vicente aos7 dias do mcz de Fevereiro de 161.5 annos, e eu Gaspar de Medeiros, tabel~

liao publico e do judicial nesta v.lln de S. Vicente, que ora sirvo de escrivão da cama

rs, a liz escrever e snbrireviz-.loão da Costa-Pedro Gonçalves Mirian-Pedro Vieira

Tinoco -Gonçalo Ribeira-Salvador do VaVe o

Em cumprimento desta carta mandàrão os olliciaes da camara notiflcsr pelo tabel

liio Simão Borges Cerqueira. moço da camara de cl-rei. a ¡oio de Moura Fogaça, e

crio ditos olliciaes neste anno Francisco Rodrigues da Guerra, Antonio Furtado de

Vasconcellos. Alvaro Netto Bicudo. Lourenço Nunes, Sebastião Fernandes Correae

Thomé Furtado. Notilicado assim o dito Fogaça. respondeu: ii Que tinha ernbargoci

provisão de Alviro Luiz do Viille, por não ser confirmada por Sue Ilgeatade couro a

delle Fogaça, e ser sómente passada pelo conde de Monsanto para servir os cargos de

capitão-mor e de ouvidor, o que só podia ter elfeito nas terras que legitimamente fos

sem do dito conde por verdadeira demarcação, sendo para ella citadas as partes na for

ms de direito, o que ainda se não tinha verificado; que não devia ser tirado da pole

ein que pacificamente esta antes da dita demarcação ser feita com a formalidade de di

reitmejulzada por boa; que até agora não hn mais do que scnteneiaremue as terrat

sem se ter julgado a demarcação que se fez; que feita a ditii demarcação .om as partes

ritadssJnlgando-se por boa estava, proiiipto para largar a cado uni o seu na forma que

por sentença final sejulgar, e ordeuarezii seus constituintes; que tinha feito preito e

homenagem sSua Magestade pela Ciipitaiiia de S. Vi ente, suas fortalezss e castellos

dolls, nas mãos do governador geral Diogo de .Iondonça Furtado, e lhe nio constava

tt) Saiba-se que então não havia de serra acima mais do que a villa de Mogi das Cruzes,

parque tidas as mais se fundárâo depois.
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dito. No de 1538 voltou da India para o reino. e delle para a ln-lia outra

vez no de läíã por governador daqaelle estado, e dahi para a cart: no

de 1556. Neila foi ‹lo conselho dorei D. .loãollLe depois do rei D. Sebastiao

na sua menoridade, emqnanto governou por elle o reino a rainha sua

 

haver provisão alguma, pela qual se lhe levantnsse a liomenagcni que tinha dado: qua

äroteatava não largar a posse que tem e de defender seu cargo e Capitania como pela

ita homenageia tem de obrigação. ›› E pelos ditos olliciaes da camara lhe foi respon

dido: «Que sem embargo do seu requerimento, mandavtio se cumprisse a carta precatn

ria doa olliciaes da villa de S. Vicente ›› Fogaça porem se oppúz a esta determinação

aggravando dos ofliciaes dacamara pelo tinvermn apeado dos cargos que servia. antes da

se lhe levantar a homenagem que por elles h :via feito a Sua Magcstadc. 'fomnu-ae-lhe

o aggravo, e a elle responderão os ditos olliciaes da camara dizendo: ‹‹ Que não eríio

juizes da causmequesúmente davão ruinpritnetit0lt~ carta precatorime a provisão nella

incorporada, do governador geral do Estado -_ e que visto estar its Alvaro Luiz do Valle

empossado pela camara capital de S. Vicente, ae dessem os traêlados de tudo ao aggre

rante para seguir suajzustica edireito. (f). »

Por esta forma foi a condessa de Vimieyro repellida da ana villa ‹!e S. Vicente, d i da

Santos, da de S. Paulo. e da deliogi das Cruzes (erão estas duas villas as que de serra

acima estaria ercctas até este tempo),e vendo-se assim destituida a dita condessi de Vi

rnis ro foz cabeça de Capitania a sua atitiga villa de Nossa Senhora da (Ionreiçao d:

Itan sem Para governarem esta nora Capitania de Itanhaem nomeou semprea dita

ro idessa capitieo-móres governadores, cada um dos quaes governou com ampla juris

dicçãoace ocidadedo Cabo Frio, deste este anno de 1625 até o de 1653, como se ve no

oartorio da provedoria da fazenda nos livros das sesmarias.

Neste anno porem de ¡Mö entrou na Capitania de Itanhaem l) Sancho de Faro,

filho prtmogenito da donatria condessa de Vimieyra; e porque entio unilitava nos Es

tados de Flandres, e em Lisboa se achava seu irmao l). Alfonso de Faro, este fezaSua

Magestade o requerimento do teor aeztuinte (2):

a Eu el-rei faço sabcraosque este meu alvará virem, que havrntlosrespeito ao que D

Affonso de Faro mc enviou a dizer por sua petiçrio acerca da administracao do tnorgado

de Alcoentrmque vagou pela condõssa deVimieyrn sua mzii, cuja sucressáo pertence a

D Sancho de Faro seu irmão, ausente nos listados de Flandres, e em sua falta a seus

tilhos; e vistas ascansnsqtae para issoallcgou. informações que se tornarão pelo licen

ciado .loão Correa de Carvalho. executor dos confiscados e ausentes em (Iastella, cres

postado procurador da minha fuenda: bei por bem eme praz.en› tunfortnidade das mi

nhas ordens.de lhe cout-eder a administração para que assa tratar do accrescetttatniettm

das rendas do dito morgado e beneficio das proprieda es que a elle pertencetn. dando,

20H10 Oficfcflc. Para RS dcspczas da guerra 52MB rs. cada anno, que fara entrar na arca

dos tres Estados do reino. ao tbesotrreiro-mor della. para o que dara [lança segura e

abonada de pessoa Ieiga e da jurisdicção sectilar de que 0 dilo executor se satisfaça no

qual se passem as ordens necessarias para se dar ao dito D. Alfonso de Faro a posse da

administração do dito morgado de Alcoentre e rendas delle; e cumpra este alvaro

como nelle se contem. havendo por levantado o sequestro que nellas estava frito por

meu mandado, o qual me praz que valha e tenha força o vigor, posto que seu elfcito

haja de durar mais de um anno. sem embargo ‹ln ordenação cm contrario. Miguel de

Azevedoa fez em Lisboa a 23 de Julho de ílilö. Joäo Pereira Castelhanco a fezescrever.

-REL-Sabastido Cesar de Menezes, etc. »

Com este alvara constitnio D. Alfonso de Faro procuração bastante conto adminis

trador do morgado de Alcoentre, a cujas rendas pertence a Capítatiia de Itanhaem do

seu irtnio D. Sancho de Faro, pelo teor seguinte (3) :

a D. Affonso de Faro,etc. Por esta procuração por mim assignada. e sellada com o

sello de minhas armas,como administrador que sou do mor-gado de Alcoontre por pro

vtsao de Sua Magestade, a cujo morgado pertence a Capitania de Nossa Senhora da

Archivo da camara de S. Paulo, livro rte registros retro cit,_, til. l623, pag. t3 e seg.

Carter. da proved. da fazenda real de S. Paulo, livro de registro das ordens n. à, tit. IMS,

pag. ts verso.

( l Cartor. da provcd. da fazenda real, livro de registro das ordens n. 5, tit. lots,

pag. t7 c v.
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iivó D. tlathariiia. e ainda no do cardeal D. Henriq ia pelo mesmo rei mc

iiino. Falleccii ein Lisboa a 21 do Julho de 15-55. N: viagamque fev. ‹le b`.

Vicente para`o reino descobriu de passagem a enseada do lilo' de Janeiro;

no qual deu este nome por entrar por elle ao primeiro desto inez no aiiiio

___-__u__~.__

Conceição de Itanhaem, faço meus procuradores ao capitão Manoel Carvalho, iriam

dor ria ilha Grande. ea Valerio Carvalho. oiitrosini morador na ditii illia,a ambos e a

cada um in solidum para que possão tomar posse da dita capitania c todas as suas perten

çiis em meu nome,coiiio administrador que sou dodito rnorgadoflue pcrtcii e ami-u ir

mao l). Sancho dc Faro, ausente cm Flandres, e na sua falta a seus tillios, fazendo nu

tiis e instrumentos dc posse; c porlcraofioutrosirii nomear pessoa da terra bencmcrita

de experiencia de guerra. que sirviide capitão~múre ouvidor por ires aiinos, poi-queri

io 0 capitão Antonio Barbosa dc Aguiar tem acabado o seu trieiiiiio. corn declaração

que o capitão e ouvidor, nomeado por cllcs. me responderá nesta corte com 80.3 rs.

cada um anno de direitos que pertencem ii dita Capitania. c pwderiio oiitrosiiii cobrar'

dos tabclliãcs da dita Capitania as pensões que conforme o [oral são obriirarlos a pa

gar; c conccrtanse cornos donos dos engenhos cm algum foro ou triiiiitoquc lhc prire

i-er justo conforme ao que cada um atiiagora lavra, o quc tudo está expresso iiii ordena

ção que aqui lici por oxprcssada e declarada; e poderá uutrosiiri rcqiieri-r rniuliii justiça

ein todas as causas que sc inovereiii, e sulistfibulcccr iiiii c iiiuitos ¡ii-ocurailores, e para

tudo lhe dou os poderes ein direito necessarios com livre e :cral-iidiniiiisiracão. e tudo

por elle feito havcrci por firme c valioso. Lisboa,3t de Março de tüiösiiiiios- D.

.lflnniiode Faro ›› - - =

Com esta procuração se apresentou cm camara Valerio Carvalho, que toiiiosrpesse

da Capitania pclo euto do teor svgiiinte (t): - - -
z

i‹ Anna do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de lfiiti annos. nesta villa ,de

Nossa Senhora da Conceição, estando juntos em vcreação os oiliciacs -da cantora deste

presente anno. por ellcs foi posto o cumpra-sc na procuração atras. c em virtude della

foi nietiido de posse aos procuradores que nella se declara desta tliipitania cm iwirie

do Sr. D Sancho de Faro. dunatiirio della. como se vê driiilvarái de :iua .llngesiadtz e

de liojc em diante reconhecem ao dito senhor por donatario ilesta ‹-apiiania,e como tal

podcrião fazer os ditos seus procuradores em seu nomeqiianto llic cru ordenado; couro

tambem em cariiara se dcii juramento pelo vereador mais velho João Lopes Illartiiis rio

dito Valerio Carvalho, para servir nesta Capitania os cargos de capitão-iiior ouvi

dor, corno nesta procuração se contém, c elle assim promctteii fazer. dcqiie Íiz este

auto que aiisigiitiräo; e eu Braz Nunes Fri-irc, escrivão da criiiiarii, o escrevi. -Mut/iius

de Aguiar DaItrm-Illanoel da Costa Cardozo-João Lopes .llartins.-li`eli'ppe Gonçal

veL-Francíaco da FonteL-Valcrlo Can-rillio ii

Este donatario D Sancho de Faro conservou-sc iicsta sua Capítiiiiiii site 10 de Novem

liro de 1658. em que lhe succedcu seu Íilllu D. Diogo dc Faro c Souza, ein cujo iioiiie

foi provido Dionysio da Costa cm capitiio-niór e ouvidor da (Ziipitaiiia. c tomou posse

ria camara da vi'la da Conceição de Itauhacin a 3 de Abril dc 1059 pela jirovisão do

teor seguinte (2§' _

‹‹ lt. Alfonso de Faro, etc. Como administrador que sou do morgado da villa deAL

cocntrc, ecoriio tutorque sou dudo por Sua Magcstadc ii pessoa c hens do l) Diogo de

Faro c Souza, mcu sobrinho menor dc quatorze iinnos, doriatario dei Capitania di: .\'os

ri Senhora da Conceição de Itanhaem; a quantos esta provisão vrieiii. c ein especial

iiosjiiizcs. vereadores e procurador do corisellio da rilln dc Nossa Sfziilioi-a da Coucei

çao dc Itanhaem, calicça da Capitania, n quem sera iiiostrada. lfaçii saber qfic por con

tiar do quiiliilailc, valor einridurczn de Dionysio_da Costa. equc de tu-.lo Io que llle fill'

encarregado dara boa satisfação, guardando justiça lis partes. c nas cccasiõcsdu yuch.

r.›i mostrando valor que de sua qualidade sc cspcra : pela prescrito, crii nome-dnidito

meu sobrinho. o iiomeio por capitão-mai- e ouvidor da dita riila, a tida a Capitania

c scu districto. e villas «1 ella sujeitas, por tempo de trcs aniios, o qual cargo exercita

rä corno Íizcrão scus antecessores que nellc forão jiriividiis, lograudo todos os procs

c prccalços que cstiio cni posse de receber, guardando tudo iiitciraiiicutc c ajustando-se

-'i` ilnrinr. da provcd. da fazenda real. livro de registro das ordens n. 5, tit. liiiõ, pag. t9.

;:'_ Cail-.iu da piorcd., liiro de registro das ordens u. 5, tit. i0ib,|..i¿.6i›'. ,



de 1332. c logo ao principio desta enseada está um luganqiic por inuitiis

annos conservou o nome do Porto de Jlurtíiu Affonso, por ser este o pri

ineiro que tomoii, quando ali assistiu.

Nestes felizes zinnoâ de Rlartiin Affonso de Souza floreccii muito a sua

 

com a doação c foral da dita capitania, e nntes de tomar posse dos ditos cargos recebe

rii juramento em camara de que bcni e verdadciraiueiitc sirva os ditos cargos, procu

razido que o serviço de Sua ñloxcstadc, que Ditos guarde. se faça com todo o calor, jus

ti‹_'¿.i as parti-s. c ziuemento ii dita capitzini i. Dada cm Lisboa sob meu signal escllo de

iiiinlias arinzis aos ä dias ilo nicz de Novembro de 161,8. Manoel Rodrigues Cabreira,

¡iosui secretario, a fez-D. Afibnso da Farm-(Lugar do selloà ››

Neste se.\t› donatario se ciiiiservou esta Capitania ateo anno e 1688 (l), porém clle

cedeu e traspassou esta sua Capitania ein dotc e casamento ao conde da ilha do Princi

pe, Luiz Carneiro, como se vó do documento seguinte (2):

ii Luiz Carneiro, senhor das ilnas de Santa llcleiia e de Santo Antonio e do Principe,

co ide della, do conselho de Sua ãlagcstailc, que Deos guarde, etc. Dou podcr ao Sr.

Luiz de Ameida, meu sobrinho. para que por ruim c em meu nome me faça morci!

de inaiidar tomar posse da Capitania derem leguas de terra no districlii do Rio de Ja

neiro. com tudo a ella pertencente, na forma das doações della e mercê que Sin Ma

tzcstaile me tem feito, por renunciaçãa do Sr. l). Diogo de Faro e Souza em parte do

dotc da condessa sua prima e minha muito prezaila e estimada inullier, c para iiiaiidar

cobrar as rendas da dita capitania, tornar contas e itzir quitações. e pr ver em toda -is

cousas quea liemilella Courier, para o qui.l lhe dou todos os poderes em di cito iiei. s

sirios pfira snbstabelcccr cai um e mais proc iradorcs que llie parecer, com os iiiesnios

poderes. Lisboa o derradeiro de Abril d-l iffä-'t nnnos. - O conde da Ilha. n '

Por virtude desta procnrecão foi provido ein czipitiio-iiiór e ouvidor da capitania de

Nossa Senhora da Conceição Simão Diasde Illoizrani qual ainda em 1037 exercitava a sua

jurisdicçíin (3). Ainda em 1673 servia dc c, ipiuio-iiiúr governador e ouvidor da Capitania

de Itauhziciii Sebastião de M .cedo Pcreirn, civallciro professo da ordciii de S. 'l'tiiago,

e c..v itleiro Il talgo dacasa real, providopor D. Diogo de Faro e Souza. tutor de seu so

brinho o conde da Ilha do Principe (prorcilori da fazenda real de S. Paulo, livro de

scsniari i, tit.1ti73 otè1697. lls. Be seguintes).

Depois deste setimo donatariu Luiz Carneiromondc da ilhado Priiicipi-,llie succedcit

em dita (Íapitaiiia seu filho Francisco LuizÇCariieEi-o de Souza. colide da Ilha do Princi

pe Este oitavo donatario Franci-co Liii/.Carni-iro de Souza, obtendo do principe regen

tc o scnlior l). Pedro ll conliriiiaçio das cem leguas da iloaçãi feita ao primeiro dona

tarlo di-llàs Martim Alfonso de Souza, fez restituir ii villa de S. Vicente o aiitigii

caracter de cabeça da dita Capitania, e della toiiiou posse na camara da dita villa.

Grande opposiçiio encontrou nisto por parte do niarqucz de Cascaes, que se eonservara

ainda na posse dc donatario da villa de S. Vicente desde o anno de 1624. Procedcríio

se n trgravos para a relação do listado do Ilrasil. cartas de dilitlttflcitl, ordens rcgias.

antes de se dar a passo ao dito donatario Francisco Luiz Carneiro de Souza, do que

tudo existe um processo no nrcliivo da camara da villa de S. Vicente, na qual iiltiiiia

mente tomou este oitavo doiiatario posse, de qucse formou auto do leur seguintcl

  

Possi: ou: roiior o orravo noxnariio na cariraxia De: s- vittesrr. riuxnisizo Liiz

cziasaiiio m: sorza :m 1679.

‹‹ Anno do nascimento de Nosso Seizliorlcsus Cliristo de1679 uniios, aos 28 días do

mol dv Abril do dito aiino, iicsti villa de S. Yiccntc, cabeça desta riipitiiiiin, ein ii

sen do da iàaiiinra della, estando em vcrcaçdo osjuizes orilinorios o capitão Doiiiingiis

de Brito Pt-lroto, e o i-.ipitño Francisco (Inlaca. e os vereadores o capitão Augusto

Rodrigues da Guerra, o capitão Manoel de Aguiar, e Manoel Rodrigues de Azevedo,

(t) Cartor. da roved. da fazenda real, livro tlesesmarias n. t0, tit. 16.33, pag. 127, livro itz'

repistriis das or elis n. ii, tit. 16h, pag. IM c seguinte. _ _ _ _ __

:_ tlartur. da proved. da fazenda, livro de registro das cirdens n. I. lil- Wii «W NH-*i

rfflr-nttr. _ _ _ _ _ _.. .

,3_ Gui-tor. da prai edoria, livro dc registradas ordens n. t, tit. t63i 3a citado, lfilfl- ll"



Capitania de S. Vicente, porque elle a ajudava tambem muito com navios,

e gentes, que a ella manlava, e á sua instancia outras pessoas ricas, e mei'

cadores, mandavão a ella fabricar engenhos com outras grangearias do

muitos lucros, que pelos tempos mais adiante vierão a ter diminuição,

 

a procurador do conselho o capiií¬ Sebastião Vieira de Souza; perante elles iippare

ceu o capitão L -iz Lopes de Carvalho, prociirad-ir bastante do conde da Ilha do Prin

cipe Francisco Luiz Carneiro e Souza. e apresentou aos ditos otliciaes da camara uma

doação, pela qual Sua Alteza, que Deos guarde. fa: mcrce ao dito conde da Capitania

¡tss cein leguas de terra por costa, a qual foi concedida pelo Sr rei D. João lll a

Martim Alonso de Souza, terceiro avo do dito conde; e porquanto a doacão era con

firmada por Sua Alteza, e traziao cumpra-se do dito governador geral do Estado, e

pelos desembargadores da relação delle apresentou juntamente a carta de diligencia

conteúda nestes autos, e em virtude da dita doação e carta de diligencii requereu aos.

ditos olilciaes da camara lhe dess.im posse da dita Capitania e villas della, corno cabeça

da dita Capitania do dito Martini A onso de Souza; e parque o= ditos otliciaes repug

navio dar a dita possr, como destes autos se ve pelas razões ein seu despacho declara

das, o dito procurador aggraviira para o descinbargo da relaçio do listado, e viera com

petição de rggraws a estes autosiunta. a qual sendo vista pelos ditos ofliciaes da cs

mara eas ceriidoes quc por parte do dito conde se apresentarão, pelas quaes consta ser

ti dita Capitania de Martim Alfonso de Souza de ccm leguu de terra por costa, differião

corn o despacho retro, e em virtude delle empossarão ao dito capitão Luiz Lopes de

Carvalho, em nome de seu constituinte. de todas as villas da Capitania .¡ue possuia

Martim Aflonso de Souza na forma da ordem de Sua Alteza, e o dito procurador em

virtude da dita posse passeou pela dita casa da camara. abria portas ejanellas e as fe

dmu, e foi ao pelourinho, epóz as mios nos ferros delle dizendo uma. dmise tres ve

res em alta voz que tomava posse em nome de seu constituinte de toda a Capitania e

villas que possuio 0 dito Martini Alfonso de Souza, e de toda ajurisdivcáo della civil

e crime na forma da sua doação, e se havia alguma pessoa que fosse contra a dita posse 7

E por não haver quem lhe iinpedisse, os ditos oiliciaes o houvcrão por empossado da

dita Capitania e de todas as cousas pertencentesa ella, e todos assixafirão: e cu Antonio

Madureira Salvadores, escrivão da camara, o escrevL-Manoel Rodrigues da Azeoetb.

-Domingosde Brito Peixolm-Manesl d: Aguiar -Antonio Rodrigues da Guerra.

Frnnciaco Calaçaz-Sebaslião Vieira de Souza -Lutz Lopes da Carvalho. o

Nesta posse se conservou este oitavo donatario, e com tal conhecimento das villas e

lugares da sua dita Capitania, que provendo em 2! de Março de169t de seu procura

dor bastante ao capitão Thouie Monteiro de Faria, declara no seu alvará de procuração

que é donatario da capitania de S Vicente e da de Nossa Senhora da Conceição de

Itanhaem, villa de Santos, de S. Paulo, de Parnaguá, dc Iguape, de Cananea, da Ilha

Grande, e das mais anncsas, etc. (f)

Depois da morte deste oitavo doniitario lhe succedeu o fi*ho Antonio Carneiro de

Souza. a quem el-rci o Sr D. João V confirmou a doaçño da Capitania de S Vicente

a 29 de Março de 1720. como consta na secretaria do conselho ultramarino no livro 4°

das cartas e ordens do Rio de Janeiro, tit. 1720 até 1723. n. 49 ›l. H.

Sem embargo de toda esta clareza foi tal a ignorancia com que se procedeu depois

da venda das cincoenta leguas que o niarqiiez dc Cascaes fez à corda, que licarío as

villas da Capitania de S. Vicente coinprehendidas na compra das ditas ciiicnenta leguas,

o que por nenhum modo podia, nem pode ser. como :baixo veremos.

José de Goes de Moraes. filbo do capitão-ator governador Pedro Toques de Almeida.

cavalleiro fidalgo da casa real, iotentou comprar ao marquez de Cascaes por quarenta

e quatro mil cruzados cincoeiita leguas que tinha por costa, porem cI-rei o Sr. D.

João V resolveu que o dito iiiarquez recebesse da fazenda real esse dinheiro, e ficassem

as ditas cincoeiita leguas de terra iiicorporadas ii coroa e pratrinionio real 0 referido

explica melhor o alvarii para esta coiiipra,e aescriptura desta vicnda do teor setriiiiitefl):

‹‹ Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que fazcnilii-se-nie presente pelo

meu conselho ultramarino o requerimento que por elle havia feito o marquez de Cascaes

(t) Carter. da prov. da fazenda real, livro de registro tit. 1693 até 1701, pag. 20 v.

(t) Archivo da camara de S. Paulo, livro de registros, tit. 1708 pag. 95 e seg.
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principalmcntc os engenhos com a creação das novas Capitanias de Per

nambuco, Bahia e Parahyba. Por moz te de lllaztlm Alfonso de Souza, her

dou a capitania seu filho Lopo de Souza, e por morto deste outro l.opo de

Souza, seu neto.

 

D Luiz Alvares de Castro e Souza. do meu conselho de Estado, em que mc pedia licença

vpari vendcr a .lose de Goes de Moraes as ciumento leguas de costa que possuia no

Estado do Bra il, rzuarerrto dell-as que começão doze leguas ao Sul de Cananca e ucabão

na terra de Satrta Arma, qun esta em altura de vinte e oito gritos e um terço, c as dez le

guõs que restio principiíro no rio Cnrupacé e acnbão no deS. Vicente, pelas quses cin

coenta leguas dc costa lhe dava o dito Jose de Goes dc Moraes quarenta mil cruzados

pagos logo em um so pagamento, para se porern na junta do cornrnercio o razão de juro,

c todas as vezes que se otferecesse accasião se em pregasse em bens de raiz. além de quatro

mil cruzados que mais lhe dava de luvas; e sendo ouvido neste requerimento o conde

de Monsanto, fllho du dito marquez de Cascaes, corno seu immediato Successor. e o meu

procurador da coroa a quem se deu vista; tendo a tudo consideração. e sem embargo

do dito marquez declarar que os rendimentos das ditas cincoenta Icguas dc terra não

correapondião ao referido prt-ço. que José ze Goes de Moraes lhe dava por rcspeitara

honra que da dita compra lhe resultava de ser donatario de uma Capitania. cujo hono.

rttico não era de valor para a coroa por ter nas ditas terras o supremo e alto dominio ,

'e lhe darem os capitães-tutores que norneava 32089 rssornente de renda porcada triennio:

Hei por bem e tirando ao meu conselho ultramarino faça escriptura de compra para a

'coroa real pelo dito preço de quarenta mil cruzados das ditas cineoenta Icguas de

Icosta ao dito rnarquez de Cascaes, com tudo o que nellas tem e lhe pertence por suas

doações, para que liquem livremente incorporadas outra vez na coroa e patrimonio real,

a qual ficara livre de toda e qualquer obrigação tanto que entregar ao dito marquez o

preço dos ditos quarenta mil cruzados, sem q .e por modo algum lique obrigada a mi

nha coroa, no caso que os ditos quarenta mil cruzados, depois de entregues, se perde

rem. ou os bens que com ellos se comprarem, para o que lhe serão logo entregues para

se porem na junta do commercio à razão de juro de cinco por canto. e para o dito

marquez haver osjuros. eestcs prornptos para toda occasiüo que se ollerecer de se em

pregarcrn crn bens de raiz: c para este clfeito hei outrosim por bem que as ditas cin

cuenta leguas de costa se possio dividir e apartar das trinta leguas de costa que o dito

marquez de Cascaes tem pela mesmo doação no rio da Seréa em redondo a ilha de

ltanrarariL-e acabão na bahia da Traição, que esta em altura de seis gritos, sem em

bargo da clausula da minha doação. ue diz que as oitenta leguas de terra que forão

dadas em Capitania a Pedro Lopes de ma, primeiro donatario dcllas, se não poderáã

repartir. escarnbar. nem de outro modo ulh ar, e que andariño semprejuutas sem em

bargo da ordenaçio do livro 2° tit. 35. §§ i° e 3° e todos os mais paragraphos da lei

mental e de quaesquer outras leis e ordenações que prohibão a divisio, partilha. es

cambo, ou alheacões de bens da coroa, que tudo hei por derrogado, para que as ditas

cirrcocnta Ieguas de costa que mando comprar ao dito marquez liqucru divididas e apar

tadas das outras trinta leguas da ilha de Itamaracá, ficando-lhe estas com a capitania

dellas, jurisdicções, rendas e direitos que nellas tem, na forma que ela sua doação

Ihc são concedidas e lhe pertencem. e as cincoenta leguas fiquem divid das da dita ca

pitania e incorporadas por esta compra na coroa c patrimonio real, como se nunca

della houveräo sahido; e os quarenta mil cruzados que pela dita compra se dio ao

dito marquez, e rs bens em que se cmprcgarem Íiqucm sendo bens de morgado patri

monial, para succedcr nelles a pessoa que succeder no morgado da Capitania de Ita

maracá, sem que cm nenhum tempo ncrn por nenhum caso polsão tornar para a coroa,

nem se hajtio de regular nunca pela lei mental, para oque a hei por derrogada ua or

denação livro 2°, tir. 35, e todos os capitulos e paragraphos della. para queen nenhum

tempo os bens em que os ditos quarenta mil cruzados aa empregarem ae reputeln por

bens da coroa. e quero que esta compra seja sempre Íirme. sem que em tempo algum

pela minha parte e dos reis meus successores se possa desfazer, nem vir contra olla,

nem allegar que nella houve nullidade, lesão ou engano algum, para cujo elÍeito a

ronlirrno e approvo por este, e hei por suppridos quaesquer defeitos que nella podesse

haver c considerar-se de meu rnotu proprio. certa scieucia, poder real o absoluto, e

promessa dourinha fo real. para nunca vir contra ella cm tempo algum; e da mesma
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F' muito digno para notar, que sendo esta a primeira capitania que se

fundou no Brasil, e tendo llorecido opulenta nos seus principios. apenas

conserva de presente a memoria da sua grandeza, careceiido até dos ves

tígios para credito da sua memoria, c que de cabeça de província perdesse

_,______,ø__~________fl

maneira liei por bem que cm nenhum tempo se possa allegar pela minha parte, riem

pela dos reis iiieus suceessores, que na dita compra houve Iesiio ou eitgaiio, cnitra a

declaração que o dito marques nie fez de ser excessivo o preço a respeito do i til e pro

veitoso da dita Capitania,pelo pouco que de presente lhe rciidia, porque sem einbargo

de assiin o reconhecer, renuncio todo o remedio da lesão que pelas leis e direitos possa

competir para desfazer esta vendo, a hei por feita, e doação ao dito inarqucz c seus

successorcs de toda ii maioria do preço que exceder ao justo valor das ditas terras, e

couio rei e principe supremo declaro e determino serem os ditos quarenta mil cruza

dos o justo preço das ditas cincoenta lcguas de terra_ que tit.-indo se compre para a

minha coroa e patrimon o real. e para maior firmeza desta coinpra renuocio toda e

qualquer restituição, que contra o dito contracto ou contra as cluusiilas delle me po

dem competir, para que em nenhum tempo se possa implorar por iiiiaha iai-tc, o que

tudo het porbein de iiiinba certa scieiicia, motu proprio c poder real e a oluto, sem

embargo da orden. livro 2°, tit 33. § 23, que trate. de se poJcrein desfazer os cambios

e escambios dos bens da coroa pela lesão e engano. e da orden. livro 4°. tit. t3. que

trata do remedio da lesão c etigano nas compras c vendas e iniiis coiitractos, e do g' 9

da orden. do dito tit. 13, que proliibc renunciar o remedio da lesão, c fazer doação

da inelltoria do valor ou preço da cousa, e todas as inais leis e ordenaçõcs, capitulos do

cortes, glosas, eopiitiõcs de doutores que scjão contra a firmeza dcste coutracto e vall

dadc das clausulas delle, que tudo hci por derrozado dc meu poder absoluto. ainda

que seja iiecessario fazer de tudo expressa e individual menção, sent embargo da ordeii.

do livro 2°, tit. M, pelo que mando aos meus procuradores da coroa e fazenda que

bojc são e ao diante forem, e inais ininistros a que tocar, que em iieztliuin tempo vc

ubao, nem possio vir contra este contrai-to c coutpra, nem iutciitar dcsfazc-I ~, o quan

do o. tação não serão ouvidos em juizo em cousa til-guiou, e lhes scjn deiicgada toda ii

audjeucimezpor este meu alvaríi bet inliibido todos osjulgadores e tribunaos para que

não possão conhecer de cousa alguma que se alleguecoiitra elle ou contra a dita com-.

pita, nem doinaiida que contra ellit se inova. e lhes hei por tirada para o dito caso toda

a jurisdicçâo ou poder de conhecer eiulgar, tudo do meu motii proprio,ccvta sciencia

e poder real e absoluto. sem euibargo de quúesquer ordeiiações, leis ou opiniões de dou»

tores em contrario, que tudo ltei por derrogado como se de tudo se frzzfra expressa men

çio, iiiio obstante a dita ordenação livro 2°,tit. 51.o este meu alvará se incorporarii na

cscriptura que se lia .de fazer de compra ,; c du conteudo della se poraõ verbas nacarta

de doaçóo passada ao dito marque: de Cascaes das oitenta leguas de terra, em seus

registros iara que eriitodo-teiiipo conste da referida compra,c se cumprirá inteiramente

como nel e so contem sem duvida alguma, e valerá como carta sem embargo da orden.

do livro 2°, tit, 40, eiii contrario, e iião deve novos direitos por ser para a compra que

se faz por parte da minha coroa, e eu assim o haver por bem sem embargo do regiiireiito

c ordens eiii contrario. DionysioCardoso Pereira o fez. Lisboa 22 de Outubro defitf).

t) secretario Andre Lopes dc Lavre o l'ez escrerer.-REl.-Migiicl Carlos. »

ESCIUPÍIÍIIA DE COMPRA E TENIIA.

~i‹- Em ~notne de Deos amen. Sailião quantos este instrumento de venda, quitação,

ou como 4ein direito: melhor lugar haja virem, que no anno tlo tiasciineiito de Nosso

SesiliorJosusCluisto de 1711, em 19 dias do mez de Setembro, na cidade de Lisboa,

tios aPOatH-ltos em que vive de presente o desembargador Manoel Lopes de Barros,

procurador, da fazenda real da repartição do conselho ultriio arizio, por i-oimuissão

que tom do dito conselho para crii seu nome outorgar e assizsiiar a cscriptura do con

tracto ao diante declarado, ciii virtude dc uni alvará real que ao diante se fm. atenção

ncsta escriptiura. e que todo- iiclla ha de ir iiicorporâido; e de ‹ utri Jos* Corro Bar

reto, entznomt: e como procurador bastante do inarqucz de Casiueâ I). Luiz .alva-res d:

Attašile Castro Noronha e Souto, do co isclho de Estado do di o senhor, por uzo a!

iarii de ¡Irocuratiio pelo dito tirar |iicz assistindo, que cu Ialicll ñ) conlicrvi t: :to diziiitc



a villa deS. Vicente a dignidadeque passou á de Santos pelo tempo adiante.

e agora está na cidade dc S. Paulo. chamada aiitos villa de Piratininga,

não existindo na primeira de S. Vicente mais, que a igreja matriz conia

iiivocação do Santo Martyr seu protector, e uma caj ella de Santo

 

irli trasladado; por elles partes foi dito em presença de mim tabelliio e das testemu

nhas ao diaiite assignadas, que cllc niarque: de Cascaes é donatario de oitenta leguas

dc terra na trosta r o Brasil qiic forão todas dadas em Capitania a Pedro Lo|›es do

Souza, primeiro donritariii ilelltndeclariidas c confrontados no mesma doação com to

das suas rendas, direitos c jurisditxgõiis na forma em que pela dita doação foriio coii‹

cedi-las e t-oiiliriiiadiis na pessoa do .lito marque: por carta de ii de Janeiro de 1692,

doque está dc posse, e quc tratando de vender cincoenta leguas da dita costani sahcr:

quarenta que couieção de doze Ieiruas ao Sul da ilha de Cananéa c acsliíio na term de

Santa Anna, qiie esta mi altura de vinte e oito gritos e um terço: e as dez restantes

¡irinciiiizin no rio Curupacó : a .lose de Goes de Moraes, que llie dava pelas ditas ciii

coenta leguzis de custa quarenta mil cruzados pagos logo em um so pagamento, iileni

do quatro mil cruzados qiie mais lhe dava de luvas, pediu elle dit-i marque: licença ao

dito senhor para poder fazer a dita venda; porém foi servido resolver que as ditas

rinriienia lt-ziias de costa se comprassem para a sua coroa real, sem embargo de llie

declarar c lhe representar o dito iiiarquez de Cascaes que o rendimento das ditas terras

nã-i correspondia ao preço que o dito comprador Jose de Goes de Moraes llie dava por

ellas, porque ai» llic rcndiãii 3203 rs de tres em trcs annos,que cra o preço por que as

nrrendiiva aos capitães-tutores ue em cada triennio ara as governar iioineiiva, e que o

dito .lose de Góes de Moraes! e dava pelas ditas cincoenta leguas de costa u quantia

acima referida ciii razão dit honra que adquiria em Iicar donatario de uma Capitania

de tao irraiidejvirisilicçíio, o qual lioi-orifico não era de nenhum valor para a coroa, por

ter sempre nas ditas terras o supremo e alto doiiiinio; e sem cinbargo de tudo houve o

dito seiih ~r pur beni resolver que o scu conselho iiltrainnrino fizesse escriptura de

compra para a corôa real pelo dito preço de quarenta mil cruzados, e dos quatro «o

luvas que logo lhe man-lou entregar, pelas ditas cincoenta Icguas de costa, c os quarenta

mil cruzafl- s lhe scrião logo entregues para se porem na junta do coinnicrcio ii razão

de juro -lc cinco por cento, para o dito marque: c seus suecessores haverem os ditos

juros. c se achar na ditiijuiita do coniinercio promptos os ditos quarenta mil cruzados

para na occasitio que se ollerecer se einpregarein em bens de raiz. Havendo-se ouvido

s-ili.'e to-l › o referido ao desembargador Francisco Mendes Galvão, procurador da co

rda do dito senhor. como tudo se declara no alvaríi que para esse elfeito se passou

em 22 de Outul-ro de 1700. assignado pelo dito senhor e passado pela sua cliaiicella

ria em 7 de Janeiro do anno passado de t7t0.onde são expressadas todas as clausulas

e condições do dito contracto, cujo alvará ao diante sera trasladado iii-sta escriptora:

e querendo ora em virtude do dito alvarii elfectuar a dita vendo, disse cllc José Cor

rca Barreto que em nome e como rociirador do dito marque: de Cascaes, pelos pode

rcs de sua procuração, vende des e o dia da data do dito alvará para sempre a elle

desembargiiilor Manoel Lopes de Barros, procurador da fazenda real da repartição do

conselho nltraiiiariiio, para o dito senhor e ara a sua coroa e patrimonio rcal,as di

tas cincoenta leguas dc costa acima declara as e confrontados no dito alvartt e nesta

cscriptura, das quaes cincoenta leguas de costa é donatario no Estado do Brasil. com

tudo o q..e ncllas possue de direitos, rendas, jurisdicçücs. etudo o mais que nas ditas

cincoenta leguas de costa ll-e possa pertencer pela dita doação, para que fique iiicor

porado na coroa c atrimoiilo real, e tira e demitte do dito seu constituinte e em seu

nome todo o dominio, direito, propriedade e posse que tem e possa ter nas ditas cin

coenta lexuas de costa, e tudo õe. cede e traspassa no dito desembargador procura»

dor da fazenda real em nome o dito senhor, e na corda e patrimonio real, para que

todas as vezes que o dito senhor quizer possa mandar tomar posse das ditas cincoenta

leituas de costa, e oii a tome ou nao, Ih'a larga, cede e transfere desde logo pela clau

s'ila constituti e pela niellior forma e via que em direito haja lugar para ue as ditas

cincoenta Ieguas de costa lipiem incorporadas na coroa e patrimonio rea , como se

nunca della houvera sabido, e divididas e apertadas das outras trinta leguas de costa

da Capitania de Itamaracá. que Iicío ao dito marque: de Cascaes com asjurisdlqõcs,

rendase direitos que nas ditas trinta leguas de costa tem, assim e da fqšina que pela
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Antonio. pequena pela fabrica, mas grande pelos milagres contínuos, com

que acode a todos os seus moradores, que a frequentãmesendo em outros

tempos ein bastante numero, são mui poucos ao presente. O genero do

que não perdeu totalmente o trato, são os toucinhos, e dos melhores, que

 

sua doação the ¡io concedidas e lhe pertencem, como no dito alvará se declara, e esta

venda das outras eincoenta leguas referidas faz o. dito marqiiez de Cascaes venda pelo

preco de quarenta mil cruzados de principal e quatro de luvas declarado e determi

nado no dito alvarii. E logo elle desembargador procurador da repartição do conse

llio iiltrainarino, em virtude de commissiio que lhc foi concedida em t) deste presente

Inez de Setembro. fez etitregaa elleJoséCorrea Barreto, procurador do dito marquez,

de um conhecimento em forma passado e assignado pelo thesoureiro geral da junta

do coinnicrcio, e pelo escrivão da sua receita, pelo qual consta cstarcm entregues na

junta do ctpniirlnercio geral tàs qèiarentii mil cruzâdos dodpreço desta venda, em nqJme e

ior conta o ito mar uez e ascacs, a razao ejuro e cinco por cento, para aver
tiisjuros dcllcs, e alii og ter promptos para toda a occasião que se olferecei' de se empre

garcm em bens de raiz, e elle procurador da fazenda real em nome de Sua Magestade

‹- do seu conselho ultriimarino, e pela commissão que para isso tevc, cede e transfere a

clle marquez de Cascaes pela melhor via c fúrma de direito toda a acção c direito

que Sua Magcstada e o dito conselho tcnhíio ou possão t r nos ditos quarenta mil cru

zailcs entregues na junta do commcrcio, para que elle dito marqui-z por bem desta

cscriptura os possa cobrar e liave: como cousa sua todas as vezes que houver occasiao

de se empregarem em bens de raiz, eentretanto havcr e cobrar em cada um anno os

juros di-lles a razão de cinco por cento, e para a cobrança de uma e outra cousa lho

da no nome que representa todos os poderes necessarios. com toda a cessão e traspasse

das accõcs uteis, exercicio dos direitos e procurações em causa propria, e os quacs

quarclita mil cruzados c cs bens de morgado patrimonial dello _ma_rqiiez de Cascaes,

para sucecder nclle a pessoa que succeder no morgado da Capitania de Itamaracá,

sem que em nenhum tempo, ncm por nenhum caso, hapin de tornar para a corda,

nem se liajäo de regular pela lei mental, a qual o dito senhor em dito scu alvarli ha

por bem dcrogar neste caso: e por elle .lose 'Correa Barreto, como prrcurador do

dito niarquez de Cascaes, foi aceito o dito conhecimento em forma dos ditos quaren

ta mil cruzados, preço desta venda. e 0 recebeu, do que eu tabellião dou fc, e disse

que no nome que representa ha por bem entregar os ditos quarenta mil cruzados na

junta do commcrcio, e os ha por recebidos com o dito conhecimento da entrega delles

que nesta nota ira trasladado, e cessão e traspassc para a cobrança dos ditos quarenta

mil cruzadose seus juros, se da por pago e satisfeito do preço desta venda, e elle lhe

ila plcnaria e geral quitação de hoje para todo sempre a fazenda do dito senhor cao

seu real patrimonio, para que em nenhum tempo por elle marquez nem por seus her

deiros e succcssorcs possa ser mais pedido ncm demandado cousa alguma em razão

do dito preço principal desta venda. c que ainda que os ditos quarenta mil cruzados

ou hcns que com elles sc comprarem se percão, não ficara Sua Magestade e sua rcal

coroa obrigados a cousa alguma pelo preço desta venda, e elle marquez por si e seus

herdeiros e succcssores a farlt sempre boa, firme e certa, sem que possão nunra elle,

nem seus herdeiros, nem succcssores. vir contra ella em tempo algum, nem contradize

la eni juizo nemdfóra della, nem sobre isso poderíiõ seriouvidos em nenhuma instatrli

cia: or ue des e a ora ara todo sem re se obri a ei e marquez em scii liome e o
seus lpierdciros e sucšcssoiflzs a fazer seulpre esta vgnda boa e 'toda a evicção della na

forma dc direito._ E por elledesembargador procurador da fazenda real no nome quo

representa foi dito que aceita a dita quitação; e sobre a dita compra das citicoenta

Ieguas de costa para a coroa e patrimonio real, em nome do dito senhor e do seu tri

bunal, do conselho ultramarino (em virtude da roinmissío que lhe foi concedida, e

debaixo da fé real, na forma que o dito senhor o lia por beiii no seu alvará referido),

promette e se obriga a que pelo dito senhor e pelos senhores reis seus Isucccssores. e

pela sua real corda e patrimonio real se cumprirá este contracto, c tera sempre por

lirmc e valida esta compra, que nunca viráõ contra ella em nenhum tempo, sem em

bargo dcqualqucr defeito que nella possa haver, porque todos o dito senhor ha por

snpprldos. e confirma de seu motu proprio, poder real e absoluto, para que nunctlo

cm nenhum tempo se possa desfazer; outrosim se obriga e promctte o dito desentbar
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se gestão; porque se crizio ali os porcos tão grandes, que lhcs esfolão as

pelles para botas, e couros de cadeiras, para o que Provâo niellior que os

das vaccas.

Ein um manuscripto antigo que possuimos, sobre a fundação dos po

 

gador procurador da fazenda real, no nome que representa. que nunca em teuipo al

gum por sua parte, nem pelo d.ito senhor ou pelos senhores reis seus successorcs, ee

possa allegar que na dita compra houve lesão ou engano a respeito do ¡reçu della,

pelo dito senhor ser informado pela declaração do dito marquez de Castraes que era

muito excessivo o dito preço de quarenta mil cruzados e luvas a respeito do util da

dita Capitania pelo preço ue de presente rendia, e sem embargo disso foi servido o

dito senhor resolver e man nr que sc coinprasscm as ditas cincoenta leguas de costa

para a sua coroa e patrimonio real, pelo dito preço declarado, e determinando reino

rei e principe supremo scr e e o justo preço dus ditas cincoeiita leguas de custo, como

se contem no alvará referido, firmado por sua real iiião, c na conformidade delle o

dito desembargador procurador da fazenda real do conselho ultraniariiio em nome

delle, c na forma da sua coinmissfio. em nome do dito senhor de dos senhores reis e

seus successorcs, renuncia todo o remedio de lesão, que pelas leis e direito possa coni

pctir para desfazer esta compra, e toda e qualquer restituição que contra este contrac

to e contra as clausulas delle lho possa competir, e faz doação em nome do dito senhor

em virtude de seus poderes. a elle inarquez e a todos seus successores, de toda o iiiaio

ria do preço que no dito coinputo de quarenta mil cruzados excedessc ao dito.pre._o c

valor das ditas terras, para que por nenliunia via se ossa em nenhum tempo desfazer

esta escriptiira, tudo na forma em que o manda e eclara Sua. Magestadc, que Dcos

guarde, no dito alvará em que dsroga como rei e senhor de puder absoluto as Icis ein

contrario, c promettc e se obriga elle procurador da fazenda' real”, no nome que repre

senta, aqiie por sic seus succcssorcs não virá em nenliuni tempo contra este contracto,

nem intentarfiõ desfaze-lo, e quando fàçinquer cc contente de não ser ouvido cmjniro,

eque lhe seja detiegada toda a audien ia, pois assim o ha por beni o dito senhor,

inhlbindo em dito alvará a todos os julgadoras e tribunaes para que não possäo co

nhecer de cousa alguma quccontra este contracto se allcgne, e nesta forma estão elles

contrahentes contractados, e querem se cumpra este contracto, para cuja firmeza oliri

gão elle procurador da fazenda do conselho ultramarino as rendas e patrimonio real”,

ea fe real do dito senhor dada no dito alvará a que se refere, elle e JosérCorrèa Bar

reto, no nome que representa,os bens e rendas delle dito seu constituinte, e em teste

inuuho da verdade, que assiiii o outorgarão, pedirão c aceitãirão, sendo testemunhas

presentes o capitão José de Oliveira, e Manoel Luiz, sacador da Alfandega, inoradur

na rua da Oliveira, frcguezia de Santa Marinha, que todos conhecemos a elles paitcs,

c são os proprios que nesta nota assignlirão, e testemunhas. Manoel llarocho, tabclliãn,

o eserevL-Maitocl Lopes BarroL-.losé Correa Burrctfh-Joaé de Olrceírm-.llairocl

Luiz. a

A' vista da clareza com que se procedeu na venda e compra das cincoeiita lcpiies de

costa que tinha o conde de Monsanto, marqnez de Cascaes, tica mais patente o iniquo

procedimento de Fernão Vieira 'l`avarcs. executado em 162%. como fica referido: por

que, mandando cl-rei esta cscriptura com carta de 6 de Dezembro n Antonio de Al'

buquerque Coelho de Carvalho, governador e capitão general da tlapitania dc S. Paulo,

para fazer tomar posse das cincoenta lcguas declaradas na dita eseriptura, com todos

as villas e poroaçoes que houvessem dentro das ditas eincoenta leguas. procedendo-se

na iiiedição e demarcação dellas, e pondo-se os reaes padrões, nada teve elfeito por

que o general Albuquerque se achava então ausente em Minas Geraes, donde enviou

a dita carta regia e a eserlptura da compra e venda aos ollieiaes da camara da cidade

de S. Paulo para executarem o conteúdo na real ordem: elles porém sem fazerem pro

ceder na iiiediçio e na demarcação das ditas eincoenta leguas de costa para conheci

mento das villas e povoaçocs que ficarão dentro dellas, materialmente satislizerào ii

tudo isto com mandarem escrever no livro das vereações um termo de posse no dia 223

de Fevereiro de HH, no qual disserão que toiiiavão posse por parte da real coroa

das cincoenta Ieguas de costa que o marque: de Cascaes possuia na. Capitania de S.

Vicente, na_qual se comprehendião as villas da S. Vicente, de Santos, do S. Paulo. eltodas as mais que possuia o donatario dt-llas dito marqucz de Cascaes. l'oi esta iiides
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voados de S. Paulo, data a carta donataria de 20 de Janeiro de 2535 es

tando S. lll. residindo em Evora, e na qual se doava ao dito Martim AÍ

fonso cem lepuas de terra pela costa fazendo outras tantas pelo centro em

quadratura do sertão. que se conquistassc. As qiiaes se principiarião a

contar dez lcguas ao Norte de Cabo Frio,e se precncherião além das tres

barras que faz o rio Cubatão, que hoje cbamão da villa de Santos. contando

destas para o Sulasoutras cincocnta de seu irmão Pedro Lopes de Souza, que

ambos passarão na mesma occasião levando comsigo não só parentes, mas

ainda familias foradas e cavalleiros da casa do rei, e das tres ordens mili

tares,para a sua povoação; como consta das justilicações que se íizcrão

então, e logo depois, sendo aquelles povoadores tão zelosos da sua fidal

guia e nobreza, que não davão as suas filbas para casar aos quo depois

vinhão,sem que fizcsscm as justiiicaçõcs necessarias de nobreza, de branco

e de cliristão velho, por cuja causa os archives das camaras da cidade de

S. Paulo e villas, estão cheios destes documentos. c são hoje os unicos

intactos o mais antigos de todo o Brasil.

1' Villa. 'tfartim Alfonso de Souza pois, primeiro donatario, passou pes

soalmcnte aoBrasil echcgandoa uma daquellasliarras do rio Cubatãolançou

ferro e fundou avilla de S. Vicente,que deu o nomea toda a Capitania (l ).

2a Villa. Us povoadores escolhendo lugares para a sua accommodação e ti

rando scsmariasmjiintárão-se no lugar em que se vê hoje a villa de Santos

(agora cidade),e assim se formou a segunda villa algum tempo depois (2).

________________-__

riilpavel facilidade e crassa ignorancia está subsistindo até agora o errado conceito

de que todas as villas desta Capitania de S. Paulo, assim as da niarinlia como u do

serra acima, são da coroa e patrimonio real. Contra este engano i-stít cliimando a cla

reza da mesma cscriptura de coinpiza e venda; porquanto nas dez lcguas dzi rio Curu

pace até o rio de S. Vicente, braço do Norte, não ha mais do que a villa da ilha de S.

Sebastião, e nas quai enta leiruas desde n barra de Parnnuuii até as ilhas dc Santa Anna

não ha mais do que as villas do rio dc S. Francisco, ilha de Santa Catharina c Laguna.

Todas as mais villas e cidades coinprehcndidns nas cem lcguas da Capitania de S.

Vicente são do donatario desta Capitania, e para clareza das ditas cidades e villas da

nios uma breve relação dellas.

(t) viu..i nn s. vieram.

A villa de S. Vicente, da qual já temos feito menção, apenas conserva a igreja matriz, com

vocação do mesmo Santo : tem casa da camara, com um escrivão, que e o iiicsnio tabellião do

judicial e notas, e um de orpiiàos, que servem por donativo annual. (Mem. do Inst. Hist.)

(9) viu.t iii: siixros.

A villa de Santos esta em vinte e qiiatropráos dentro da ilha da villa dc S. Vicente, e é uma

das mais nobres que ha em todo o Brazi pela construcção das suas casas e templos, casa da

camara, eunia excellente cadria, banhada de iam regato tie sepulta as suas aguas no mar;

tem dous_conventos,um de religiosos tlarmelitas e outro e tlapuclios de Santo Antonio;

um mosteiro de mongespltenedictinris, cujoliigar dde presidente, e um colleflio que toi de

.lesuitas : tem casa da misericordia, e um nfltire e ffirmoso arsenal, vulgarmente chamado

casa do trem. Tem juiz de fora que tambem servo de urpliãos e de provedor dos rli-funtfis e

ausentes. com dous tabelliães o judicial e notas, e uni escrivão de orphãos : ttjiii um escri

vão da alfandega, que tambem serve da matricula da gente de guerra do iiresidio desta PTR

ça ; e todts servem por donativo que annualmenle paeão. Ati'- o anno de 1766 se conservou

nesta villa a residensia de provedores contadores da fazenda real, juiz da alfaiidega com

um escrivão della e matricula da gente de guerra, e com um escrivão da provedoria ; e

passou para S. Paulo o provedor e contador da fazenda pela crcação do tribunal e Junta da
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3ne/i'Villa. Aindaresidiii-loem S. Vicente illartimAffonso de Souza,soube

um Enropeo por nomeJoão ltamalhomatural deViaiina, que a sua desgraça

ou a Divina Providencia ali tinlia conduzido. salvando-o ‹le um naufragio,

quo. ao continente tiiihão apertado seus compatriotas. Achava-se o dito

João ltamzillio casado oii vivendo com uma India de quem tinha filhos em

unia aldéa acima da serra do Cubatão, a qual era filha do cacique ‹le Pira

tininga, cujo districto era pouco mais ou menos por oiide se ve hoje a

cidade de S. Paulo, e fazia a sua habitação em uma casa forte que tinlia

construido, por causa das outras nações circumvizinhas, no alto da dita

serra caminho hoje para a villa de Santos; soube o dito João Bainalho da

vinda dos Portuuuczes edescendo a serra, vindo a S. Vicentmtratou com o

donatario trazer á sua presença a seu sogrme a toda a sua fiimiliu. Assim 0

cumprio na segunda visita em que assentárão pazes eoin os Portiigiiezes, e

servirãnmuito não so para a povoação do sertão, mas tamliom para a expul

são dos Francezes que depois ipiizcrño estabelecer-so na enseada do Rio de

Janãiro fazendo pazes com a fiação dos Tamoyos, Indios fortes e l›ravos.que

a i iibitavíio.

Os Portuguezes agrada/los da sincera amizade do cacique, do João Ra

mallio edos naturaosmcrresccntêirãii a povoação junto a casa forte do dito

João llamalho, e o donatariii a origio cm villa com o nome do Santo André,

qm- depois se desfeznniidando a sua situação para a dita aldeadePiratiiiiiiga,

donde se levantou a primeira igreja a 25 de Janeiro, dia em que se celebra a

conversão do apostolo das gentes, dando-lhe o nome de villa de S. Paulo,

e nella e no mesmo dia se baptisoii a mulher, sogro e sogra o mais ¡iaren

tes da mulher de João ltamalliiuministraritlo este sacramento o padre jesuíta

em presença do diinatario Martim Alfonso (t).

 

  

mesma fazenda, qlue Sua Magestade mandou crerir, servindo de deputados della o mesmo

prova-d ir, o ouvir or :oral e corregedor da comarca. e o procurador da voif-a e fazenda, o por

presidente o izovz-rria-'t-r e capitão general da Capitania :tem um escrivão da fazenda e ou

tro tla junta, o um almnxarife.

Desta villa de Santos foi o seu primeiro provedor ltraz Culias, ue acaliou cavalteiro ft

dalgo, i-rovwt-w :ta fazenda, capitão in '-r governador e alcaide m '-r a (Bipitwiiia de S. tieeii

te,_¡›or m -rrWtz-donatario tiar im .tfiiinsiide Souza, por ordem de quem foi fundada a dita

vilia. u m-ii- tanta iiol-rciz iipieza pelo coinmon-iu do seu porto. que chezriiu a ter tres

famosos encenlois do assuea v|u e fora-io da .lladre de Deosqii-ifuniliiiiii fidalgo Luizdet oes;

o d.: S. J - ue fundou .l_o Àrlorno, nohre Geneva-z; e_o de Sosa Sz-.riliora da .\pi~.:senta‹_.i`io,

:pie fundou . aiiml de Hliv.. ra Gago; e de todos estesjá nenhum existe, e so ha abundaizcia

c iiioeiidas 'para espremer o suco) das cannas para as aguas ardenws. gñleni. do Inst. llist.)

(f) CIDADE DE S. PAULO E VILLAS DF. STA COMARCA, ASSIM AS DA COSTA DÁ IAIUNHA, COMO .ll D0

CENTRO DA UFSM CIDADE

A cidade de S. Paulo asi/i _em altura de vinte e tres grãos e meio: da sua fundação em villa

de tliratiniii-,za já temos tratado- foi crcada cabeça de Fapitania por provisão do man uez do

(Zascaes datada em Lisbon a i? de “arco de tfitit, e em 27 de Abrildc 1683 se fez auto e posse

deste .redii-aroonto; ue até então residio na villa de S. Vicente. A real grandeza de el-rei ll.

Joao V elevou esta vi la em cidade, por carta regia de 'M de Julho de |7II dirigida a Antonio

dc-Albuquenpie (lia-.Ilio do Carvalho, primeiro governador e ca itño general da tlapitania de

S. Paiitomara assim fazer praticar. Esta acxzlamação se fez em 3 r e Ahril de _I7 t2 com o estron

do de grandes festas pela alegria dos Paulistas. tlonservou-se esta Capitania com tres succes

sivos generaes desde o anno de l7l0 até o de t72t, sendo Albuquerque o primeiro. l). Braz

Balttiazar da Silveira o segundo, D. Pedro de Almeida. conde de Assumar, o terceiro. Todos

estes goverriárãu tambem as Minas Geraes, que até então foi ão da tlapitaiiia de S. Paulo. Po
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5` \'illa. Nossa Senhora da Conceição de Itanhaem erigida no anno

de 1561 (a).

<- ' 6° Villa. Acidade do Rio de Janeiro, que tambem fica nos limites desta

2 donataria foi creada governanflo o reino a rainha l). Calliarini, rnullicr do

rei D. João Ill, na minoridade de seu neto o rei l). Sebastião, ein 1561, por

f Mem de Sá, governador do estado, e por ordem de Sua lllagestade (2).

 

- rem Sua llfagcstade creou uma nova Capitania em_ Minas Geraes. da qual foi seu primeiro

floveriiador 0 capitão general D. Lourenço de Almeida, por carla patente _de 21 de Fevereiro

_o anno de 17_20: para esta separação prccederão corisultas formadas pelo conselho ullraina

iƒino, a ¡irimeira cm 11 de Agosto de 1719.5: a segunda ein 31 de Janeiro de 17-30, as quaes

lorao reisolviglêis cmcãt de .láineii-o e 20 dâ l-tšvelreiiio do _mesmo anno ded1720. Separadas poli

este mo; o as iiias eraes a Capitania e . 'au o veio ara governa ore (fapi ao genei-a

della Rodrigo Cesar de Menezes, que tomou posse a'5de etenibro de 1721. estando aiisente

cm Minas Ceraes o seu antecessor o conde de Assuniar; ealcaiiçou no tempo do seugoverno

as novas niinas de Ciiyabá e as de Go 'az, que se conservarão na Jurisdicçao da Capvania de

S. Paulo. até que poizresoluçãp de 7 e Maio de 17-18 se servio el-rei D. João V separa-las de

S. Paulo creando tzapdanias ilistinclas. Para as de (zuyaba e Matto tzrosso nomeou governador

o ca itão general a D. Antonio Rolim de Moura, que antes de acabar o seu governo foi creado

con ede Azambuja. Para as de Goya: nomeou a ll. Marcos ilelwronlia. quirestaiido no seu

governo foi crendo conde de Arcos. E por esta ràlesjnia resoluçaoldc deJJlaio lleutãa antiga

tlapitania de S. Paulo reduzida aodeploravel esta o ecoiiiarca su or inaf a ao capi o gene

ral do Rio de Janeiro. e durou este sacrilicio ate o niezde Julho, em que cliegou á praça de

Santos l_). Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, constituido governador e capitao general da

Capitania de S. Paulo, sem a nieiior dependencia da do Rio de Janeiro; e tomando as redeas

de seu governâ Salnltus, onde se demorou7 por qqjcalsiäo doclient serviço, subiu para S. Paulo,

ena caniara_ o a ra i ieoua sua posse em de z ri e 17 i. _

_'1`em esta cidade tres conventos. que são: o de Carnielitas calçados. o de Capuclios Antoni

ninlios, eo _de_mon,~z_es Benedictinos; tem o v ollegio que foi de Jesuitasye dentro delle o semina

rio de porcioiiistas para a_ins!ruc ao da lingua latina: tem um recolhimento de bealas de Santa

Thereza. que foi construido lota mente a expensas do cabedal de alguns Paulistas, or ins

trqlcçaài e diiàecçai: do líxm. D. José; de Barroã e Marcão, primeir? birspoddâ ltig de ânelro,

ac an o-se e visita cmS. Paulo pe osannos e 1681 até 1683 e se cz un a or este itore

colhiiiicntu, cošn o dlesltino deseã coliivenlo professg, oque até agora ãe qão tem ctmseguiñllo.

posto que a pa erna c eiiiencia e e -rei nosso sen or que leosguaize oinou es e i-eco i

mento na sua real protecção no anno de 1745. _'l`em casa de miserioordiafequatro iqreias, que

são ado Rosario dos pretos, a de Santo Antonio. a de S_. Pedi-o e a de S. tzonçalo uarcia,_qiie

são liliaes da Sé Cathedral. Tem uni escrivão da ouvidoria e correição. com iiin nieiriiilio

geral della; iini cscrivàoda camara que tambeni serve de almotaçarias; dous tabelliães do

Judicial e 110185: um escrivão de orpliàos. e um escrivão da vara. vulgarmente cliaiiiadodas

exâciiçües ; Ie todos servem por donativo que annualmente pagão. Tem casa (lili äeaätliiidiçao

on se cun iao as barras de ouro e se pavão os reaes quintos de ouro extra i o as minas

que existem dentro da comarca. (Mem. do lfist. llist.)

(ll viam na coNcEiçÃo n: minimum.

A villa de Nossa Senhora da Concei ão de Itanhaem. que foi condecorada com predica

mento de cabeça de Capitania (depois e repellida da villa de S. Vicente a sua donaiaria _con

dessa de Viniieyro. no anno de 1624. como lemos referido), tem um sú convento de religiosos

Capuchos de Santo Antonio, a igre3a matriz. e casa de caniara, cujo escrivão e o iiiesino

tabelliâo dojudicial e notas,e tambem uni escrivão de orpliãos, e ambos pagan donativo

annualmente. (Mem. do Just. llist.)

(2) cinanr: no mo na raxsiiio.

A cidade do Rio de Janeiro está em altura de vinte e tres gritos, e ainda antes de serfun

dada em Janeiro de 1557 por Mein de Sa, terceiro governador geral do tlstado do Brazil, os

capitães mores governadores daCapitania de S. Vicente concedèräo terras de sesniaria aos

/ que quizerãopovoaro dito Rio de Janeiro, que então só era liabitarto dos barbaros Indios

amoyos : assimse ve no cartorio da provedoria da fazenda de S. Paulo. no livro de sesma

rias li . 1552 alc1580, nas pag. 29 v., 39, 35. 37, 39, 69 e 7l v. :no livro til. 1602 ate 1617. pag.

50 : no livro tit.162¶ até 1623.nas pag. 1.22 e 23 z no livro tit. 1633 até 1633, nas pag. li. 13

v.. 15. 16, 17._ 20, 65, 78 : no livro tit. 1638 até 1642, pag. ai, 5.3 v. 'fodzis estas sesiiiarias pro

vão que oRiode Janeiroé da doação de Martim Alfonso de Souza, por se uciiar dentro das

lcgpas de sua demarcação. _ _ _

E bem verdade que esta cidade não foi fundada em nome do donatario .Mai-lim Alfonso do
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7' Villa. Seguiu-se a esta a villa de i\lacatú,no seio da enseada do Rio de

Janeiro, para a parte da serra dos Orgãos.

 

Souza, mas sim no de el-rei D. Sebastião, em cujo reinado aronquistou Mem de Sá quando4

segunda vez sahio da Babiacontra opoder de ltlicoláo de Villegaignon, natural do reino de

França, cavallciro do habito de S. Jo o do llospital, bellicoso por natureza e por religião, que

vagando com alguns navios armadosa sua CUSIHJJUSCHVQ presas iara saciar a cobiša : sur

gia cmtlabo Frio em 1555, onde introduzido com industria oii alfa ilidade achou no gentios

iabitadores daqiielle porto boa correspondencia e agrado. Soube que os Tamoyos da enseada

do Rio de Janeiro e sua costa estavão em rua e porliada guerra contra os Portuguezes da Ca

'taniada villa de S. Vicente, e voltou para França com os seus navios carregados do pao

razil (droga importantíssima entre as nações da Europa, ue bastaria a recompensar-lhe as

despezas da viaguml. Prevcnido com forças competentes vo tou ,e entrou na enseada do Rio dc

Janeiro com igual fortuna, promettendn aos Tamoyos defende-los das armas dos moradores

da Capitania de S. Vicente : forão ouvidas do gcntur as suas promessas, e recebido por ellcs

com tlrme alliança, fortiticou-se na mcma ilha que ticou tomando o nome de Ville aigiion,

que a pronunciação portugueza corrompeu pelo decurso do tempo em Vergaltião. l avia pi

quatro annos ue estava na posse da uulla porção de terra, dominando aquelles mares na

confederaçãot os naturaes, menos bar aros com o seu trato, posto que mais indomitosque

todos os Indios do Brazil. Não podendo Mem de Sá reprimir o valor, nem perdoar a injuria

que recenia a nação portugueza na dissimulaçño de uma olfensa que já tocava mais na honra

ue no interesse da monarchia, determinou sahir contra os trancezes e 'famoyos do Rio de

aneiro, e tendo mandado pedir soccorrode gente amada em caudas de guerra a Capitania de

S. Vicente, sahio da llahia no aiino du 1560, t: esperando dc mar fúra os soccorros dc S. Vi

cente, Santos e S. Paulo, tendo chegado as ixinoas de guerra com o general dcllas Eleodoro

Ebano Pereira, entrou pela barra dentro ; começando a bater aƒorlaleza da ilha dc Villegai

ãiion neste tempo ausente em França, que estava natural c_ militarmente fortiticadnedoten

ida elos Francezes e Tainoyos, apezar de toda a resistencia toi ganhaila por assalto, tendo

sido ciintes cm tres dias suocessivos batida incessantemente da nossa artilharia, que não

conseguia elTeito consideravel : os Francczcs nos seus bziteisc os Tamoyos nas suas canoas,

se saltuiriio penetrando o continente daqzielle sertão. Destruida a fortaleza, e recolhida a sua

artilharia, armas c niuniçõcs às nossas iiiios, sahio :i armada para a villa dc S. Vicente, onde

foi recebido o governador geral Mem de Sá em triumpho, e os soldados e mais pessoas da

ñuclla expedição com muitos applausos. Desta villa dcu conta do successo o governador

cm de Sa, em cartada t7 dc Jun o do mesmo anno de I560,_ á rainha D. Catharina, que

governziva o reino pela menoridade de seu neto el-rei D. Sebastião.

Segunda vez tornou o mesmo governador geral Mem' de Sá sobre o Rio de Janeiro, tendo

manda-jo a armada a cargo de seu sobrinho o capitão mor Estacio de Sá, ue veio com ella

a S. Vicente para se engrossar com o soccorro das canoas e soldados das vi las de Santos e S.

Paulo de Piratininga, onde se achou em pessoa o dito capitão _mór Estacio de Sá e fez recru

tas de famosos soldados, e provimento abundante de mantimentos c viveres. que recolheu

para a armada surta no orto de Santos, e doiide sahio para aconquista do Itio do Janeiro

o chegou cm. principios e Março de 1565, em que se deu o primeiro assalto ao inimigo: pe

leJou-se por uma e outra parte com força e valor, e parou o estrondo da 'multidão dos barbiiros

com perda nossa de tim so soldado natural de Piratininga, ao qual atárão a um tronco, onde

perdeu a vida feito alvo de settas. _

Foi continuando a guerra com varios assaltos c encontros dos inimigos Já mais poderosos

com o soccorro dc trcsnzios de Francuzes e bem artilhadas; porém faltando na Baliia as noticias

no governador Mem de Sil, sahio em pessoa, c chegou a 18 dc Janeiro de l567, trazendo com

sigri ao Exm. bispo D. Pedro Leitão, e aos padres Jesuítas Ignacio de Azevedo, Luiz da Grãa,

provincial, e José de Anchieta, com escreve o padre mestre Simão de Vasconcellos na ‹‹ Chro

nica da Companhia, » livro 3.° `,

No proprio-dia do invicto Martyr S. Sebastião do mesmo anno de 1567 foi atacada com ardor

portuguez a resistencia que mostravão os inimigos francezes e tamo os: a sua disciplina apren

dida com os Francezes, e já de alguns :innos praticada, fazia tão di cil o seu rendimento como

constante :i nossa portia. Eintlm ganhamos aos inimigos todas as suas forças e eslancias, dei

xando mortos innumeraveis gentiose muitos Francezes, e os que tomamos vivos forão pendii

rados para exemplo e terror. Em conlemglação do Santo ltlartyr protector desta uerra, e do

rei, fundou-se a cidade com o nome de S. ebastiäo, e o vemudor geral Mem dc á concedeu

terras para rocio da cidade e patrimonio da camara no ia t6 de Agosto de I561,estando ainda

no Rio de Janeiro conlirmando neste despacho adata de legua e meia de rocio que em t6 de

Julho de 1565 havia concedidoo capitão mor Estacio de Sá,o qual aocm anhado dos moradores

e povoadores, foi ao lugar chamado Carioca, qiic era o termo da cida e, e`fez dar posse desta

legua e meia do rocio no dia 24 de Julho dc 1565 ao procurador da dita cidade Joäo Proze,

sendo meirinho deste acto Antonio Martins, por não haver ainda neste tempo tabollião que es

crevesse o auto destfi posse: e concedeu mais ara termo da cidade seis Iegvas de terra em

quadro: o que tudo fez o dito governador gera Mem de So, por virtude de um capituto do

regiiueuto que cl-rci havia dado para se conct-dercm as terras de sesmai-iril na Bahia, e pelo
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8' Villa. S. João da Cauanéa, erigida a 13 de Julho de 1600 por Roque

Barreto, capitão-mór e governador de S. Vicente pelo donatario Lopes de'

Souza, neto dc Martiiu Alfonso de Soiiza (t ).

9' Villa. Santa Anna ile Mogi das Cruzes, crigida por Gaspar Conqueiro,

capitão o loco-tenente do mesmo Lopes de Souza, em o 1° de Setembro

de iôii (2). _

10' Villa. N. Senhora da Conceição do Iguape erigitla em 1612 (3).

11- Villa. A villa da Assuinpçãii ile Cabo Fri-i, liojo cidade, fim-tada

em 1615 por Estevão Gomes, primeiro povoador e capitão-milr, a custa da

fazenda real por ordem que -lcu o govcriiazliir geriil do Estado a Constan

tino Meneláo, capitão-mor do Rio de .lanciro (li).

 

mesmo concedeu tambem terras a varias pessoas que quizerão licar ¡vivi-andw a dita cidade.

A' villa de S. Vicente sc recolheu com a sua armada .› guvorna-l- ir Mein -Ic S~'i,:‹ agraleceu aos

moradores della o muito qui: tinliao ol -izailiz na iixpaliçño da ,pior-m e c, .n ¡uigig l-z lliz. di; Ja..

neiro,c fornecido .lo iirçoâariii sc roc-iloeii para a ltaliia iio i-icsflio mino de l567,a‹-.,|omu|¡a,10

do Emi. bispo e do visitadoi' geral o padre I¿naoio de Azevedo. (alem. do Inst. Hist.)

(t) \'iu..i na caxuiãa.

A villa dc S. João da Cananƒâa tcni somente a izrcja pamchial e casa do minselliii, com um

escrivão. qu_e serve dc tabelliari flz- Judicial c notas, c tem um escrivão d: orpliâios, e aiiilios

pagão donativo annualinentc. (Mem. do Inst.. llist.)

(9) viLu nr: :lool nas cnrzss.

A villa de Santa Anna de Mogi das tlruzes fan Norte de S. Paulo c un todas as mais que se

vão seguindo ate a_ultima de tluaratii 1* estava crvctzi quando ein 162; foi ri.-¡ .=,-l|i›la della

a condessa de Vimicyronlunataria: I-ii sao f; z-it.z_› ,...voa›l ir o Iunila l--rvm IMI Hraz Cardoso

natural de Mczño Frio, e casado cm S. Paulo. fem uni oonvz-iitii d: rzzligiwsos tlarimlitas;

um tahelliäo do Jndiciale notas,_i¡uc taioIis-iii sârvu de .zs-:rivao -la imr-iara; e um cscrivao de

orpliaos, e ambos paflao donativo aimnalmente: foi erecta em villa no tu de Sewmbm

de löll. (lllem. do ins . llist.)

(3) vii.i..i na icuzirir.

A villa de Iguape tem so a igreja matriz e casada ixamara, com um tal ielliño dojudiclal e

notas, que serve e escrivão do senado. e inn escrivão ie i_-r; liiios, e :iivil ii-s servem por dona

tivoqiie pagão annualmente. _A esta villa são snioitas as minas «le ouro de lavngefli cl-fiinadas

da Ribeira, e tão antigas que Ja ein 169o ren lšrão zle quintos com asde Parnaguii mil dizentiis

e setenta e nove oitavas. (Mem. do Inst. llist.)

(t) cnuui: na cano raio.

A cidade de Cabo Frio, com vocação a Nossa Senhora da Assumpção, que csL-'i cm altura de

vinte e tres grãos, é de grandeza roporcionada aos seus mora tom: tem igreja matriz, um

convento dc religiosos ca uctios‹ c Santo Antonio, e outras igrejas e capazllms, c é g-iveriiada

por um capitão-mor. tis onatarios da Capitania de S. Vicente, desrleo pririciroblartiin itliiiii

so de Souza, conce-'lcräo sempre terras de sxmaria aos ifiz-radons desta cidade, -or ser ella

da Capitania de_S. Vicente ate o anno de t6z4,ein que f- -i repcllida a 4l‹ mataria com essa de Vi

mieyro; e depois ue ella fez sua capital a villa d.: N-ssa Senhora da tlcncciçao de Itanhaem,

forão osscus ca i es-móres os queoontinu/irilo com a jin Lsilirçaoztc :him-in scsmarias de terra

aos moradores cidade de Cabo Frio, como se ve do registro -las ditas sesmarias nos livros

que existem no cartorio da irovcfliiriada fazenda real de S. Paulo, a saber n - livro tit. ¡M!

até t6l7, pag. 63 e 87; e no ivm n. t, tit. 1622 atú_lt523, pag. 22, consta que - s Jesuitas :incol

legiodii Rio de Janeiro, pelo seu reitor João de Hlivzi, ¡iedirãii terras n‹. tlab - Frio ao capitão

mor loco-tcneiite da donataria condessa de Vimicyr-i, dizendo na supplica: que supposto as
terras que Iidião já as possuião por carta de sesmaria de Estevão Gomes, capitão-m r da ci

dade de Ca Frio, se havia reconhecido que o dito Estevão Comes não tinha jurisdicção para

conceder terras, cujo podersó residia nos capitães-morei; governadores da Capitania de S.

Vicente. Semelhante requerimento lizerão os monges Beuecditinos lo seu reverendo D.

Abbade, pedindo as terras que possuem no Cabo Frio. (Mem. do Inst. ist.)
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* 12" Villa. Nossa Si-nliiira da Conceição de Angra dos Reis da lllizi Grando,

fundada eiii lüüâ oii ¡625 ll). _

' 13' Villa. Saiila Anna da Pariinliylia, fiiiiiliiilii mn 16.25 em iioiiie do

colide ‹le llloiisaiitii, lioideiro de ltlarliiii Alioiiso (2 ,

l/i" Villa. Uliatuliinfiiiiilailii eiii l637 eiii iiuiiio da rnii 'essa de Yiiiiievviii

I). Mariaiiiia di: Souzai ila (iiierra. por .lnrdñii lIoiiii-iii da (Íosla lll .

. 15" Villa. S. lfraiicisi-o de 'l'aul.iale, luii aclu por Jacques l"i,~li.\ eiii iioiiiii

da dita condessa eiii ltiáö (4).

 

(ti viLLa na lui/i ciuxnii, mana nos mas.

A villa de Angra dos Reis está em altura dos mesmos vinte e tres :ritos com um dilferençii,

tinha sido dada pelo donatiirio lllartini Alfonso de Souza ao Ur, Vicente da onsera por carta

de il de .laneim de I559, coiiio lim referido; poiiim iiiiiitus annos depois se fundou e eiigiu

em villa, a cujos moradores coiicederíio terras de scsiiia 'ia os capitãies-iiiúres governadores

da (lapitania da villa de S. Vicente atoo tempo da run de _\i'iniieyro, e depois della os

seus Successor-es até o conde d ilha do l' rincipe Antonio (larneirii de Souza, eni N70, comu

tiido se ve no oarwriii da prove oria da fazenda nos livros de registros das curtas de sesmariâi,

Os moradores iiorem tendo detrimento nas suas causas cíveis e crimes de responder pi-riiiite os

oiividores da üapittinia dr S. Vicente ela grande distancia e exista de mar, consegiiini-i lie-ai

na 'urisdicção' do Rioilelaneiro; por m os dízimos desta villa e tambem us dii villa de Paraty

tic rao sempre sujeitos à Capitania de S. Vicente, hoje S. Paulo. como até agora se esta iii-ali

czindo. 'l`eni esta villa igreja ¡iarochial e um irnnventoile ri-lijiiosiis Farnielitas iialçadiis. uui

tabellião do judicial e notas. escrivão da camara e uiu di: urpliãoõ, que servem por donativo

que unnualmente pagan. iitteiu. do Inst. Hist.)

(1) viuai na riuxsaiiriia.

A villa de Santa Anna da Parnahyba foi fundada pelo Paulista Andréƒernandes, que por

si e seus innãos tinha estabelecido este sitio em povoação com capetlii da invocação da iiiesiiiii

gloi-iom Santa da fundação de seus pais, que depois veio a si-rvir de nintriz. Fsta viiiiçnii l` -i

erectêi em villa no anno de 1515 por provisão do conde de Monsanto, que estava oniitiiriii da

capitania de S. Vicente. Tem niinas de ouro de lavagem clianuiiliis de Vutiiruiiii, em cuja teri .i

asilesciibiio no anno de l597 o Paulista Atlonso Sardinha, como llca referido; eo rio 'rirtii

tambem tem oumdi-sde o Iiiziar da villa para baixo, até muito além do niorro de Apiiterifliii,

e como a sua extracção é pelo veio de agua, tem cassado o labor pelo detrimento o despezn di

iiianobra, e si: emjxreigâii os mineirosna eilracçíio por terra do ouro que i-,liiiiiiíiii guiipiêilra. 'fem

um mosteiio de monges de Benito com lugar de presidente. um labelliào ilnjuilicial o iioiiis,

que tambem serve de escrivão rlii ciiniarii. e um do orpliàos, o ambos servem por douauvu

que anuualuieutu pagao. lltem. do Inst, Hist.)

t3) viLL/i os uiwruiia.

A ultima villa dentro das cinooentii e cinco leguas de costa éde Ubatuba. que tem o seu ter.

mo ate o rio Gurupace, que ‹`‹. o que servo de padrão as sohrialitas rinooenla e cinco Ieeiias ilu

flfllllt ÁÍTOIISQ dh' 501128. como consta da provisão da sua erecçfiu datada a 28 de tiiitiitiiii

e lli37. Foi fundada por Jordao lloniem da (lista, natural da ilha Terceira, cavalleiro tlrlalao,

cida-tão e pessoa rincipal do ltlo de Janeiro, e em noiiie da donalaria a coiidiassa de Viniii-juo

D. tlariaiina de .ouza da Guerra, o que tndo assiiii consta da niesma jimvisäo, que se :ioliii iio

arcliiro da camara desta villa : tem iiiii tahelliãii dojiidicial e niitas, escrivão da i-:iinara e uni

de orptiiios, e todos servem por doiiiiuvo que :anualmente pagan. iiueimdo lost. His-u)

(t) viLu ns riiiiiiarií.

l A villa de S. Francisco das Chagas de Taubaté foi erecta em 1645 r Jacques Fe'i\. nato.

ral de S. Paulo, e nella foi povoadnr e fundador, como jirorurador stâiiite da eo iilvssa iio

Vimieyro, donataria da tiapitania de ltanliaeiu: este Paulista tinlia passado de S. Paulo com

sua familia e grande numero de Indiosde sua adniinistraçám, gados yaccuiis, e i-iiviilliiros; o

tendo conquistado os bravos gentios da na íio .Ieroiiiiiiis e Piiris, habitado s deste si-rtíiii, lo

vantoii a sua custa igreja ni.itri1. construi a de taipa de iiilao. fez oadèa, e casa de sobrado

ra conselho, moinhos para trigo, e en-,zeiiho para assucar. tiraV capitào-inor poveriiziiliir nalllapitaiiia de Itanhaem francisco da ltoclia, o qiial ior sua provisão de it) deJaiieii-ii flo loliq

concedeu ao ilito Jacques Felix, como morador opii onto e atiastsidii da villa di- S. Paulo, iiiifi

Pülltâtiflsse o Serido de Taubate ein augiueutu das terras da condessa doual-'äii U. Marianna ue
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1G" Villa. Santo .tnttiniii de Guaratinguetá fundada a 13 de Fevereiro

de 1657, pelo capitfio-inór loco-tensnte Dionysio da Costa (t)

17J Villa. Nossa Senhora da Conceição da Parahyba deJacarehy, fundada

| elos annos de 1652 por ordem dos condes de Aionsaiito (2).

18* Villa. Nossa Senhora da Candelaria de Itú, fundada a t8 de Abril

de 1657 por Gonçalo Couraça de Mesquita (3).

_.-__--_-n-__-______fø_-_

Souza da Guerra. Esta mesma provisão ratificou em 30 de Julho de 16.15) Vasco da Motta, ca

pitào-iiizir gtivei-nador da dita (lapitania de Itanhaem, iirdenaiido que conccdesse em nome.

da condesâzi clonataria uma legua de terra para rocio da villa, eaos moradores que fossem

ainidiitdo a estalx-lecer-se na povoação e conoedesse tambem terras de sesmarias . Por outra

provi~ãe de 13 de Outubro de 1639 mandou que Jacques Felix, capitão-niúr povoador, tendo

i-oiiipletzis as obras para se .icclamzirem villa a povoação, fizesse aviso para se proceder aeste

a 'to. Depois por provisão de 5 de Dezembro do anno de 1665 de Antonio Barbosa de Aguiar,

eapitão-iiior governador, ouvidor ealcaide-niúr da Capitania da condessa D. Marianna do

t-'oir/.a da Guerra, se acclamoii ein villa na rimeira oitava do Natal deste mesmo anno, e se

tiu-nioiia ek-iião dejuizes ordinariose o ciaes da camara. ue entrárãoa servir no1°do

Janeiro de 164 '. Tudo o referido consta do processo ue se ac a noarchivo da camara desta

villa : nella ha um convento de religiosos Capuchos e Santo Antonio, com a grandeza do

oiii-o dus Minas Geracs (então chamadas de Cataguazes) descobertas no anno de 169.3, em quo

iipresi-ntarão as mostras deste iiovo descobrimento a Sebastião de Castro e Caldas, que se

achava encarregado do governo do Itio de Janeiro ‹1epois da morte do governador Antonio

Paes de Santo, os Paulistas Carlos Pedroso da Silveira e Bartholonieu Bruno de Siqueira:

iiiereceii a villa de Taubate. que el‹rei D. Joao V iiiandasse nella estabelecer casa de fundição

do ouro, para pagaiiientii do seu real quinto, e della foi provedor o mesmo tlarliis Pedroso da

Silveira ate .se extiiipiiii` a dita` casa, que se assou depois para dentro das mesmas minas. Tem

inn tahelliari do ¡iidiixial e notas, que serve e escrivão da cainaia, e um escrivão de orpliãos;

e :iuibos ¡tagão donativo annuiiliiieiite. (alem. do Inst. Hist.)

(t). viu..\ m: cifanarixccnrf.

A villa da Santo Antonio do Guaratinguetá, estando ainda em sertão inculto, e com gentios

liuiiitâiitiii-i-szlelle pelo rio da Parahyba, que vai correndo a introduzir-se nns campos dos

uuaitaiziizes, o peuetroii com 0 corno de armaso mesmo Jacques Felix pelos annos de 1616.

l-Irao intento principal desta expedição o descobrimento de minas,para cuJoelTeito obteve

provisão «lotada no Rio de Janeiro no mesmo aniio de 1646 de Duarte Correa Hsques Annes

corno aduiinistrador das minas. O capitão Domingos Leme foi o fundador desta villa, na qual

ti-iiito levantado pelourtnlio por ordem do ca itão-múr ouvidor Dionysio da Costa. em nome

dodonatnriii t). lliogo de Faroe Souza. a 111 e Fevereiro de 1651, lhe fez asjustiças em ãde

Julho de 16.36 o capitão-mor ouvidor em nome do donatario Luiz Carneiro, conde da ilha do

Principe. Tem esta villa um tabelliäo do judicial e notas. que serve de escrivão da camara, e

um escrivão de orpliaos, e ambos pagíio donativo annualmente. _

Fsta e a tiapitaiiia de S. Vicente, que agora se diz de S. Paulo, fundada pelo primeiro dona

torioitiis cem Ieguas de que temos feito inenção, por mercê de el-rei D. Joao lll por carta

¡zzissziilzr em Evora a 20 de Janeiro de 15.15, e o iiiesmo senhor deu foral a esta Capitania. A

erairlezii desta regia mercê faz. ver a magnilicencia com que a Magestade enri ueceu a Har

tiiii Alfonso de Souza, e os reis seus successftres forão confirmando a mesma oação e foral

até o doiiatario Antonio ttarneiro de Souza, por carta de 29 de Março de 1720,como ternos

referido. (Mein. do Inst. Hist.)

(2) viria na JAcAnAuv.

A villa dc Nossa Senhora da Conceição do rio Parahyba de Jacaraby foi erccta em tempo do

donatario Itiozo de Faro e Souza. pelos annos de 165:), e della foi povoador e fundador a custa

da pi oprici fazenda o Paulista Antonio Alfonso com seus filhos Antonio Alfo .so, Francisco

Alfonso, lL-irtlioloiiieii Atliniso, Estevao Allbnso. Tem um tabcllião do Judicial e notas, que

serve de c-serivão da camara, e um escrivão de orphãos ; e ambos servem por donativo que

unnuahiiente pagão. (Mem. do lnst. tlist.)

(3) vtcu na iru'.

A villa de Nossa Senhora da Candelaria de tte foi povoação do Paulista Domingos Feman

des cont seu :euro Christovâo Diniz, os quaes conseguirão dos prelados, autoridade apostolica

da diocese do Rio de Janeiro, o Dr. lttatlieiis da ‹`.osta Amorim e do seu successor Antonio de

Mariz Loureiro, que florescia pelo mino de 1653, provisão para erecçãn de capellii curada,

com o privilegia de padroeirul: coin otempo se acclaniou cin villa esta povoação. l-`.l -rei D,
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|'9“Villa. Paraty, fundada por ordem de Sua “agcstade em 1667 (I).

20' Villa. Nossa Srnliora ‹la Ponte de Sorocaba, fundada pelos :irmos

de 1670 e por provisão do capitiii-mâir Ioco-teiieiile do conde da ilha (2).

21” Villa. Nossa Senhora do lioinSiicressode Piurlamoiiliaiigiilia.fundada

pelo director ouvidor geral João Saraiva de Carvalho furtivziiiieiite e sem

provisão, o que representando os iiinrarlores de Taubate a S. M.. esta per

doou aos culpados, o conlirmnua \'illa por provisão de 10de Julho de 1703.

Este furto não se fazia ao ternio da villa de Taubaté, mas sim a lierdeira

condessa de Vimycirmcoino snccessivainente se lizeraio oiitros até despejar

u esta casa das iiierces que lhe tinhño feitoe os seus herdeiros inereciâio

pelo grande zelo, e caridade de Martim Alfonso com os seus primeiros

 

João Vmandou crear nella o lugar dcjniz de fora, e foi o primeiro ministro o br, vir-eme

Leite Ripado, por carta de 23 de Março de1727. l-Lxtingiiiii-si: este lugar no aiiuii de 17511, i-m

que o Dr. 'flieotonio da Silva Gusmã-i passou de juiz de [Fira desta villa para ouvidor geral do

Mato Grosso. Tem um convento de religiosos eapucliiis de Santo Antonio. e outro de reli

giosos Ctarinelitas coni Iiigar de presidente: tem iiiiiitos engenhos, que fabiicão nssic-.ar

com abundancia; tem um tabelliào de judicial e notas, que tambem serve de escrivão da

camara; e um escrivão de orphàos, que ambos servem por donativo que annuzilmuite

gãu. (Mem. do Inst. ltist.)

(1) \1i.i_\ pr: i-.iiuriz

.\ villa de Paraty. que existe dentro das cincoenta e cinco leznas de costa da doação de alan

tim Alfonso de Souza,foi fundada em 1657 por Martini Correa Vasques .\niu-s.qiie teve laeulflziili:

regia para isso por provisão datada em ide Outubro do dito aniio, que se arlia registrada ni

secretaria do conselho ultramarino no livro das cartas ueraes do Rio de Janeiro, tit. Imã,

pag. 370. Tem um tabcllião do judicial e notas. escrivão da camara e um dc orpliãos, e todos

servem por donativo que pagãuannualmente-.(.\Icm. do Inst. llist.)

(1) VILLA nr: suiiociiiia.

A villa de Nossa Senhora da Rmtede Sorocaba foi povoação que fundou pelos annos de 1670

o Paulista Baltliazar Fernandes, irmão dos povoadores das villas do Paruahvba e ltil, com seus

enros Andre' de Znniga e Bartholoriieu de Zunigza. cavalleiros da provincín do Paraguay das

ndias de llastella; e a custa da nr ria fazenda fizer-ão construira Igreja matriz, casa de ron

sellio e cadea, e se acclamou em vi la por irovisãodfi capilão-mzir loco-tenente do donatario

Francisco Luiz tlarneiro de Souza. conde ‹ a ilha do ln-incipe. Porem adiante desta villa qua

tro Ieguas, no sitio chamado serra de Biracoyiiba, levantou pelourinlio t). Franizisrii de Souza,

por conta das minas de ouro. de prata e di: ferro, ue na dita serra estavào descobertas pelo

aulista Affonso Sardinha; e o mesmo D. Francisco 'r Souza lhe pt): o nome de minas do Nossa

Senhora de Monserrate; porem com a sua ausencia para o reino. saliindo de S. Paulo em .ln

nlio 'de 1602, para embarcar no porto de Santos adireitura neste anno tinha cliegadn ii liahia

o seu successor Diogo B‹itelho..oitavo governador geral do ` tarlol. cessou o labor das minas

de Biraçoyaba. até que em melhor sitio se fundou a villii .pie actualmente existe. Nirsta serra

de Biraçosyaba houve um grande engenho de fundir ferro. construido à custa do Piiiilistâi

Alfonso ardinlia, cuja manobra teve grande calor pelos annos de 1609, em que voltou a S.

Paulo o mesmo D. Francisco de Souza, constituido governador e administrador zeral das mi

nas descobertas e pocdescobrir das tres (lapitanias, com riiercú de niarqiiez de iiiiiias ru-ni

trinta mil cruzados de uro e herdade; fallecendo porem em S. Paulo o iiiesnm ll. Francisco

de Souza, em Junlio o 1611. com o decurso dos annos se extinguiu o laborda extmcçãiídii

ouro'e da fundição de fei ro. Nesta mesma serra de Biraçovaba funrlio pedras, e detlas extra»

hio boa prata, Fr. Pedro de Souza, religioso da Santíssima Trindade. quando ara estes eramos

veio mandado pelo rincipe regente D. hidro, cm 1680. e trouxe cartas 1 rmadas pelo real

unho para o alcai e-mor o Paulista Jacintlio Moreira liabral, e para seu irmão o coronel

aschoal Moreira Cabral, para acompanharem ao dito Fr. Pedro de Souza: o referido consta

das mesmas cartas registradas na secretaria do conselho ultramiwino no livro de registro das

cartas do llio de Janeiro, tit 1673. pags. 30. 35, 35. No presente tempo desde o anno de 1766

existea extracção do ferro na dita serra de ltiraçoyaha, cuja fabrica se construiu por expensas

de alguns accionistas que se iinirão, a ‹ uem a real gr-.iii-lz-/ai conferiu a graça de fundir o ferro

or tempo de dez annos livre de qnin os. Tem esta villa «lc Sorocaba um inosteiro de monges

enedictinos com lugar de presidente, um tabeltiãii do judicial e notas. ue tambem serve do

escrivão da caiiiara, e iim esz-.rivziri di; ni-¡itiziijg ¡ i; jnmzj, ,r-yvógn; por ¡mtito que annual

uiente paizae. '.\1ciii. do luzt. Ilist.y
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povoadores. E aritcreilentemento Fernão Vieira Tavares tinlia prinoipirido

i-iirtiiiulo como quiz. e iiiedin o as terras (las duas donatarias com suborno

e irijiisliça a iai-or dos herdeiros de Pedro de Souza (l .

22" Villa e iiiiiis outras. No tempo do governadora capitío general D.

Luiz. Aritonio de Souza .llourâo se luiidiirrio as villas do S. João da Atibaia (2),

lt-'qieliiiiiipa {3)..\piiiIi_v, ltl‹_ig_v-rni=riin(/r),h`. Luiz de Paraitinga,'I`achiiriii,S.

«low da l'ariiliL\'lia,i‹›das ou extiiu-tas liojc-,ou de pouco momento: á excep

yiio ila de S. .loiro de Atibaia no termo de S. Paulo, cujo comniercio a

tii/.íiijii :iiites ¡f-or-iilosa; o este predicado deii-lhe a iiaturcza do paiz, e não

H Zclo do aduiinistradiir da lazeiulzi real e do Estado.

listas villas são eonrprehi-ndidas no termo da donalaria qiie se roubou

aos herdeiros de nlartiiri Atioiiso de Souza: restzio outras que existeni nas

 

(ll TII.I.Á DE PIKDÀMOKIIAYGÁBA.

A villa de Nossa Senhora do Bom Sircoesiio de Pindamonhangaba, sendo uma capelia em quo

os moradores deste sitioios mais opuleiitos e principales eiii nobreza, com tralaiiiento a ella

rorripetente, crãri oaIcaide-milr Ilraz listen-s Leme seu irmíio Antonio Bicudo Leme, seu lilho

Fzlariwl da (nata Leme, o osdous ¡zenros Joao tlorivla de .tlaualliäes e seu irmão Pedro da Fon

seczrllagiilliíies, da nobre casa de Manoel Pereira de Vasconcellos, sentiore nieruado da villa

de Sinfacns, eoutros Paulistast ouviiio niissu, não querendo estar sujeitos a Jurisdi ' .ão da villa

de 'fairbatit se wmgregarào em um corpo para liospedar ao desenrbargadoi' João . araiva de

g larvullio, segurido ou vidor geral e correeetlor- da corniirca de S. Paulo, que por ordem re-,zia

limitava ao Itio de Janeiro, e tendo chegado a ca ella e sitio de Pindamonhangaba, se deixou

iforroin el' com vileza de animo de iirii grande (inativo de dinheiro, uo os taes principales

lueder o para formarem villa aquella povoação; e corrioseiiipre i'oi pollerosoeziie iiiimiuo, se

facilitou u dito dusenibarizador Saraiva para 'iilirai' uni attentailo, porqiie em urira noite cretiu

juizes e ofltciaes para a carriara, levaiitou pelourinlio no silencio da nzesrna noite, eriellài tudo

ilispfiz., de sorte que ainauliefiendoo dia sozuiiite estava Pindainoiihaiigaba feito villa, t: o dito

ruirrislro seguiu Jornada a demandar a serra de Paraty. Desta ¡iisolenuia se queria-irao os da villa

de Taubate a Sua Magestêide, e ao mesmo senhor recorreríio osda nova villa de Pindamo

nhangaba. [CI-rei porem com a sua paternal eleniencia perdoou aos culpados: e iisando de sua

real grandeza, liouve a dita villa por aoclamada, como se ve na carta reina de t0 de Jullio

de t705, registrada no livro t° do registro das ordens reaes da ousiduria de S. Paulo. Tem esta

villa um tabelliáo do judicial e notas, que serve de escrivão da camara, e um de orpliãos, o

ambos servem por donativo que pagào annualmeute. talem. do Inst. Hist.)

(2) vruii nr; s. .ioiio no Ariana.

Oiiitio de S. Joao do Atibaya foi estabelecimento do potentado Paulista Jeronymo de Camar

¡zinquaiidii dominava debaixo de sua adiiiiiiistraçíro um iiiuitri avultado cor de gentios re

duzidosjii ao premio catholica, e passarão de quinhentos arcos. Neste lugar ez construir uma

igreja o padr oeiro della dito Jerony mo de (Iamargo. Correndo o tempo, licou esta igreia sendo

Iieeiieziu, que se coriserviiri assim muitos annns, ate que no do ¡769 se acclatiiou em villa:

nella ha um tahelliãii doj udicial e notas, que serve taiiibem de escrivão da camara, almotaça

ria e de orpliaos, por donativo que iiuga iinnualirieiite (Nem. do Inst. Ilist.)

(3l \`II.I.A DE ITAPETININGA.

A viltri de Itapetininga se aoclamoii em t77t por ordem do governador e capitão general D.

Luiz Antonio de Souzânque para civilisar aos nroradores deste sitio, que e na estrada que vai

de Sormabai para as minas do Paianapanenia e ltpialiy- até a villa de tluritilxi, os fez congre

gar' ior portaria de t7 do Abril de 176o dirigida a Simão Barbosa Franco, para este etlciio

run erindo-lhe o caracter de fundador, administrador e director da povoação de ltzarietiningri,

cuja povoação aiigmentou este capitão por si e seus ¡iarentes ate po-Ia rio estado de ser villa e

iilloiaes de ¡ustiçadwmose verillcou no t' de Janeiro do ditoannode t77l. (Mem. do Inst.. llist.)

H? vii.i.,t na poor-usam.

A villa de S. .Iosõ de Mogi-merim se conservou em freguezia até o anno de t77tt, em que

se ao. laniou em \ illa esta povoaçàii pororileiii do Il. Luiz .\iit_oiiir› do Souzau-.zoi crnadoro capi

táogirneral destatlaiiitaiiia de S. Paulo. Tem un: lubelliaii doiurlii-.ial e iii-lasapie taiulitiiisi-iw o

di: csorii ão da tianiara e dos orpliàosple que paga donativo anuualuieule. ,.\lem. do Iusl. Iliat.)



terras da donataria do Sul de Pedro de Souza ; e outras pelos sertões de

Minas. que por falta de demarcação n.-'io se conhecem incluidas nas cem

Jegiias quadradas: e oiitras da sogziiiiilâi iloi=alaria.ciinio são llom Jesus de

Iguape. Coritiba (t), (hoje rapital da província do ParanãdParraguá etc.,

que todas estilo nos liniites da Capitania de S. Paulo (3).

2' CAPITANM DE SANTO AMARO.

A Capitania de Santo Amaro foi dada a Pedro Lopes de Soum, (irmão de

llarlini .tlloiisiiilo Soir/a) lendo segundo uiis,oitenta lagoas de coslaqiie lorão

ilividiilzisilo seguinte inodorquareiitii legiiaseiitre a Ilha de Cananéa e a torre

do Santa Aiiiia: dez. li-giias eiilreo rio Ciiruparixi, e o rio de S. Vicente; e

triiittnqiio priiii-ipiíio no rio de Saiilatlriinque circuindaa llha de Itamaracá.

e iria iii-iiliar na Bahia da Traição. l). Fr. Francisco de S. Luiz ilesigna

esta Capitania conieçaiidii do estreito de Santos para o Sul, até o rio da Ca

iiaiiézi, que esta em 25 grãos e ineio, a quo por alvará de 22 de Outubro

do 1109 ma Vdou el-rei, que a Capitania ‹le Santo Amaro fosse comprada d

rusla da sua Íazeiida.e incorporada na coroa lavranilo-se a escriptura ein t9

de Seloinliro de l7ll olo preço de lt0,000 cruzados.I-lni faire pois ilestõis dluvidas, e das ciroiiinstiiiiiziiis que motiváräo desaven

ças que love Martini Alfonso, rom seu iriiiíio Pedro Lopes do Souza. copia

 

(t) VILLA br: colunas.

A_ villa de Coritiba serra acima e sertão de Piirnagiia 'em minas de ouro de lavagem, e tão

antigas que forão descobertas no anno de last) pelo Paulista Salvador Jorge Velho em diversos

ribeiroes e sitios. cujas lavms existem ainda com avultzido rendimento. Desta villa foi funda

doro mesmo Eleodori) Ebanii Pereira, que penetrando a serra do inai', fez porto o escala para

camoosde Coritiba, onde estabeleceu a dita villa com esto nome. 'fem um tabellião do

Judicial enotas, que serve de escrivão da camara, iiui escrivão dos orpliãos, e ambos servem

por donativo que annualmeute pagào. (Mein. do last. llist.)

(I) vicu na vaaxacuaü

A villa do Parnaguá c cabeça de comarca separada da de S. Paulo por ordem recta de t7de

Jniiho do 1793, ein que se crcou ouvidoria na essoa do Dr. Antonio Alvares Laulias Peixoto.

Foi esta villa fundada pelos annos de NHS, por leodoro Ebano Pereira, que tinha sido gem-ral

da armada das canoas de guerra da costa do mar alt o Rio de Janeiro, e com seu `llllio

Tlbalilo Pereira, e com Sebastião do Axevedo. Tem esta villa niinas de ouro de lavagem, e tão

antigas que jii em 28 de Novembro de 165! ordenou el-rei t). Joao IV ao Dr. Luiz Sallema de

tíarvailiii, desembargador da relação da ltaliia, passasse ao Sul para fazer examinar as minas

do descobrimento do capitão l-ZIeo-loro Ebuno Pereirat. Nesta vil a houve-casa da real iifllcina,

rindo se pagavao us quintos do ouro, com oitleiaes conipeteiites ao labor della. e iiiii provedor,

entre os quaes foi o iiltiiiiode tortos o caoitiiivm 'n' Gaspar Teixeira de Azevedo ate o tempo

que se aliolioarlita casa. equal tornou a laborar ein lili), sendo rovedor della por provisão

o ileseinbàirgador llapliael itires Ilarliiiho o capitão lli-.igo da az Carla, que era genro do

defunto provedor' Gaspar Teixeira do Azevedo, que se tinha feito muito distincto no real ser~

viço, e florescia pelos annos de l68t, no ual fez reiiiessa de seis mil e trinta e oito oitavas de

ouro do rendimento dos ditos qnintos. z s ditas niiiias até aizura existem com utilidade do

real crario : a casa da fundição extinguio-se r se maniai' que oouro daquelle coniarc viesse

a fundir-se na real casa dos quintos da c' ade de S. Paulo Tem esta villa uni eser vao da

oiivldorla o sua correíção, escrivão da caniara, escrivão de orpliãiis, uni taliollião dojndicial e

notas, e uni nieirinlio geral da oiividoria, e todos servem por douatñ/o que aiiuualiueute

pagâo. (item. do Inst. Hist.)

(3) tia parte (Lirogriiphlu drsta nossa obra fallarcmos largamente destas fundações'
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Temos, para darmos uma idéa circunstamciada desta Capitania, o que pôde

'obter de noticias Fr; Gaspar da Madre de Deos:

a Pedro Lopes deiSouza embarcou-se para o Brasil em 1530 na esqua

dra commandada por seu irmão Martim Alfonso de Souza. Nesse tempo

ainda se não fallava em repartir a Nova Lusitania ern Capitanias, nem em

doa-las a vassallos, que as povoassem á sua custa: este foi o unico meio,

que então havia para se aproveitar a região descoberta por Pedro Alvares

Cabral, supposta a falta de dinheiro com que se in-liaiva a coroa nesse

tempo; porem meio arbitrado, depois de cá estar Pedro Lopes. o qual iião

podia ser donatario antes de llie fazerem mercê das terras. Na sua ausencia

determinou D. João lIl fazer aqiiella repartição, e por João de Souza llic

remctteu a S. Vicente na éra de 1532 um alvará. em qiie lhe coiicedia

cincoenta lcguas de costa. Não obstante dizerem osautores, qiie as viera

povoar em navios armados á sua custa, quando acompanhou a Martim

Alfonso, e que nesta occasião lundára a Capitania de Santo Amaro; a ver

dade é, que não se embarcou com esse liin, nem povoou cousa alguma

quando aqui assistio. Se cl-rei ainda lhe nãoliavia feito mercê das cin
eoenta leguas, quando saliio de Lisboa, Icomo havia dc armar navios á sua

custa, e conduzir do reino casaes, para as povoar? Veio servir ao rei na

esquadra real,zqiie este principe armou, para Martim Affonso reconhecer

o famoso rio da Prata, e a costa mais austral do Brasil, e nella fundar

uma ou mais Colonias. E' muito presiimivel, que viria por chefe de algum

navio, porém subordinado a- seu irmãor a ..

Esta noticia de ter elle povoado a Capitania de Santo Amaro, é tão falsa,

como a outra dada pelos autores, de que se compreliende a Capitania de

Itamaracá nas cincoeiita lcguas de Pedro Lopes. Nos livros da provedoria

da fazenda real do Santos, existentes hoje em S. Paulo. onde se regis

travão as sesmarias pertencentes ás Capitanias de S. Vicente, e Santo

Amaro, existem cópias de algumas cartas assignadas por Martim Alfonso,

quando ea esteve; e varias, rias qiiaes allegárão os supplicantesyqne aquel

lc donatario nesse tempo lhes liavia concedido as suas datas; porém nc

nhuma carta se dcscobrio-até agora nos ditos livros, ou em mãos de donos

particulares, por onde conste,que tambem Pedro Lopes passasse sesmarias

de terras na extensãodas saascincoenta lcguas. Se elle introduzissecolonos

havia de darfllhes terra; se as desse forçosamente havia de passar cartas

de sesmarias `;`e se as tivesse passado, alguma se .havia de descobrir onde

apparecêrão as de Martim Alfonso. Oiitrosim, se fundasse a Capitania de

Santo Amaro, liavia de nomear capitão seu loco-tenente, ouvidor, escri

vães eprocuradores, que cobrasseni as suas rendas: não consta, que isto

fizesse, constando dos cartnrios, que sua mulher, depois de viuva, e todos

os seus successores, nomezirão procuradores, cariitães. e Ouvidores.

O mais é, que apparecendo nos cartorios de Santos, e S. Vicente os

nomes de sua mulher. de seus lillios, c de todos os seus descendentes, uni

camente o seu não se encontra, senão lallando nelle. como fallecido. Sem

iiinitra rcllexão se percebe a cansa desta dillcrençai, a qual foi não ter elle

dado ¡iroviilcnrias algumas cm sua vida ; e não as deu, por se acharem de



~239-.

sertas, e despovoadas as suas ciacoettta lagoas até o tempo da sua morte.

Não se pode negar, que os argumentos propostos tem muita força; e para

que não digão, que nada convencem pela razão de negativos, eu mostrarei

com outro positivo, que todas as eincoenta leguas permanecerão incultas

na vida do seu primeiro donatario.

A Capitania chamada de Santo Amaro campanha-se de duas porções de

terra: uma mais septentrional de dez leguasexistentes na mediação dos rios

S. Vicente, e Curupacé ou Juquiriqucré ; e outra de quarenta, que prin

cipiavão onde acabavão as cem de Martim Alfonso ao Sul da Cartanéa. As

referidas dez leguas, situadas no meio dos rios sobreditos, povoárão-se mui‹

los annos antes que se estabelecesse morador algum nas outras quarenta.

Ora eu tenho visto sesmarias, que comprehendem a costa desde o rio de

S. Vicente, ou barra da Bertioga, até o rio Curupacé dos antigos. a qua

hoje chamão Juríquiqucrêm todas forão concedidas depois da morte de Pe

dro Lopes; segue-se com evideneimque na sua vida ainda não estava povoa

da parte alguma da Capitania de Santo Amaro. _

Com elfeito, sem povoar terra alguma, se ausentou Pedro Lopes, a

D. João Ill na cidade dejlvora em o primeiro de Setembro de 1534 lhe

mandou passar carta de doação em fórma dcvida,e assiguada a 21 de Janeiro

do anno seguinte de 1535. Nella ampliou el-rei o numero dasleguasmccres

cantando mais trinta ás cincoenta conteúdas no alvará remettido a S, Vicen

te por. João de Souza. As referidas trinta leguas accrescentadas dcmorão

junto a Pernambuco, e nellas é, que se comprehendcm a Ilha de Itamaracá

e a segunda Capitania de Pedro Lopes, a que estafllha deu o nome. A

carta feita em Evora .existe registrada na camara da villa de Guyanna (l),_

hoje cabeça da Capitania de Itamaracá; e tambem na camara de S. Vicen

te (2): porém como confrontando-se o contexto destas duas cópias com a

que traz D. Antonio Caetanode Souza nas provas da Historia Genealogica da

casa real Portugueza (3), achão-se em ambas erros capitaes na parte mais

essencial da ‹loação,que é a demarcação das oitenta leguas nella concedidas,

erros que irei apontando em notas, e que 'talvez forão introduzidos nas

ditas cópias por dolo; transcreverei a dita carla de doação na fórma, que

traz o sobredito autor, a qual se acha incluida na carta de confirmação do

Senhor rei D. João V a favor do marquez de Cascaes. Diz a carta de

doação: -

‹‹ D. João por graça de Deos rei de Portugal, e dos Algarves, d'aquem,

e d'além mar, em Africa Senhor de Guiné, e da conquista, navegação, e

commercio da Ethiopiantrabia,Persia,e da lndirndte. A quantos esta minha

carta virem, faço saber, que considerando eu,quanto serviço de Deos e meu

proveito e bem de meus reinos, e senhorios,dos naturaes,e subditos delles,

 

(l) Arc/tio. da cam. dc Guz/arma, livro 8° de rcg. das patentes, e ordens rcaes

folha 81.

(2) Livro dc reg. que priuciplou cut 1702, tl. lt? verso.

_ (3) Tom. G' u. (75.
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é ser a minha costa, o terras do Brasil mais povoada, do que até agora foif

assim para se nella haver de celebrar o culto,e officios divinos, e se exalçar

a nossa Santa Fé Catholica com trazer. e provocar a ella os iiaturaes da dita

terra intieis, e idolatras, como pelo muito proveito. que se seguirá a mcui

reinos, e senhorios, e aos naturaes, e subditos delles, em se a dita terra

povoar. e aproveitar. Houve por bem de mandar repartir, e ordenar em

Capitanias de certas leguas, para dellas prover aquellas pessoas, que hein

me parecessee pelo qual havendo eu respeito a creagãmqiie fez Pedro Lopes

dg Souza, fidalgo da minha casa. e aos serviços, que me tem feito, e ao

diante espero que me faça, e por folgar de lhe fazer inercê. de meu proprio

moto. certa scie cia, poder real, eabsoluto,sem me elle pedir nem outrem

por elle: Hei por bem, e me praz de lhe fazer mercê, como de feito por

esta presente carta faço mercê. e irrevogavel doação entre vivos valedrira

deste dia para to-lo sempre, de juro, e herdade, para elle, e todos seus

filhos, netos, lierdeiros, e successores, que após delle vierem. assim des

cendentes, como transversaes, e collaleraes. segundo adiante ira declarado,

de oitenta leguas de terra na dita costa do Brasil, repartidos nesta inaneira :

quarenta leguas, que começarão dote leguas ao Sul da llha da Cananéa,

e acabaráõ na terra de Santa Anna, que está em altura de 28 gráos e um

terço; e na dita altura se porá o padrao, e se lançará uma linha, que se

corra a Loeste: e dez leguas (t).que começarão do rio de Curupacé. eaca

baraõ no rio de S. Vicente: e no dito rio tlurupacé ‹la banda do Norte se

porá padrãoe se lamçara uma linha,`pelo rumo de Noroeste até altura de 23

grãos, e desta dita altura cortará a linha direcfiaiiieiite a Loeste; e no rio de

S. Vicente da banda do Norte será outro padrão, e se lançará uma linha (2),

que corte directamente a Loeste: e as trinta leguas, que fallecerrncomeçaraõ

no rio, que cerca em redondo a llha de ltaniaracá, ao qual rio eu ora puz

nome rio de Santa Cruz. e acabarão na Baliia da Traição. que está em al

tura de ögraos, e isto com tal declaração, que a 50 passos da casa da

feitorimqiie de principio fez Clirístovêio Jacques pelo rio dentro ao longo da

praia. se porá um padrão de minhas armas, e do dito padrão se lariçarti

uma linha, que cortará a Loeste pela terra lirme a dentro, e a dita terra da

dita linha para o Norte será do dito Pedro Lopes, e do dito padrao pelo rio

__________~_____

(t) Na carla rcgislrada na camara dc S. Vicente traz dove leituras. Como um dos ar

gumentos fortes com que os condes de Viinii-yrii nioatrâirâo. que os sncressrires de

Pvdrolilipes, não podião passar com a sua tlgmarcatäo do r io da Bertioga, por lhes ter

da-to It. João Ill. somente dcz l--giras nesta paragz-iii, e liarer nella ao iueuos doze,

accrescentárãu com dolo :nais ditas leguas, para cessar a força do argumento.

(2) Nas duas cópias das camaras de S, Vivi-rute e Gtiyaniia, faltãri todas as palavra;

seguimos do texto acima; pelo rumo do Aoroeslc ate' altura de 23 grdm. e desta

dita altura cortirá a tènha direct :mente a Laerte.: no rio da S, tirante da hum/u

do horta será outro padrão e u turt/ç-vr.: uma tinlut.,.. Se não houvesse este crro ou

dolo de se suppriniiri-iii as sohrezlitas pitavra‹_priuclpailiiii-iile no rio de S. Vicente :Ia

banda do Aorte, e se não tivesscin suppriiuido iiatloaçiio de tlartim .tlloiiso as palavras,

liraço do Aorte, taliez não liaveria tantas cunteiidas entre as casas dc alonsaiiilii, e

*J iuiieyro wine o padrão de 5. Vicente, como ¡zelo decurso destas memoria: se terei.
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aliaixo, para a bairro, e mar. ficará assim mesmo mm elle dito Pedro Lo‹

pes a rnetarle do braço do dito rio Santa Cruz da banda do Norte. e será sua

a dita lllnr de Itamaracá. e toda a mais parte do dito rio ‹le Santa Cruz. que

vai ao Norte; e bem assim serao suas quaesquer outras ilhas. que horivr-r.

até dezlegrras ao mar na frontaria. e deinarrragrio das ditas ‹›itenta leguas.

As quites oitenta leguas se entenderao. e serão de largo ao longo da costa.

e etitraráft pelo sertão. e terra lirrne adentro tanto, quanto puderem entrar,

e for da minha conquista, da qual terra, e ilhas pelas sohreditas dernrrrca

ções lhe as<irn faço doação, e mercê dejuro. e herdade para todo o sempre

corno dito é. E quero, e me praz. queo dito Pedro Lopes. e to los seus lrer‹

deiws, e successores, quea dita terra lrerdaretn e suceedereru se possão

chamar, e chamem capitães, e governadores dellas.

a Outrosim lhe faço tflaçãoaa mercê dejuro.e herdade para toflo sempre,

para elle, e seus descendentes. e successores no modo sobredito dajrrris

dicção civil. e crime da dita terra, da qual elle Pedro Lopes, e seus lrerdei

ros. e successores usaraõ na fórura e maneira seguinte:

a A saber, poderá por si. e por seu ouvidor, estar a eleição dosjuizes.

e ofliciaes. e alimpar, e apurar as pautas. passar cartas de corrfirrnaçñr) aos

ditos juizes,e ofliciaes.os quaes se clramarao pelo dito capitão, e governador

e elle porá ouvidor, que poderá conhecer de acções novas a dez legnas.

donde estiver: e de appellações. e aggravrrs conhecerá em toda a dita Capi‹

tania, e governança; e os ditos juizes daráõ appellação. para o dito seu

ouvidor rias causas, que rnandao minhas ordenações. e de que o dito seu

ouvidor julgar, assim por acção nova. como por appellaçño. e aggravo.

sendo em r-¡rusas cíveis. mio haverá appellaçãmnem aggravri até a quantia

de cem mil réis; edalri para cima dará appellaçãri a parte, que quizer ap

pellar; e nos casos crimes hei por bem. que o dito capitão. e governador.

eseu ouvidor, tenlrriojurisdir-çriri. calçada de morte natural inclusive em

escravos. e gentios; e assim mesmo em jiizies. christãos, homens livres. o

em todos os casos, assim para alisolver. como para condemnar. sem haver

appellação, nem aggravo; ¡iorérrr tros quatro casos seguintes: lrcresia.

quando o lreretico Ihc for errtregiie pelo eeclesiastico, traição. sodornir,

e moeda falsa. terá rrlçaila em toda pessoa de qualquer qualidade que seja,

para condernnar os culpados a inerte, e dar suas sentenças a execução sem

atppellaqão, rrern aggravo; porém. nos ditos quatro rasos. para absolvcr

do morte. posto que outra pena lhe queirrio dar. menos de morte. daráíi

appellaçño. e aggravo, eappellaráo por parte da justiça: e nas pessoas da

maior qualidade teráõ alçada de dez annos de degredo, e até cem cruzados

de pena sem appellaçzio, nem aggravo.

a E outrosim rnc praz.que o dito seu ouvidor possa conhecer das appella

ções. e aggravos. que a elle lrouverr-.rrr de ir em qualquer villa. ou lugarI

da dita Capita_nia.errr que estiver. posto que seja muito :apartado desse lugar

donde estiver. corn tanto que seja na propria Capitania.

a E. 0 dito capitão e governa lor pod-fra por' meirinho dante o seu on

vidor e escrivães c outros quacsfprer oflici-.res rreccssarios esposturrrarlos



iiestes reinos, assim na correigãii da ouvidoria, como em todas as villas e

lugares da dita tlapitania e governança.

‹‹ lã serão o dito capitão e governador eseus successores obrigados quando

a dita terra for povoada em tanto crescimento que seja necessario outro

ouvidor, de o pôr onde por mim, ou por meus successores for ordenado.

a E outrosiin me praz,que o dito capitão e governador e todos seus suc

ccssores possão por si fazer villas todas e quaesqner povoações, que se na

dita terra fizerem e lhes a elles parecer, que o devem ser, as quaes se elia

niariiõ villas e terão termo e jurisdicção, liberdades e iiisigiiias de villas

segundo o foro ecostume de meus reinos; e isto porém se entenderá que

poderúõ fazer todas as villas que quizereiu, das povoações que estiverem

ao longo da costa da dita terra, e dos rios que se navcgarem; porque

dentro da terra lirino pelo sertão não as poderãtfifazer em menos espaço

deti leguasde uma á outra,para que possão ficar ao mcnos3 Iegiias ileterra

de terinoa cada uma das ditas villas,e a cada uma dellas llie liniitaraígoiias

signaríiõ logo termo para ellas, e o depois não poderão da terra que assim

tiverem dado por termo, fazer outra villa sem minha licença.

«E outrosim me praz, que o dito capitão e governador e todos os seus

successores a que esta Capitania vier, possão novamente criar e prover por

suas cartas os tabelliães do publico, e judicial que llies parecer iiecessarios

nas villas e povoações das ditas terras, assim agora como pelo tempo em

diante llies darão suas cartas assignadas por ellcs e selladas com o seu

sello, e llie tomaráõ juramento, que sirvão seus oflicios bem e verdadei

ramente, e os ditos tabelliães servirão pelas ditas suas cartas, sem mais ti

rarem outras de minha chaucellaria, e quando os ditos officios vagareiii

,por morte, ou renunciação, ou por erro desse, assim as poderaõ por isso

mesmo dar e lhes darão os regimentos, por onde hão de servir conforme

aos de minha chanccllaria.

a Hei por beui, que os ditos tabelliães se chamem e possão chamar pelo

dito capitão e governador e lhe paguem siias pensões, segundo a forma

do Foral, que ora para a dita terra mandei fazer das quaes pensões Ilio

assim mesmo faço doação c mercê de juro e lierdade para sempre.

‹‹ Item oiitrosini llie faço merce de juro, e herdade para todo o sempre

das alcaidarias-motos de todas as ditas villas, e povoações da dita terra.

com todas as rendas. direitos, foros, tributos que a ellas pertencerem; se

gundo ó declarado no Foral as quaes, o dito capitão e governador e seus

successores haveráõ e arreciidarãõ para si no modo e maneira no dito Foral

conteúdo, segundo a forma della e as pessoas a que as ditas alcaidarias

mores forem entregues da mão do dito capitão e governador, elle llies to

mará homenagem dellas, segundo a forma de minhas ordens.

‹‹ Outrosim me praz, fazer mercê ao dito Pedro Lopes e a todos os seus

successores que a esta Capitania vier de jiiro e lierdade para sempre, que

ellcs tenhão e liãjão todas as moendas de aguas, marinhas de sal e quaes

qiier outros engenhos de qualquer qualidade que sejño, que na dita Capi

tania e governança se poderem fazer. _

a F. hei porhenuque pessoa alguma iião possa fazer asdilas moendas,ma
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riiilias nem engenhos. senão o dito capitão e governador, ou aquelles a

quem elle para isso der lieciiça, de que llie ¡iiigaráõ aquelle foro ou tributo

que com elle se concertar. .

a Outrosim lhe faço doação e mercê de 10 lcguas de terra de longo da

costi da dita Capitania e entrarão pelo sertão tanto quanto puderem eiitrar

e fdr da minha conquista, a qual terra será sua livre e isempta sem della

pagardireitoJoro, nem tributoalgiiin sómente o diziino da ordem do mestra

do de NossoScnherJesus Chi-isto. Dentro de20 annos do dia,em queo ditfi

capitão e governador tomar posseda dita terrmpo-lerã escolher e tomar as

ditas 10 leguas de terra em qualquer parte; não as tomanilo porém Juntas

senão repartidas em quatro, ou cinco partes, não sendo de uma a outra

menos de duas leguas, das qnaes terras o dito capitão e governador e seus

successores poderáõ arrendar c aforar emfatiota, ou em pessoas, ou como

quizer, e lhes bem vier e por os foros, e tributos que quizerein e as tlitas

terras não sendo aforadas, ou as rendas dellas, quando o forem, virão

sempre a quem succeder a dita Capitania, e governança pelo modo nesta

doação conteúdo e das novidades que Deos nas ditas terras der não serão

o dito capitão egavernador iiem as pessoas que das saias màos as tivercni

ou trouxerem obrigados a me pagar foro, nem direito algum sómente o

dizimo a Deos, á ordem que geralmente se ha de pagar em todas as outras

terras da dita Capitania, como abaixo é declarado.

«Item o dito capitão e governador nem os que após delle viercm,não po

deráõ tomar terra alguma de sesmaria da dita Capitania para si. nem para

sua mullier, nem para fillio herdeiro della, antes darãõ e poderãõ dar e

repartir todas as terras de sesmaria a quaesquer pessoas de qualquer qua

lidade e condição que sejão e llie bem parecer. sem foro nem direito algum,

sómente o dizimo a Deos, que serão obrigados a pagar á ordem de tudo

quanto nestas ditas terras liouver, segundo é declarado no For-'il e da

mesma maneira as poderão dar e repartir por seus lilhos fúra do morgado

e assim por seus parentes porém os ditos seus filhos e parentes iião po

derão par lrlnails âerra, ddzi que derem ou tiverem ldadol a qualquer outra pes

soa es raii a o as as itas terras que assim ‹er e sesmaria a umas e

outras serãõ conforme a ordenação da sesiiiaria e com obrigação dellas, as

quaes terrrtis o ditq capitlzio cgoveriiador, iicm seus succesfiores, não pp.

t erao em empo a gum omar para si, nem para suas inu ieres, nem i

llio herdeiro, como dito é, nem pol-as ein outrem, para depois vireiii a

clles por inodo algum que seja, sómente as poderão haver por titulo do

coinpra verdadeira das pessoas, que llias quizerem vender passados 8

aiinos, depois das ditas terras serem aproveitadas, e ein outra niaiiiiira iião.

_ ‹‹ Iten-i oiitrosiin llie faço iiieree de jiiroe lierelade para sempre de ineiar

diziina do pescado da dita Capitania, que ú de vinte peixes um, que tenliii

ordeiiado se ¡iagiie alem da diziiiia iiiteirii, que pertence :i ordem, se

gundo no Foral edez-lartido, a qcial iiieia dizinizi se entenderá do pesuiido

que se iiiatai' ein toda a dita llipitziiiiii, fora das [0 legiias do dito caipitão

e goäeriiiiilor; porlqiiziilito as ditas 10 legiiâis é terra sua livre e iseinptii, se

giiii o atraz e t cc Lira; o.
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‹‹ Item outrosim lhe faço doação e mercê de juro e lrerdade para sempre

da rodizima de todas as rendas e direitos que u dita Ordem e a mim de di

reito na dita Capitania pertencerem, convém a aber, que todos os rendi

mentos que a dita ordem e a mim couber, assim dos dízimos. comu de

qnaesqrrer outras rendas. ou direito ‹le qualquer qualidade que seja, o

haja o dito mpitíro governador e seus successores uma dizima que é de 10

partes urna.

a ltern outrosim me praz, que por respeito d‹› cuidado, que o dito capitão

¡zovr-rrrador e seus sircccsstires lrão de ter ‹le guardar e conservar 0 brasil que

na dita terra lrouvcr de lhe fazer doação e mercê de juro e lrerrlade para

.serupre da virrterra parte do que liquidamente render para rnim fóra dos

custos e o brasil que se da dita Capitania trouxer a estes reinos e a conta do

tal rendimento se fará na casa da mina da cidade de Lisboa, onde o dito

lrrasil Ira de vir, e rra dita casa, tanto que ‹-› dito brasil fôr vendido, e arre

cadado o dinheiro delle, lhe sera logo pago, e entregue em dinheiro de

contado pelo feitor e officiaes della, aquillo que por boa conta na dita viu

tena montar, eisto porquanto todo o brasil que na dita terra Irouver. ha de

ser sempre meu ede meus successores sem odito capitão, riem outra al

guma pessoa poder tratar uelle enem venflcl-o para fúra, e só podera o

dito capitão, e assim os moradores da dita Capitania. aproveitar-se do dito

brasil na terra, no que llre fôr necessario segundo é declara-Jo no Foral e

tratando rrelle, ou vendendo-o para fora, incorreráõ nas penas conteúdos

no dito Foral.

‹‹ Item outrosim me praz, por fazer mercê ao dito capitão e seus succes

sores de juro e herdade para sempre, que todos os escravos que elles res

tratarem e houverem na dita terra do Brasil, ¡iossão mandar a estes reinos

2!» peças cada anno para fazer dellas, o que lhe bem vier, os quaes es

cravos virão ao porto da cidade de Lisboa, e não a outro algum porto e

rrranflarú com elles certidão dos ofllciaes da dita terra, de como são seus,

pela qual certidão llre serão despachados os ditos escravos forros, sem

olelles pagar direito algum. nem 5 por cento, e rilém das ditas 2h peças,

que assim cada anno |i0derã mandar forros, hei por bem que possa trazer

por urarirrheiros e grurnetes em seus navios os escravos que quizer, e lhe

for necessarios.

‹‹ ltern outrosim me praz, por fazer mcrce no dito capitão e seus succes

sores e assim aos visinlros e ruoradores da dita Capitania, que nella não

possa em tempo algum haver' direitos de cisas, nerrr imposições saboarras,

tributos do sal, nenr outros rrlgurrs direitos, nem tributos de qualquer qua

lidade que sejão, salvo aquclles que por bem desta doação e do Foral ao

presente são ordenados que lrajão.

a ltern esta Capitania, governarrça, rendas e bens della, Irei por bem c

me praz que se lrerdeur e surrcerlrio do juro e Irerdade para todo o sempre

pelo dito capitão c governador' e seus descendentes. filhos e filhas legitirrros

rom tal declaração. que em quanto lrouver filho legítimo varão no rnr-snro

izruu, não surceda filha, ¡iosto que soja do rnairrr idade: e ruio lt-tvvltdo

rnucho, ou lraverrdo-o, e irão serrdo cru tão propinqrrr» grão ao ultimo pos
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suidor como a femea, oiitío qiie succeda a femea ; om quanto houver iles

o-iiileiites legítimos m-ichos. oii femeas, qiie não sucveda na dita Capita

nia hastardos alguns, e que iião havendo descendentes machos, nem

feineas legitimas, então succederáõ os bastardos machos, e femeas. não

sendo porém de damua lo eoito. e succederiiõ pela mesma ordem dos legi

timos. primeiro os niaclios, e depois as femeas em igual gráo com tal con

dição, que se o possuidor da dita Capitania quizer antes deixar a um pa

rente transversal, que aos descendentes bastardos, quando não tiver

legitimos. o possa fazer. e não havendo descendentes machos. nem femeas

legítimos. nem bastardos da maneira que dito é, em tal caso succederáõ

ascendentes machos. e femeas, primeiro os machos, e em defeito delles

as femeas ; e não havendo descendentes, nem ascendentes. succederáõ os

transversaes pelo modo sobredito, assim os machos, que forem em igual

grão. e depois as tomei-is. e no caso dos hastardos o possuidor poderá. se

quizer deixar a dita tlapitziniii a um transversal Iegitimo, e tira-la aos bas

tardos, posto qiie sejão descendentes em muito mais propinquo grão. e isto

hei assim por hein sem embargo da lei mental, que diz, não succedão

femeas, nem hastardos. nem transversaes, nem asce ndentes. sem embargo

do dito me praz, que nesta Cwpitaiiia succed-'io femeas, a bastardos, não

sendo de daiunado coito, e trausversaes, e ascendentes do modo, que já é

declarado.

‹‹ l-l outrosim quero e me praz, qiie em tempo algum se não possi-'io a

dita Capitania e governança, e todas as cousas, que por esta doação dou

ao dito Pedro Lopes, partir nem escambar, nem em outro modo alliear,

nem em casamento a filho, ou filha, nem a outra pessoa dar. nem para

tirar o pai, ou lilho, ou outra alguma pessoa de captivo, nem para outra

cousa, ainda que seja a mais piedosa; porque a minha tençãoe vontade

é, que a dita Capitania e governancu, e cousas ao dito capitão e governador

nesta doação dadas, andem sempre juntas, e se não portão nem alienem

em tempoalgum, e aquelle que a partir, oii alienar, ou espedaçar, ou der

em casamento. ou para outra cousa, por donde haja de ser partida. ainda

que seja a mais piedo=a. por esse mesmo elfeito perca a dita Capitania e

governança, e passe directamente aquelle, a que houvera de ir pela ordem

sobredita, seo tal que isto assim não cumprir fosse morto (t).

a ltem oiitrosim me praz.que por caso algum de qualquer qualidade que

seja, que o dito governador e capitão, commetta. porque segundo o direito

e leis destes reinos, mereção perder a dita Capitania, governança. jurisdi

gão, rendase bens della ; a não percão seus successores, salvo se for trai

dor a rorôa destes reinos. o i-m todos os outros casos que commetter, será

punidmquaiito o crime o olirigane porém o seu successor não perderá por

issoaditatlapitania,governaiiçmjurisdicção,rendasebensdella,coinoditoé.››

 

(t) S-ippostan as roudlgwãi-s deste paraizrapliouião tinha lugar o aiiiste dos dous Irmãos

moiii-.ioiia‹ti› na ‹-.-ii~ia.qiii- os izaiuiirisias do 5. l ici-int: escreverão ao conde de .lloiläiinlm

a qual lict die i-opiai ailiaiitc
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‹‹ [tem me prazqueo dito Pedro Lopes, e tortos seus sueeessores a que

esta Capitania eg-ivcrriança vier, usem inteiramente da: toda jurisdição,

poder e alçada nesta doação conteúdo, assim, Ie da maneira que nella é

tleclarado, e pela conlian;a que delles tenho, (iue-guarilaráo nisto tudo o

que cumprir a serviço de Deos. e meu, e bem do povo, c direito das

partes. »

‹‹ Hei outrosim por born, e me praz que nas ditas terras da dita Capita

nia não entrem, nem posszio entrar em ternporrlgurn corregedor, riem al

çada, nem outras algumas justiças, para nellfas usarem vde jurisdicção algu

ma por nenhuma via, nem rnodo que seja, nem menos será o dito capi

t:`ro suspenso da dita Capitania, governança, e jurisdicção della, c porém

quando o dito capitão cahir em algum erro; ou fizer coaza porque rnereça

ser castigado, eu, c os meus succcssores o maridareriios vir a nós para ser

ouvido a sua justiça, e lhe ser dada aiqrrella pena e castigo, que de direito

por tal caso merecer.

a ltem quero, e rnarido que todos os herdeiros e successorcs do dito Pe

dro Lopes, que esta Capitania hcrdarem, o succedcrem por qualquer via

que seja, se chamem de Soriza, e tragão as armas dos Souzas, e se algum

delle-s assim não cumprir, lici por liem que por este mesmo feito perca a

dita (Iapitania, e successão della, e passe logo directamente a quem de di

reito devia de ir, se este tal que isto 'assirn não cumprir fosse morto.

a ltem esta rnerce lhe faço corno rei e senhor destes reinos. c assim como

governador, e pcrpetuo administrador, que sou da ordem e cavallaria do

tncstrado de Nosso Senhor Jesus Cliristo, por esta presente carla dou po

der. e autoridade ao dito Pedro Lopes, que elle por si, ou por quem

approvar, ¡âossri tomar e tome posse real e corporal, e actual das terras da

dita tlapitariiâi e governança, e das rendas e bens della, e de todas as mais

cousas contcúdas nesta doação, e use de tudo inteiramente como se nella

contem, a qual doação hei por laem, quero, e mando que se cumpra, o

girar-de em tudo, e por tudo, com todas as clausulas, condições, e declara

çoes nellas conteúdos, e declaradas sem mirigua, nem desfallerirncrito al

gum, e para tudo oque dito é, revogo a lei mental, e quaesririer outras

leis, ordcriações, direitos, glozas, e costumes, que em contrario desta

lirijzi, ou possa liaver, por qualquer' via, ou modo que seja, posto que sc

jào taes, que fossem necessarias serem aqui eq ressas, e declaradas de ver

bo cut verlmin, sem enrhargo da ordenação do segundo livro tit. lr9, que

diz, que quando as tacs leis e direitos se tlerogêirein, se faça expressa men

ção dellas, e da substancia dellas, e por esta prometto ao dito Pedro Lopes,

e a todos os seus successorcs, que nunca em tempo algum vá, nem consinta

ir contra esta mirilia doaç-.âo em parte, nem cm todo: c rogo , c cncomrnenilo

a todos os meus successorcs lh'a cumprao, c mandem cumprir e girardar'

esta rniiiita crirta de doação, e todas as cousas nellas coritcúdas, sem nisso

scr posta duvida, embargo, ncm cotitradição tilguriia; porque arssirii é rni

nha mcrcô, e por firmeza dc tudo lhe rnaiidei dar esta carta por ruim assig

nada, e sellada com o rncu sello de cliunibo, a qual vai osrripta ein tres

folhas afora esta, em que csti o rucu signal, c são teclas assig Lidas ao p-i
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de cada lauda por D. tligiicl da Silva. bispo de Vizeu, do meu conselho

e nwu escrita-io da puridiido, lllaiiocl da (Iosta a fez .cm Evora ao primeiro

dia do mez de Setembro. Anno ‹lo iiaseimeiito de Nosso Senhor Jesus

tihristo de 153%. E posto que iiesta diga faço doação, e mercê ao dito

Pedro Lopes de juro. e lierdade para sempre de t0 Icguas de terra. que

sejao suas livres e izentas, hei por bem que sejêio 16 Ieguas de terra. das

.quaes lhe faço doação dejuro e herdade para sempre no modo e maneira

.que se contém no capitulo desta doação, que falla nas ditas t0 lcguas. e

assim mo praz, que os escravos que elle e seus successorcs poderziõ mandar

trawr forros de direitos, sejüo 39 rieças em cada anno para sempre, posto

que nesta carta fossem 2!; peças sómente, e mando que isto se entenda o

.cumpra assim inteiramente para sempre, sem lhe nisso ser posta duvida.

Dum embargo algum; porque assim é minha mercê, e hei por bem. que

esta carta passe pela clianeellaria, posto que seja passado o tempo. em quo

houvera de passar, e pagará sómente chancellaria singela. Manoel da Costa

a fez em Evora a 21 dias do mez de Janeiro de 1535. a

Penso, que depois de constituido donatario das 30 leguas visinllas n

Pernambuco pela carta feita em Evora, é que Pedro Lopes foi expulsar os

Francezes. e que nessa occasizio pelos annos de 1533, ou depois disso fun

dou a sua Capitania de Itamaracá. Ainda que esta de Itamaracá e a de San

.to Amarmperlencião ao mesmo douatariouiiinca uma dependeu da outra,

por ficarem muito distantes. e ainbas for-ão sempre governadas por ofipitâies

e ouvidores diversos. Duvido muito que Pedro Lopes desse principio á

feitoria, cuja fundação lhe attribncm os autores. por constar da sua carta

do doação, quejiitito ao rio de Itztmaracêi havia estado uma casa da feitoria

levantada por Christevâio Jacques. o esta parece ser a propria dos marcos,

que, diz o palre Jaboatao, editicara Pedro Lopes naquolle lugar.

Depois de povoar a mencionada Capitania de Itafuaracá. c antes de

haver morador algum nas suas 50 leguas mais aiistraes. senao selvagens

e féras,embaroou-sc para o 0riente,e voltando para a Europa em 1539 por

capitão de lmzius. a sua desappareceu, sem nunca mais se saber o lim que

levára, segundo escreve o citado Jaboatão (t). A respeito da sua morte só

mente posso assegurar. que já era morto em 1552, porque sua mulher D.

Isabel da Gamboa no lim desse anno constituio capitão loco-tenente das 50

lcguas a Cliristovão de Aguiar de Altero e ouvidor a Gonçalo Alfonso, como

tutora que era de seu Íilho Pedro Lopes. Este menino succedcu a seu pai e

foi o segundo donatario: morrendo elle com pouca idade, passou a Capi

tania la Martim Alfonso, terceiro donatario. Íilho de Pedro Lopes e de D.

lsabeldêt Gamboa, a qual tambem foi tutora deste governador. _

Julgo iiecessario advertir a quem escrever a historia desta Capitania, que

se não lie no autor da .lincríca Portugunza, o qual muitas vezes clandica,

em sahindo fóra da sua patria, e são mais frequentes os seus lapsos, quando

 

(t) Prcamb. Bigrrs. 'J Estauc. 1" n. 52 pag. 230, '
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cliega a S. Vicente o Santo Arnaro. Elle em poucas palavras tres vezes se

enganou, quando disse: (I)

‹‹ Fundou (Pedro Lopes) uma Capitania com o nome de Santo Amaro,

de que é hoje cabeça a villa de Nossa Senhora da Conceição. »

Nem Pedro Lopes fundou a capitania de Santo Amaro, nem ella ainda

tinha este appellido em vida do seu primeiro donatario, nem a villa da

Conceição foi sua cabeça em tempo algum. .lá mostrei acima que as ciu

coenta leguas se conservavão desertos. quando morreu Pedro Lopes: e

agora vou convencer de fals -s as outras noticias de Pita. Elle escreveu

poucos annos antes de 1730 e nesse tempo tinha sido. mas já não era ca

beça de Capitania a villa de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaem,

a qual nunca foi capital das 50 leguas chamadas Capitania de Santo Amaro

porém sim. e tão sómente de parte das terras de Martim Alfonso O conde

de Monsanto no pouco tempo que esteve de posse da villa da Conceição,

nunca a constituio cabeça. nem da sua Capitania, nem da outra que occu

pava. Os condes de Vimieyro,e Ilha do Principmsuccessores do dito Martini

Alfonso, depois de desapossados das suas duas ilhas de Santo Amaro e S.

Vicente, onde estava a villa capital das 100 leguas. instituirão cabeça do

resto,queainda conservavão.a mencionada villa de Nossa Senhora da Concei

ção de Itanhaem. Esteé um facto innegavel, do qual ainda se conserva me

moria. e se encontrão provas innumeraveis nos cartorios da mesma villa.

Como havia de fundar Pedro Lopes uma Capitania com o nome de Santo

Amaro se muitos annos depois da sua morte. é que as 50 leguas princi

piárão a denominar-se com este appellido? Aquella ilha nesse tempo ainda

conservava o seu nome antigo Guaiba posto pelos indios e quando fallavão

nas 50 leguas.explicavão-siàdizenrlo: terras da Sra.D. Isabel da Garnbôzt

e de seu filho Pedro Lopes. Assim as nomeia Chrislovão de Aguiar. c-zpitão

mór de ambas as Capitanias. na carta de sesmaria passada a Jorge Pires em

S. Vicente. aos 12 de Janeiro de 1555 (2), na qual diz:

a Me pedia, lhe desse nm pedaço de terra. que está na barra da Ber

tioga. que já dias ha que fora dada a Gonçalo Alfonso, ouvidor das terras

da Sra. D. Isabel da (íambôa e de seu filho Pedro Lopes. a qual terra o

dito Gonçalo Alfonso não queria aproveitar... E porque estas terras. que

assim me pede e eu lhe dou. diz serem na Capitania da Sra. D. lsabrl da

Gamboa e de seu [il/io Pedro Lopes de Souza, de que eu sou têunbezii

CBPÍÚÕO. .. ››

A primeira vez. que vejo fazer-se menção da ilha de Santo Amaro. mas

sem este nome.e ainda com o de Guaibqconio incluida nas 50 leguas de

Pedro Lopes, é no lim do anno de 15MB em o termo da vereação de 22 de

Dezembro, no qual o escrivão que o lavrou, chama a Gonçalo Allouso ou

 

(l) Liv. 2° n. t06. pag. 130.

(2) ÚGTÍOT. dll PTOV. da F. R. di: S. PGMIO liv. dt Rry. dc Sum, lil, 1562

ale' 1580 I ol. 63. vers.
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vidor de Gitaibc por ser oiividor das ö0_ lvgu is (I). scmfaltar cmSunto

Amaro. Da mesma sorte sc explica pelo iioznu de Guaiba. sem se lembrar

do outro nome oescrivão, 'que em S. Vicente fez o termo da vereação de

17 de .Ianeiro'de 1555 (2), o qual diz: " ' , _ _

‹‹ ,Ahi foi presente Gonçalo Alfonsoy ouvidor das terras da Sra. D.

Isabel de Gambôa, que é a povoação deGuaihe. » '

ISIO basta. para se conhecer. que até a éra de 1515. não se dava o nome

de Santo Amaro á ilha, o qualnóme principiou depois que' alguns devotos

edllicárão umacapella deJicada -ao,glori_ošo' Santo Amaro .em Guaiba-dq

qualcapella' se originou a denominação que- ao depois se adoptou não só á

i ha, mas tambem ás 50 lcguas defPedro Lopes,._e istolpela razao seguinte :

No principio' ninguem duvi ou, 'que as Çapitanias dos dous irmãos se

dividiaopclo braço _do rio de . Vicente, a que 'agora chamão Barra da

Bertioga, 'e que na rc rtiçãoÍ de Martim Alfonso licavão as ilhas de S.

Vicente e Guaiba 'ou giinto 'Amaro Por esta razão todos quantos inten

tárão situar-se rias duas ilhaa, ou nos-seus fundos. na terra firme, ¡iedirão

sesmarias' a 'Martim Affonso,'e depois da sua ausencia a seus loco-tencntes.

Um dos que a elles rccorrerãn, foi Gonçalo Alfonso, segundo cpnsta 'dapcf

tição por elle feita a Gonçalo Monteiro, primeiro capitão-mor de S. Vicente.

a fim dalhe reformar a sua 'carta antigtopassada porllfartim Alfonso; e a

substancia da tal' petição se acha recopilada na carta nova. concedida pelo

mencionado Gonçalo Monteiroem S. Vicente aos 26 de Agosto de 1531,

daqual. existe uma copia autentica no archive de N. S. do Carmo da villa

de Santos (3), e nella as palavras seguintes: _ - .

Por Gonçalo ¡Atfonsoz › que' a eslaterija veio porhombardeiro nas ca
ravellas, vem 'que veio João de Souzapor capitão, me foi feita .uma petição

em quediz o dito' senhor_`l›avendo res eito ao bom serviço, que na .dita

viagem fizera, e querer ficar 'por' povoa or e rnoradorgmralita terra.. lhe fi

zera merce _a 'elle c a umfleronymojtodrigues, que veio com o dito se

nhor por dispenseiro. de um pedaço de terra na tierra da Bertioga, equal

partia; donde cliamão em linguagem dos indios ,Acaragu§_...' ›› _ . _

Sc Gonçalo Affonso entendesse que as Ca ›itaoi_a_.s.se.divi_diao pela dlarra

Grandede Santos, não havia de sup_plicar'a fartimláçfvltsofque lhe desse

terras na barra da Bertioga; em tal casq dirigiritísua petição .a Pedro
Lopes, vque aquifse achava, 'enesse tempo era já donatario das 50 lcguas.

e tinha recebido a mercc, que ,el-rei enviou por João de Souza nas mesmas

caravellas em que vieraosupplicante. Sim baviadifrgwrrer ,ao zdito Ped _

Lopes, porque 'abarra da' Çertioga 'distaƒâfi _óu_ 5 lfgqpsdda grande “a
Santos, e_no meio de ambas ficav a' ilha de Santo Amora. em cujos fundos

m wrrà firirie defiwravfi adm .‹.l‹'›,G‹›_f=;çf!9.fÁF°°§<>;› ativa nvfiaaisfl
 

.--.--. ó... .. ._-...._.‹ _. __.. -

(t) Archie. da dam. de S. Vic. (hdetn. de AVereaç, na da 22 de Dexembra

az lisas. ` _

(2) Cadcrn. cit. na Vereaç. de 17 de Janeiro de vlãltti.

(3) Mas. t7 n. 13.
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incluiria nas 50 legnns deste dnnatnrio. se :t linha divisoria corresse pela
referida barra de Santos, on Ipela ultirnn mais austral, a que hoje chamño

de S. Vicente; mas Gonçalo Affonso pedio a terra a ltlnrtiin Affonso, e não

a . io _a Izedro Lopes, ,talvez por já saber que aflapitanin do dito Martini

A onso começava na Bertioga e abra gia as ilhas de S. Vicente c Santo

Amaro. - `

'Este mesmo homem embarcou-sc para Portugal na éra de 1552 a tem

po(t),quea ilha de Guaiba já tinha moradores, e esleshavião dado prin‹

cipio a uma povoação com intuito de nella criarem villa. Em Lisboa con

seguimqireri tutora D.-lsnbel da Gamboa o nomeasse ouvidor das 150

lcgnas de seu ,filho o segumiodonatario Pedro Lopes. Namesma occosiâo
deu esta jidalga oI cargo de loco-tenenteydo dito seu filho a Christovão do

Aguiar de Altere, que se achava em vesperas de fazer viagem para o llrasíf

com o emprego de capitão-mó: das 100 leguas de Martim 'Affonso, provido

por D. Anna Pimentel, como procuradora de seu marido ausente na India.

Ambosclregárão a S. Vicente em Março de 15h13, (2) e o primeiro do

cumento, onde se faz menção da ilha de Guaíba, como pertencente a Pedro

Lopes. e o* termo acima citado, lavrado nesse mesmo anno aos 22 de De

zcmbrode 1543, depois de elles estarem no Brasil.

. liešta circumstancia infiro, que a divisão das duas Capitonias pela barra

grande de Saritos foi idéa de Gonçalo Affonso, e elle o primeiro .1 quem

decorreu' que a ilha dc Santo Amaro pertencia a Pedro Lopes. Ao
menosféi certo que até o teinpo em que este sujeito chegou a Lisboa,

nunca D, Isabel nomeou capitão, nem ouvidor das 50 Ieguas de seu filho,

por suppol-as' desertos. como na verdade estaväo. E' pois muito verosimil

que a referida DL Isabel mostrou a Gonçalo Affonso a dtmção de seu ma'

rtdo. el elle- depois de a ver lho persuadio, que Guaiba era de seu filho, o

deviater capitão e ouvidor Ique govcrnassem a ilha, por nella liavcr já

moradores com uma povoação e prínci io de villa. Como a fazenda deste

sujeito 'demorava nos fundos de Guai e, pode ser, que' desse o conselho

comr peranças de vir feito ,governador d paiz, onde morava, porém D.

Išabç *com ,grande prudencia repartio a jurisdicção, conferindo a Gonçalo

Afiotison vaia debuvidor para o conservar no seu partido c a Christovão do

Aguiar Alteroffobastäo de loco-tenente para que se não oppuzesse á novi

tñrdeflsloésuspeltmminha. _ V _` ' _ -

_'_A respeito da boa ou' maffé do conselheiro suspendo o meu juizo. A cir

cumstancia 'de ter elle presenciado, que Martim Affonso seliavta conduzido

no. Brasílcomo senhor de ambas as ilhas, dandosesmarias não só das

terrás de umae outra' ,mas tambem do continente entre todas as tres' barras

sem oonditíio alguma de Pedro Lopes, que estava presente; indica na ver

 

(t) Archiv. da Cam. do S. Vic. lio. da' Tcrcaç. rw termo da de 21 de Maio

de 15112.

(2) Archie. da Cam. de S. Vic. liv. das Tereaç. no: termo: das de 98, 031 d:

Março de 1563.



dade, que Gonçalo Alfonso aconselhou .o mntrarifi do q|io__eulen‹lia. Porém

øplnq deriois ,das doações, ue trouxera dejäouta, inandoir tslzrei

Wssar as cartas dellasaos ous irmãos e a ,lfedro Lopes' acima ¡çnpiada

diz, que a divisão será pelo rio de S. Vicente debatida do nörtequio se

explicando com as palavras mais claras Itraev dílbandq itorte, queiroz

a de Martim Atfonso,.e nesse tempo o rio maismilheeidoÇpelu nome de S,

¡Íiccutç era já odo meio (hoje chamado rio fdc Santos), por onde ,entravâo

e onde anooravão as embarcações viuhäo. para Vicente,- 'póde ser

que seV enganasse Gorivalo Alfonso, suppondo semmalieia, que D, lIll

,não tendo na primeira ineree declarado a divisão, mandára .depois que [osso

pqlbarradomeío.¡ -4 , .. ' ,,. .Q -

. . _ 0510 engano, e a todas as oontroversias que ao depois se rnqvêrão deu

Wzoasião a ausencia dos dous irmãos 'para a India e tzimbem odescuido de
D_. vAnna PimenteLa qual devendo logo mandar para S. Vicente :nina co

'pla autentica da carta da doação que el-rei (ez. a seu nnaridodeptis-delle

ter naregado para a Asia, parece foi omissa nesta parte, e por isso se igno

rava em S. Vicente a divisão coriteiida ua dita carta (t). na qual declara

el-rei, que o padrão se levante no rio de S.. Vicente braço da battdç dc

norte, e corno Gonçalo Alíonso allegava com a dePfidrfl lnpefnqllfl-,tlf-'Clflffl

a divisão pelo rio. de S. Vicente da banda do norte, etalvez já então esti

vessem supprimidas estas ultimas palavras, além de outras; dividirão-Se

,OS pareceres dos moradores a respeito do rio, por onde se havia de fazer

.a riartilha, assentando uns, que devia ser pela barra do meio esustentapdo

Outros que a Capitania de S. Vicente devia prineipiar nabarra da Bertioga.

Fumlavño-se na posse antiga, ejumanlente em que ovordadeircieprimitivo

rio de S. Vicente era o da Bertioga, descoberto no diatlesto Santo, por

onde havia entrado a esquadra, quando veiode Portugal. , _

(Ihristovão de Aguiar, loco-tenente de Martim Alfonso, postou-se _ com

indilferença nesta disputa: como era governador de ambas as Capitanias

G quer a. ilha de Guaiba pertencesse ao dito Martim Alfonso, quer aseu

irmão Pedro Lopes. sempre lhe licavão sujeitas as terras eontrovertidas,

não quiz mostrar-se apaixonado por alguma das partes litigantes. Os ca

maristris de S. Vicente, e que servião quando Gonçalo Alfonso chegou de

Portugal, reeonhecerãn-m por ouvidor de Guaiba, segundo eu inliro de lhe

dar este titulo o escrivão da dita carmra em um termo de vereação, lavrado

0m 1553.. (2) Da mesma sorte se comportáráo os vereadores de 1545 na

assembléa, que a camara convocou aos t7 de Janeiro deste anno para se

regular certa cptantia. de-dinheiro, que devia contribuir o povo, na qual

assembléa foi admittido Gonçalo Alfonso com o caracter de ouvidor' de

___.__________-^-_-_-_

it) Nas Camaras desta (lapitanla não se acha o alvará da doação, mandado por João

de :ouza z talvez estaria no livro do Tombo, que mandou fazer .\Iar|i|u Atlonsmquuudo

aqui assistiu, o qual se ¡rerdcn logo depois da sua atisencia para o reino.

(2) .lrchiu da Cam. dc S. Vic. radar. I. das Vcrcaçõcs m1 de 22 dt: Dezembro

1a tõlill.
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Guaíba e ellcconvoio por parte dos moradoresda ilha (t). Destes a maior

parte seguia o partido de D. isabel e .lorgo Ferreira declarouv-seffautor da

novidade. a qual elle' sustentava com esperanças c talvez promessa de 'go

vernai' a 'pptroahão fundada por elle mesmo na ilha da contenda. V

'Estesuleito era ,um dosprirnelros e mais nobres povoadores de S._ Vi'

ceirte estava casallo com 'Jnarínrt itamallräiilha de João ltamalbo, e neta

de MartimAlTonso Tcblreçá, principe dos Guayanazes, senhores 'dajterrafi

_era muito arnigo de Cliristovão' llionteirofliornem nobre, que Iao depois

'casoucorn uma fillia sim e tambem tle José Àilornmdilfalgo genoiez, muito

rico o poderoso que vicio 'a ser marido de uma net: straflfodós' otayão muito por sua qualidade, e alliariças. Martini Alfonso qiiatílo 'C5 és

teve le tdi depois seus loco-terrentes lruvião 'conccdi o sesmarias de terras

cm 'Guaiba o João ltamalho; Jorge 'Perreirzn Cilristovao Monteiro, ,José

Adorno, Antoniodc Macedo filho de João Ramalho e a outros irmãos seus,

cunhados 'do dito Ferreira, de sorte que elle, seus parentes e amigos pos

suiãoquasi toda a illza, o por isso fezasua' autoridade, que

habitantes de Guáibeobedecèssem ao filho de Pedro Lopesf _

;Esta noticia aqdelles documentos ba pouco citados, pareeerão de

monstratiiros, de 'ue ëmambas as Capitanias estava o tal filho do primeiro

donatario das V'50 legaas"-'geralmente reconhecido "por senhor do Guaiba

mas não suoeedeäassim, segundo oonsta de varias escripturas Iavradas

depois dos sobreditos armosfde ~1 553. 01MB, nas quaes declarào' os ta

belliães, que ellas forão escriptas em Guaiba Capitáftia de S. Vicente fa

zendo rnenção desta ilha, como incluida 'na doagíiode Martim Ationsq.
Em stimma fóra vdos dous documentos acima' citados e do duas ou tres

escripturas em 4que figurou Jorge' Ferreira, sempre-encontro' a ilha como

parte da Capitanitrde Vicqçlc~ nos titulos desse tempo. ` " ~

0_ mencionado Jorge Ferreira e mais habitantes principaes de Guaiba

irrtentãrao criar nella uma villa e 'comelfcito derão principio a uma povoa

ção, e riësta cditicárãd uma capclla dedicada a Santo À|nar`o,'o titulo da
czrpella' se communicdu não só ápovoação, mastambèm l(rillia, cómo tica

dito e destapassouasäfl leguas de Pedro Lopes, ds quaes entrárão a chamar

Gapilaníapde Santofilmaro, depois que erradamente suppozerão incluida

nellas a ilha' do mesnio nome, por ser esta a ultima terra povoada, que se

irruigirrayapcrtencente áflodcãb do dito Pedro Lopes. Eis aqui a verda

deira origemydo riome daCapltania, o qual certamente não provcio da villa

que diz Pita, fundára Pedro Lopes com aquella 'título parajcabeça da sua

Capitainia. Em Santo 'Arnaro de 'Guaiba nuncáfllouvo villa alguma; até a

¡iovoação de Jorge Ferreira se extinguiu antes do ter pelourinlio, e subir

os principacs

_ a maior predicamento igual foi o succcsso da primeira capclla do Saritf

abbadc, a qual tambem se arruiuou totalmente, c por esta razão os almo

xarifes da fazenda real, guardavaio as suas alfuias. segundo cotista de un

 

(t) Cadu. ctl. Vercaç. de 17 de .anuru di: 15115.
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livro da provedoria da fazenda real de S. Paulo, onde vem a carga, que

della se fez iioalmoxarifeChristovão Diniz aos 2h de 'Setembro de f '16 (t).

Depois damorte 'do segundo donatario Pedro Lopes deSouza. D. Isabel

da Gamboa, 'como tutora de seu Iilho o terceiro donatario Martim' Affonso

de Souza, nomeou a Jorge Ferreira para succedei' a Christovão 'de Aguiar
I‹le Altero no postdde 'capitão loco-tenente 'e a Goiiçafo Affonso no doou

vidor. -Este capitão promoveu o scisma, teimando que a partilha devia ser

'pel_o rio de Santos, mas sempre 'reconhecendo' a Martim Affonso 'por se

nhor da`ilha de S. Viccnte, 'como se collige de varios documentos, dos

quaes apontaréi sómente alguns, _ ' " ' ' '

Succcdendo vagareiii os postos de capitão eouvidor da Captaniá' de

S. Vicente por' ausencia de Braz Cubas, que actualmente tinha estes

empregos, elegeu o governador geral do Estadopara ouvidor 'ecapitão

interino a Jorge' Ferreira, que 'nesse tempo exercia os mesmos 'cargos

nas terras de Pedro Lopes com provisão de D. isabel 'da ' Gamboa:

quando pois Jorge Ferreira 'govemava uma eoatfaCapitania, concedeu ao

terreiro ltodrigo Alvares uma data de terra 'na ilha de Santo Amaro em

Guaiba por carta passada em Santos aos t3 de Agosto de 15571) os titulos

que a si adopta. bem inostia que repntava pertencentes a diversos dona

tarios as duas ilhas; porque diz' a carta: ' ` ' '

a Jorge Ferreira, ouvidor com alçadae loco-tenente de irapitão na' ilha o

'faipitiiniai de Santo Amarofiapitania do Sr. Martim Affonso de Souza, filho

de Pedro Lopes de Souza que Deos haja; e outro sim capitão e ouvidor com

alçada nesta Capitania de' S. Vicente por poder do 'senhor governador geral

o Sr. D; Duarte 'da Costa... 'n' ' ' ' " ' ' ° _'

As palavras: e outro sim arguem difference neste caso, e mostrãö que

-reputava diversas as duas Capitanias: o-mesmo provio os princípios dif

ferentes, donde dimanava a sua jurisdieção, quando dizyque a uma go

vernava com poderes communieadospelo governador geral, ea outra como

loco-tenente que era do filho de Pedro Lopes. Se 'a ilha de S. Vicente com

petisse a este donatario, não seria necessario provisão do governador geral

para a reger o dito Jorge Ferreira, a quem' a tutora do donatario pupillo

liavia constituido capitão e ouvidor das terras de -seu filho. Note~se que a

carta foi passada na villa 'do porto de Santos, siluada na,ilha de S. Vicente

c por isso Ferreira diz que nesta Capitania era capitão' com 'poderesdo go

vernador geral. ' - ' '

Aos 9 de Agosto de 1557 concedeu outra sesmaria 'ao mesmo ferreiro,

diz a carta: ' __ ' _' -

‹‹ Jorge Ferreira ouvidor com alçada eloco-tenente, capitío da ilha de

Santo Amaro, Capitania do Sr. Martim Affonso de 'Souza, filho de Pedro

Lopes de Souza, que Deos haja: e outro sim capitão,_e_oiividiir com alçada

nesta Capitania de S. Vicente por poder do Sr. governador geral D. Duarte

da Costa... Dada nesta villa do porto de Santos aos 9' do 'Agosto. Vasco

 

(l) Liv. de licg. lít 1567 até 1531 Íul. ft.
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Pires da Motta. escrivão, que escreve perante mim em todasas causas da

Cepilania de Santo Amaro. e Outrosim escrivão da ouvidoria dante mim por

provisão do Sr. Martim Affonso de Souza, capitão e, governador da Capita

niade S. Vicente a fer.. 'anno de Nosso Senhor Jesus Cltristo de mil equi

nhentos e cincoenta e sete. s ,. - ,

Nesta carta com rmior expressão distingue as duas Capitanias _; pois alem

.do fttfzttt'V asàtneamasdifferenqas, quejá observei, confcssaqne Martim M'

fonso o velho f: capitão egovernador .da C ítaniaxlc S. Vicente, e Martim

Affonso, seu sobriuhmdonatario da Ilhtl 'anta Amaro. Untrosimfdeclara

que 'eescrivão do S. Vicente exercita este ,oflicio por nomeatpio de Martim

.atletismo velho, o queóargumento de o reconhecer por donatario; ¡lorque

aosJienlfores das terras competia a criação dos escrivães. .

Comdorge lierreira mincordavãoiis moradores em uma parte dosseiiscn

vtimeotos, mas¡ não em ambas: todcs como elle asscntavão que Martini Af

_f‹'›nso o velho era senhor da ilha de S. Vicente; mas nem todos approvavzio

que incluissc qtas t0 leguas de Pedro Lopesa ilha de Santo Amaro. Desta

difference de opiniões nasceu a cotttrariedntlc, que vemos nas escriptnras

esesmarias daquelle tempo, nas qnacs umas vezes dizem os tabelliíu-s que

a ilha `de Guaíba pertence ao filho de Pedro Lopes e outras que é de lllartitn

Alfonso como mostrarei, apontando sómente dous documentos para evitar

maior dqiffusáo. _

.lá vimos que Jorge Ferreira na sesmaria acima copiada. e concedida ao

ferreiro Rodrigo Alvares aos 9 de Agmto de 1557, affirma ser do filho de

Pedro Lopes a ilha de Santo Amaro; porém uomesmo aunme só com a

differença dos poucos dias que vão de 28 de Julho a 9 de Agosto, doárão

Pascoal Fernandes e suamulher Margarida Fernandes um pedaço de terra

existente na Bertioga ao mencionado ferreiro e a escriptura começa assim:

‹‹ No anno .do nascimento do Nosso Senhor Jesus Christodc mil e quiz

Vnhcntos e cittcoenta e sete, aos 28 dias do mez de Julho da sobredita éra

.nesta casa de pedra, fortaleza de cl‹rei nosso senhor, que está da banda do

Guaibe defronte da Bertioga, de que é capitão e governador Martim Af

fonso de Souza, do conselho dodito senhor... »

Aqui ternos a ilha de Guaiba on Santo Amaro com dilfercntes senhores

ao mesmo tempo: ella é de Martim Affonso o pupillo, conforme assesma

rias de Jorge lierreira: mas segundo a cscriptiira, pertence a Martim Af

fonso conselheiro, qualidade que o tabellião de proposito expressou para

que se não entendesse, quefallava do outro Martim Affonso, seu sobrinho.

' ' Não é porém de admirar, que fossem diversas as opiniões dos moradores;

pois até Ào mesmo Jorge Ferreira discorria nesta materia como lhe fazia

conta, incluindo a ilha de Santo Amaro umas vezes na data de Pedro Lopes

e outras na de Martim Affonso, segundo se infere não só das suas palavras,

mas tambem das suas obras. D. Isabel da Gamboa em Lisboa aos 22 de

Setembro de 1557, constituio procurador, capitão e ouvidor das 50 legnas

de seu filho a Antonio llodrigues de Almeida, e parece que antes disso

havia revogado a procuração de Jorge Ferreira; mas quer fosse este. quer

outro o tuotho, clic aos 20 de Outubro de 1537 já se não appellidav; ca
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de sesmaria, e só com o titulo de ouvidor e czipitão de S. Vicente cottlit'a

mou ao ferreiro Rodrigo aquellas mesmas terras da Bertioga, e ilhado

Guaíba, que lhe havião dado Pascoal Fernandes e sua mulher Margarida

Fernandes. Tambem só com o titulo de capitão de S. Vicente aos QQ dd

Outubro de 1558, quando elle já não governava as terras de Pedro Lo s

das quaes era capitão Antonio Rodrigues de Almeida, concedeu Jorge et'

reira a Sebastiao Fernandes uma data na Bertioga, partindo com o fer

reiro Rodrigo. .

Se pois Jorge Ferreira. quando era loco-tenente do pupillo de D.. lsalnel

sustentava que a Capitania de S. Vicente começava na barra de Santos.

4 ou 5 leguas distante da Bertiogme por isso incluía toda a ilha de Sdnlo

Amaro na data de Pedro Lopes; como agora sem jurisdicção mais, quea

de capitão de 5-. Vicente, confirma uma sesmaria, e de novo com-ede outra

na Bertioga, e ilha de Santo Amaro? Por isso mesmo que já não era

procurador 'de D. isabel. Elle opinava conforme os empregos que tinha.

No principio da colonia assentou que a ilha de Guaiba era de Martim Af

fonso, o por isso a este donatario, e não a Pedro Lopes. pedia sesmaria das

terras-que possuia na mesma ilha: depois de o nomearem cnpitâo_ e ou

vidor das 50 leguas, julgou que estas comprehendião a tal ilha de Santo

Amaro foi do mesmo parecer no tempo em que govemavu ambas as Capi

tanias; mas tanto que D. Isabel commetteu sua jurisdicçâo a outro, logo

conheceu a verdade, e assentou que a Capitania de S. Vicente abraugitt a

ilha 'de Santo Amaro. “ `

A Jorge Ferreira succedeu Antonio Rodrigues de Almeida; com procu

ração de D. Isabel. lavrada em Lisboa aos 22 de Setembro de 1551, e a

constituinte nesta procuração já varia de estylo, dando ás cincoentalegúas

o titulo .de Capitania de Santo Amaro. que antes lhe não dava. Diz eliaz'

‹ Por nisso sentir fazer serviço a Deos, e bem o prol da Capitania, 'que

tem em SantoAmaro de Guaiba, que estaba vdita sua Capitania, e por 'se

augmentar e povoar, faz como com effeito fez' seu rocurador bastante a

Antonio Rodrigues de Almeida, cavalleiro fidalgo a casa de el-reinosso

senhor, que ora vai para S. Vicente... u ,

Quando D. isabel fez esta procuração, ainda cstaväo totalmente deserta!

as suas 50 leguas, e a' ilha de Santo Amaro, que ella suppunita pertencente

á doação de Pedro Lopes, ia ficando despovoada por conta das horrivíeis a

quotidianas atrocidades que principiáráo a executar os Tamoyos no fimdo

anno de 1556. . _ _ '

'Estes-indios residentes nas enseadas de 'Ubatybm Larangeiras e Ângra

dos Reis justamente irados contra os Portuguezes pela soberba com que os

tratavão, alliárão-se com seus nacionaes do Riode Janeiro, e a barbatamulz

ttdño assim unida, liostilisou a Capitania de S. Vicente com furor tão deste

mido e constancla tão porfiada, quepouco faltou para a despovoarem todos

os brancos, tomerosos de suas entrepresas crudelissiinas. Primeiro sa reca

brão os golpes e se lamentavão os effeitos deploraveis das invasões repen

trnas, do que se vissem os tímidos aggrcssores, os quaes chegavão quando
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menos os esperavão; e como a ilha de Santo Amçufo está sobre n costa e os

inimigos vinhão embarcados, ella foi o tlicatro da guerra e a scena onde se

representárão com frequencia lastimosissimas .tragedias Não satisfeitos _os

Tamoyor-com assolarem as fazendas e casas: fortes dos moradores, tiverão a

animosidade de atacar, e a gloria do render a fortaleza de S. Felippe, que

na Bertioga havia leirantadoldartiin Affonso. A falta deste propugnaculo

de tal sorte horrorjsou os habitantes da ilha., que todos a desamparairão, .

Assustados os camaristase juntamente rcceiososde que os inimigos essal¬

tzísseiii ašvillas de Santos e de S. Vicehté, ordenãrzio com beneplacim dq

ambos os povos, quea custa_ delles se levantasse outra fortaleza de pedra e

barro defronte da primeira. afiecutouse a determinaçáomdificaiido na mar

em seplentrional da barra a Bertioga em te ras de Pedro Lopes a fortaleza

e Santiago e Jorgeƒerreirq, capitão-mori e ambas as Capitanias, ree

dificou a de_._S. Felippe em Janeiro eFcvereiro de 1557 (1);_ rém assim

mesmo ninguem se atrevía aresidir fora dellas nasit) leguas o dito Pedro

Lopes. Santo Amaro ficou tão solitario, que pelos annos de 1562 sómente

Pascoal Fernandes habitava nesta ilha, por ser condestnvel da mencionada

fortaleza de S Felippe; Tudo consta da sesmaria, que lhc passou Antonio

Rodrigues de 'Almeida no primeiro de Junho do sobredito anno de 1,562,

onde diz: (2), _ . ' . , z . ._ =
‹‹ Porl elle estar. e residir na ditafortaleza de S. Eglippe com sua mulher

e filhos, sem haver outro morador, nem povoador da dita ilha. senão elle

dito snpplicante. ›› _ _ _ _ g ' ` ' _ ._

Em 1566 ainda continuava a mesma deserção, e isto. prova a sesmaria

concedida a Christovão Monteiro, na qual xvein nsupplica seguinte: (3)

‹‹ E porque até agora como está dito, é-'iiotorio a dita ilha esteve. e está

despovoada, e inhabitavcl porrespeito das muitas guerras succedidns nes

tas Capitanias de S. Vicente,e de Santo Amaro. peloqtial respeito haven
do estaimpedimento, oI supplicante_'não ousou de fazer sua fazendo nas

ditas terras semjernbnrgo de nellas vtrazer gado vqccum,`tempos atrás passa

dos faz cannáveaes, e roparia' de mantimentos nas ditas terras, o ora com

ajuda de Nosso Senlior tem ordenado com seus cunhodqs e parentes, e

alguns Indios' princlpacs da terra, tornarem a roçar e fazer fazendnpnas

ditos terras na ditaillia, para o qual o supplicante tem- diulo muitas datli

vhs, e manda favorecer a tal gente com seusI criados, cscravarias, e com

suas fšrramentas, com terminação, Deos querendo, de na-dita terra fazer

fazenda, e'cngenho.... n

Úustas finalmente as pazes com os Tamoyos de Ubatyba, Lararigciizqs;

e Angra dos Reis, por intervençfão dos padres Jesuitas Nobrcgzne Anchieta.

e domados os do Riqde Janeiro pelo governador geral Mem de Sá; re-,

_ 1 . - .

t) . Archív. da Cam. delS.l'ic_. liv. de Vøreqções na de t8 de Fevereiro de 1557,

2) Cart. da Proved. da Faz. R. de S. Pauloglív. de Reg. da Sesmar. tit. 1562

nte 1580 foi. lI-ocrs. -

(3) Cart. c liv. supra foi. li5. vers.
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solverão-se a' povoar segunda vez suas terras o; donos. que as tinhão em

Santo Amaro. Antonio llozlrigues de Almeida assegurou a estes.que Mar

tim Alfonso. e sua cunhada ll. Isabel da Gainboa. tinhzio repartido as

duas Capitanias. e que na de Pedro Lopes licara a ilha de Santo .trnai-o.

Com este fundamento vtalvez mostrou serem nullas as sesmarias concedidas

por.alartiinAlIonsmoii seus loco-teuentes. “a respeito das terras daillia ; e

notilicou aos senhores della. que todos devião pedir-lhe continuação ‹las

suas datas. Ao mesmo Antonio Rodrigues do Almeida devemos esta noticia; -

pois na sesmaria concedida por elle a Estevão da Costa na villa doPorto

de Santos aos 26 de Setembro do iö66~diz (t) : . p

‹‹ Faço saber que por Estevão da Costa. morador na dita Capitania,

me foi feita uma petição, e juntamente a ella acostada uma carta de data

de terras, dizendo na dita petição. que no anno de 36 ou notempo ein que

se acharem verdademstandti naCapitania de S. Vicente por loco-tenente da

Capitania pelo senhor ñlartini Alfonso de Souza, Gonçalo Monteiro. por ao

tal tempoj entre o dito senhor, e e senhor Martim AlTonso de Souza o moço

seu sobrinho, em cujo lugar ora eu governo nesta sua Capitania. não-es

tavão ainda distinctas e apertadas as Capitanias que ambos tem neste Bra

sil,-o.dito Gonçalo ñlonteiro, deu a elle supplicantz: nesta ilha de Santo

Amaro de Guaibe um pedaço de terra de matos bravios ¡de sesmaria em

nome do dito senhor Martim Alfonso. que ¡sarte.... e porque ja a dita Capf

tania esta distincta c apartado, e sabido que as ditas terras correm na Ca

pitania de Sr. Martim Alfonso. cujo lugar tenho c o dito Gonçalo Monteiro

não era mais pelo que me pedia elle supplicante n '

Nesta carta vemos qneo fundamento com que reputarão ao filho de Pe

dro Lopes senhor da. ilha .deSanto Amaro, era a nova partilha ç e sendo

este o fundamento. nenhum liavia para incluirem na sua data aquella ilha.

Tendo-se movido tantos pleitos a respeito `dos limites das duas Capitanias,

nunca por parte dos condes do Monsantose produzio documento, do qual

constasse o que. dizia Antonio Rodrigues. sendo que bastaria provaram a

niencionada repartição para se dar lim a todas as duvidas. Ora dado, o não

concedido. que depois da éra de 1536 se dividissem as Capilar-rias amiga

vel. ou judicialmente pela barra de Santos, nem por isso carecerião de no

vas. cartas os donos das terras. antecedente concedidas pelo donatario que

as estava possuindo em boa fo. por ser bein claro, que a divisão 'posterior'

não ¡irivava o dominio adquirido em tempo habil, nem annllava hsdatas
concedidas com Àlegitima faculdade; porém os donos a quem Martim Alfonsol

e seus Ioco-tenentes liavião dado terras em Santo Amaro, crendo por mal

aconselhados, serem rrullas as suas cartas. pedirão novas sesmarias a An

tonio Rodrigues de Almeida. v

Antes de rnuito tempo conhecerão todos elles o seu`erro z não sei quem

lhes abrio os olhos: pode ser que chegando esta noticia a 'Martim' Allouso

 

(t) Carter. fla Proc. da I"a:. R. dc S. Paulo lie. de Reg. de Srsmarilil. 1562

pag. 52. 33
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clleosdesenganassc, remcltomlo a camara do S. Vicente a cópia do foral e

da sun doação. Depuis do conhecerem o engano, ficarão os moradores tão

tloscoiifiados das sesmarias ‹le Antonio Rodrigues, que se não davão por

seguros com ellas, nem os mesmos. a quem este capitão loco-tenente havia

concedido datas nas dcz leguas de Pedro Lopes. Muito tempo perseverou a

desconfiança, segundo se infere da supplica seguinte, feita por José Adorno,

e Diogo Rodrigues aos 3 de Outubro de 1586 a .leronyrno Leitão, capitão

mor das cem leguas de Martim Affonso (t): _

a Diogo Rodrigues e José Adórno, moradores de muito tempo nesta

tlapilaiiiât com mulheres e filhos, que a elles supplicantes lbe fora dada

uma data de' terra ao longo da costa, indo daqui para a ilha de S. Sebas

tião por o capitão de D. Isabel da Gamboa, Antonio Rodrigues de Almeida,

n qual data se contém na carta que della tem; o porque elles supplican

tos se temem, a dita data ou parte della, não estar nos limites e jurisdição

da dita D. Isabel da Gamboa, e estar no termo desta Capitania do Sr. Pedro

Lopes de Souza (2), mc pedião que em nome do dito lhe désso a dita terra,

assim eda maneira que a elles supplicantes tem por sua carta....

Ao terceiro., donatario de Santo Amaro, Martim Affonso de Souza succe

deu sua irmão D. .leronyma de Albuquerque e Souza, mulberde D. Anto

nio do Lima, c depois della sua filha It. Isabel de Lima de Souza eMiranda,

a qual casou duas vezes, primeira com André de Albuquerque, e segunda,

com Francisco Barreto de Lima. A referida D. Jeronynta esqueceu-se de

nomear capitão e ouvidor, que substituisse a Antonio Rodrigues do Almei

da eleito por D. Isabel da Gamboa em 1557 , e só depois de passados vinte

annos. no do 1577 a mencionada D. Jeronyma de Albuquerque e Souza,

André de Albuquerque e D. Isabel de Lima de Souza e Miranda, consti

tuirão aen procurador geral a Lourenço da Veiga, que se achava em ves

peras de fazer viagem para o Brasil com o emprego de governador geral

do Estado. Na procuração lavrada na villa de Setuval aos t3 do mez de

Setembro do dito anno pelo tabellião Manoel Godinho, lhe outorgarão va

rias faculdades, e entre ellos opodcr nomear capitão, ouvidor e officiaes

de justiça para sua Capitania de Santo Amaro (3).

Parece que Lourenço da Veiga em chegando ao Brasil, logo conheceu

que Santo Amaro não pertencia a seus constituintes; pois estando nesse

tempo segunda vez povoada a ilha, e residindo bastantes lavradores nos

fundosdelln em terra firme, contentou-se o procurador com determinar,

que o ouvidor da Capitania de S. Vicente tomasse conhecimento das cau

sas respectivas á Capitania dos seus constituintes, visto achar-se ella despo

voada, segundo consta do auto da posse (lr) de uma data concedida a An

 

(t) Carter. do Pfoved. da Faz. R. dtSJfaulo lie. dc Reg.de Sumar. tit. 1562.

(2) lãatc Pedro Lopes era o tilho de Martim Alfonso de Souza, que lhe sncccdcn, o

qual nomeou a Jeronymo lnaitãrr para seu loco-tenente na Capitania de S. Vicente.

(3) Carter. da Proa. da Faz. Real de S. Paulo líu. de Reg. de Sesrnar. tit.

1562 fol. 13h. _

(â) Archie. do Convento do Carmo da villa de Santos .\Ias. t7 n. to.
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tonio Gonçalves dos Quintas, no qual diz o labellião, fallanlo de Diogo

Gonçalves Castellão, ouvidor de S. Vicente.

a 0_ que mandou por virtude de uma provisão do Sr. Lourenço da Veiga.

governador geral destas partes do Brasil, em a qual manda, por a dita

Capitania (das cincoenta leguas concedidas a Pedro Lopes) estar despovoa

dae nãoter ouvidor. que o dio ouvidor tome conhecimento das cousas

dadita Capitania (t). ›› `

Depois de passar esta ordem, substabeleceu Lourenço da Veiga a procu

ração em Salvador Correa, governador do Rio de Janeiro. na cidade da

Bahia aos 80 de Janeiro de 1578. Nada mais fez o procurador principal. o

o substabelecido unicamente passou varias stsmarias. porém todos na eX

tensão das dez leguas de Pedro Lopes, e nenhuma em terras da ilha de

Santo Amaro. ou dos seus fundos em a terra firme.. Além dos documen

tos citados encontrei mais uns autos (2) escriptos aos 27 de Fevereiro

de 1597, os quaes são de medição de terras situadas ao Norte da Bertioga,

e nelles se faz menção de Francisco Barreto de Lima, como donatario do

lugar, onde cxistião as terras sobreditas.

Quem vir no referido auto de posse lavrado em 1580, e tambem neste

de medição escripto em 1597, que a praia Septentrional da Bertioga esta

va na Capitania dos herdeiros de Pedro Lopes: quem souber outrosim, que

Salvador Correa, como procurador dos mencionados herdeiros, concedéra

sesmarias de terras existentes na extensão das dez leguas por cartas suas

lavradas em 1579 e 1580, ha de entender que nesse tempo tinlião já ces

sado todas as duvidas, e conhecião os moradores não ser de lllartimAlfon

so a costa, que se vai prolongando desde a Bertioga até o rio .Iuquiriquerú

porém ocerto é. que ainda se não tinha averiguado a verdade, e continuava

o receio dos donos das datas situadas nesta paragem, os quaes temerosos

de algum engano não se davão por seguros sem cartas concedidas _pelo5

capitães de S. Vicente.

Esta foi a razão motiva de supplicar Pedro Fernandes em 15 de Outubro

de 1578 a Jeronymo Leitão, loco-tenente de Pedro Lopes, filho de Martim

Alfonso, uma data ao Norte da Bertioga (3). e outra aSimão Machado

aos 23 de Setembro de 1580 (b) não obstante, que Salvador Corrêa com

legitima faculdade lhe tinha já concedido a propria data aos 9 de Fevereiro

do anno precedentel de 1579 (5). Dc semelhante cautela usarão Diogo Ro
drigues e José. Adorno em 1586, corno tenho mostrado acima. i '

 

(l) As terras de que se tomou posse. licavão dentro das 10 legoas,e ella foi dada aos

lt de Novembro de 1580. Supposto tinhão Jurisdicçãorleli-gada os onvidores de SJ?

conle na forma sobrcdilznpara julgarem as demandas relativas aos inovadores da (Zapi

tania de Pedro Lopes, nunca lizerão mais do que demarcar as datas concedidas pelos

loco-tenentes destes donaturlos, e apossar dellas a seus donos.

(2) Archie. supra do Carmo. Mas. 17 n. 10.

(3) Carter. da Prov. da Faz. R. de S. Pardo liv. dc scsmztr. til. 1562. foi. 119.

(lt) Liv. cít. ƒol. 171.

(o) Liv. cít. foi. 171;.
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As sombrasda confusa-ioI de tal sorte havião escurecido a luz da verdade,

que veio a prevalecer outro erro comrrrum, 'assentautdwse'geralmenteu

que -a Martini Alfonso pertencia toda' a costa desdeo C1bo' de S..-Tlwmé

até o rio da Prata. ílšu já indiquei a cama motiva dejnlgarern' muitos,

que era de Pedro Lopes a ilha de 5211110- Amaro, sendo ella do dito Mar

-tim Alfottšoi: agora vou dar alrazño; porque udoptárãn a este donataño

todas as cincoenta lefltras de seus sobrinhos, e comefurdi pelasjdez, situa

das errrro os-rros'_Bt-rr1`o_‹za e Juquiriqueráz ' ' . '

llepois de dadas-por sesmurias todas :ts terras que demorão entreos

Àrios tleSattto: Ítwllerlinga, não rnbcndojzí os náturaes 'de Santos na vizi

nhança datsun patria. prtssarâo-aquclle rio 'Bertiogm e tros poucosse fo

frão irrtrdrlrtzintlomts dez lcguas de h-drevtorres, asquzies povoarão até

-adianto ila ilha de S. Sebastião. lira ostylo ordmario nesse tempo ficarem

snjeitasits terras novamente povoadas as 'villasmaisproximasa ellas; e

ejtirnonas referidas dez lcguas ttãu havia povoaçãoalgtrma com camara,

riem juizesQ subditos de Pedro Lopes, tieou subordinado ao porto de San

-ros tudo quanto seus vizinhos tinhão povoado no terreno Scpteniriorral da

Capitaltta de Santo Atnaro. Por este modo se aposson a dita villa tio' Santos

não só da` povoação 'dé'S. Sebastião. mas tambem de todas as dez lcguas,

as qunes sejulgavão ¡wrtencentcs :í Martim Allonso, por estarem no termo

de uma villa sua, elsercm governndzts pelos capitães, Ouvidores, camaris

ias. e mais oflieioesftle justiça, nomeados por elle e saussuccèssoros; 't1

Esta posse oonserfvavão a Capitania de S. Vicente, e a villa de Santos,

-quarido se levantou pellourinlro em S. Sebastião, ›o por isso começa da

maneira seguinte o auto da criação desta villa : " '

a Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil c seiscen

:os e trinta e' -seis annos aos dezeseis dias do rnez de ltlarço do dito anno

nesta povoação de S. Sebastião da terra lirnic, temioejurisdiçáo da villa

de Santos da Capitania de S. Vicente... » ' Í

- Nunca se emendouo -erro de faller nus dez leguas, como pertencentes á

Catritirnia do S. Vicente, sendo ellas de .Santo Amaro pentes ¡meló contrario,

dividindo-se 0 termo amigo de Sanlospor-Boíguaçvrwarvgø, quando a po

.voação rtlt-nnçou foro de villa, parte das' ditas dez lcguas licou pertencendo

a S. Sebastião, e outra parte a Smiles, e tudo' com o nome de Capitania de

S. Vicente, que assim a villa, como as'lncncionados`dez lcguas conserva

rão até o ternpo em que as duas Cztpitanios' de S.. Vicente, e Santo Amaro,

_$e deu o tlppcllitlo de Capitania tlc S Paulo. _ _

O mesmo strcccdeu ás quarcrttzt lcguas existentes ao Sul da Cananrfa.

Estas começarão a povoar-sc muito mais tarde do que as outras dez por

moradores da villa de S; João da Carranca, que se forão estabelecer no con

tinente dc_ Pamdguá. O termo da Cananéa cornprehendia toda a terra

cxístenltƒtto Sul desta villa, e' por isso se julgmva, queas ditas quarenta

lcguas pcrtcncião á (Íapilaniat dcS. Vicmle, da qual era membro a villa

da Carranéa. llepois que o rnarqucz de Cascaes se apossou da villa de S.

Vicente, c os lrerdeiros de ãlartirn Alfonso se virão rlerfcssitados a dar

nova cabeça ú sua Capitania, :iomuuri-,lo para isso a villa de Nossa Senhora
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da Conceição do Itanhaem; seguirão as quarenta leguas de Pedro Lopesfl

sorte da villa da (Ianairéaz por que todas dahi por diante se comprehen

derâo como ella, na Capitania chamada de Nossa Senhora da Conceição de

Itanhaem. , , _ . '

' Esta e a do S. Amaro- naquella paragem dividem-so por uma das tres

barras da villa_ de nossa Senhora do .Rosario de Parnaguá, e, conforme a

opinião commum dos modernos, toda a villa ou a maior parte della, tica

no principio das quarenta leguas da Capitania de Santo Amaro; isto porém

não obstante, lliogoiVaz de Escovar, capitâo-mór da Capitania de Nossa

Senhora da Conceição. de Itanhaem aos 16 de Dezembro de 1653 tomou

posse da villa de Nossa Senhora do Rosario, que pouco antes havia fundado

Gabriel de Lara, tomomdigo, posse em nome de D . Diogo de Faro e Souza

herdeiro de Martim Affonso, a qual posse lhe derão pacificamente os ca

inaristas desse anno. Ao depois no de 1656 ititenlou o marquez de Cascaes

repellir no; conde da ilha do principe Luiz Carneiro, que então era don a

tario de Itanhaem : e para conseguir seu projecto, separou o termo da villa

do Nossa Senhora do ltosaaioilozParnaguá. criandode novo outra Capita

nia diversadns duas de Santo Amaro e S. Vicente, ,com o appellido de

Parnagzui. da qual fez capitão seu loco-tenente c ouvidor ao fundador Ga

briel delaira. zntraliinzlo-o por este inc-do, para que delTen lesse a sua pre

tençâo na esperariça, de que todo o povo se havia de conformar como voto

deste-sujeito, que era o principal e mais poderoso da terra (l). Ainda não

ude averiguar o funda contenda nem o partido, que_ tomarão as villas de

essa Senhora da Graca do riode S. Francisco, Santa Catharina, e La

guna. as quaes tambem se comprehendião n'outro tempo em a Capitania

de S, Vicente, p :la razão apontada de ter chegado até lá o termo cjurisdicção

desta villa, antes de se criarem as de Iguape, Çanairëa e Parnaguá.

A disposição testementaria de D. Isabel de Lima de Souza e Miranda, ul

tima donataria da linhade Pedro Lopesde Souza seu avô, deu novo motivo

as confusões antigas, assim como ,foi causa das modernas o conde de Mon

santo D. Alvaro Pires de Castro. por se intitular donatario de S. Vicente, sem

o ser, e não se appellidar donatario de Santo Amaro, como devia, e tinhão

feito os descendentes de Pedro Lopes, aquem elle succcdeu, a qual desor

dem produziu o engano de se reputarein da Capitaniade S. Vicente todas as

terras. que o conde possuia. sendo fialgumas deSa-zqto 'Amarm Morrendo

sem lillios aquellai tidalga, e vendo extincta a geração do dito Pedro Lopes,

declarou no seu testamento. que n_Lopes de Souza seu primo donatario da

Capitania de S. Vicente, coinpetia a succes ido nas duas tjapitanias de Santo

Anzaro e Itamaracá. De ambas se apossoii o dito Lopes ; e como deste modo

ficou elle sendo donatariodz: Santo Amaro, e de S. Vicente, ,o os' povos igno

ravão acausa dissofiicárño-ontendendo que Lopes du Souza era senhor de

ambas, como herdeiro dedlartim Alfonso scu avo. Isto porém não obstante,

 

_ (l) .-frchív. du (am. da villa dc Nossa .Sen/tora da Cortcaifão da Itanhaem,

caderno, que tcm por tit. lia. b”, cscrvio pelo: anno: dc 165!: a /oL 1”.
.z
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Sempre fallavão em Capitania de Santo Amaro, sem ninguem saber qual era

onde tinha a sua verdadeira posição, e de quantas loguas se compunha.

0 mencionado Lopes do Souza, sua irmãa D. Marianna de Souza da

Guerra, condessa de Vimieyro, e D. Luiz du Castro, conde de Monsanto,

todos erzio netos do dito Martim .Mlouso de Souza ;' isto porém não obstante,

nunca o conde intentou herdar a Capitania de S. Vicente por conhecer a

preferencia iiicontestavel de seus primos, os quaes erão filhos de varão

(de Pedro .Lopes de Souza), e elle de femea (de D. Ignez Pimentel ) ; mas

oppôz-se ii successão das outras Capitanias de Santo Ainaro, e Itamaracá,

e unicamente sobre estas moveu demanda a Lopes de Souza, com o fun

damento de se acharem os litigautes no mesmo gráo de consanguinidade

a respeito da ultima possuidora; nenhum dos dous trazer sua origem do

instituidor Pedro Lopes do Souzaze o conde ser mais velho do que Lopes

de Souza. Este desfructou em sua vida as Ca|›itanias litigiosas, por ainda

não estardecidido o pleito; e morrendo sem descendentes aos t5 de Outu

bro de 1610. instituio herdeira, e successora a condessa de Vimieyro sua

irmãa. Contra ella prosegiiiii a demanda o conde de Monsanto D. Alvaro

Pires de Castro, filho do autor originario DL Luiz de Castro, e depois de

passados alguns annos. os juizes nomeados por el-rei para resolverem a

contenda som appollação, nem aggravo, derão sente ça final do teor

seguinte (t):

a Vistos estes autos. libellos dos autores o conde, e condessa de Mon

santo, artigos de habilitação, nos quaos por fallecimento d‹› conde D. Luiz

de Castro se liabilitou seu filho D. Alvaro Pires de Castro, e como mais

velho succedefi no condado, e está pronunciadmque com elle, e a condessa

sua mai, por ficar em posse e cabeça de casal, corrosse esta causa ; contra

riedade dos réos habilitados,por fallecer Lopes de Souzajrmão da condessa

do Vimieyro; mais artigos recebidos, doações, e papeis juntos; minha

provisão por que mandei, que os desembargadores do paço determinassem

a quem pertencia esta Capitania de Itamaracá breve e summariamente sem

appcllaçãii, nem aggravo. Mostra-se fazer el-rei D. João Ill doação a Pedro

Lopes de Souza de juro e herdade para elle, e seus descendentes, ascen

dentes, o transversaes, e bastnrdos não sendo de damnado coito,de oitenta

leguas de terra na costa do Brasil em a Capitania de Itamaracá, repartidas

pelo modo conteúdo na dita doação, e por morto de Pedro Lopes de Souza
vir a dita Capitania a D. Jeronyma de Albuquerque sua Íillia, mulherI de

D. Antonio de Lima. e por sua morte lhe succeder D. Isabel de Lima sua

filha, que falleceu sem descendentes. Consta destes autos o conde D. Luiz

do Castro, e Lopes de Souza fallecidos. e a condessa de Vimieyro ré com a

dita Izabel de Lima serem todos primos segundos, por o dito Pedro Lopes

de Souza ser irmão de Martim Affonso de Souza. avó do autor, e réo. do

quallicárão dous filhos, convém a saber, Pedro Lopes de Souza, que falle

 

(l) Proc. da llirt. Gcnaal. da casa R. tom. I`l. no liv. XIV. n. 35. afchiv. dit

Cem. de Gunz/anna liv. VIU dc registro a foi. 81.
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ceu na jornada dc Africa com el-rei D. Sebastião, e D. Ignez Pimentel

casada com D. Antonio de Castro, conde de lllonsaiito, pai do conde autor

originario D. Luiz de Castro, e de Pedro Lopes de Souza fallecido na guerra,

ficar Lopes de Souza réo originario fallecido, e a condessa deVimieyro sua

irmãa, a qual pretende pertencer-lhe a dita Capitania, por ser da linha

masculina, e por seu pai viver por gloria ao tempo. que D. Izabel de Lima,

possuidora da dita Capitania fallcccu, c além disso haver a dita I). Isabel

nomeadoo dito Lopes de Souza seu irmão na dita Capitania. Prova o autor

de Pedro Lopes de Souza não ficar mais que uma filha, de que nasceu D.

Isabel de Lima, ultima poasnidora, e a linha de Martini Affonso de Souza

não fazer ao caso por elle não haver sido instituidordoditomorgado conforme

a ordenação do reino, nem possuidor senão Pedro Lopes de Souza seu

irmão, nem morrer na batalha o pai da ré condessa, e visto viver por gloria

porque o direito commum instituio isso sómente, para escusnr das tutorias

e outros encargos publicos, e a or lenação deste reino no liv. Il tit. 35

não instituio o viver por gloria senão em casos de entre tios, e sobrinho,

cujo pai falleceu na guerra, e assim succedeu em todos os casos das senten

ças, que se allegão, nem haver nomeado D. Isabel a seu primo Lopes de

Souza na dita Capitania lhe dá direito algum por ella fallecer sem filhos t

o que tudo visto, e a forma da ordenação. emais dos autos, 'e como nesta

causa não podem haver lugar as tres razões, em que se fundão osréos,

ccomo se prova estarem os autores originarios em igual gráo com a de

funta D. Isabel, e_ bem assim ser o dito conde de Monsanto mais velho em

idade,do que o dito Lopes de Souza.julgo pertencer a dita ilha de Itamaracá

ao conde D. Alvaro Pires de Castro habilitado, com os rendimentos da

morte da dita D. Isabel em diante, dos quaes haverá a parte, que lhe cabe a

condessa sua mãi, e outrosim autora, e condemno aos réos nas custas

dos autos em Lisboa a 20 de Maio de 615. a

Depois de proferida a sentença, com ella recorreu o conde a Sua Magesw

tade, pedindo carta de confirmação por successão das oitenta leguas conce

didas a Pedro Lopes de Souza, e.o rci lhe fez a mercê de o confirmar nas

ditas oitenta leguas da mesma sorte, que as havia possuído o mencionado

Pedro Lopes, e depois dello todos os seus snccessores até a ultima admiuis‹

tradora D. Isabel de Lima, a qual carta de confirmação foi passada em

Lisboa a 10 de Abril de 1617, c ao depois segunda vez confirmada na

mesma cidade aos 3 de Julho de 1628. `

Antes de passar adiante, julgo neccessario advertir, que a condessa de'

Vimieyro em quanto durou o pleito não requereu confirmação por succcssão

das duas Capitanias litigiosas, nem da outra de S. Vicente, que ninguem

lhe disputava, e sem controversia lhe pertencia. Como pois nem o conde

nem a condessa ainda tinhão carta de confirmação das (IzrpitaniasÀ de SJ

Vicente e Santo Amaro, nenhum delles as governou até o anno, que ao

depois direi, e todos os capitães, Ouvidores, e ofñciaes de justiçacrãcno

meados por el-rci, ou pelo governador geral, na falta da provisão regis.

Quando ao Brasil chegou a sentença final, era capitão-mor de S. Vicente

Martim dc Sã, sujeito de qualificada nobreza, c pai do general Salvador
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Corrêa de Sá e Benevides, a quem SuaMagestadc havia leito capit-'io-hiôr'

por tres annos, se tanto durasse a demanda, segundo consta da sua carta `

patente datada aos 2 de Fevereiro de t6t8. Sendo-lhe necccssario ira

cidade do Rio de Janeiro, nomeou o-alcaide-mór Pedro Cubas para gover

nar,cm quanto dttrassea sua ausencia; A provisão deste substituto cumpriu?

se, e registrou-sc na camara deS. Vicente aos 20 de Dezembro de 1620 ;

mas elle não chegou a tomar posse, por lhe impedir Manoel [iodrigiitrsV de

Moraes, a quem o conde de Monsanto D. Alvaro Pires de Castro e Souza

havia passado a seguinte procuração digna de se ler. pela incrivel novidade

de se constituir senhor ofdito conde não só das oitenta legoas de Pedro

Lopes, que lhe havião sido julgadas, mas tambem da Capitania de S. Vi;

ante, doada a Martim Affonso, mandando tomar posse em seu proprio

nome das quatro villas. que então havia nestas partes, sem lhe servir de

embaraço a evidencia, de que todas etlas desde o seu principio havião dado

obediencia a Martim Alfonso, e a seus successores sem contradicção do

pessoa alguma. Diriaa procuração (IJ: _

‹‹ Saibão quantos. que no anno o nascimento dc nosso Senhor Jesus

Christo de mil seiscentos e vinte aos onze dias do mez do Junho do dito

anno em esta villa de Cascaes nos. paços do con le de Monsanto, senhor

desta villa, e donatario da lcoroa. da Capitania de Itamaracá do estado do

Brasil, e legítimo sucoessor, e possuidor della, e bem assim da Capitania

deS. Vicente, e das cincoenta leguas da costa na dita Capitania. c de todas

as povoações sitas nellas; logo pelo dito senhor foi dito.... e logo ordenou

por seu procuradonem todo abundoso, e bastante.... a Manoel Rodrigues

de Moraes, morador em esta villa dc Cascaes... ao qual disse, que dava,

e outorgava poder para que o dito seu procuradormassiin dentro

das cineoenta leguas de costa, e em todas suas povoações, que estão na Ca

pitania de S. Vicente, como cm todo o estado do Brasil, em especial lhe dá

poder para em seu nome do dito senhor conde de Monsanto D. Alvaro Pires_

de Castro de Souza tome posse da dita povoação de S. Vicente, S. Palito,

Capanéa, Conceição, ode todas as mais villas, que estiverem pelo sertão

e pela costa dentro das cinooenta leguas, de que elle outorgante é senhor,

capitãmmór-e governador, conforme as suas doações, e assim poderá elle

dito seu procurador tomar posse em todas as pertenças de direito da Capi

tania, ou Capitanias, que lhe pertencerem haver conforma a sua doação. e

melhor elle dito seu procurador a poder tomar ; -e ha vendo contradicção de'

pessoa algumamssim no tomarda posse,como em todas as mais cousas per

tencentes as ditas povoações, c a ello conde _de Monsanto, e aos direitos,

que nella tem, como donatario da cor0a,lhe dá poder a elle seu procurador

e stibstabelecidos, para que em juizo, e fora dello possa rcquerer.... teste

munhas, que a todo forão presentes, o capitão ' Manoel Pestana Pereira,

.___-_______-__~_____-_

ƒ lfllílrchiv] da Cam] de S. Tic. lir. de Reg. q`ue servia pelos annos dc 1616

0 . o 17678,
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secretariado dito senhor e Pedro da Motta Leitmcriêiilo do dito senhor...z

e eu Domingos Barboza da Costa, tabolliáo, que 0 escrevi. »

Com esta procuração, c aquella sentença, se embarcou em Lisboa para

o Brasil Manoel Rodrigues de Moraes; e chegando a cidade da Bahia, fez

a seguinte petição a D. Luiz de Souza. governador geral do estado:

a Diz o conde da Monsanto D. Alvaro Pires de Castro de Souza por seu

procurador bastante Manoel Rodrigues de Moraes, que lallecentlo da vida

presente D. Isabel de Lima sua tia, mulher, que foi dc Francisco Barreto

de Lima, houve duvida entre o suppllcante, e o conde de Vimioyro, sobre

a successão das oitenta leguas de terra, que a dita l). Isabel de Lima tinha

neste Estado,como herdeira de Pedro Lopes de Souza. a quem forno dadas.

nas quaes se incluiu a Capitania de ltamaraeú,e a do S. Vicente. e ¡irriceflr-n

do-se na causa, foi dada senteuça,em favor delle supplicante,que apresenta,

por meio da qual tomou posse por seu procurador outrosim da ilha de

tamaracá; e porque ora a quer tomar tambem da Capitania de S. Vicente.

e por lhe pertencer juntamente pela dita sentença, que Sua Magostade tem

confirmado as doações das ditas Capitanias a elle supplicantc. como dellas

consta: Pede a V. S. que por quanto a dita Capitania de S. Vicente é mui

distante. e as justiças, que ora são della, por seus particulares respeitos. e

assim outras pessoas interessadas lhe poderáõ por alguma duvida á dita

posse,- ehavendo de recorrer a esta relação, lhe fica mui grande trabalho.

e se meterá muito tempo por causa das niouçõesdhe mande passar provisão

para o capitão, e mais justiças e olliciaes da camara da dita Capitania de

S. Vicente, o metterein de posse vista a dita sentença econlirmaçáo e rece

berá mercê. n _ _ _ ,q _

. Qualquer pessoa, que tivesse assistido na' Capitania de S. Vicente, ou lido

a sentença mencionada, desprezaria a supplica de Manoel' Rodrigues. e

rcputaria insensatoa quem pretendesse apossar daqnella Capitania ao conde.

Iem virtude de uma sentença, na qual só lhe Íorão julgadas as oitenta lagoas

de Pedro Lopes; não se conduziu porém desta sorte o governador geral,

sendo que na sua pessoa concorrião circumstancias espcciaes, para melhor.

do que ninguem, conhecer a injustiça da petição; pois tinha governado as

Capitanias do Sul por morte de' seu pai D. Franciseode Souza ;4 havia ino

rarlonas villas do Santos, S. Pauline S. Vicente; e presenciado, que a todas
governava Lopes de Souza, quandol elle aqui assistiu, segundo ;onsta de'

alguns despachos seus, nos quaes mostrou ser adverso a este donatario.

cujos poderes derogoii, e usurpou, quanto lhe foi possivel. Se teve noticia

das cootendas passadas entre os herdeiros de Martim Alfonso. e os de Pe

dro Lopes, tambem havia de saber, que o unico objecto das duvidas foi a

ilha de Santo Amaro ;- porque até o dia, em que o conde assignou a pro

coração referida, ninguem havia pensado, que as oitenta legnas de Pedro

Lopes eomprehendiâo a ilha de S. Vicente, onde estavão situadas a villa

deste nome. e a de Santos. o muito me .os se podia imaginar, que a da

Conceição ¡mrtenoia ao donatario de Santo Amaro, Íicando ella doze leguas

ao Sul das tres barras do rio de S. Vicente; isto porém não obstante, defe-I

34
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rio D. Luiz de Souza ao procurador do conde, como elle queria, e mandou

passar uma provisão da fórma seguinte :

a D. Luiz de Souza, do conselho de Sua Magestadc, senhor da villa de

Beringel. e alcaide-mór da cidade de Beja. governador e capitão geral deste

Estado do BrasiLetc. Faço saber ao capitão-mor da Capitania de S. Vicente,

ouvidor e officiaes da camara della` e bem assim a todos e quaesqiier mi

nistros, e justiças a que esta minha provisão fôr mostrada e o conheci-J

mento pertencer, que D. Alvaro Pires de Castro de Souza, conde de Mon

santo, por seu procurador Manoel Rodrigues de Moraes me fez a petição

atraz csuipta na outra meia folha, a qual vista e como por sentença, que

se deu no caso entre elle e o conde de Vimieyro, que Deus tem. está jul

gado pertencerem ao dito conde de Monsanto as 80- leguas de terra, que na

costa deste Estado forão- dadas a Pedro Lopes de Souza pelos senhores reis

de Portugalmas quaes se incluem as Capitanias de S. Vicente e Itamaracá,

de que o dito conde está já de posse, e visto outrosim ser-lhe já confir

mada a tal doação; hei por bem. e mando que apresentando o dito Ma noel
Rodrigues de Moraes, procuração do ditol conde de Monsanto, e assim o

traslado da sentença. de que se trata, o mottâo logo de posse dessa dita Ca

pitania de S. Vicente, e de tudo o que nella pertencer ao dito conde l). AlJ

varo Pires de Castro de Souza, sem duvida nem embargo algum fazendo-se

autos da dita posse. e se regiatraráõ com a dita sentença nos livros da ca-.

mara dessa Capitania, o queassiin cumpriráõ, o faráõ cumprir e guardar

inteiramente, como nesta minha pmvisão se contem,- sob pena de mandar

proceder contra os que o contrario fizerem, como me parecer justiça. Dada'

nesta cidade do SalvadonBaliia de Todos os Santos sob meu signal e sello

de minhas armas aos 5 dias do mez de Novembro de 1620. Belchior lto‹

drigues, cscrivão- da camara, a fiz escrever e subscrevir O governador -D.

Luiz de Souza. » `

_ Em carta particular avisou D. Luiz aos camaristas de S. Vicente, que'

dessem posse a Manoel Rodrigues na fórma da sua provisão. mas sem

innovarem cousa alguma a respeito do governo da terra. Com estes des»

pachos se embarcou Rodrigues para Santos oom escala pelo Rio de Janeiro,

onde propoz a Martim de Sá, que fizesse desistencia do cargo ele capitão

mór na sua pessoa: e este fidalgo o tratou como elle merecia, dandodhe o

desengano de que não era procurador do donatario da Capitania de 5.- Vi

cenlqmas sim do conde de Monsanto» qual-irão podia cornmetter-lhea ju-I

risdicção, que hão tinha sobre a tal Capitania por falta de posse e dominio

das terras doadas -u Martim Affonso, nas quaes demoravão todas as villas

de que o dito conde sem titulo algum se fazia senhor.

Disto se queixou Manoel Rodrigues amargamente' em um requerimento

por elle feito aos camaristas de S. Vicente, aos quaes apresentou a pro

visão do governador geral e requereu que o apossassem da Capitania de

S. Vicente, eda de .Santo Ainaro, com toda a jurisdrcçño defllas, e com

todas as cousas a ellas pertcncentes,assim e da maneira que Lopes de Souza

as possuia, segundo consta do auto da possedavrado em S. Vicente aos f!

do Janeiro de l6'2l. Admirou .os officiaes da camara a injustiça do des‹
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pacho: porém temerosos, de que D. Luiz exccutasso a sua comminação,

rnaudando-os conduzir para a cidade da Bahia carregados de forros, onde

os opprimisse em masmorras por todo o tempo do seu governo. como

muitas vezes fazião alguns governadores geraes a quem deixava de cum

prir inviolavelmente os seus despotismos; executárão a ordem, e derño a

posse no dia sobredito. O mesmo fizerrio os camarislas da villa do Porto do

Santos aos t6 do proprio mez, e sómente o vereador Jorge Correa assig

nou com clausula, dizendo:

« Assigno eu vereador Jorge Correa, não prejudicando o direito a S.

Mageslade. ou a quem o tiver. ››

Aos 25 do mesmo Janeiro pôz-se o cumpra-se na villa de S. Paulo, e

nos 13 de Fevereiro do anno sobredito navilla de Nossa Senhora da Con

ceição de Itanhomi.

Depois de assim apossado Manoel Rodrigues, não consentio que Pedro

Cubas désse o juramento, e entrasse a governar, requerendo aos officiaes

da camara, que a elle competia o lugar de capitão-mor. Não tinha provisão

e dizia não ser esta necessaria aos procuradores, pela razão de fazerem uma

mesma pessoa com os seus constituintes. Respouderão-lhe os vereadores,

que nada podião innovar a resposta do governo conforme o aviso do go

vernador geral; mas asseguranlo-lhes Rodrigues que o dito governador

passara aquella ordem por attenção a Martim de Sá, e que este não podia

continuar no governo, visto determinar el-rei na sua patente que fosse ca

pitão tres annos, se antes disso não se tivesse concluido a demanda, a qual

estava finda; assegurando outrosim que o governador geral havia de ap

provar, o que nesta materia fizessem a seu favor; seduzidos por este modo

os camaristas, o reconheoerão por capitão-mor loco-tenente de seu cons

tituinte o conde de Monsanto.

Deste procedimento fizerão aviso a Martim de Sá, eelle a S. Luiz de

Souza, o qual escreveu aos camaristas, reprovando o seu comportamento,

e mandando ue obdeoessem ao dito Martim de Sá. A Manoel Rodrigues
ordenou` que(iogo demittisse o emprego de capitão-mor. vEm virtude destas

ordens derão posse a Pedro Cubas. substituto de Martim de Sá, com magoa

excessiva do mencionado Rodrigues, o qual indo á camara fazer alguns re

querrmentos conducentes a sua pretenção, e não sendo deferido, como de

sejava; alterou-se de maneira, que não só artieulou palavras descomedidas

mas tambem chegou a empunhar a espada, dando occasião com estes exces

sos a formar-se um auto contra elle.

De tudo tizerão scicntes os camaristas ao governador geral e ao conde deV

Monsanto, a quem escreverão a seguinte carta mernoravel pelas verdades,

que noticiarão ao dito conde (f) :

a Por Janeiro em companhia das que escreveu Manoel Rodrigues de

Moraes, avisamos desta camara da villa de S. Vicente, como cabeça desta

 

,mtlt Archie. da Cam. de S. Tic. liv. que :creio dc Rcgistrospetor anno: de 1616
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Cajiitiinia, daudo-llie a V. S. os parabens da successão, e o mesmo tornamos

de novo a fazer por esta, já que pessoalmente o não podemos fazer com as

pessoas. Juntamente iiiandamos a V S. oauto da posse trasladadoe o ioral

e aviso sobre o regimento de ouvidor, advertindo de mais a V. S. o bem

que sera zilcaiiçar de el-rei uma provisão, para os negros que de Angola

\ ici-ein a esta (Iapitaiiia. se pagarem os direitos delle sem assucar e fazendas

da terra, eoino passou á villa ‹lo Espirito Santo; porque vá em mais auge

iiii-.iito a lei-ra, cacudño aella escravos pela muita mortandade que houve

do izcntio; pois se impede o il-os buscar ao sertão, e não havendo gentio,

totalniciite se acabará dc perder a terra.

a Agora é muito necessario dar a V. S. relação larga da disposição da

terra. para que esteja informado e conforme a isso ordene V. S. sobre o'

proviiiicnto della como lhe parecer justiça e bem de sua fazenda, e do que

passou nesta camara com Manoel Rodrigues de Moraesdepois do aviso a

V. S., e porque para o lazer é necessario sermos nesta mais largos, do que

queriamos, não nos tenha V. S. por enladonlios; pois convém a seu

serviço.

a Nesta costa desde doze leguas do Cabo Frio para o Norte até a terra

alta de Santa Anna, que esta em 28 grãos e meio, segundo o foral, lia

cento e oitenta leguas : cem de Martim Alfonso de Souza, e oitenta de Pcdro

Lopes de Souza seu irmão, que o senhor rei D. João, que Deos tenha ein

gloria, Ibe deu de juro e herdade; oitenta de Pedro Lopes de Souza Íorâo,

as que herdou Lopes de Souza da Sra. D. Isabel da Gamboa de Lima, que

dizcin cá algumas pessoas que é a Capitania de Santo Amaro, cm a qual

teve capitão e ouvidor de per si, e ha muitos annos que ja nesta ilha, Capi

taiiia de Santo Amaro, não ba villa nem justiça por se despovoar, e nesta

tc-,rra lia uma villa que está na liocca da barra desta Capitania, que éa de

S. Vicente, que dizem loi povoada por Martini Alfonso de Souza, e como

foi a primeira, licou com titulo de cabeça das mais, e della uma lagoa pela

bocca da barra acima pelo rio está a villa de Santos em distancia de legua

e meia por terra: esta dizem povoára Braz Cubas em nome de lllartim

Alfonso. Em distancia de doze leguas pela terra dentro está a villa de S.

Paulo, e pela costa ao Sul distancia de dez leguas esta a villa da Conceição

de Itanhaem, e distancia de trinta leguas desta está a tlananéa; e todas

estas se iiomtíio villas da Capitania de S. Vicente, de que é tfapitâo lllartim

Alfonso de Souza, depois seus successores até Lopes de Souza. E dizem, que

a Capitania de Santo Amaro não tem villa nenhuma, que é uma ilha que

o rio de Santos laz indo por este acima; e por dentro vai outro rio fazer

outra barra para a banda do-Nordeste. a que chamão a barra da bertioga,

e esta ilba é a de Santo Amaro que lica sobre a costa: tem hoje tres ou

quatro homens que lavrâo no sitio, e fora os que ha por dentro do rio ;

mas morão na villa de Santos. A dotiqão de V. S. diz, que do rio de Curu

pari'` até o rio dc S. Vicente se cntcndcraõ dez leguas, e que dalii da banda

do Norte se porá um padrão, e cortará uma liiilia directa pelo riiiiio de

Locste. Dizciii liouiciis pilotos, que a villa de S. Vicente, c a de Santos, e a
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de S. Paulo cahcm na demarcação de V. S. (t) outros dizem que não em»

barga isso; porque foi concerto dos irmãos, que tinhão feito, que o que

cada um povoasse, ficassem as villas por suas.

‹‹ Manoel Rodriguesde Moraes veio a esta villa, e como a cabeça apre

sentou a procuração e a sentença das oitenta leguas, trinta em Tamaracá e

rifuroenta nesta costa, e trouxe uma provisão do Sr. governador geral deste

Estado D. Luiz de Souza, dizendo, nella se incluia a Capitania de S. Vicen

te. Nós demos posse a V. S. na forma do auto, cujo traslado lá mandou a

V. S. .Manoel Rodrigues de NIoraes. que diz, lhe demos posse de tudo, o

quo V. S. tiver nestas Capitanias assim e da maneira que Lopes de Souza a

possuia na conformidade da sentença, e provisão do governador, por não

haver em nada erro; porque nós nem podemos dar mais. nem tirar do

que dá Sua liiagestziile a V. S., e por isso lhe mandamos o ioral, para que

mandasse V. S. ln vêr isso bem: porque se herdou todas as cento e oitenta

leguns, peça conlirmação e se não são mais de oitenta da Capitania de D.

Isabel. que ó de Santo Amaro, não ha villa nenhuma, por isso advertimos

a V. S. mande vêr isso por ietrados. e pedir provisão para demarcação. e

mandar citar as partes para partilhas, que nós não somos cá-ietrados,

nem na terra os ha; porque não pode V. S. possuir todas as villas, que

houverem nestas cento e oitenta leguas, senão fôr tudo seu; porque todas

as villas se nomeão da Capitania de S. Vicente, e o governador mandou dar

posse de S. Vicente: logo todas as mais villas obedecem ao capitão de S.

Vicente. -

' O_ governador mandou por sua carta de aviso, se desse a posse a V. S.

por 'seu procurador, e que se não alterasse o governo até avisar a V. S., por

assim cumprir ao serviço de V S. e bem de sua fazenda. Manoel Rodrigues

de Moraes pedio vista da provisão de Martim de Sá, em que diz S. Mages

tade, o provia por tempo de 3 annos, se tanto durasse o litígio. Requeren

nos o procurador, que pois estava de posse V. S., não havia litígio: que a

provisão de el-rei era já acabada, e que o constituinte e o constituido era

uma só cousa para possuir: que S. lliagestade manda na confirmação, oo

nheção a V. S. por governador e capitão e o mettão de posse, ou a seu

procurador e o fazia capitão, que sem o ser,‹não podia acudir por suas

cousas: que o governador não podia tirar quem como procurador estava

de posse. Dissemos-lhe, que estava bem darmos cumprimento ao que

man lava o governador: respondeu que elle daria de tudo conta; e comol

vimos que estava dc posse, e a provisão de Martim de Sá dizia, que em

 

(l) inriuiño astros villas da Capitania de Pedro lopes. por ignorarem, que o nome S.

Vicente fora commnm a todos os canaesm julgarem, que só competia ao terceiro mais

Austral, e vizinho á villa de S. Vicente, o qual é o unico, que ticouwouservando a

denominação antiga, depuis que ao primeiro derão o appeliido de Bertioga; ao segun

do o dc Santos. Ao depois hei de mostrar (Liv. ill). que .Martim Alfonso na Scsmaria

de Pedro dc Góes, passada por elle quando aqui assístio, chama rio de S. Vicente ao

d|o invio, que rega a villa di: Santos, c divide as duas ilhas de S. Vicente, e Santo

. muro.



quanto durasso o litígio pareceu-nos aceitavamos, c lhe demos ocargo de

capitão a Manoel Rodrigues de Moraes. Avisou ao governador Martim de

Sã do Rio de Janeiro. aondo tinha ido a fazer certas diligencias, que diz,

lhe era mandado em serviço do eLrei, deixando ordenado capitães nas villas.

autos que fosse; e quando veio Manoel Rodrigues do Moraes a esta Capita‹

nia. já tinha partido.

a () governador por sua carta mandou a Manoel Rodrigues do Moraes

se cximisse logo do cargo, e nós seguissornos as ordens de Martim de Sá.

rnamlando-rios reprehensão por exoedermos suas ordens, dizendo, não

podíamos fazer o que fizemos, -por não termos jurislioção para isso. nem

poder ser capitão Manoel Rodrigues de Moraes sem provisão de V. S., que

assim conviuhav ao serviço de el~rei e de V.S.I_'edimos~llie com palavras de

justifiraçãmse eximisse ' nãoquiz: e porque pelo auto, que fizemos do que

succedeu. verá V. S. o fim de tudo, nos remettemos a elle, e a certidão do

escrivão. V. S. mande ver tudo muito bem. em tudo determinando este

riogocio, provendo por sua provisão em sua Capitania de capitão e ouvidor,

a quem lhe parecer. e convém ao seu serviço para bem de sua Capitania e

fazenda. I-I bom pmlera ãlz-inoiàl ltodrigues de Moraes tomar nosso conselho

fazendo seus protestos, requerendo sua justiça: que S M. o provera em

fiua relação, e não empunhar em camara; porque V. S. lhe não manda.

fazer desordens, e nós somos muito servidores de el-rci, e de V. S. e

amigos de ãlziriool Rodrigues de Moraes. sem embargo do que passou, que

hasta ser criado de V. S. para que o sejamos; e se fizemos o auto. é por

nos não ser dado em culpa; porque desejamos acortarmos em tudo no ser

viço de Deos, de Sua .llagestade o V. S. e bem commum d:sta republica:

mandamos a V. S. essa relação, para que ordenetudo em bcm. c o mesmo

fazemos ao governador geral, para prover, em tanto que V. S. não tem

aviso.. na mesma conformidade neste negocio, de modo quo redunde tudo

em bom.

a E fazemos lembrança a V. S., que é muito prejuiso om uma só pes.-l

sm o cargo de capitão e ouvidor, pelas insulencias que fazem e não em

fraudo de sua Capitania, senão desfraudo. inquietações. e ordene V. S. de

maneira. que não 'esteja vago; porque a quem se prove nas vagantes, dóe¬

lhe pouco, s-onão seu proprio interesse. E sobretudo faça V. S. o que for

servido, quo nús cumprimos com nossa obrigação christãmente no aviso

que fazemos pela obrigaçâio de nossos cargos. Esperamos terá tu-lo bom

sirccesso, o que Nosso Senhor permitia, augmentando a vida e estado de V.A

S. com prosperos c felizes suoccssos, para lho fazer muitos serviços. e a

nos mercês. Desta Capitania camara e villa de S. Vicente. Hoje Ui de Junho

de 1621 annos. Diogo Vieira Tinoco, lourenço Galmn, Antonio de

Souza. Antonio Vaz. Illanocl Lopes. n '

O procedimento do conde não podia deixar de ser sensível á condessa:

cllc a despertou do lethargo em que se conservára muitos annos descuidan

dose de requerer carta de confirmação das suas 100 leguas. Em lhe con s

tando que estava csbulhada da Capitania dc S. Vicente, logo fez esta dili

gciifri-:i e Suit .llagcsta lc concedeu-lhe a cotifirtiiagão ein Lisboa aos 22 de
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diilllo de 1621. Depois disso aos 9 de Março do anno seguinte de 1625

constituiu seu procurador geral a João de Moura Fogaça por uma cscriptiira

publica lavrada nesse dia; e aos 22 de Outubro lhe passou provisão dc ca

pitão e ouvidor das 100 leguas. No mesmo anno se embarcou Fogaça para

o Brasil e chegou á Bahia em occasião Íaiioravcl. por ter acabado D. Luiz

de Souza e estar já goverizando Diogo de Mendonça Furtado que lho suc-I

wdwi

Martim de Sá ainda era capitão-mor de S. Vicente, cuja Capitania gv.

vemava em sua ausencia Fernão Vieira 'l`avai*cs. corno havia determinado

o referido Sá em uma irovisão sua datada na cidade do Rio de Jdneiroaos'

9 de Abril de 1622. ão tenho encontrado 'os requerimentos que João de

Moura fez na cidade da Bahia ao governador geral; consta ¡iorêni ‹'o ar-'

chivo da camara de S. Vicente, que Diogo de Mendonça oproveu no lugar'

de capitão-mor e levantou a homenagem a Martim de Sá. ordenando aos

camaristas da villa capital, que o apossassein 'em nome de sua constituinte,

e mandando 'a Fernão Vieira Tavares, que 'lhe entregasse o governo,

Estes despachos lhe apresentou Fogaça na camara de S. Vicente: como

os ofliciaes della estavão firmes nosysteina de observar as provisões dos go

vernadores gcraes. semlhes servir de embaraço o direito das partes, c ¡le

mais accrescia a circumstancia de julgarem que á condessa ze não ao 'gšoirde

¡iertencião as Ii villas e toólešzuas; sem repugnaiicia ailgurna dos camaristas

e com opposição grande de lanoelpltodrigues de Moraes e Fernão Vieira

Tavares, mandarão aquelles cumprir e registrar assim as provisões d_o_ (toJ

vernador, como as da condessa. Não suppunliao mencionado Fernão Vieira

que tão cedo o privarião do governo e ou fosse com-esperanças de nellc ser

confirmado pelo conde de Monsantmou pela ambição de se conservar no

lugar emquanto durasse o pleito, declarou-se fautor do rival da coiidcssa,

unindo-se a Manoel Rodrigues, eficando inimicissimode Fogaça ¡iela razão

de ser obrigado a entregar-lhe a Capitania mor. Manoel Rodrigues foz todas

as diligencias possiveisa fim de conservar na posse ao .dito coiide; mas irão

obstante os seus iinportunos requerimentos foi apossado João de Moura aos

30 de Novembro de 139.2. Desta sorte reivindicou a condessa do Viniieyro

D. Marianna de Souza da Guerra a Capitania de S. Vicente que possuira o

gonatario de Santo Amaro por espaço de um nuno, dez mezes e alguiis

ias.

Vendo .Manoel Rodrigues que os camaristas não acceitavão seus cin

bargos, aggravou para a relação do Estado, eFeriião Vieira foi solicitar a

demanda por parte do conde na cidade da Bahia,- da qual tornou logo para

esta Capitania com ocmprego em que lá o proverão de ¡iroveilor da fawnda

real, deixando ainda pendente o litigioz Neste meio tempo chegou do reino

à aquella cidade Alvaro Luiz do Valle, a quem o conde de Monsanto liavia

constituido capitão seu loco-tenente e ouvidor da Capitania dc S. Vicente,

por cartas patentes assignadas em S. João aos t7 e t9 de Fevereiro de

1622, nas quacs se oppellitlit governador das Capitanias de S. Vir-eme o

Itaniavircá sem nuca se lembrar da Capitania de S. Amaro. Este criado t:
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procurador do conde solicitou a causa do aggravo e ella foi sentenciada Ina

relação por este modo (t).

« E' aggravado o aggravanle D. Alvaro Pires de Castro, conde de Mon

santo, pelos officiaes da camara da villa de S. Vicente, em o esbulliarem

da posse que lhe derão de 150 leguas de terra, depois de estar já nella por

tempo de um anno e dez mezes, por seu procurador bastante Manoel Ro

drigues de Moraes, ao qual foi dada pacificamente por virtude da sentença

que se deu a favor do aggravante na conformidade de uma doação de 80

leguas de terra, antigamente concedidas a Pedro Lopes de Souza, irmão

de Martim Affonso do Souza, bisavô do aggravaiitme carta de confirmação

que oiitrosim lhe foi passada, pela qual se manda aos juizes e vereadores,

officiaes do conselho, pessoas da governança, povo das-terras e povoações

dos lugares que nas ditas oitenta leguas de terras houver, lhe empossem

dellas em seu certo procurador. e lhe deixem ter, lograr e possuir, haven

do-o por governador e capitão dellas de juro e herdade, assim como forão

dadasa Pedro Lopes de Souza, a quem o aggravantc suecedeu-:provendo

em seu aggravo,vistos os autos,e como semostra que os ditos officiaes derão

posse ao procurador do aggravante, não só das cincoenta leguas de terra

que' pertencem á data das oitenta, de que foi donatario Pedro Lopes de

Souza, mas tambem lhe derão das rem leguas que forão concedidas por

el-rei D. João lll, a Martim Alfonso de Souza, não fazendo demarcações e

medições na fórma da sentença do supremo senado, que lhe julgou as dí

tenta leguas de terra ao aggravante conde de Monsanto. que manda que

lhe dêm posse dellas pelos rumos declarados na doação, o que não fizerão

os ofliciaes da 'camara da villa de S. Vicente, antes (com grande confusão

e prejuizo das partes), derão posse 'ao aggravante das suas cincoenta leguas

de terras, e das ditas cem Ieguas que lhe não pertencião, que estão todas

misticas sem divisão: e logo de umas e de outras o desapossarão, sem ou

virem, nem differirem aos requerimentos que lhes fez o procurador do

aggravante Manoel Rodrigues de Moraes ; ederãoÀ posse dellas a João de

Moura Fogaça, procuradorda condessa de Vimieyro D. Marianna de Souza

da Guerra, no que outrosim não hão procedido com menos confusão: man‹

dão que o provedor da fazenda da Capitania de S. Vicente com quatro ou

cinco pilotos, e os mais homens que lhe parecer, que bem o entendão to

dos ajiiramentados, demarque e meça as cinceonta leguas de terra, qiie

naquellas partes forão dadas a Pedro Lopes de Souza, pondo os padrões iio

lugar-assignalado pela doação que llie foi feita, e lançando as linlias pelos

rumos declarados nella, sem se desviarem delles: achando-se pelos padrões

e linhas que sodaaçarein na fórma da doação, que dentro das eincoenta

leguas de terra licão as villas de S. Vicente, Santo Amaro, Santos, S. Paulo

e outras algumas, seja restituida á posse dellas o aggravaiite D; Alvaro

Pires de Castro, conde de Monsanto. em seu certo procurador, o lhe 'dei‹

:em ter, lograr e possuir, haveiido-o por capitão e governador das ditas

,___.-fl-1_'__'_'_-______"_'°

(t) Arrhiv. da Cam. d: S. Paulo. liv. IIG Reg. til. 1623 pag. State' t3.
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villas na conformidade da doação, sentença e carta de coníirmaçño, ojan

tailiente o restituão a todas aquellas cousas, que por respeito das ditas

cincoenta leguas (assim medidas e demarcadas), lhe' pertencerem sem em

bargo de quaesquer embargos, com que se venha á sua restituição. posto

que nella se deduza dominio e posse do embargante. Bahia 8 de Novem

bro de 1623. » V

Com a sentença e provisões do eonde de Monsanto, recorreu Alvaro

Luiz do Valle ao governador geral, pedindo que mandasse cumpri-las, e

Diogo de Mendonça Furtado ordenou, o que consta da sua provisão :`

u Diogo de Mendonça Furtado, do conselho de _S,ua Magestade, com

meudador e alcaide-mór da villa do Casal, governador, capitão geral do

Estado do Brasil etc. Faço saber, que havendo respeito aoque da petição

atrás escripta diz o conde de Monsanto por seu procurador Alvaro Luiz do

Valle, e visto estar mandado em relação, que se demarquem as terras, que

nas Capitanias do Sul pertencem a elle, e a condessa, de Vimieyro, c que

das villas que a cada umficarem, se tome logo posse ;v hei por bem, e

mando aos Ioíficiaes da camara, e aos das villas e lugares, que pela dita

demarcação pertencerem ao dito conde por virtude da sua doação, e da

sentença, queo dito seu procurador llies apresentar. e certidão com o teor

dos autos do provedor da fazenda de Sua Magesladeda Capitania de S. Vi

cente, a quem a dita demarcação está commettida, lhe dem logo posse del

las, sema isso porem, ou admittirern duvida, ouernbargo algum ; e hajão

econbeção aodito conde por capitão-mor e governador das terras, villas o
lugares, que assim fiearerri dentroida dita demarcação, cumprão e guardem

as provisões, que delle dito conde lhGS ¡Qrem apresentadas, e dem a posse

ás pessoas por elle providas: e que João de Moura, ou outra qualquer pes

soa nomeada pela condessa de Viniieyro, não use nem possa usar de ju

risdieção alguma naquellas terras, villas e lugares. que coniormea demar

caçãoque se fizer. .pertencem ao -dito conde, e que ovouvidor que o conde

apresentar, mande as informações necessarias para as minas e o que con

yier ao serviço de S. Magestade para beneficio dellas, Q que tudo assim

declarado secuxnprirá iriteiramente sem duvida, ou embargo algum, sob

pena de mandar proceder contra os que o contrario fizerem com todo o rigor.

Dada na Bahia sob meu signal, e sello de minhas armas. Alberto de Abreu

afez a 13 de Novembro de itiãí-Diogo de .Uemloitç¢r_Furtado. n

Esta provisão e aquella sentença. que bem observadas darião fim a todas

as duvidas, terão occasião de maiores contendas porrnalicia do executor.

Era provedor, como tenho dito.. Fernão Vieira Tavares, aquellc mesmo

que tanto se havia interessado na victoria do conde. A este ministro sus

peito apresentou Alvaro Luiz do Valle a sentença do desemburgo. e elle

assentou comsigo compreliender as tres villas principaes nas ciucpenta

leguas de Pedro Lopes. Para isso excogitou uma divisão nunca lembrada

a pessoa alguma. e diversa da que liavião inculcadops capitães e ouvido

res antigos no tempo da primeira coutroversía. Gonçalo Aflonso. Jorge

Ferreira e Antonio ltodrigires de Almeida satisÍazião-se com incluir nas

cincoerita leguas a illia de Santo Ainaro, fazendo arepartição pela barra grati

as
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de do meio: Vieira não se comentou só com isto, quiz que a linha divísoria

corresse mais ao Sul pelo ultimo braço mais austral, para que ambas as

ilhas, e os seus fundos ficassem pertencendo ao conde de Monsanto. ^

Acircumstancia de acabarem as dez leguas de Pedro Lopes ao Norte da

Bertioga, e tambem a posse' que tomara Martim Alfonso, e havião conser

vado seus herdeiros, sem lhes disputar pessoa alguma a ilha de S. Vicente,

erão motivo sufilcienlissimo, para se julgar em casdduvidoso, que as car

tas dasdoações não fallavão da terceira barra, quando' mandavão levantar

o padrão junto aö rio de S. Vicente: mas Vieira deu por certo o contrario.

e teimou fazer por ella a divisão. Como o seu unico fim era dar as tres

villas principaes ao conde de Monsanto, não só proseguio na sua teima.

mas tambem resolveu demarcar tão sómente as dez-leguas situadas no meio

dos dous rios S. Vicente, e Curupacé. _

Penetrando Fogaça' a sua intenção, e constando-lhe que se embarcava

para odito Curupacé, ou Juquiriqueré, averbou-o de suspeito, e protestou

a nullidade de tudo quanto elle obrasse; mas Tavares, sem atteiltlera cousa

alguma, foi dar principioá medição naquelle rio. Na sua ausencia substa

beleceu Fogaça a procuração da condessa em Domingos de Freitasmdvogaiio

da villa de Santos; ao qual tambem constituio seu procurador parainos
trar o direito, por onde elle Fogaça devia ser conservadoI rios postos de

capitão-mor e' ouvidor, que estava exetcen-lo. Ambos forão esperar ao

provedor na barra da, Bertioga, quando voltava de Juquiriqueré; e o que

lá se passou. consta' de uma certidão, que ainda se conserva no archive

da camara de S. Vicente, e anda junta aos-autosdo aggravo interposto por

parte da condessa, e de João de Moura Fogaça. '

Diz a certidão: ' V

‹‹ Aos que apresente certidão por autoridade de justiçacomt) teor de

um requerimentovircm, certifica eu Manoel de Mattos Preto, escrivão da

fazenda de Sua lllagestade em esta Capitania de S. Vicente, e della dou mi

nha fé-,em como é' verdade, que o capitão-mor e ouvidor João de Moura

Fogaça, procurador da Sra. condessa de Vimieyro D. Mariannade Souza da

Guerra, fez um requerimento ao provedor da fazenda de Sua lllagestade

Fernão Vieira Tavares, cujotraslado é oseguinte. Anno do nascimento de

Nosso Senhor Jesus Christo de 'mil e seiscentos e vinte quatro, 'aos doze

dias do mezde Janeiro do dito anno na Capitania de S. Vicente costa do

Brasil, defronte da fortaiezada Bertioga, e barra della, appareceu o capitão

mór e ouvidor João 'de llloura Fogaça, como' procurador bastante da Sra.

condessa de Vimieyro, c por elle foi dito ao provedor da fazenda de Sua

Magestade Fernão Vieira Tavares, que elle requeria a sua merce da parte

de Sua Magestade désse juramento dos Santos Evangelhos aos pilotos, que

elle proVedor trazia em sua companhia, coin os quatro que elle dito trazia,

para 'que declarassem todos sob cargo do dito juramento quantas leguas

havia do rio de Curupacé até a barra da Bertioga, rio de S. Vicente, que

assim se chamazfos quatro pilotos, que elle dito provedor trazia em sua

companhia. erão os seguintes z João Salgado, lllanoel Ribeiro Corrêa, Ro

que Pires Poço, Adrião Ferreira ; c os quatro que elle capitão-ater e ouvi
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Antonio Alvares da Silva, o Sebastião Gonçalves; e o provedor disse, que

vinha de Curupacé. pude mettera o primeiro padrão na conformidade

da .sentença e doação do conde de Monsanto, e quesóinente trazia cornsigo

os ditos quatro pilotos, e' que por ora não tratava do segundo padrão, que

havia de ser no rio de S. Vicente conforme a dita serrtença, e doação, a

qual diligencia havia da fazer com muita consideração; porquanto este

padrão, e marco era o demais importancia, e oem que consistia a justiça,

e o direito das partes; o que havia de fazer com os ditos pilotos, e com

mais outros, e alguns homens velhos antigos, que bem entendiño qual ó

o dito rio na fórma da dita sentença, e doação, pelo quepor ora não cabia
fazer-se a diligencia, que o capitão-mor requeria; ao que logoo Idito capitão

mór, como procurador. requereu perante elle provedoraos pilotos._que

declarassem(visto o provedor lhes não querer dar juramento)quantas_ leguas

havia do rio Curupace até a barra de S. Vicente, a que chamão Bertioga,

epelos ditos pilotos todos juntos em altas vozes foi dito, que do rio de

Curupacé, donde vinhão, até aquelle, onde elle dito procurador estava. erão

dez leguas exforçadas até doze pelas suas cartas. Outrosim foi requerido o

dito provedor, para que declarassem os ditos pilotos. se aquella era uma das

barras de S. Vicente; e por elles todos juntos, cada um de per si foi dito,

que aquella era a barra da Bertioga, e do' rio, por onde se vai a S. Vicente.

llequereu mais o dito procurador da Sra. condessa, que declara =sen1 «s

ditos pilotos quantas leguas havia do rio Curupacé, donde vinhão, ao der

radeiro rio de S. Vicente, ao que responderão todos juntos diante do pro

vedor, que por suas cartas erão quinze. ou dezeseis leguas. Outrosim pelo

dito .procurador da dita senhora foi dito ao provedor, que visto adecla

ração dos pilotos, e não passarem as dez leguas dali` e faquelle rio ser um

braço de S. Vicente, e quarenta ecinco leguas, que Sua ltlagestade dú ã

condessa de Vimieyro sua constituinte, começarem daquelle proprio rio,

onde, fazia seus requerimentos, protestava, e não consentia metter-se-lhe

marcos em suas terras, e defender da maneira que Shltlagestade lhe dava

lugar. os quaes requerimentos fazia, salvo o direito de nullidade; por
quanto lhe tinha posto suspensões, e tinha vindo com embargos, eI appel

lado das taes medições. 0 que visto pelo dito provedor, disse, que já tinha

respondido, e que por ora não havia outro lugar. Do que de tudo fiz este

termo a requerimento do capitão-mor e ouvidor, procurador da Sra. con

dessa, onde os ditos pilotos se assignárão, eeu Manoel de Mattos Preto,

escrivão da fazenda de Sua Magestade, que o escrevi no dito mez, e anno

atrás declarado, que são'_1'2 de Janeiro de 16-24. » ' _

' , 0 dia 29 do referido mez de Janeiro escolheu Fernão Vieira Tavares,

,para concluir a medição; e qual fosse o seu procedimento neste dia, attes

tão os officiaes da camara n'outra certidão tambem junta aos autos ja

allegados : ` . .

, ‹‹ Os officiaes da camara desta villa de S. Vicente abaixo assignados cer

4tilicamos, como aos vinte nove dias do mcz de Janeiro deste presente anno

de mil e seiscentos e vinte quatro, indo o provedor da fazenda de Sua Jla
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gestade Fernão Vieira Tavares metter um padrão np rio desta villa por vir

tude de uma sentença 'da relação deste Estado. indo em sua cgmpanhia o

capitão-indir ouvidor, que ao presente servia João de Moura Fogaça, outro

sim procurador da condessa do Vimieyro D. Marianna de Souza da Guerra,

entre os quaes o dito provedor da fazenda. o o capitão-mor ouvidor houve

algumas palavras de dilierença antes que partissem desta villa ao dito elfeito,

ao que os ditos officiaes por boni da paz o quietaçáo, acudimos e fomos em

pessoa para evitar algumas dissensões, que se presumia poder haver no lu

gar do ditopadrão; e chegando nós todos ao lugar pelo dito provedor depu

tado para isso, se foi edito provedor a um penedo, que está n'agua salgada

junto da terra da banda desta villa, e mandou aos pilotos quecornsigo levava

tomar rumo pela agulha, para saber onde havia de fixar o dito padrão, ao

que ellos satislizerão, e o dito provedor em virtude disso mandou botar fóra

da canoa, onde ia. uma pedra que já levava preparada para marco: 'e a este

tempo acudio o dito caÃtiuão-mór ouvidor João de Moura Fogaça em altas
vozes,comoprocurador a dita condessa de Vimieyrmdizendo-llre, eifazendo

lhe requerimentos ao dito provedor, que não puzesse o dito marco' naquelle

lugar; por quanto as dez leguas, quo Sua Magestade dava ao conde de Mon

santo do rio de Cttrupacé até o rio de S. Vicente, se acabavãoí largamente da

banda do Norte do dito rio na outra boca, e barra de SxVicente. que por

outro nome se chama Bertioga; eque do rio de Curupacé nte aquellef braço

da banda do Sul, rio, onde mettia o marco, erão quinze leguas, e que as

sim o perguntasse o dito provedor aos pilotos que comsigo trazia, e aos

outros quatro que aliestavão presentes; e protestava com seus ditos de não

consentir que o dito provedor como seu inimigo lhe mettesse ali marco, e

que só medindo as dez leguas na fórma da sentença da relação deste Estado,

onde ellas acabavão no braço do dito rio da banda do Norte, o puzesse;

porque queria obedecer á justiça, e irão por consentir em nada; porque

tinha vindo com embargos á execução, porém que naquella paragem não

queria consentir em tal marco: e aos ditos requerimentos o dito provedor

respondeu, que elle 'não era seu inimigo; mas que dava cumprimento ao
que Sua Magestade lhe mandava, e pondo penasÀ ao dito capitão ouvidor de

quinhentos cruzados, e dous annos de degredo para Africa, lhe não per

turbasso a diligencia quelhe era commettida, e mandou a seu escrivão

tomasse todos os requerimentos que o dito capitão e oiividor lhe tinha feito;

ao que insistindo o dito capitão em não deixar lixar o dito marco no dito

lugar, o dito provedor nomeou, e houve em lugar de padrão c marco, 0

pcncdo atrás dito, que [ixo estava na agua salgada: ao que acudio logo

Domingos de Freitas. que dizião ser procurador da condessa de Vimieyro,

gritando, o appellidando em altas vozes a d'el-rei, deitando tres pedras

sobre o dito marco, que lhe acodissem as injustiça e força, que lhe fazia o

provedor, por ser inimigo della sua constituinte dita condessa, eque com

poder do seu cargo lhe tomava cinco ou seis leguas de terra, dando-as ao

«onde do Monsanto. E que o dito provedor não corresse mais com a tal

obra por diante. Nos rcqueria tambem, que visto o provedor o não querer

ouvir, conto juizes, e cainara desta villa, o ouvissimos: ao que lhe respon
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não houvesse dissensões, e que assim orequeriamos da, parte deDeos, e

de Sua Magestade: ao que requereu mais o 'dito capitão 'c ouvidor, que

fizessémos perguntas aos ditos pilotos que estavão presentes, debaixo do

juramento que tinhão recebido, declarassem as leguas. que 'havia 'do rio do

(Iurupucé, áquelle onde se punha o marco; ao que ouvimos responder os
ditos pilotos em altas vozes,'quo crãoquinze leguas; ao que Isem embargo

de tudo o dito provedor houvepor mettido o marco, onde dito temos, mar

cando dali a, tem para osertãmsem ahi do tal marco deitar linha alguma.

E isto é, o que passou na verdade; e 'por nos ser pedida apresente, a

mandamos passar, demos e assignamos, e vai sellada com o sello que nesta

camara serve em os 5 diasdo mez de Fevereiro de 16% annos... a

Os camaristas n-:io explicão bem qual seja o penedo, que ficou servindo

de marco por determinação do provedor. nem hoje ha quem nos possa dar

esta noticia. Com tudo nos autos vem uma resposta dc 'Alvaro Luiz do Valle,

a qual supre bastantemente aquella omissão. Diz ella: ` ' 4

a Respondendo a citação. que se me fez, como procurador do conde de

Monsanto, donatario desta Capitania, digo, que por parte do dito conde se

requerem ai sua' justiça, e se mostrara. que ol provedor da fazenda de Sua

hlagcstade pôz o padrão no rio de S. Vicente. e na parte, e lugar, ondediz

a doação do conde, e da condessa ; porque ellas ambas dizem uma mesma

cousa. qucé no rio de S. Vicente na parte do Norte,e diza da` condessa no
braço da parte do Norte, e ahi está posto: porque o rio, e barra de iS. Vicen

tc tem uma ilha na bocado dito rio, e barra que divide as aguas em dous

braços, um da parte do Sul, por onde entrão os navios, quando alli vão,

e outro da parte do Norte, e nesta mesma parte está posto' o padrão, e não

quer o procurador da condessa este braço, senão que orio da Bertioga seja

braço de S. Vicente... » ¬

Em se combinando a resposta do Valle com a certidão dos camaristas,

logo se conhece, que o provedor determinou servisse de padrão uma rocha

da ilha de S. ' Vicente, cria-la pela natureza junto a umaprainha contlgna

ao outeiro, a que agora chamão do Mudo, a qual prainha 'queria o dito

provedor,'que fosseo braço do rio de S. Vicente, onde a carta de Martim

Affonso manda levantar o padrão, queria, digo, com o fundamento de ala

gar-se ella nas occasiões de preamar, formando só então um braço incons

tante entre a ilha de S. Vicentqe o referido outeiro do Mudo, o qual ou‹

teiro só nas taes occasiões de maré cheia parece ilhasegundo me-assegurirâo'

varias pessoas muito veridicas, com quem me informei. Todas protestão,

que tem hido calçadas da villa de S. Vicente ao mencionado outeirodo

Mudo, e passado pela praia, a que o provedor deu o nome de braço da parte

do Norte, sem molharem os sapatos, por estar ella unida a ilha 'de-S. Vi‹

cente, e ficar enxuta nas Ihoras de maré vazia. Eis-aqui o celebre braço do

Norte, onde o executor da sentença erigiu o padrão.

Como na sua provisão ordenuva o governador geral, que o provedor,

depois de demarcadas as duas Capitanias. attestasse quaes erão as terras, e

villas competentes a cada um dos donatarios,e aos camaristas mandava que
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ästituissem ao condenado quanto se achasse pertencer-lhe; com este fun

'rnentp apresentou. 'Alvaro Luizdo Valle aos ofliciaes da camara de S.

Vicente nodia_6 de Fevereiro de 1fi21t os autos da medição, certidão do

provedor, sentença da .relacãme provisão do governador geral, requerendo.

que ppossassem a seu constituinte das tres villas S. .Vicente Santos, e S.I

Paulo, visto .demorqrem nas .dezleguas dc Pedro Lopes, segundo constava

dos documentos por elle oiierecidos. Achava-se ausente em S. Pauloocapi

tão-mor João de Moura Fogaça,e Domingosde Freitas oppôz-se fortemente

ao requerimento de- Valle, supplicando, que não desapossassem a condessa

das villas, e terms existentes .ao Sul da barra vda Bertioga,Y e a Fogaça ,con

servassem nos postos.dc capitão 'e ouvidor da Capitania de S. Vicente, e

concluiu appellandoautc omnia dc todo o procedimento contrario à sua

rewzão- . . . .

. A Valle dcferirão os vereadores, como pedia, e a Freitas responderão:

u Não somos juizes nesta causa-mais, que para dar cumprimento a sen

tença da relação, e ã provisão do Sr. governador geral Diogo Furtado .io

lllcndonçigem que nos :nanda não admittamos diivida, nem embargo algum

mais, do que dar cumprimento ao que Sua Magcstade manda, conforme

as diligencias commettidas ao provedor, conforme os autos, que disso se

fizerão; e remetternos tudo á relação com o traslado da provisão do. Sr. go

vernador, evpapeis. quenecessarios forem. Em os 6 de Fevereiro deõãzt. ››

Depois de assim despachado o procurador da condessa, darão posse ao

conde, de todos osI lugares conteúdos no auto da dita posso, o qual diz:

‹‹ Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cliristo deinil seiscentos

e vinte quatro aunosmsta .villa deS. Vicente em õucauiara della, estando

juntos nella os officiaes, a saber, Pedro Vieira juiz , Pedro Gonçalves Meira;

João da Gosta, Salvador do Vallc,, vereadores ,- e o procurador doconcellio

Gonçallo Ribeiro, perante elles appareceu Alvaro luiz do Valle, procurador

bastante do conde de Monsanto, donatario desta Capitania, e nos apresentou

em camara a sentença da relação, e provisão do Sr. governador Diogo de

Mendonça Furtado, c a doação do dito conde, e a certidão com o teor

dos autos, que o provedor fez da demarcação por virtude da sentença da

relação, e provisão do governador, e requereu em virtude da dita sentença

e. provisão, e doação, lhe dessem posse da dita Capitania de todos as villas

e povoações c terras que ltavía do rio de Curupacé até o rio de S. Vicente

que é cabeça desta Capitania, da villa de Santos, e S. Paulo, e as mais, quo

dentro do dito limite estiverem e logo os ditos -officiaes tomarão a dita sen

tençm-.provisãoy e doação, e lhe puzerão: cumpra-se, e registre-se; e cm

virtude da dita provisão, e sentença, darão logo posse ao dito conde, e a seu

procurador Alvaro Luiz do Valle conforme az doação, e sentença da relação

o a certidão dos autos, que o. provedor faz da demarcação. E derão .mais

posse ao dito conde da jurisdicção desta villa, e de todas as mais nomeadas

na certidão, como é cabeça desta Capitania, cível, e crime, e lhe metteu o

juiz Pedro Vieira Tinoco a vara na mão. c os vereadores dimittirão os seus

cargos, e liouverão por empossado ao dito conde da dita jurisrlicção, e logo

o procurador do dito conde beijou a vara, e a tornou ao ditojiiiz., dizeuzlo,



que servissem seus cargos, fazendo em tudo justiça. Eodito procurador

andou. e passeou pela casa da camara, e foi em companhia dos ditos offi

ciaesá praça da dita villa passeando-se por ella, e subiu no pellouritllro,

pondo as mãos nos ferros delle, de maneira que 'logo tieou o dito conde

mettido de posse por seu procurador da jurisdicção da dita villa e Capita

nia civel, e crime; e assim mais lhe darão posse de todos os direitos, c des
tributos, pensões da ditaI villa. e Capitania, que por meio da sua doação, e

foral, lhe forem devidos; e mandárão, que todas as pessoas. que 'ao dito

conde devarem pensões, ou outros quaesquer direitos conforme o foral,

lhe acudisseiil com ella. E de tudo mandarão fazer este auto, ao qual o

procurador da condessa de Vimieyro disse, que tinha embargos; que lhe

dessem viste. para os formar. 0 qual auto os ditos oflieiaes assignárão com

o dito Alvaro Luiz do Valle com as testemunhas, que forão presentes, Mu

noel Fernandes do Porto, Leonardo Carneiro. Pedro Lopes de Moura, que

assignárão com os ditos ofliciaes, e procurador. Mtmdárão, que desse vista

ai condessa ue Vimieym, pedindo-a. Eu Gaspar de Medeiros. que o escrevi

em ausencia do escrivão da camara. N. N. N. »

Não declarou Gaspar de Medeiros o dia. em que lavrou este termo; porém

do despacho. que os officiaes darão a Domingos de Freitas, e dos termos

da homenagem, e posses dadas em 6 de Fevereiro a Alvaro Luiz do Valle,

como ouvidor e capitão-mor, collige-se, que nesse mesmo dia foi apossa=

do o conde. ` ' ~

No dia seguinte 7 do proprio mcz de Fevereiro de 10% remettêrão os
vereadores de S. Vicente aos de S. Paulo uma carta precatoria; Ina qual

declarão as villas, e lugares incluidos pelo provedor nas dez leguas de Pci

dro Lopes, unicas, que elle demarcou. Dizia a precatoria :

‹‹ Os ofticiaes da camara desta villa de S. Vicente, cabeça desta Capitania,

ao diante assignados, fazemos saber aos senhores officiaes da camara da'

S. Paulo, a quem esta nossa carta fôr apresentada, em como nesta camara

appareceu Alvaro Luiz do Valle, procurador bastante docopde de Monsanto

e nos apresentou uma provisão do Sr. governador geral deste Estado Diogo

de Mendonça Furtado, da qual o teor é o seguinte; Diogo de Mendonça

Furtado (t). E sendonos assim apresentada a dita provisão, em cum

primento della, e da sentença da relação, doação do dito conde dcertidão

do provedor da fazenda Fernão Vieira Tavares, com o teor dos autos, tudo

na forma da dita provisão, demos posse ao dito Alvaro Luiz do Valle, como

procurador bastante do dito conde de Monsanto, desta villa de S. Vicente;

da villa de Santos ; desta villa de S. Paulo; e da villa de Santa Anna de Mogi

da ilha de Santo Amaro; e da ilha da S Sebastião e povoação da-terra firme

que está defronte da dita ilha, por as ditas villas, ilhas e povoação entra‹

rem na demarcação, que está feita pelo dito provedor, desde o rio Curupacó

até o rio de S. Vicente, tudo pertencente ao dito conde na fórma da certi‹

dão do dito provedor da fazenda, e autos, conforme a dita sentença da re

 

(t) Esta provisão já tica acima copiada.
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lação, edoação do dito conde, da qual posse se fez auto assignado pelo dito

Alvaro Luiz do Valle, e por nos: e sendo-lhe dada assim a dita posse, o

dito Alvaro Luiz do Valle, nos apresentou mais duas provisões do dito

conde; uma, para servir de capitão governador, seu loco-tenente, com o

cumpra-se do Sr. governador geral; e outra, para servir de ouvidor, dos

_quaes cargos em virtude das ditas provisões, e cumpra-se do dito governa

dor geral, lhe demos posse delles, e os está servindo actualmente: e por

quanto João de Moura Fogaça foi provido nos ditos cargos pela condessa

de Vimieyro, não pode já agora uzar de jurisdicção alguma conforme a dita

provisãodo Sr. governador geral, o qual João de Moura Fogaça se diz está

nesta villa, requeremos a vossas mercês da parte de Sua Magestade, e da

nossa lhe pedimos por mercê, que sendo-lhes apresentada esta-nossa carta

a cumprão, e guardam, e em cumprimento della mandem notificar ao dito

João de Moura Fogaça, para que desista dos ditos cargos, e não uze mais

de jurisdicção alguma nas ditas villas ilhas, e povoação declaradas atrás; e

de vossas mercês assim o cumprirem. faráõ o que são obrigados a fazer,

por bem de seus cargos, o que Sua Magestade manda, o que nós tambem

faremos, quando por semelhantes cartas nos fôr pedido, e requerido; e por

certeza doque dito é, vai esta por nós assignada, e sellada com o sello, que

nesta camara serve. Feita em esta villa de S. Vicente aos 7 dias do mez de

Fevereiro de 1624 annos, e eu Gaspar de Medeiros, tabellizio publico, e do

judicial, nesta villa de S. Vicente, que ora sirvo de escrivão da camara, a

fiz escrever, esubscrevi. N. N. N. »

Vendo -se a condessa esbulhada de S. Vicente, villa. que sempre fora

capital das com legnas deMartign Allonsme ao conde apossado não só desta,

mas tambem das. duas deSantos, eS. Paulo; ordenou, que-a de Nossa

Senhora da Conceição deltanhaem servisse de cabeça ao resto das terras,

que lhe davão obediencia. _ Daquella novidade, e desta providencia necessa

ria, resultou augmentar-sea confusão, e ficar tudo em desordem: dahí

por diante não se deu a pessoa alguma o titulo de donatario de Santo Amaro

por não uzarem delle os Srs. da casa de Monsanto; os herdeiros de lllartini

Aflbnso nunca mais se nomeárão donatarios da Capitania de S. Vicente,

como havião feito seus antepassados até a morte de Lopes de Souza,e deste

titulo usavão os sucoessoros de Pedro Lopes, que antes se dizião donatar ios

de Santo Amaro. Em fim depois disso chamarão Capitania de S. Vicente

a tudo quanto dominava o conde, assim proprio. como alheio, e Capitania

de .Itanhaem as .terras subordinadas primeiro á casa do Vimieyro, e depois

á da ilha do Principe, a quem se transferio a propriedade das cem leguas

pelo casamento do conde Luiz Carneiro com D. Marianna de Faro e Souza,

a quem seu irmão D. Diogo de Faro e Souza, senhor da casa do Vimieyro,

deu em dote com faculdade regia a Capitania de S. Vicente de cem leguas,

por escriptura lavrada em Lisboa no anno de' 1655.

Neste pó se conservarão ambas as Capitanias desde a éra de 1624 até o

anno dc 1679, em que o conde da ilhajrancisco Luiz Carneiro reivendicou

tudo, quanto pertencia a sua casa, e occupava a de Monsanto. Tendo-lhe

cl-rei passado carta de confirmação por successão das cem leguas doadas
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a Martim Alfonso, constituio sen procurador a Luiz Lopes de (Icirrallio, e

este repoz, ainda que por breve tempo, a Capitania de S. Vicente iio seu

antigo estado. Na cidade da Bahia, oiide se achava, apresentou ao ouvidor

geral do estado a carta de confirmação, e requereu, que, visto ter o sobera

no feito aquella mercê ao conde seu constituinteaiiiindasse aposaa-lo de to

das as villas, lugares, que houvesse possuído Martim Alfonso. e seus lier

deiros,sem coritradicção de pessoa alguma. Foi attendido o seu requerimento

e conseguio uma carta de diligencia deste teor (1): ‹‹ D. Pedro por graça

‹le Deos Me enviou a dizer por sua petição por escripto o conde da ilha

do Principe por seu procurador Luiz Lopes de Carvalho... llie rnaiiilasse

passar carta de diligencia, ¡iara em virtude della se llie dar posse de todas

as villas, e terras da dita Capitania iia forma de sua doaçãmcoiiio as possui ra

o dito Martim Affonso de Souza, e eu mandava, e receberia inerce. .. Em

virtude do qual despacho se passou a presente minha carta de diligenciu,

pela qual vos mando a todos em geral e a cada um em particular, que,

tanto que vos for apresentada, sendo primeiro pelo dito meu ouvidor geral

assignada, e passada pela minha chancellaria em seu cumprimento da

reis, ou mandareis por um ot`licial de justiça de ante vús dar posse ao sup

plicante o conde da ilha do Priocipejrancisco Luiz Carneiro de Souza por

seu procurador bastante das ditas cem leguas de terra, c de todas as villas.

e terras da dita Capitania em sua petição declaradas atrás, nesta incorporada

na fórma da sua doação, que com esta vos sera apimentada, assim e da

maneira que as possuia Martim Alfonso de Souza. e como eu mando na dita

doação, e como as tinlião, e possuído os donatarios antecessores do dito

supplicante, tudo na forma da lietiçiio. e doação... E sendo caso, que

por parte de alguma pessoa,ou pessoas venhãocomembargos ao cumprimento

destacarta,vós delles não tomareis conhecimentmposto que sejâo de receber,

antes os remettereis a este juizo de minha ouvidoria geral do cível, aonde

pertencem, sem embargo delles esta íareis cumprir, e guardar, assiin e

da maneira que nella se contem... . Dada nesta minha cidade do Salvador,

Bahia de Todos os Santos, aos 26 dias do mez de Setembro de 1678 annos.

0 Principe nosso senhor o mandou pelo Dr. João de Góes do Araujo, do

seu desembargo, seii desembargador e ouvidor geral do civel com alçada

em todo este Estado do Brasil.... ››

_ Depois de obter a carta de diligencia, sollicitou Luiz Lopes na mesma ‹:i

dade da Bahia uma certidão passada pelo escrivão da provedoria-mór da fa

zenda real.e outra na villa de Santos; tambem extrahida dos livros da fazen

da real, cujo teor e o seguinte (2):

‹‹ O capitão João Dias da Costa, escrivão da fazenda real do Estado do

Brasil, e da matricula da gente de guerra do exercito delle, e presídio desta

cidade do Salvador, Baliia de Todos os Santos, por Sua Alteza dtc. cerlilico

Í

 

I (t) Archivo da Cam. dc S. Vic. autos da posse, que lomono conde da ilha do

trincipc.

(2) aiiios supra.
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que revendo os liyros da mesma fazenda, que estão cm meu poder, achei

um zintigo, que começa a escriptura ‹lelle pelo traslado do regimcntodos

provedores das Capitanias. e villas do Estado do Brasil de como onde servir

e a fol. "22 v. delle consta estar registrado o traslado dc uma doação. cujo

titulo é o seguinte : Traslado da doação da Capitania de S. Vicente, de

que e' capitão Martim Affonso de Souza. E logo adiante da dita doação

está registration foral della a ll “Züdo dito livro,dado pelo Sr. rei D. João Ill

da data ‹lc7 dc Outubro de 153.5, cujo titulo diz: traslado do foral da

Capitania de S. Vicente, de queécapitão Martim Affonso de Souza. E em

outro livro antigo. que tem por titulo; livro de registros dos ordenados e

mnntinzentos dc. que começou no t' de Abril de täit) consta delle a tl. 2G

estarem registrados tres alvarás passados em Maio do anuo de 155!» cujo

titulo diz : traslado das tres provisões de cl-rei iiosso senhor dos ordena

dos. de que fa: mercê, e hade ltaver Simão de Oliveira, vigario da villa

de S. Vicente, Capitania de Martim A onso de Souza; e nos ditos alvarás

faz a mesma declaração da villa de S. icente. Capitania de Martim Affonso

de Souza. F. na dita ll. v. está uma provisão do mesmo senhor rei D. João

porque faz mercê a Antonio de Oliveira. da feitoria e almoxarifado da Ca

pitania do Brasil. de que tem feito mercê a Martim Alfonso de Souza. cujo

titulo diz: traslado da provisão de Sua .-ilteza, porque faz mercê a An

tonio de Oliveira do officio de feitor e almoxarife da Capitania de S. Vi

cente de que e' capitão e governador Martim Affonso de Souza, a qual é

da data do mez de Janeiro de 1538. E a ll. 27 do dito livro esta um alvará

‹lo Sua Altcza, porque faz mercê a Antonio Tinoco (lc provedor da fazenda

da Capitania de Martim Alfonso de Souza nas terras do Brasil, passada em

Fevereiro de 1ä'+8 cujo titulo diz: traslado da provisão de Sua Alteza, de

Antonio Tinoco provedor da fazenda da Capitania de S. Vicente. E a

fl. lili está uma provisão do senhor rei D. João Ill porque faz mercê a Braz

Cubas dos cargos de provedor o contador de suas rendas. e direitos na

Capitania de S. Vicente nas terras do BrasiLde que Martim Alfonso de Souza

do seu conselho é capitãmpassada em Julho de 1551 annos, cujo titulo diz :

traslado da provisão, porque Sua Altera ha por bem, que Bra: Cubas

sirva de provedor em sua vida da Capitania de S. Vicente. Como tudo

consta dos ditos livros acima referidos, a que me reporto, e delles passei

a presente, por ser o quo achei, para constar do que o supplicante pede

em sua petição atrás por bem do despacho nella dado do provedor mór da

fazenda real deste Estado, e vai por mim subscripta e assignada. Na Bahia

aos 30 dias do mez de Agosto. José Cardozo Pereira a fez, anno de 1678.

Fiz escrever e assigno-João Dias da Costa.

a Il (t) Certifico eu Sebastião Ribeiro. escrivão da fazenda real, e almo

xarifado dcsta Capitania de S. Vicente, que é verdade, que em meu poder

tenho um livro velho. que está no cartorio desta provedoria, que se irititula

li rro dos registros desta ƒeitorio da Capitania de S. Vicente, que começou

 

(t) Autos supra.
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a servir em o anno de 156%; e a fl. 23 do dito livro está uma provisão do

senhor rei de PortugaLe por nella não estar o nome do seiilior rei,fui a ver

ao diante, se se nonieava o real nome. achei outra provisão passada a fl. t7

ein 18 do mcz do Junho de 1551. com que infcri serem ambas passadas

pelo senhor rei l). João Ill que Deos liaja,e ordena o senhor rei pela primeira

provisão a fl. do dito livro, e diz, que a requerimento dos rnoradores da

Capitania de S. Vicente. do que Martim Alfonso de Souza do seu conselho,

e capitão. niandava se fizesse uma fortaleza na Bertioga, para a qual linvia

por bem, que dos direitos, que tinha na dita Capitania, se gastassem dous

inil cruzados nas obras da dita fortaleza. e que dns redizimas da dita Capita

nia, pertencentes ao dito Martim Affonso de Souza. se gastasseni mil cruza

dos; passada em Alineiriin aos 25 de Junho de 1551 anno. E a ll. 19 do

mesmo livro esta registrada uma provisão, cujo teor é o seguinte: Martim

Affonso de Souza, do conselho d'cl-rei nosso senhor, capitão c governador

da Capitania de S. Vicente no Brasil die. Mando a vós Braz Cubas, que ora

tendes o cargo de arrecadar minhas rendas, que tenho na dita Capitania, ou

a quem tiver cargo de arrecadar as ditas rendas. que dellas dêm,e entreguem

mil cruzados a pessoa a que se entregar o dinheiro, que el-rei nosso senhor

inan‹la dar para a fortaleza. que se liade fazer na Bertioga, e por este

conhecimento da pessoa a quem se entregar, e com certidão de como forão

carregados em receita para zis obras da dita fortaleza, os levarei em conta;

por quanto são para ajuda das dospezas da dita fortaleza, como el-rei nosso

senhor manda em a sua provisão. Sebastião de Moraes a fez em Alcoentre

a 8 de Março de 1532 aiinos. Martim Affonso de Souza. E não contém mais

a dita provisão. e por me ser mandado por despacho do provedor da fazenda

real desta Capitania o capitão Paulo Rodrigues de Lara, passei a presente

certidão. reportando-mc ao dito livro, que em meu poder fica. Em Santos

aos 23_dias do inez de Abril de 1679 aiiuos. Eu sobredito escrivão, que o

escrevi. ››

l-lm S. Vicente apresentou Luiz Lopes de Carvalho aos officiaes da camara

as cartas de diligencia. e confirmação; e provando com certidões copiadas,

que a ltfai-tiin Alfonso fizera el-rei D. João Ill mercê da Capitania de S.

Vicente. pediu, que o mandassem apossar desta Capitania e suas villas,visto

ser iiotori‹›, queo dito Martim Alfonso, Pedro Lopes, e Lopo de Souza. as

liavião possnido pacificuniente. Não lhe deferirão os vereadores; porém

aggravando Lopes, roforniarão o seu despacho, e não só cumprirão a

carta de diligeucin, mas tambem apossárão da Capitania de S. Vicente

ao conde da ilha em 28 de Abril de 1679, segundo consta do auto

seguinte (1):

a Anne do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos

setenta e iiove annos, aos vinte oito dias do mcz de Abril do dito anno nesta

villa de S. Vicente, cabeça desta Capitania. em as casas do senado da ca

mara dclla, estando em vereação os juizes ordinarios o capitão Domingos

 

{l) Autos supra.



de Brito Peixoto. e o capitão Francisco Calaça. e os vereadores o capitão

.Mgoslinlio ‹la (iuerrtno capitão Manoel de Aguiar, e Manoel Ilodrigties de

Azevedo, e o procurador do conselho o capitão Sebastião Vieira de Souza,

perante ellcs o capitão Luiz Lopes de Carvalho. procurador bastante do conde

da ilha do Principe Francisco Luiz Carneiro e Souza. apresentou aos ditos

ofliciacs da cainara uma doação. pela qual Sua Alteza, que Deos guarde.

fazia mercê ao dito c‹›ndo da Capitania de cem loguas de teria por costa neste

Estado. a qual foi concedida pelo senhor rei l). João Ill a Martim Alfonso

de Souza. tmsavô do dito conde. e por quanto a dita doação era confirmada

por Srta Alteza, e trazia o cumpra- se do governo geral deste listado, e pelos

desembargadores'da relação delle, juntamente apresentoua carta de dili-z

gencia contcúda tiestes autos atras, e em virtude da dita doação, e carta de

tliligencia, requereu aos ditos ofliciaes da camara. lhe dessem posse da dita

tL-ipitania, e villas della, como cabeça da dita Capitania do dito Martim Af

fonso de Souza; e porquanto os ditos officiaes da camara repugurirão dar

a dita posse, como destes autos se vê pelas razões em seu despacho decla

rodas, o dito procurador aggravãra para o dosombargo da relação do Estado,

e viera com a petição de aggravo a estes autosjunta. a qual sendo vista pelos

ditos ofticiaes da camara. e as cortizloos. que por parte do dito conde so

apresentarão. pelas quaes consta ser a dita Capitania de Martim Alfonso do

Souza do cem leguas de terra por costa, deferirãr) com o despacho atrás, e

em virtude delle apossárão ao dito capitão Luiz Lopes de Carvalho em nome

de seu constituinte de todas as villas da Capitania, que possuio Martim Af

fonso de Souza na fôrma da ordem de Sua Alteza. e o dito procurador em

virtude da dita posse passeou pola dita casa da camara. abriu portas,janollas,

e fechou, e foi ao pellourinho, e por. as mãos nos ferros, dizendo uma, e

doas,e tres vozes em alta voz tomava posse em nome de seu constituinte de

toda a Capitania, e villas, que possuiu o dito lllartim Affonso de

Souza, e de toda a jurisdicçãti della civel, e crime, na forma da sua

doação, o se havia alguma pessoa. que fosse contra a dita posso; e por

não haver quem lhe impedisse, e os ditos ofticiaes o houverão por

apossado da dita Capitania, e do todas cousas pertencentes a ella, em

que todos se assignárão, o eu Antonio llladeira Salvadores, escrivão da

camara que o escrevi. ››

Em consequencia desta posse ficou o conde do Monsanto não só sem as

ilhas de S. Vicente e Santo Amaro, com as villas situadas nellas, e rios

seus fuodos,que não erão suas; mas tambem da villa.e ilha de S. Sebastião,

que certamente lhe iiertencião, por se comprehendcreni nas dez leguas de

Pedro Lopes. Como os senhores da casa de Monsanto havião tomado posse

com o titulo de donatarios de S. Vicente; averiguando-se nesta occasião,

que lhes não pertencia a tal Capitania, assentárão os vereadores, que nada

ora seu, e tudo competia aos herdeiros do donatario fundador da villa de

S. Vicente. EmÍim praticou-se o estylo observado nas occasiões de posses;

pois quasi nunca as tomou donatario algum, sem que entrasse pela: terras

do seu vizinho.
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3* CAPITÁNIA D.\ PARAIIYBA DO SUL OL' S. TIIOMEÍ

Foi dada esta Capitania a Pedro ‹le Góes da Silveira, que andava na armada

de lllartiiri .Âlfonso de Souza, e havia :lcom pan hado a Pedro Lopes de Souza,

na exploraiçíio das costas do Brasil. Dizem uns, que a doação que lhe fev. el

rei l). .loão lll,fôra de trinta leguas dc costa,outros que de trezolegiiasmntre

os limites das terras de Vasco Fiernziiiiles Coutinho, e as de Martim Alfonso

de Souza. 0 seu foral foi passado em 29 de Fevereiro de 1536.

De posse de suasterrasJiahitaitlas da nação Goitacaz, Pe‹lrodeGtics.julgou

fundarc fortifiear na margem do rio Parahybamm povoado para servir de ca

pital.a sua Capitaniârque se chamou de S.'l`homú.e ao depois Cznnpos dosGoi

tacazes (Guaitau-.oniopi-Campos de delicias). Não se demorou Pedro de Góes

da Silveira muito teuipo ali. porque partiopara Lisboa. onde se associou rom

Martini I-"erreirme ambos vindo para o BrasiLtroxerão varias familiasparailar

couieço ã colouisuçãii das terras,e todo o necessario para fortilicar, garantir

e atigmentar a sua colonia. Desembarcaudo elles no rio Parahyba no anno

de l5'›0,viverão em paz com os naturaes do pai1..poi' espaÇo dedous annos.

Aggraviidos os Indios pelos novos povoadoresJiverão de entrar em luta com

clles,c por cinco annos incessantemente permanecendo emcrua guerraJaltos

de soccorros.co‹loriata rio airruinado.abundonarão o pair.. Conta-sc que Vasco

Fernandes Coutinho, donatario da (Íapitariia do Espirito Santo. sabendo do

estado em que estavão os colonos de S.'l`homé.osmandou couduvir para as suas

terras,recebend0 em sua casa a Pedro de Góes. que depois de residir com

elle algum tempo se retirou para Lisboa. Dizem. que Pedro da Goes depois

fez exforços para restabelecer a sua Colonia, porem lutando c‹›m as mesmas

difliculdades a abandonou :e foi por isso,que em companhia de Pedro Lopes

de Souza, seguiu para o rio da Prata, e lá morreu de naufragio.

Pedro de Góes deixando dous saccessores.um delles de nome Gil de Góes,

associando-se com João Gomes Leitãofimprchendcrão colonisar S. Thomé;

porém vendo que as suas forças não pàdião com tamanho emprego de

cabedacs, julgarão para não perderem o direito adquerido. arrendar varias

¡iorções de terras aos tres irmãos. Gonçalves Corrêa, lllanoel Correa e Dinarte

Correa. os quaes de sociedade com Manoel Ayres Maldonado, João Casti

lho, Antonio Pintoe Miguel Ricardo. para crearem gado, cujos titulos

receberão em data de 19 do Agosto de 1627, do procurador bastante dos

donatarios.

Algum tempo depois deste acto de arrendamento falleceu Gil Góes, e as

terras da Capitania, tiverão de passar ao dominio da coroa, em virtude da

disposição testamentaria. A cobiça não deixou desapcrcobida esta passagem

de senhorio; o provincial dos Jesuítas, os frades Benedictinos e Carmelitas

que desojavão terras no Brasil. podirão e obtiverão sesmarias, e a pós elles

Salvador Corrêa do e Benevides,c Martim Corrêa de De posso estes das

terras da Capitania de S. Thomé,se unirão para afugentarem os lndios,o que

conseguirão, tangcndo-os para o interior. Os .Icsuilas mais sagazes que os

outros.se ião estabelecendo nas aldeas dos que conseguião haptisar: e 00m

0 andar do tempo se constituirão senhores claquclles lugares, bem como os
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Benedictinos. Os Jesuítas, e os Benedictinos com as familias dos Indios do

mesticados. e degradados que vierãmfundarão a povoação de Campos dos

Goitacazes. Salvador Corrêa de Sá e Benevides em 1652 fundou no seu esta

belecimento ruralmntre o rio Parahyba e Iguassu a capella de S. Salvador,

que depois em 167% foi considerada como freguezia.

Diz o auctor do Diccionariotleograpliico que já nesse tempo as sesmarias

se achavão povoadas pelos protegidos dos 'louos dellas, e um semnumero

‹le ilegrarli-ulos, que residião no Rio de Janeiro, inquietavzio os vizinhos e

cornmettiän varios excesscssem que os delegados dos proprietarius podessem.

cohibil-os. Um ecclesiastico deputado pelo vigario geraldo Rio de Janeiro

cottseguio ajuntar no adro da igreja de S. Salvador as pessoas mais pacatas

e sisudas, as quaes como entendcssem que erão mister leis. que aiiiparas

sem e defendessem os fracos dos insultos dos poderosos, armárño o povo

contra estes. deitarzio-noâ fora da terra, elegerão uma municipalidade. armá

rão uma forca, e derão por aquelle modo ¡irincitiio á villa de S. Salvador,

que as novas .autoridades ¡iozerão debaixo da protecção iminediata do so

berano, ntanclando traslado dos actos celebrados ao ouvidor do Rio de Ja

lteirmern 1675. llntretarito obteve o visconde da Asseca do principe regente

uma concessão de 2!) leguas de terra, na .antiga Capitania de S. Thomé,

por irarta de t5 de Setembro de 167!» que lhe punha por condição expressa

de fundar ali duas villas, uma sobre o mar. para facilitar a navegação. e

outra no iriterior, para reprimir as aggressóes dos Indios, e esta nova (lapi

tinia, posta debaixo da jurisdicção do juiz de fóra da cidade de (kibe-Frio,

0 qual foi eucar|eg.~u!o de a fazer reconhecer por tal.to:noi1 o nome de Pa

rahyba do Sul. 'Paes forño os motivos de se crearem e reconhecerem legal

mentoeiii 1677 a villa deS. Salvador e a de S. João da Barrama embocadura.

do Paraliyba. Pouco tempo depois a camara destas duas villas alcançou do

` donatario das terras que ficavño sobre a margem direita deste rio. lilleflftt

para transferir para ali a villa, que se achava na distancia de 10 leguas.

lštliticoti-se uma nova igreja com a mesma invocação, e installou-se a tinal

a nova villa em 1678. Porém o povo inquieto e turbulento talvez pelosele

mentos diversos e heterogeneos do que era cornposw, GWVG Sfimilw em

oppusiçzio com o clero secular e regular, e até com as proprias autoridades.

lim tim em 1720 rebentou uma revolução fomeiuada por Bartholomeu

Bueno. A cairiara havia sido excolnrnungarla, o clero queria obrigal-a a se

retirar da villa. No oiitrctarito o povo furioso se apossou das pessoas (1110 a

coinpxiiiluio, e as enviou presas para o Rio de Janeiro. a excepção da do

representante dozlonatarimque teveartes de escapar-soleil Vathia Monteiro,

que se achava entao no Rio de Janeiro e que tinha grande influencia na pro

víncia, sendo inimigo declarado dos suecessores do primeiro donatarto.

aproveitou-se destas desordens para excitar o povo, contra aquolla fflmlllü

Ayres de Saldanha de Albuquerqueque era nesse tempo governador general

do Rio de Janeiro. fez marcliar algumas tropas contra os rebeldes, com

ordem de se apoderarem de Bartholomeu Bueno; o qual depois de se haver

defendido algum tempo, vendo-se desamparado dos seus. se poz em fuga

deixando todos os seus ltaveres e bens que forao sequestrados. Sem embar
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go da fuga e desapparecimento de Bartholomeu Bueno, forão por diante as

desordens e alovantaittentos. e em 1728 mandarão-se novas tropas. que não

forão mais bem succedidas que as jirimeiras. Por ell`eito destas commo

ções civis no anno de t7/t0 recusou a camara reconhecer o comme ndanto

militar Pedro Velho Barreto, que liavia sido nomeado pelo donatario que em

nesse tempo o visconde d'Asseca Diogo Corrêa de Sã, e oito annos depois

seu filho, experimentou o mesmo dissabor. Porem o governador geral in

formado disto, ordenou expressamente á camara houvesse immediatnmento

de reconhecer o novo donatario. lrritado o povo contra os municipaes, por

isso que desobedecião ás ordens do governador. cercou a casa da cainara,

atacou o commandante militar, que teve de se retirar depois de haver ferido

algumas pessoas.o nomeou uma nova camara. Porém o governador Gomes

Freire de Andrade, fez marchar novas tropas contra os rebeldes, de accordo

com o ouvidor da Capitania do EspiritoSanto, e entrou na villa de S. Salva

dor em Julho de 1748. Forão as propriedades dos que se pozerão em fuga

contiscailas, a autoridade do donatario reconhecida, e ficou uma guarnição

naquella Capitania, para manter apaz e publico socego. Porém no ministe

rio do marquez de Pombal, determinou el-rei l). José. que a Capitania da

Parahyba do Sul seria incorporada na do Espirito Santo por decreto do 1° de

Julho de 1753, conce lendo ao donatario visconde (Fztsseca em cambio

uma prestação annual de 3.000 cruzados. As pessoas compromettidas

forão amnistiadas. o ouvidor da villa e Capitania do Espirito Santo veio

em nome do soberano tomar posse da villa d. S. Salvador e da de S. João

da Barra.assim pela segunda vez esta porção do Brasil voltou para a coroa.

No decurso destas cominoções civis a villa de S. Salvador havia visto ele

var-se em seu districto a fabrica da igreja da Madre de Deos, e a de Nossa

Senhora daLapa pelo missionarioAngelode Sequcira.com um seminario quo

serve ainda hoje de collegio para as classes superioresDepois de sua reunião

ã coroa editicárão-se as igrejas de Santa Anna, de S. Sebastião. da tllãi dos

Homens.da Confraria da .tlisericordima das Confrarias ou Ordens Terceiros

do Carmo, c de S.l~`rancisco,a igreja do Rozarima de Nossa Senhora da Boa

Morte,e a da Conceição fundada por Pedro Freire VitaLNo começo do seculo

presente achava-se o districto da villa de Campos quasi inteiramente repar

tido entre quatro principaes fazendas, e plantado do cannaviaes. A porção

pertencente aos Jesuítas foi vendida depois da extincção desta ordem a

Joaquim Vicente dos Reis. A dos Benedtctinos estava ainda em poder desttês

religiosos e se achava augmentada com diversos logados. A terceira esta

belecida por Salvador Correa de Sá estava tambem em poder de seus des

cendentes os visconrles d'Asseca. A quarta oreada por Miguel Ayres Maldo

nado foi erigida em morgalo da familia dos Barcellos. Um decreto real

de ãde Maio de 1800 pôz umjtliz de fóra na villa de S. Salvador. creada

baronia em t7 de Dezembro de 1812 em favor da viuva de Braz Carneiro

Leon que havia prestado grandes serviços ao listado na cliegaila da familia

real ao Brasil.
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U ctrtraxtt no Esrnttro ssxro.

A Capitania do Espirito Santo foi dada por el-ret D. .Ioño III a Vasco

Fernandes Coutinho com 50 leguas de costa, e para o interior até onde

tocasse na demarcação de Castella, por carta passada tto 1° de Junho de

151%, recebendo foral em 7 de Outubro do mesmo anno.

De posse da sua Capitania cuidou Vasco Fernandes Coutinho em povoal-a,

dando começo a sua capital chamada villa do Espirito Santo em 1535, onde

construiu um forte para se defender dos Ayntorés, que não perdião occa

sião de accommetter a nova colonia,ate que em 1558 Fernando de Sá,com

batendo contra elles os derrotou. A villa do Espirito Santo chamou-se

tambem villa velha,depois dc fundada a villa (hoje cidade) da v.ctoria (t).

O autor do Diccionario Geographico conta que esta Capitania foi dada a

Vasco Fernandes Coutinho em recompensa dos serviços que ao estado

prestára na Asia, cincoenta leguas de terra ao norte do rio Cabapuana.

Levou comsigo Coutinho. indo tomar posse daquellas terras obra de ses

senta individuos, entre os quaes se achavão algumas pessoas distinctas

mandadas a desterro, e fundou uma povoação com um forte e um en

genho; porém desejando augmenta-la, encarregou a D. Jorge de 'Menezes

do governo della, e partio para Portugal, para prover-se de novos colonos

e dos objectos cuja necessidade lhe ensinára a experiencia. Durante sua

longa ausencia tiverão os colonos de defender-se dos 'I`upiniquins, que se

havião confederado com os Goitacazes para os expulsar das terras que con

sideravão suas. Com a chegada do tnissionario Alfonso Braz, primeiro

da companhia de Jesus. que desembarcou na Capitania do Espirito Santo

em 1551, esperava-se uma nova ordem de cousas, porém os Indios em

cardumes continuarão a inquietar os colonos, e a destruir quantas plan

tações podião, na persuasão de que erão ellas uma prova da escravidão que

 

(t) Faltando da fundação da villa do Espirito Santo, o autor do Diccionario Geogra

phico escreve: Desde então começou esta villa a florescer. estabeleceu-su nella um

ceimnercio activo. teve uma alfandega. e seu porto foi frequentado por navios vindos

da Europa. da Asia e da Africa; mas todo esse esplendor se eclipsou` não lhe ficando

senão o prestígio de sita atttiguidadc ao qual talvez deva o ter conservato o titulo de

villa. E com tudo seus rendimentos tnutticipaes deitavão a mais que os da villa da Vic

toria, antes de ser cidade. A igreja parochial da villa do Espirito Santo. dedicada a Nos

sa Setthora do Itosario, é a mais antiga da provincia, bem que não tivesse o titulo de

parochia senão em 1750. Ha na villa, vulgarmente appellidada Villa Velha, ainda :nais

otttra situada n`um alto por detrás della da invocação de Nossa Senhora da llocha.

onde dizem ntissa. e celebrão os mais oflicios tlivinos os religiosos de h. Francisco. l-'oi

esta igreja fundada em 1558, por um frade ltespanliol por nome Pedro Palacio. que

morreu ttesta ermida tiocaho de quinze. annos com reputação de santidade. A Villa

Velha, cotisiste em obra de quarenta casas cobertas de palha, perto da entrada e na

tnargetti tncridiotntl da bahia do Espirito Santo, entre o Monte Moretto e o da Penha. e

seus ltabiiatites são pescadores. O districto da villa do llspirito Santo.e separado ao Nor

te do da cidade de Victoria pela bahia por tuna parte, c pelo rio de Santa tlaria por

otttra z ao Oeste o canal (latntboapitta o divide da lregttezia de Vianna ; au Sul esa-inte

sr a quatro lettuas da villae vai ¡tegrar com ode Guarapari, ea Leste servt--llu- de limite

o oceano. Avalia se a sua populacão em 1,100 almas pouco mais ou ntenos.
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se lhes apparellrava. N'uma tlestas escaramuças foi morto l). .Iorge; e igual

destino teve l). Simão de Castello, que lhe sirccedeir. Verrdo-se os infelizes

colonos deeimados, abandonárão a povoação, e retirárão-se para as mar

gens do rio Cricaré. Achando Coutinho quando voltou, a Colonia deserta,

e os colonos reduzidos a miseria, junt‹›u-se com elles, e pediu ajuda a

Mende de Sá Barreto, governador general do Brasil, que fez immediata

mente partir da Bahia uma expedição commandada por Fernando de Sá,

seu filho, juntas estas forças, investirão os Portuguezes com as bellicosas

nações indianas,que se conservavão ainda eonfederadas, e matárão-lhes in

finita gente, e grande parte de seus melhores cabos de guerra, porém o

bravo Fernando de Sá, foi morto nesta acção. Ficárão os Portuguozes do

pois desta victoria decisiva na posse pacífica da villa ‹lo Espirito Santo, fun

dada por Coutinho, e de outra que em sua ausencia havia sido furidada

por seus lugartencntes D. Jorge e D. Simão, e pelos padres da companhia

de Jesus, a qual desde então tomou o nome de Victoria. Em 1570 desco

brirão-se minas de ouro nesta Capitania. porém como a sede deste metal

não lavrasse ainda muito nessa éra, não teve este descobrimento conse

quencias. Em 1587, novos missionarios vindos da Europa fundárão varios

collegios successivamente nas aldêas de Ileritigba, Guarapari, S. .Ioão,

Reis Magos, que com diversos nomes são actualmente as villas prmcipaes

desta província. Em 1625, Salvador Corrêa de Sá, indo soccorrer, a Bahia,

investida pelos Hollandezes, encontrou com uma frota delles, na bahia do

Espirito Santo, onde havião desembarcado gente, com o intento de se apo

derarem da terra; este intrepido militar derrotou as tropas,que esta vão em

terra, c metteu-lhes no firn-.lo oito navios, o que foi causa que aquelles

estrangeiros,perderão a vontade de guerrear no Sul do Brasil. Antonio Luiz

Gonçalves da Camara Coutinho, descendente do donatario da Capitania do

Espirito Santo, vendeu o direito que tinha aquellas terras, no fim do secu

lo XVII a Francisco Gil de Araujo, pela importancia de 40,000 cruzados, o

em 1717 el-reiD. João V a resgatou pelo mesmo preço,para incorporal-a nos

bens da corôa (t). No decurso de dous seculos, que tanto durou o governo

dos Indios pelos jesuítas, derão aquelles prova da mais constante docili

dade. Missionarios de pouca idade se eutranhavão nas nratas, e cada tri

mestre fazião descer para a aldêa dos Reis-Magos, obra de quarenta familias,

e durante o tempo que nella residião. davão os jesuítas aos cabeceiras

dellas uma noção dos misteres e offieios indispensavešs no estado de socie

dade, e ensinavão ás mulheres cas meninas a fiar algodão, e fazer panno,

ao passo que se não descuidavão de doutrinal-os na religião. No cabo dos

tres mezes voltavão aquelles Indios para suas aldêas,e succcdião-llics outros.

Em 1720 o religioso encarregado do governo do convento, havendo abusado

de poder que tinha sobre os Indios, queixãrão-se estes ao governador da

______z_______¡_

(l) Dizem tambem que el-rei D. João V comprou esta Capirarria a tios-mo Rolim de

Mmlfa WF ll9-000 CFUZFIÚOS» POI' C-*Cfipturn passada cm 0 de Abril de HIS. (Arrlriiu

real, gaveta 3-", ruaço 1°, numero 20).
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Bztltia, o qual obrigou o religioso a dar por lindo o tempo de seu go

verno, t,- sett Successor repoz tudo no antigo pó. governattdo por meios

brandas. Segundo as ordens d'el-rei I). Pedro Il era defeso aos estrati

geiros o trntrar tta aldC-a ‹le lieritiglta sem licença do superior tlo convento.

l\'‹› temporal erão os Indios sujeitos a autoridade de um capitão-mor de sua

propria ttaçãmque os padres escolhtâo entre os neophytas mais instruídos.

Os meninos que mostravão aptidão para este ou aquelle oflicio, ou para a

tnnsit-a, crão enviados para o Rio de Janeiro, onde os Jesuitas lhes fazião

ensinar no convento, e voltarão ao depois ensinar aos outros o que havião

aprendido. Os bens não erão communs entre os Indios do Brasil, como no

Paraguay, cada um trabalhava para si, á excepção de quando era mister

cultivar as terras do convento: nesse caso, cada aldêa trabalhava um certo

tutmero de dias; o mesmo se praticava em tudo quanto era concernente á

igreja. Com tanta doçura e prttdencia governavão os Jesuítas os Indios. que

otn 1750 avaliava-se o numero destes nesta província a mais de lt0,000.

Tudo mudou de face com a extincção desta ordem, e os Indios. parte mor‹

rêrzio de iutemperança, e parte se acolhêríto ás matas, e esta Capitania foi

governada por diversos capitães-móres,subordinados aos vice-reis do Brasil,

até o anno de 1809, em que foi creada provincia independente por D.

João Vl, ainda então principe regente.

5' cartraxta ut: rottro sscutto.

A Capitania do Porto Seguro assim conhecida pelo nome que lhe deu

Pedro Alvares Cabral ao ancorar em seu porto, foi dada por D. João Ill

a Pedro de Campos Tourinho, homem nobre, natural de Vianna de Lima,

prudente e esforçado, e muito visto na arte de marear, por carta de doação

de 27 de Maio de 15343 recebendo foral a 23 de Setembro do mesmo

anno` o qual seguindo para ali com sua mulher. filhos, parentes e outras

pessoas que o acompanharão, chegarão felizmente a sua Capitanitf; onde

começarão a primeira povoação que foi a villa de Porto Seguro. (t)

 

(1) cartrazvta ne votrro srouao no nuous m: tvstno.

A capitania de Porto Seguro parte com o Espirito Santo pelo rio Doce, em dezenove

grãos, ou, segundo outros querem, pelo rio Cricaré mais ao Norte, que foi o ponto por

tlontle se dividio este Estado. entre D. Francisco de Souza, e D. Diogo de Menezes:

são fatttosos estes rios, pelas terras e varzeas para fazendas, que nellas se descobrem, e

pelo muito que ao sertão se ntettem, abundantes de caças e pescarias, e sobretudo

pelo tnttito pao brasil ftuo que entre os seus matos e madeiras se acha, e pelas entradas

que com facilidade por qualquer delles se faz ao sertão pelo rio Doce. ¡nrticttlarmente

para a serra das Esmeraldas. sttpposto que a barra deste rio de nenhum modo pode ser

:tccommêttida em nenhum tempo por ser baixa e de alfaqttes que se mudão, e por ter

ordinat-ias agttagens que descem de cima, e lttnção a agua doce pelo mar dentro mais

de duas legttas, e assim quando os do Espirito Santo fazem a jomada as Esmeraldas.

entrão com as canoas pelo riacho, e pela lagoa caminhão até tres leguas da barra do

dito rio, donde tornão as canoas ao mar, e varanda-as depois pela area, vão se metter

no dito rio, e por elle acima ttavegão por cachoeiras e lagoasatté o pé da dita serra, por

esta parte se faz mais facil esta viagem, que pelo Cricaré, o qual tem tanto gentio em
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Nos primeiros temposdti descobrimento do Brasil conta o amor do Diccio

nario Geographico. por Pedro Alvares Cabral. cl-rei l). Manoel lauçtttt um

pesado direito sobre opao do Brasil,tirado da arvore a que os lndios chama

vtio ibirapitattga, o urna companhia alcançou o privilegio exclusivo de

commerciar com esta rnadeira, e estabeleceu uma feitoria na Bahia, a que

Cabral pozora o nomc de Porto Segurtnpot' ter nella surgido com a armada

n'um temporal. ltcittattrlo el-rei l) João Ill, Pedro de Campos Tourinho

alcançou deste monarcha uma doação de ciucoenta leguas de costa, com as

mesmas condições q ue as dos outros donalarios,e dous annos depois foi resi

dir para ali com sua l`amilia,o uma numerosa comitiva, fundando a villa de

Porto Seguro n'uma oniiucnciacrrde lraviamuiboa agua,e quo era em torno

 

silas rlbeiras á terra dentro, que até hoje ha sido impossivel penetrar por entre elles

mais ao sertão.

Ao Norte tleste rio estão os rios Mueuripn e Pirnipe. e o rio das caravellas, todos

com barras, e todos despovoados, com píro brasil e tantos commodos para o serem

ntuito, que podemos assegurar' não lhes faltar :tada havendo povoadores.

No rio das Caratellas particularmente, donde. cometzàio os Abrolhos, se podem fazer

grandes povoações e já nesta parte se principiarão tuostrando proveito, tanto que se

julgou ser este lugar mui a proposito para o fundamento da Capitania, por sua fertili

dade, porém os antigos fundárão nas mais importantes barras. e maiores portos, tcudo

o sentido no cotnntercio, natvegacão e grandeza dos tiavlos porque sem comparação

íazctn ditferetiça os de Santa Cruz, e Porto Seguro a todos os outros, que como vemos

saio barras de cararellase de barros.

rlste rio das (šaravellas se despovoou. por falta de quem dissesse missa : porquanto o

vlgario de Porto Scgttro pela pobreza dos moradores nem lhes podia administrar coa

djutor, nem por elles des-amparar a villa, on dar-lhes licença, que vivessem sem tuissa,

antes os obrigava que a viessem ouvir ú villa, pelo que, não ltavendtt outro remedio. a

desporoarão. e o governador D. Diogo de ittenezes no atrito de 1610, mandou que os

ntoradores daquelle sitio tornassem a suas casas, e lhes deu um coadjuctor que faltava

naquella vigararia, e outras, ajudas, sz-rulo as principaes a esperança do córte do pão

brasil por aquella banda para que possãt) interessar servindo a Sua atagestatle algum

remedio por ser este sitio tão importante por dentro dos Abrolhos, e a guarda do pao

brasil que ali se cria, e Sua .Hagestade tanto encomntenda.

Desde o rio das (Jaravellas até a povoação de Porto Seguro ha muitos outros rios,

baltias,enseatlas e portos, todos dcspovoados com pfto brasil, ntatleiras para engenhos,

aguas e lugares em que já os houve e se perderão corn a guerra dos llaymorés e hoje

podem em virtude da paz assegurada que gozão tornar a refazerem-se que tudo o que

esta despovoado tornara corno dantes. Esta Capitania foi a primeira que se povoou

e que mais gente e povoações teve, mas a lnsullieiencia de mandadores, e o

pouco soccorrtr, e ajudas do donatario, fazendo a guerra dos llaymorés, mais espan~

tosa do que em eIfeit‹› era, vierão a perder tudo. pelo que apenas na villa de Porto

Seguro ha cem tnoradores brancos. e as mais das casas estão postas por terra ; tem um

engenho de assuear em 'l`obatitiga, e lugares para outros que já. como digo houve; tem

muitas roças de tnantitrtentos; tem nratleiras em quantidade de que se valem e fazem

cmbttrcar-õcs não tantas como em outro tempo em que, carregadas de suas cousas da

terra e ali feitas, tratavão em Angola e no lteino, podem hoje com muita mais vantagem

fabricar-se a respeito das pazes com os Indios que impedião os matos; tambem por

esta razão Sua Magestatle tem mais noticia neste tempo do pão brasil desta Capitania,

t: pode nrelhor valer-se delle.

th: Porto Seguro para o Norte está o famoso Porto Velho de Santa Cruz, donde toda

província tomou nome, e donde atrcorairão as primeiras ntios que ali chegarão, indo

para a india; mestria-s: asseladas estas duas poroatƒes e o engenho do Duque despo



regada polo rio conhecido actualmente com o nome de Buranhen. Como

este donatario ali achasse a gente ‹la foitoria, fundou igualmente as villas

de Santa Cruz, e de Santo Amaro: succedcu-lhe seu filho Fernão do Cam

pos Tourinho, que começou a desbaratar o que o pai havia grangeado, e

por sua morte passou a Capitania a uma sua irmã. que a vendeu ao duque

do Aveiro D. João de Lancastro em 15356. o qual a fez de novo florescer, e

fundou duas villas a que poz nome lnsuacome. aliás Juassema eSanto

André, que forão destruidas pelos Aymorés. não ficando em pé senão um

ongeiilio. Como os succcssores do duque do Aveiro não cuidassom mais

desta Capitania, el-rei D. José a incorporou por compra na coroa. Desde o

anno de 1553 os Jesuítas, tinbão perto da villa do Porto Seguro um colle

 

voado, e mais avante se ve a barra de Santo Antonio. todos os quaes sitios são dos

bons daquella costa: estão a dczescis até dezesete grãos tudo despovoado até o ltio

Grande em quinze grãos e dous terços. donde parte com os lllieris esta (iapitaiiia.

Na ¡iovoaçao de Porto Seguro. donde se iiioâtra a povoação lia duas peças de ferro

cozido de quatorze quintaes cada uma com todo o serviço. as quaes mandou 0 governa

dor li. liiogti de Menezes em lugar de certos talcões de bronze que. sem camaras. nem

rabiclios, aiidurão lançados pelo mato. e assim mandou as ditas peças para (lr-.fesa da

barra no Iiigar donde desenhou um forte de taipi de pilão que iirio tzliegfiii a acabar-se,

seiiâlo importante para a defesa daqueiles moradores contra os indios da terra. e cor

sarios do mar.

Tem as ditas peças a polrora e munições necessarias. toda a gente está armada de

nicspietes c arcabuzes que se lhe tlerãà no anno de 1610. no qual tempo mandou o

dito governador que Iioiivesse iiaqtiella povoação irma esquadra de dez soldados de

presídio eum tzalio. pagos da fazenda de Sua Alagestiatle. para que como gente obriga

da aconipaiiliasst-m o capitão da Capitania, assim na guarda costa como na vigia do

pao brasil daquelles rios. tambem porque não acabtssem de despovoar os moradores

que cada dia Íugião. e assim por haver mostrado ser isto de elfeito como por ser colifor

ine a uma farta dc Sua Magestadc pelo tribunal da fazenda em que manda ¡icudir a

t-stas cousas do pau brasil com gente e força de armas o dito gtiveriiatlor. avisando ao

dito senhor iiiaiitloii que se estivesse iiaquellu parte o dito presídio até outra ordem sua .

]-`oi orçada esta (lapitania no aiiiio de mil seiscentos c doze pelos olliciaes da fazenda da

ltaliia de Todos os Santos em 2000 cruzados dz: seu rriidiinctito; não advettirão que

tem um engenho que faz muito assncàr tanibcni como todo o outro.

A tlespcza da dita Capitania é a seguinte :

toxina.

(t. Ao Vigarii da aiatriz da Capitania. 5063000

(2. Ao Coadjutor 2583000

t3. De Ordinarios 23.3920

Somma 08¢3920

orrtctzcs na fzizctvozi.

(2. Ao Provedor da fazenda a razão dc trcs por cento do rendimento

em que foi orçada a dita (lapitania 'lält00

C. Ao almoxarifc pela mesma razão 2JDlt00

C.. Ao Escrivão da fazenda a razão dc dous por cento 169600

Somma 6421100
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gio. onde tloutrinavão os indígenas, e em 1559 erigirão uma capella a

Nossa Senhora da Ajuda, mas seus esforços, segundo parece, forão mal suc

cedidos, pois que no cabo de dous seculos não deixarão senão duas aldeas,

onde, ainda vivem alguns descendentes dos Tupis e dos Aymorés. A villa de

Porto Seguro. esta assentada numa collina, na margem esquerda da em

bocadura do rio Buranhen. As casas são de madeira e de tijolo, as ruas mal

alinhadas e por calçar. O collegfio dos Jesuítas, serve de casa da camara.

Tem esta villa um hospital da Misericordia para os doentes, orphãos e eu

gcitados; uma escola de primeiras lettras, uma cadeira de latim, cadeia,

etc. Sua igreja parochial, uma das mais antigas do Brasil, é dedicada a

Nossa Senhora da Penha; alem desta, ha mais duas da invocação de Nossa

Senhora do ltozario e de S. Sebastião. Tres povoações, a saber Pontinha,

lllarcos e Pacatá. quasi pegadas entre si, constituem o porto da villa,quejaz

em uma angrtnonde os navios se achão amparados dos ventos do sudoeste,mas

onde não encontrão senão de [Oaté 11 pés d'agua, bem que haja 18 na entra

da do rio,que e defendido por um forte. Faz-se neste porto commercio com

a Bahia, e tambem com oRio de Janeiro, e consiste principalmente em

madeira de tinturaria da primeira qualidade, pedras finas, madeiras

de construcçãme garopas de que se fazem pescarias nos Abrolhos, durante

dous mezes do anno. As terras são proprias para os algodoeiros, cafeeiros,

cannas,eviveres ordinariosdo paiz,e de tudo se colhe,mas em pequena quan

tidade,com sera parte do Brasil primeirodescoberta. Começou-seafazer nesta

comarca no anno de 1812 uma estrada que deve ir da villa de Porto Se

guro ao districto de Minas Novas, atravessando a cordilheira, até acima do

Salto Grande do Jequitinhonha, obra de 40 leguas; por meio deste rio se
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Toda a despcza úãltëâüo

Todo o gentio desta Capitania está de paz, ainda que como sentem na geme branca

poucas forças c muita pobreza, fazem algum damno nos mantimentos quando Ines pa

rece, porque como a Capitania carece de capitão por Sua Alagestade com alguma posse

ou ordenado com que se sustente. tambem as Aldeas carecem de governo e de doutrina

os Padres da companhia tiverão isto por residencia cmqttanto houve mais stibstancia;

depois tornarão a por missão, na qual tão pouco durarão por se não levarem bem com

a gente do povo sendo assim eurtuattto ali que estiverãmda fazenda de Sua lllqgestade

Íorão providos.

As Igrejas desta Capitania estão mui (lamnificatlas e tão pobres de ornamentos reta

bolos, que os elicgão a fazer de papel pela falta da fabrica, e pelas poucas esmolas da

terra, em que todos ¡iaretze que ¡ietltrtii esmola ; sera rentedio de tudo o fazer-SB aqui 0

corte c carga do pão brasil. (Eur. 11;: [tania flu Estante).
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pedi-ria ir ter ao sertão da província do Minas Goraes; porém com o receio

da visitiliziiiqa dos Botecudos, os passageiros são obrigados a não passar por

ali senão em ranchos.

6° estara-sta nos iuníos (t ).

El-rei D. João Ill querendo beneficiar a Jorge de Figueiredo Forrêa,

commeridador da ordem deilhristmescrivão da sua fazendâudeu-Ilie einroeti

ta leguas de terras, para nellas fundar uma Capitania. as quaes coineçavao

logo ao Sul da Bahia de Todos os Santos, na ilha de Tinbaré, e iao termi

 

(1) capitania' nos tutáos, nr: ritaivctsco m; sli ni: itcivszes.

Esta Capitania coineqa no rio Grande junto ao rio Patipe partindo de Porto Seguro,

e acaba sua deniarcação na ponta da barra de .laguat-ipe, partindo com a Bahia de

Todos os Santos.

A sua povoação ott vllla de S. Jorac, está cm t5 graios escassos, e posto que ltoje

está desbavataila e pobre esta Gapitaiiia, a respeito da guerra passada dos llayntixés. e

de ltaver sido saqiieada de Fraucezes, todavia anda na prinieira classe das tuelltoresilo

Brasil. pelo sitio e bondade, terras qiie tein agints, madeiras, iiotaveis cauaveaes de

sessenta annos, e cópia grande de fructas do mato, caças c pescarias assim minar

corno nos rios, e tem intiitas fructus de espiultoetle Portugal; tem uvas, roniãas, mar

mrllos e figos, e todas as Iiortalices, finalmente e' tão feriil que no tiempo da guerra,

recolhidos na povoação entre as tzasas plantavão mantimentos.

O rio Patipo, está ao Sul da povoação quatorze leguai, as quaes todas são :lcspovoa

das,e assim é o iria-estilo rio.no qual o aiino de mil seiscentos e dez entrarão caravellas de

cent toneladas, que forão litiscat' o ptio brasil que trouxe Feliciano (loclho de (kirvailho,

qnaiido foi encarregado pi-la fazenda da ii:'to da India que arribou a Baliia; tem este rio

(deittrolimtiito bom porto.eé muito abastado de calças, e nelle se fazem grandes pescarias,

em especial de ¡ii-.ixes bois. que tem carne que se guiza conto vacca : tem terras e ilhas c.

aguas. e grandes iiiadeiras para fazendas,e o iiiellior pao brasil de toda a costa mais

facil de cortar e de carregar, as quaes matas, a quatro e a cinco Iegnas pelo sertão vein

correndo ate o inonte 'l`aiijerepie, que tica a quatro lcgttas da dita villa de S. Jorge, e

passando adiante para o Norte mais ao sertão, vão as ditas matas até o rio das Contas; e

tambem tem boa barra de iiavios. de cento e cincoctita toiieis com bom porto, e capaci

dade para povoações e fazcndas,e conto tal por estar dcspovoado é ltoje (atrevidamenle)

buscado dos izorséiriiis francezes, que desde ali salteião os navlos que saliein da Balii, e

todos os que vcni do Sul c‹›t retido a costa, por niziiivira que, o que pode ser povoação

que de proveito. sendo de douatario, seutpie sera ladroeira e dará traballio; alem dos

sitios apontados sem pornaçãii iietn gctite branca a seis leguas da villa, esta a lagoa de

Taipé, e ainda que a sua barra, que deseniboúi tio tiiar não serve nem pata barrcos, por

ser arcada. donde qucbraio as otidas com cinco palmos d'agiia_. todavia o rio em si e

toda a lagoa é largou' mui iiuvi-gavel para barros e canoas; podem-se fazer iicsta lagoa

doze ou quatorze engenhos dfiigua., copeiromqtte para tudu tem lenha e tnatrxs. donde

nunca etitroit ntacliadotlcsde que Deos os criou : por estes bosques ltabitavão os selva

gens l-Iaytnortës, toda esta terra está dada de sesinatia, ou por melhor dizer, está usur

padii de pessoas que iiao tem posse.

Em toda esta tlapitania iiioeui so cinco engriilios, os quaes fazem assiicar com pouco

rendimento a respeito da llilta de escravos ou de ltidios, que ajudem estes nioradores,

que em iiuniero serao ate tluzcntos e cincoetitmqtie tambem vivi-in de suas criações e

lavouras, abastudos di: sita farinha, iiiillto, arroz, algoillio, getttzibi-i' t' oiitros lcgiunes

doque si' apioicitiio pur nao scruni d: fàilirica, c assim susteutíio sua: igrejas e forma



-295

nar no rio Gratide, poucas leguas ao Sul do rio dos llhéos, dando-lhe forai

no 1' de Abril de 1535.

Foi chamada Capitania dos Ilhéos em consequencia das ilhotas, que

se encontrão perto da costa, e defronte da barra. Jorge de Figueiredo Cor

rea, não indo mesmo povoara sua Capitania, mandou pessoas para tsso

authorisadas, as quaes sobre a margem do rio que ali encontrarão fundárão

a primeira povoaçãmcom o nome de villa de S. Jorge dos llhéos, que ser

 

‹le republica com todos os mais ministros e olliciaes, qtte suas doações lhe concedem;

tem seu ouvidore capitão, postos pelo donatario.

'l`em os padres da companhia nesta villa uma residencia de dous religiosos, os quacs

tem a cargo os gentios daquelle districto. no Camamu; tem os ditos padres Ieguas de

costa, em que tem um engenho, e a maior quantidade de Indios que aqui se recolhem

estão a ordem da sua doutrina. tem outras muitas fazendas de gente. loiga. que vivem

arrimadosa esta sua data, que começa na barra do rio das (butasne chega até a barra de

Berpeva. c assim por esta parte podemos dizer que sedividc. e corta esta Capitania em

jurisdicção alheia, porquanto os dos llhéos não administrão mais do que a sua pobre po

voação, e tudo isto dos padres é alheio de sua justiça.

Ao Norte de Borpeva está a terra de Tinaré, e Tubatinga até o morro de. S. Paulo e

até 'abarra de Jaguaripe ; tudo tambem pertence aos Ilheos, porém todos os morado‹

res desta parte pela visinhança e trato da Bahia. não somente vivem ricos. mas izentos

de uma c. outra jurisdicção, e até hoje sendo tnuitos não tem em tantas barras povoa

ção que de substancia seja, antes nas demarcacões particulares ha mil duvidas. dls

seu-_t'›es,deixando de se povoar o que mais importa que é o morro da S. Paulo, e o rio

das Gorilas, que por estarem despovoadas são como fica dito, abrigo de corsarios. e

como estas duvidas acontecem em Capitania de tlonalario. donde ninguem trata do rc

medio geral, não ha governador que possa entender-se. que tudo encontrão doacúcs.

Na vIlIa de S. Jorge,-parecerão no alardo do anno de mil seiscentos c onze.cento e sete

homens brancos com suas armas, que lhes mandou dar o governador D. Diogo de

Menezes.

Tem na entrada da barra, ao pé das casas da povoação nm mui pequeno reduto de

pedra e cal,sem stistancia nem pratica, com dous falcües de dado, cada tim de sete quin

taes, e para banda de 'l`ambepe, em uma trlncheira, tezn quatro falcões camarados de

bronze. invenção antiga, de dez quintaes cada um, com pouco servico; todas estas

peças são boas para a fundição de lternambuco. e dcllas se pode fazer um sacre ou

dous passavolantes, que scjão de mais elfeito.

A gente de Borpeva, Camamu, e de Tinaré ja referidos. podem fazer outra compa‹

nhia de mais de cento e cincoenta homens, porém os de Camamu, que vivem com os

padres, e os de Borpeva, de maravilha se ajuutão; porque até hoje não tem determina

da povoação, nem oiliciacs que os obriguem mais que um capitão de milícias, que vive.

em 'I`inaré.

Foi orçada esta Capitania no dito anno de mil seiscentos e onze pelo povoador e ofliciars

da Bahia, em sesicentos e cincoenta cruzados no que rendem dízimos, mas tambem se

descuidarâo do que rende Borpeva e Tinaré que é desta jurisdicção, e vu com an

mcuças.

Faz a depeza seguinte :

IGREJA.

C. Ao Vigario da matriz ' 5045000

(1. Ao (loadjutor 25-13000

C. Dcürdinarios 'lãiütmo

 

Somma 98üu20
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vio de capital anova Capitania. Consta, que tivera esta povoação no prin

ripio grande crescimento, chegando a possuir oito ou nove engenhos de

assucar, com mais de quinhentos visinhos. Os Aymorés, que não pcrdizio

ensejo para expelir desses lugares os Europêos, perseguindo a povoação, e

grande parte dos seus habitantes retirarão-se para a Bahia.

Com o andar dos tempos passou esta Capitania para D. Antonio de Cas

tro, cD. José querendo encorpora-la as terras da coroa deu ao mencionado

Castro o titulo de conde de Rezende e uma pensão annual de cinco mil

cruzados.

7.' CAPITANIA DA BAHIA DE TODOS.OS SANTOS.

A Capitania da Bahia de Todos os Santos (1) foi dada por cl-rei D.

João Ill a Francisco Pereira Coutinho, em recompensa de serviços relevan

 

razsnnat

(l. Ao Provedor da fazenda a razão de 3°/. 7175800

G. c Almoxarife pelo mesmo 783800

(J. c Escrivão da fazenda a 2% 5Yr200

C. a Porteiro da alfandega 36333

C. a Escrivão da altandcga para papel imooo

Somma 25zhl33

C. A lledizinia do donatario 26ÇD000

Somma toda a despeza 15083053

Nos tlhéos de fóra, podem estar ancoradas náos de seisrentas toneladas, como se ve.

na sua sonda junto do Ilhéo grande, o qual não tem em si agua nem lenha, mas com

tudo é porto por natureza fortissimo, e quem o occupar ficará senhor dos de dentro da

barra, a qual é tão defeusivel que a passa um arcabuz de uma banda a outra e tem

muitos baixos para quem a mio sabe,e assim parece fortisiuia, donde cliatttão 'l`ambepe,

é necessario haver defesa porquanto a todas as horas com lanchas ou bateis podem

inimigos por os pés em terra, não fazendo caso da dita barra, podem marchar aquclle

pouco espaço. e acommetter a villa pelas espaldas, rendo finalmente senhores de todos

os rios.

E snpposto que hoje pelas partes do Norte parece indigna de tratar-se, todavia é bem

advertir-se para seu tempo, quando estes Ilhéos e o rio das Contas, e o morro de S.

Paulo deixarem de ser padrastos terríveis para a Bahia em tempo de guerra.

O annode 1611 foi orçado o rendimento desta (Zapitania em lts. lt5:890‹223000

Fez de despeza o seguinte z

A IGREJA

C. Ao Bispo de seu ordenado 1400335000

N. B. Este orçamento e despeza fica sem etleito por estar declarado na Capitania da Ba

hia de Todos osSantos,como em seu lugar se mostrou etc. ,etc. (Extr. da Razão de Est.)

(1) O P. Francisco do Nascimento Silveira, no seu coro das Musas 1" parte z pag. [t6

diz que o nome de S. Salvador dado a cidade da Baliia, foi posto por Manoel Pinheiro

que ali aportou em 1500, o que não cremos por ser dcstituitlo de autoridade

historica.
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tes feitos na India. Começava as terras desta Capitania do rio de S. Francisco

até a ponta go padrão que fica em tlrezlq plzráos esforçados. Acresctšntlítu =.e

ois a esta oação a ro ria terra a a tia e seus reconutvos. z naçãoäcsta Capitania que tiionsptava de cincoenta leguas de costa em 5 de Abril

de 153'+,e o foral foi passado em 9.6 de Agosto do mesmo anno (t).

Francisco Pereira Coutinho, não mandou foi mesmo povoar á sua Capi

tania,como assevera o padre Jaboatziomtt Chronica Sera/traz] letramllio gqule

nobreecommum, ara a ovoar edefeuderula suaharra para entro eu un

do e subindo ao dito, tliitt principio a uma povoação, no lugar que ao de

pois se chatnou Villa Velhmcom uma fortaleza sobre o mar, sujeilatnlo os

gentios Tupinambás seus principales liabitadores, e com quem viveu em

paz por alguns annoscstabelecettdo fazendas, Ie dons etmeuhos de assucar,

que levantzirão dous homens ricos dos que vterão de Portugal, .até que a

imprudencia de alguns Portuguezes, matou desgraçadattieute o Iilho de um

____.._-_________________

(1) No tomo 18 pag. 159 da Revista do instituto llistorlco Geographlco Brasileiro,

anno de 11858, vem transcrlpto o foral. olfcrecitlo por Sua Magestade, o lllustrado Sr.

D. Pedro ll, actual imperador' do Brasil, que é do teor seguinte:

rottAt. DA cArtrAutA DA BAHIA t: ctnAoz ns s. SALVADOR, Even/t 26 os AGOSTO

nr. 153m (its. orreasctno Ao tusrtruro Poti s. u. o turcttaoon).

1' D. João por graça de Deos rei de Portugal e dos Algarres d'aquem e d'alem

mar, em Africa senhor de Guiné, e da conquista, navegação e commercio de l-Jtltlopia,

Arabia, Persia e tia india etc.

A quantos esta tniulta carta vlrem faco saber, que eu fiz ora doação e tnerce a l-'ratt

cisco Pereira Coutinho, fidalgo de minha casa, para elle e todos seus filhos, netos.

herdeiros c suecessores de juro e ltertlade para sempre da Capitania e governança de

cincoenta leguas de terra na minha costa do Brasil,as quaes começàráõ na ponta do rlo

de S. Francisco, ecorrem para o Sul até á ponta da Baltia de 'l`o‹los os Santos, segundo

mais inteiramente é conteúdo e declarado na carta de doação, que da dita terra lhe

tenho passado, e por ser muito necessario haver ahi foral dos direitos. fóros, tributos

e cousas,qtte se na dita terra hão de paganassim do qtte a mim e a coroa de meus rei

nos pertence, como do que pertence ao dito capitão e bem da dita doação; eu havendo

respeito a qualidade da dita terra, e a se ora novamente ir povoar. morar e aproteitar

e para que isto melhor e mais cedo façmsentindo-o assim por serviço de Deos e meu, e

bem do dito capitão, e moradores da dita terra. e por folgar de lhes fazer mercê, ltoure

por bem de mandar fazer, e ordenar o dito foral na forma e maneira seguinte :

Primeiramente o capitão da dita Capitania e seus successores daráõ e repartirâiõ todas

as terras dellas de sesmaria a quaesqtter pessoas de qualquer qualidade e condição que

sejão, comtanto que sejzio christãos, livremente, sem foro nem direito algum, soutcnte

o dízimo, que st-ráõ obrigados a pagar a ordem do mestrado de Nosso Senhor Jesus

Christo, de todo que nas ditas terras houver, as quaes sesmarias darão da fórma e ¡na

neira, que se contém em minhas ordenações, e não podcraiõ tomar terra alguma para

sl de sesmarias nem para sua mulher, nctn para filhos herdeiros da dita Capitania, e

porém podè-la-hão dar aos outros filhos se os tiverem, que não forem lterdeiros da

dlta (Iapitania. e assim aos seus parentes como se cotitetn em sua doação, e .se algum

dos filhos que não forem ltertleiros da dita Capitania, ou qualquer outra pessoa tiver

alguma scsmaria por qualquer maneira que a tenha, e tier a herdar a dita tlapitattia,

será obrigado do dia que ttelia succcder aum antto de largar e traspasmr a tal :zesttun-ia

em outra pessoa, e não a traspassatido no dito tempo. perderá para ruim a dita sesmâtria

com trials outro tanto preço ttuauto ella valer, e por esta tuando :to ntcu3f--itfu~ ou almo

S
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prittripal dos çzetilios. 0 pai do ollettditlo, rercntittdo-so da tnorte. de seu

lillto. lude o pe sobre o solo tia patria. ltrtuttle ‹› ttrt-o. e clntttta aos seus.

ü illttfllii. e foi tão t-rttettla. que por. ettt extremos o tlonataritne a todos os

rolonos por sete ou oito atttttos, ora destruindo as fazendas e queimando os

‹^tt_¿‹-ttlt‹ts,e ora os eslretlattdo na povoaçãom olirigal-os paru não tnorrercttt

de lonte a transporturetit-se pura a villa dos lllteos.

 

Àarife que por mim na dita (Íapitania estiver. que em tal caso lance logo mão pe a ‹'i a

terra para tnitn. tt faca assentar no lirro dos tnetts ttroprios. e faça ext-ctttrão pela \a'ta

tlella. e ttãtt o fazendo a~sim ltei por Item que perca .seu ollicio e int: pague de sua fa

wenda outro tanto quanto tnontar na valia da dita terra.

2° llatrndti nas terrasda dita Capitania etnias, tnures, rios e ltaltias dello qualquer

sorte de pedreira. perolas. aljttfar, ouro, prata, coral. cobre, estanho e trlttttttlto. ou

qualquer otttru sorte de tnetal, paqttr-se-lta a mim o quinto., do qual quinto Ituverá o

capitão sua ttiziina conto se rontetn etn sua doação, e ser-tlte-lta entrettlte a parte que

na dita dizitna tnontar ao tempo que se o dito quinto por tneus olliciacs arrecadar para

tutnt.

3" 0 pao do Ilra~il tla dita (lapitattia e attolm qualquer especiaria. mt drogaria de

qualquer qualidade que .st-ja que ttella ltottver pertt-ttcerã a tttitn. e .serei sentpre tudo

meu e de int-tis snrct-ssores sent o dito capitão nem outra altznttta pessoa poder tratar

das ditas ronsas item ont altztttttzts tlellas lfi na terra, nem as podt-ráñ vender. item tirar

para tneus rt-iuose settltorios nem para fora tlelles. sob pena de quem 0 contrario fizer

perder por isso toda a sua fazenda para a r.ort`›a do reino e ser degradado para a illta

de S. 'fltottté para sempre. e por entqttatnto ao ltrasil ln-i por Item qnt: o dito capitão e.

assim os ntoradores da dita Gtpitttttta se possãtt aproveitar delle no que. lhes alii na

terra for ttecessâtrio ttão settdo em o queimar porque queiutaudo~o ittcorreraõ na: ditas

mais.
p lt' lte todo o pescado que na dita Capitania pescar não sendo a canna se. pagará a

tlixitnzt que e de dez peixes nm a ordem. e além da dita dizima hei por bem que se pa

tzne tnais nteia dizintaflpte e de vinte peixes nm,a qual meia dizima o capitão da dita

(ktpitania ltaverõi a arrecadação para si porquanto lite tenlto della feito uterce como se

comem em sua tlouifão.

5° Querendo o dito capitão. tnoradttrett e povoadores da dita (lapitania trazer ou

tttandar trazer por si. ott por outrem a meus reinos e senhorios quaesquer sortes de

lttrrcadorius que ttatlita terra e partes della ltottvendiradoesrravos e as oturas cousas que

acima são defezas, pode-ltrltãtt fazer. e serão ret-.olltidm e agazalltatlos em tptaesqtter

portos e cidades. villas ott lugares dos ditos mens reinos e senltorios, em que vierem

aportar. e ttãtt serão obrigados a tlescarretzar :tuas tnarcadorias. tteut as vender em

alguns dos tlitos portos, cidades ou villas contra suas vontades. S1' para ottlrfls partes

quizerem antes ir fazei' seu proveito. e querendo as vender nos tlitus lugares de mens

reinose aettltoritts não pagarão dellas direitos alguns. somente tt sima do que venderem

posto que pelos foraes, reizitttentos on costumes dns taes lugares forem obrigados a pa

¡zar otttrtts direitos ou tributos; e poderão os sohredittts vrttder suas mercadorias a

quetn quizerem. e leva-las para fora do reino se lltes bem vier sem entltargo dos ditos

foraes. regintetttos e contentes. que se o cotttrarío ltaja.

6” 'l`‹›‹los os na rios de tnetts reinos e. setdmrios que á dita terra lorem com merca‹

dot-ias. de que já rá trltltãtt pago direitos em ntinltas ulfttndegasne mofltrarem disso cer

tidão dos tueus ofliciaes dellas, ttão patzarâõ na dita terra do Brasil direito algum, e se

lã curregarettt tttcrcadorias da teria para fora do reino pagarão da saltida dizima a mim.

da qual dizittta ocapitãtt Itaverá sita dizima conto se contém em sua doação ; e porém

truzettdo as taes tnereadortas para tnens reinos ou setdtorios :tão pagarão da saltitlu

t-onsa algntnat. e estes que tronxeretn as ditas tnercatlorias para meus reinos ou senho

rtos serão obrigados de dentro de um atnto levar ott enviar á dita Capitania certidão

dos olliciatrs de tninluts alfutttiegas do lugar donde tlcscarreguretn, de corno assim tica-_
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0; gonüoâ :ivostiitiiazltis a cotnmrirciarem vom os P-irlitqiieztts, arrepen

fltiriitt-sta, e ¡iropttzcrziti a tta/,qite ttjtistitdit fev. qttellottlitiltti.tornasse para a

Bahia vindo tttitilit-.tii liitigli Alvares Corrêa, llalliarina Alvares (Paraguassti)

e suit familia, que t-otit os i-olottos se llztvitio retirado.

A einliztrl-ttqítti de Fratteisoti Pereira lI-itilittlto :to entrar «la barra,ftii aros

sada de um vento tão forte que a fel. naufragttr nos baixos da illtzt de lta

 

«zztrrt-uarño em nieus roittos e a qnalitlnfle «lan mt-rtadorlas que deflcarrezarão. e quantas

«-r.`to; «-. ttz`tli iuostrttttlo a dita certitlítti tli-.ttlrn tio tlilo tetttpti, paizaraõ a «lizima «las

«luas tiit-.tw-sttliirias. ou «latqitella iiarttr, que nos ditos int-its reiu -s e senltnrios não «les

«zàtrrt-izâtrt-ttt. as~itti e «la ittattoira que lt:'to do pintar a dita dizinta tta dita (lapittiititt se.

ratrre-,z rent para fora «lo tt-itto. t: .se toi' pesam que uio Italia de Ioruitt' t't dita tlnpittttiia

data lá li-ttttza ao que inotttztt' tta «Iiltt «ltziutt para «lt-litro «In (lilo tempo ili- tttit :tinto

Ittettitlat' rei titlio de t-.oiito vein ilestzarregat' em ttteus reinos «itt setthtirios, e tino tum

trattzlo a «lita «zerlidãti ttn «lit‹› lvttipo se arrrttâttiatrít e Itttverai atlittt «Il/.ittta pela «ltla littuçu.

7" ljuâo-optter ¡iesstiâts t-siraiigoiras «|tte n`u› forem ttalitraes «le turns reinos e st-itlto

rios, qui- ít «lita terra levarem. nn inauilai' l«-v.ir qtiat-sqtter tnviwtdorias, posto «|ite aii

leve «le nietts reinos nn :witlttirios e qtte cá titlltz`to pago tlizittta, ptttzattiõ lft da entrada

«li/.ittiaa mim «las titercàtdtirtatsque ¡tssitit lt-vaiett. e carretzaitdtt ttit dita (šapitatiia algu

mas tneritatlorias tl-t lei ra p.t 4a fora, paiÇar-ttte-ltzitt ¡tssittl mrstnti dizitna «la saltitla das

tai-s ittt-rranorias.«las quaesdizittttts o capitão ltaterá sita tediziiita st-gtitttlti se contem ettt

sua «luar-ao, e st-r-tlte-ltôt tt «lita rediziiitn entregue por meus olliciaes ao tempo que se

as ditas iliziittas para mim ttrrt-ctttl em.

ö' lie intttttittieitos. armas t- artilharia, polvora, anlitre, enxofre. rltttmlm e quaes

qttt-t' outras «zousas ne tnuttteiti «le guerra, que á «littt liapitattia levarem oii tnandzretn

lot-ar, n capitão e ttioratltirtes dt-llat, nn quaesqttet' «iulras tiemias assim ttatttraes como

ostrattueirtis, Iii-i por lietit qu» se não pa,;ttetti direitos alguns, e que os tiobreditiis pos

:dtti livtetitettte vender todas as «litas cousas. e catia tinta ilellas na dita (Ltpitttttia ao ca

piniti. tuoradores e provt-tlori-s della t|«te forem cltristãos e iuens subditos.

9" 'fodas as pt-sotas assim de int-tis reinos e seultorioit como de fora delles., que it

dita llapitõtttia forem ttíto iitxleraiõ tratar netn Comprar, Item render cousa algntna unit

os ,zt-ttttos «la tt-rrn, e trataritñ stiztteiite «zotn o capitão e provedores «lt-lla. tratando,

vtentlvttilo «-. riesgfatantlo com «lies tudo o que podetettt haver, e quetn o coitlrarâo lizer

ltt-i por lit-tn «tne pt-reât eitt tloliro toda a tnetcadoriu e cousas que «zoin os «litos izetitios

cotttraclat-etti. de que set-it a tt-reú parte para a tniiilta camara, e a outra terça parte

para quem o ttcctisttr, e a «intra terça parte para o Itostiital «tue na dita terra ltotner. e

iiâio o Itaitetitlo alii st-rft para a falirlca «la igreja della.

ln° giuaesiittt-t- ¡it-.ssiittsqtte tia «lita (Ltpttania «zttt-t-egnrem .st-tis navios serítõ obrigados

:titles que eotttt-ceiit a rartetzitr, e atttrs que súião font da dita (lapitattitt de o fazei' a sa

lier ao catiuáo «lolia para prover e ver que se não tirem ntcruailorias «lel`ezas, iteitt

¡izu-tit-zifi isso niestiiti tltt dita tiapitanizt sem licença d«› «lito capitão, e não o fazendo

a-fsitti. ou iiartttido s-'tit tt dita licença, perder-se-lttto ein dobro para tuittt todas as ttter

t-.t lorias que «úti-rt-gótt-z-itt posto que não svjão delezas, e isto porém se entenderá etii

qttattoi tia «lua (1a iituuta nfto tiouvi-r ollicial meti deputado para issoqiorque ltattt-itilo-o

¡uii a i-ltt: se iarit a saber o que «lilo é, e a elle pertencerá fazer a dita tliligeticia, e tliir

as ditas lireiiezm.

ltu t) e.t,iiiz'ti«l.t«l¡tal1apitatiln, e os moradores e pnvoatlores dellafpotlertiti livre

lfit-flf. tiflltlitfiti' e vvutlet' silas tni-.t-«zaoorlas com os «zapitães das outras Cztpitattias, que

teuliti tirotitlii na «lttit tzosta «lo tirastl e cont os tttoradores «e tiovoadtirt-.o «leila a saber

«le tintas llapttauias tiara ti-ttizts, ilas quaes tnercatlorlas, e «zoittpras e vendas «leila ufto

patzurítn uu» tt-'ttt «intros «Itrt-ttm ttltzttlts.

t2" fo-lo o tizntitii e ttiiii-tiilot' que viver na dita Capitania. e foi' feitor ou tiver

ro itpattlitit com .tlgtttttzt pessoa que tiver fora dos tiieus rt-ittos ou srnitorios. ttito pode

ta liam' «tout os tit-tata tltt tetra posto que septo tfltriztáos, t: tratando com elle: ltei
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parira, onde sahindo em terra com toda a gente, que levavajorão a traição

mortos e comidos pelos Tupinambás,habitadores daquella ilha,n0 anno

de 1547, havendo gasto tudo o quanto havia adquerido.

A Villa-Velha ficou na posse de Diogo Alvares Corrêa (Caramuru) até o
I aniio de 151m em que chegando a noticia da morte de Francisco Pereira Cou

tinho, a Portugal, e do estado em que tinha ficado a sua Capitania, el-rei

D. João III bem informado das localidades, e das vantagcris,qiie poderião

resultar a sua corôa,mandou aprestar uma armada, com todo o necessario

confiando-a a Tiioiné de Souza, fidalgo de sua casa,com todos os poderes

para fundar irma cidadenque servisse de centro as demais Capitanias e bem

um uovo regimento (1) pelo qual derogava e cassava a todos os poderes,que

 

por bem que perca toda a fazenda com que tratar. da qual será nm terço para quem

0 acctisar. c os dous terços para as obrasdos muros da dita Capitania.

13" Os ulcaidcs móres da dita Capitania e das villas e povoações liavcráõ e arrecada

ráõ para si todos os fóros e tributos que em meus reinos e senhorios por bem de minhas

ordt-iitições pertencem e são coticcdidos aos alraides iiiõres.

1!t° Nos rios das ditas Capitanias em que houver necessidade por barcas para passa

gem tlellcs o capitão as porú e levará dellas direito ou tributo que lá em cauizira foi' ta

xado que leve. sendo confirmado por mim.

15° Os moradores, povoadores c povo da dita Capitania seráõ obrigados em tempo

de guerra de servir nella corn o capiiãose lhe necessario for.

16° E cada um dos tabelliães do publico e judicial qiic nas ditas povoações da dita

Capitania houver scráõ obrigados a pagar ao dito capitão quinhentos reis de pensão em

cada um anno.

17° Notifico-o assim ao capitão da dita Capitania que ora é, e ao diante for, c ao mcn

feitor, almoxarife, e oiTiciaes tlelia, e aos juizes, justiças das ditas Capitanias. e a todas

as outras justiçasu: oiliciacs de meus rcinose seniiorios assim de justiça como de fazenda

inantlo a todos em geral e a cada um em especial que cumprão c guardem . e facão in

teiramente cumprir e guardar esta minha carta de foral. assim e da maneira que se

nt-lla contém ; sem lite nisso ser posto duvida, enibargti ncin contradição alguma, por

(WG il-willl é minha vontade digo mercê, e por firmeza delle lhe mandei dar esta carta

por ruim assignada c sell-ida de meu sello pendente, a qual tnando que se registre no

livro dos registros de minha alfandega de Lisboa, e assitir nos livros de minha feitoiia

da dita Capitania,e pela inesnia maneira se registrará iioii livros das camarasdas villas

e povoações da dita Capitania para quea todos seja notorio o conteúdo neste foral,e se

cumprir inteiramente.

ii-lanoei da Costa a ft-z ein Evora a vinte e seis dias do mez de Agosto, anno do nas‹

cimento de nosso Senhor Jesus Cliristo de mil quinhentos e trinta e quatro.

(iiiuioiiitzza pubiiza ae aveia. coaizzaif-z t. 22o t.)

(1) A cópia deste regimento que aqui transcrevemos foi oiferecido pelo illustrado Sr.

D. Pedro il ao Instituto Historico Geograpliico cujo teor é o seguinte :

momento nano A antonio cartnoso nii annos. cavALuiriio ifinamo na casa ns xr.

rqsi como rrtovsnoit-uort na r/.zsnna ou: vnimniio roi .to ninsii.. acusam 17 ni:

nnznliiiio nir 1548. (us. orrizitiacino ao instituto non sua uaasstAnr-z o iatrrinanon).

1° Eu el-rei faço saber a vós Antonio Cardoso de Barros, cavalieiro fidalgo de mi

nha casa, que vendo eu tjuaiitt) serviço de Dcos c meu e serem as terras do Brasil po

vendas do rhristãos pelo muito fructo que disso segue, mando ora fazer uma fortaleza



_ 301-*

nas Capitanias tinhão os dilferentes donatariosJanto no crime do que resul

tavão crimes e vtolenctas pelo amplo poder e absoluta independencia que

tinhão.

 

na Bahia de Todos os Santos, e por ver as outras Capitania: para daqui em diante

possão ser melhor povoadas. e a isto ordenei que fosse Thomé de Souza, fidalgo de

tirinha casa. ‹|tte envio por capitão da dita Bahía e governador de todas as terras do

ilrasil. E porque as minhas retidas e direitos das ditas terras até aqui não forão arreca

dadas como cutnprião por não haver que comprovesse nellas, e daqui em diante espero

que com ajuda de Nosso Senhor iráõ em muito crescimento, e para que a arrecadação

dellas se ponha na ordem que a meu serviço cumpre, ordeuei mandar ora as ditas ter

ras uma pessoa de cotiliatiça que sirva de provedor-mor de minha fazenda nellas, e por

confiar de vós que nisso me sabereis bem servir, e com aquelle cuidado e diligencla

que de vós espero, hei por bem de vos encarregar o dito cargo no qual terefs a manei

ra seguinte :

2° lreis daqui em companhia do dito Thomé de Souza directamente a dita Bahia de

Todos os Santos, e porque ella leva por meu regimento a maneira que ha de ter em

assentar a terra, e fazer a fortaleza e povoação da dita Bahia, e prover em outras cou

sas que cumprem a meu serviço, vos mando que em tudooqtte elle comvosco praticar

airerca das ditas cousas lhe deis vosso parecer e o ajudeis em tudo o que poderdes e

lhe de vós for necessario.

3° Tanto que chegardes a dita Bahia vos infonnarefs que otflclaes de minha fazen

da ha etn cada Capitania para proverem e arrecadaretn minhas retidas. e aos que achar

des por informação que ha nas ditas (lapitanias escrevereis em como eu vos encom

mendo por provedor de minha fazenda nas ditas terras, e que portanto vos escreveráô

logo que rendas e direitos ha na Capitania donde forem olliciaes que me perteução. e

de que cousas se pagão, e da tnaueira que se tem na arrecadação delles, e sobre que

pessoas está carregado, e 0 que até agora reuderão. e se ha ahi casa ordenada para a

dita arrecadação, e que assim vos escrevão que artilharia, armas, e munições minha;

ha ha tal Capitania, e se está tudo carregado em receita sobre meus oflieiaes, e sendo

vos informado que em algumas (lapitanias não ha oliiciaes dc tnluha fazenda, escreverel:

o sohredito aos capitães ou pessoas que estejãu em seu lugar. .

lt° Tanto que na dita Bahia a terra estiver assentada dareis ordem que se facão

tintas rasas para alfandega perto do mar, em lugar cotiveniente para bom despacho das

partes, e arrecadação de meus direitos` e vereis que oiiiciaes ao presente são ttecessrtrios

para a dita alfandega, e dareis conta disso ao dito 'Yhotne de Souza para elle comvosco

parecer prover dos olliciaes que logo se não poderem escusar aqueilas pessoas que vir

que nisso me poderúõ bem servir, ate eu prover delles a pessoa que houver por meu

serviço, e porém estando lá que é provido de ofiicio de provedor de minha fazenda da

(lapitatiia da dita Bahia. elle servirá de juiz da dita alfan tuga segundo a forma do regi

mento dos provedores, e as pessoas que forem encarregadas dos ditos ollicios ltaveráõ

juramento que serviráõ bem e verdadeiramente.

5" Ordenar-eis que na dita alfandcga haja livros, a saber: um de receita e dešpeza

dos rendimentos della, e outro em que se registre o foral e regimento dos olliciaese

quaesquer outras provisões que ao diante se passarem sobre a arrecadação dos direitos

da dita alfandega. os quaes livros seráõ contados e assignados em cada folha pelo dito

provedor. Ordenareis casa em que se faça o negocio de tirinha fazenda e contos, e para

o dito negocio se faráõ livros, a saber z um em que se assentaráõ todas as rendase di

reitos que eu tenho nas ditas Capltanias, a saber z as rendas de cada tuna por titulo

por si, declarando de que cousas e porque maneiras se pagão os ditos direitos, e orde

nados,e mantimentos que ora e ao diante tiverem os ofllciaes de minha fazenda e qnaes

quer outras pessoas e assim teuças que se lá mandarem pagar, e haverá outro livro em

que se assentem os contractose arrendamentosque se fizerem; outro emque se assentam

os foraes e rcgimentos c quaesquer outras provisões que se passarem sobre cousas que

toquetn a tniuha fazendzne assim se fará para tnatršcttla em que se assente a gente de soldo
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Tltomië de Souza, que liavia pattítlo no t” ou :i 9 do Fevereiro de läiil

lt-vatttlo util ltomens, sontlu 600 soldados o ItOO tlegratltitlos, itlént de tuni

lul casar-s e pessoas providas dc cargos publicos, itlgtttts critttlos tie cl-rei:

 

que ora vai tiesta armatia. e. ao tliatite for, e nada pessoa terá titulo apartado em que

se dt-ltia-'r o ttotnt-tlai ¡iessoa o alruttlia a tiietge cujo iillio d, e lugar ottde e morador,

v ti soldo quo Ita de haier t' o tentou que servir, e os ¡taganietttos que lite foi-ein feitos,

H Mallu si' fara outro livro t-tn que sr asst-iitrnt todo¬ os tilliciaes que tiverem cargo de

recebi-t' nas ditas terras tio Brasil minhas rendas e tlirt-itos. tleclttratttlo u tempo etil

0"" flfillwürãti a servir para tanto que for tempo di: tlarein silas cuotas serem para

isso citatutttios, e assim se taraõqttaesqtter outros livros t-. ementas que para os negocios

tia dita f-lettda forem ttecessarios, e encarregareis uma pessoa apta que sirva de por

tt-tru tias tlitas casas tia fazenda, contos e alfandetza, e tenlta cttidttdt) de guardar oi ii

Irtis tlastlitas casas. os qtn-.s livros lite seráõ carregados em receita ein um livro tpte para

i›‹~‹› liaierfi que ti-rítI as folhas assignadas e titnneradas por vós, e estarátõ em poder do

est 'vão tia faut-tida. \

'I'anto que assim ortii-nardes a dita casa para o negocio de minha fazenda, vós

tfout o escrivão de vosso cargo irt-is a clla todos os dias qite vos parecer que é tteci^ssa~

rio para ttespacltti das causas e negocios que lnvels de prover de qttat-,sqttcr oittros que

Iiiuzt-tlão.

7' tiuttliecereis tlt` todas as appeilttçños e aggravos,qtie sahirem d`ante os provedores

e oIllciat-s de iuinlttt fatzt-.titla, assim iii-ssa (Iitpittttiiôt como de totltts as tintras do Brasil,

tie feitos que ae tratarem pt-rétntt: elles sobre quantia que passar de dez tnil reis. ou

sobre izottsa que os valha. ,

8' lã pot-ein no lugar onde vós tsiiverdtmmnhecereistlas anpellaçóes e aggravos

que. saiiiiem tl`atitetis oliiciaes' do tal lititar, ainda qui- sejtio de inc-nos quantia dos ditos

dv-l. iittt réis, sendo port-int de dons mil reflispitrtt cima.

9” tlonlit-ceteis por acção nova ttu lugar donde estiver-rien e a t-.inro lrgttas ao redor

deqnac-itiier que tocarem a mitilta fazenda, entre qtiaesqiter tuesstias, posto que

o nieu procurador nisso não seta parte, e assim podt-rteis avocar a vós qtiaesqtiet' feitos,

tt cottsasqtte timareiti a minha fazenda que se tratarem perante o provedor ou almoxa

rife tio lugar ttntle vós rstlverties, i- nos ditos feitos tleqtte coultecerdt-s por accão, e

avtwardt-s a vós, ptocedert-is até liital setttença, inclusive sendo a causa da quantia de

de: util riiis e dalii para baixo, ou sobre cousa que os valha, e sendo de tniit' quantia

levar-eis o feito a llaliia para lá despactiardes pela tnitneira que ltavets de tli-spacltar os

outros. enão ltaventlo vós de lr tão cedou remt-itoreis la para o dito 'Fhoiué de Souza

dai a elles juizes em vossa ausencia qui' os tlespaclii-ttt routo for justiça, e indo vós do

tal lugar de tertlt-s dado setttetiça final tios tliius feitos os tleixart-is ao provt-tlut' da

(Lattitaiiia tie que for o tal Itigar, uqual os acabará de processar e dctertniittir. dando

appeliacêioe aggravo nos em que couber.

iii-i E emqtiattto esliverdea na povoação da dita Baliia rlesparliareis os ditos fritos

qu.: vos litio di' tir por appi Ilação ou aggravo com dous lrtrattos, os quai-s ptnlireis ao

dito 'fltutne de Nut/xa, e elle vo-los dará quando cumprir. e não os littvettilo será cont

ditas pessoas. qnat-.s lite elle lwm parecer. e com as ditas pessoas deti-rttiiiiarets os tlitoit

feitos de qttaest|ttet° quantias que forent sem appellacãii nem aggravo, pela tnestna tita

neira determiuureis os ditos fritos que levardes tlas otttras Capitauias. e assim aquellt-s

que na dita Gapitatiia da llaltla se tratarem perante vos por acção nota, ou avocartles do

pxo redor e altnoitarife della.

11° Iiei por beut que oittrosim ronlteçals por acção nova, assim na Capitania da Ba

hia. rmno em qttalqttegoutra, donde fordes e estiver-des de toilati as tluvitlas e fritos que

se tnowrein sobre as sesnntrias e datas de terras e aguas entre o capitão ein cuja Capt

tanttt estiverem as ditas terras e aguas, e outras pessoas ou entre qiiaesqtter outras

partes, e assttn potlercis avocar a vos qtiaesqtiet' feitos e causas que sobre as ditas dadas

di: terras e aguas se tratarem etitrc os provedores, c assim das appelia._ões e aggravos

  



-› 303

os jesuítas Manoel da Nobrega. Leonardo Nantes, Antonio Pires eJitão'

Àspicueta, cottt os irmãos Hcente Dias e Diogo Jacomo, ofliciaes mo

*_~_~`

que. d'ante ellen matarem. e de tudo cotthenereia na tnaneirae com a mesma alçada que

líaveis de ter nos muros feitos acima tzouteútltzs.

no ppp; rpgimonr/z; que leva 'Fltonte ‹ie 'iottza lhe mando que tlepois que rhegar a

Bahia tanto que o tempo llte der lugar e os ttemcitm daquella tlanitatniêt estiveretn para

os elle poder deixar. va visitar as outras (Iepitattiav. quando as-âim tor vos ireis com elle.

para o :tjtttiardes nas ntmaas de meu .servico que nas ditas Capitanias Ita de fazer. e para

tambem ros provei-den em catia uma dellas nas cousas que tocarem a tosso cargo, o

quo vos por este retzintettto mando qtte faceis.

13° ištn cada nuta das ditas (Lapitnttlas tamo qtte n--lla fordes fareis vir perante vos

o provedor, t: almoxarife. e ofliciaes de rui-tha iazt-tttla que ttella ltouver, c sendo presen

te o escrivão de vosso cargo, vos informareis dos ditos tdiiciaeet que reutltu e direitos

tenho e me pertencem na tal tiapitattia, como ac ttrrøcadárãti an* então. e se torão ar

rendodas, ou .~e arrecadatão para mim. e se foi tudo carregntitt na receita. e porque

pessoas. e sobre. que otlitziaes, e em que se despendett o dito rendimento; e para tuo

tornareis conta as ditas tyêsstms :, o que achardes qtte ttespettderão lhe Ievarets em conta .

e o que lit-.art-ttt devendo fareis arrecadar delles. am tempos e pela tnaueira que mais

meu servico vos paretfler» e 0 traslado nas arrecadaçües das contas que st: tornarem en

viareis aos tneus contos do reino.

1h' Não ltaventlo na tal (Iapitatiia oliirittea de minha fazenda providos pot' mim, ou

faltando alguns dos que forem necessarios, darcis cottta tiisso a 'fhotnti de Souza. para

elle comvosco parecer provar dos .iilitzios que forem necessarios em pessoas que para

ixso forem aptas, e escrt-.vet-tne-heis ou ttliiciov que assim proveretu, e a que pelsoas

para eu tnantlar acerca tlisso o que. ltouver por tneu serviço.

15° l-Lm utda uma das ditas (Lapitattias ordenareis que. Itaja caras para altandegas e

contos, e livrou para o ttetrocio das ditas casas da maneira que o haver: de ordenar na

Bahia, e como se tem feito no regimento dos provedores.

16° E as-tint ordenarei-t de fazerem ramos apartâtdos, a rendas e direitos que cu

tiver e me pertencer em mda tttna das Capitanias, atmettatndo a cada ranto aquclla par

te das ditas rendas e. direitos que vos parecer ntclhor. digo que vos parecer que tnelltor

re poderão ttelles arrecadar, de que. se fará assento no livro tios regimento-õ da prove

doria d-t dita Capitania das ditas rendas tnanfiareis tnetter cm pretzãti por ramos ou

juntamente como vos nuns meu servico vos pwecer. e. as arrentatarcts a quem por elias

mais der, guardando ttissu a forma do regimento de minha fazenda. e. as tptautias dos

arrendantetttos fareis carregar em receita aolirc o dito almoxarife para ter cuidado de

tornar liauças. e arrecadar a dita quantia segundo se coment no regitnettto de minha fa

zenda com a qual vos conúirmareis em tudo o que não for contrario a este.

t7' I-`.tn cada ttnt attno cscrevereis a cada ttttt dos provedores de. minha fazenda que

vou tuantlettt por certidão o que renderão ntiuhas rendas e direitos de sua provcdorla

o anno atras, e que dellas despeurlett-so. e. em que cottsas, e que todo o mais enviem

a entregar ao meu titestinreiro que ha de estar na dita Bahia para receber todas as ditas

retidas. e eu lhes mando em seu regimento que atutiut o facão.

18° 'Ferris cuidado que tanto que cada almoxarife tiver rect-hitlo cada cittco annos

lhe. rnandar ttotilicat- que vá dar sua conta a Bahia na casa dos contos que ahi ha de o..

tar. e que leve para iszto todos os setor livros,e papeis, e ao provedor da tal provedoria

eartrevereis que rcstttttisse ao dito almoxarife sua conta primeiro que vai a dita llahia. e

arm-,adar dello o que achar que ltca devendo e o envie logo ao meu thesottreito. e que.

assim vos escreva que pessoas ha na dita provedoria que aojão aptas para receber as

rendas. etnqttanttt o almoxarife der sua coma. e vo: encarregareis do dito recelntttcnto

uma das ditas pessoas. a queln o provedor vos notuear.

19' Tanto que o dito almoxarife for na Bahia para dar sua cottta. lhe fareis tomar.

e como for acznada será vista por vós, e ticandti o almoxarife. devendo alguma twttaa

lite tateis pagar, e depois de ter dado conta com entrega llie passeia provisão para tor
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oanicos de differentes misteres,e outras pessoas, desembarcou na villa

velha, depois de oito semanas, a 29 de Março, e mandou examinar o

 

nar a servir seu cargo, declarando nella como tem dado a dita coma com entregar ao

provedor que estiver servindo o dito cargo: acabará de servir aquelle anno que estiver

começado, posto que o dito almoxarife dentro do dito aiino leve a dita provisão para

poder tornara receber, c pela dita maneira venhão os recebedores dar sua conta a cabo

o tempo de seus recebimentos.

20" As duvidas que houver nas ditas contas dcterminareis com um letrado que pe

direis ao dito Thomé de Souza ou com qualquer ontra pessoa que elle para isso orde

nar, e não sendo ambos conformes em algumas das ditas duvidas o dito Thomé de

Souza dará outra pessoa para terceiro, e o que por dous for deiermiiiado se cumprirá.

21" Quando pelo tempo em diante depois desta primeira vez fordes a cada iima das

ditas Capitaiiias vos informareis como os ditos provedores, e almoxarifes e recebedores

e outros officiaes de minha fazenda servem seus cargos, e achando pela dita iiifiirmação

que fazem nellzzs o que não devem, tirarcis sobre isso inquiriçõev e devassa e procede

reis contra os culpados como foi' justiça determinando seus feitos na Baliia como liaveis

de fazer nos outros feitos, e se suspender-des alguns dos ditos oiii :iaes de seus cargos o

fareis saber a Thomé de Souza para elle prover pessoas que sirvão, e não sendo o dito

Thomé de Souza presente na Capitania em que os assim suspenderdes, vos os provercis

dando-llic juramento.

22' Hei por bem que daqui em diante pessoa alguma não faça nas ditas terras do

Brasil navio nein caravella alguma sem licença do dito Thomé de Souza, a qual llie dará

nos lugares onde for presente, e naquellcs em que o não for dareis vos a diia licença

se ahi estiverdes, e não estando as dará em vossa ausencia o provedor da Capitania,

onde o tal navio se houver de fazer as quaes licenças daràõ as pessoas abastadas e ae

guras e que dem fiança porque se obriguem. que quando houverem de ir tratar com o

tal navio o fação a saber ao provedor da Capitania donde partir, e que cumprão intei

mente o que sobre o dito é conteúdo nos regimentos dos ditos provedores.

23° Trabalhareis com as pessoas que vos pedirem licença para fazerem os ditos navios,

que os fação de remo em sendo de quinze bancos ou dahi para cima, e que tenha de

banco a banco tres palmos de guoa, hei por bem que não paguem direitos nas minhas

¡Ifandegas do reino de todas as munições e apparellios, que para os taes navios forem

necessarios, e fazendo~os de dezoito bancos e dahi para cima liaveriiõ mais iilóui dos

ditos direitos quarenta cmzados de mercê a custa de minha fazenda, das rendas que se

arrecadarem nas ditas terras do Brasil, e isso para ajuda de os fazerem como todo é

conteúdo no regimento dos ditos provedores. os quaes quarenta cruzados lhe vós man

dareis pagar nas ditas rendas com certidão do provedor da Capitania onde sc liuuverein

de fazerem, de como lhe tem dado fiança ao fazer dentro de um aiino, e tereis cuidado

de saber se aquelles que se obrigão a fazer os ditos navios os fizerão e cumprirão suas

obrigações, porque acliando que as não cuuiprirão se arrecade delles e de seus fiadores

ou ditos quarenta cruzados, segundo é conteúdo no regimento dos ditos provedores.

2li° Se ao dito Thomé de Souza parecer meu serviço fazer em alguma das ditas Ca

pltanias algum navio á custa de minha fazenda para defensão da costa vos dareis ordem

e maneira como se faça conforme ao que elle nisso ordenar, e o tal navio será carregado

em receita sobre o almoxarife daquella Capitania em que se fizer. e assim a artilharia e

munições que ao dito Thomé de Souza parecer necessarias para se armar quando cum

rir.
p 25' E porque será meu serviço e proveito de meus reinos pela abastança das

madeiras que ha nas ditas terras do Brasil, fazerem-se lá náos. hei por bem

que as pessoas que na dita terra do Brasil as fizerem de cento e tritita toneis, ou dalii

para cima hajão uma mercê e gozem de liberdade, de que gozão por bem do regimento

de minha fazenda, os que fazem náos da dita grandura nestes reinos, a qual nierce lia

vcráõ nas minhas rendas das ditas terras do Brasil.

26' lnformar-vos-heis do que se fez da artilharia, armas c muiiições minhas que
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interior da Baliia e indagaro sitio mais conveniente para :i nova fundação.

depois de adquirir o gentio pela iiitervençíio do Diogo Alvares Corrêa

 

estavão na fortaleza velha de Pernambuco. e fa-la-heis arrecadare carregar em receita

sobre o almoxarife. c pela mesma maneira vos luformareis em cada Capitania onde

forrles se nella lia alguma artilharia` armas e munições que me pertencão, e achando-a

a fareis arrecadar pi-la dita maneira. c carregar em receita ao alinoxarifr.

27° 'Feudo alguns capitães ou pessoas oiitras das ditas Capitanias necessidade de ai

puma artilharia para seu uso na terra e iiefeiisii) della. a ¡iedirriõ a 'l`Iioini': de Souza. e

elle lli`a inandarâi dar nos meus armazeus se lite bem parecer, e sei-ii pelo preço qu»

acliartles que me custa posta ld, e por isso lcvareis daqui por certidão do provedor' di:

meus armazens o que cada uma das ditas cousas crista posta iai, e o preço porque se

assim der as ditas pessoas se carregani em receita sobre o aiiiioxarife que as der.

28° Eu tenho ordenado que os capitães das Capitanlas da dita terra e senhorios dos

engenhos e moradores della sejão obrigados a ter as armas, e artilharia seguinte, a sa

ber : cada capitão em sua Capitania ao menos dous faicões, e seus berços. e seus meios

berços, e vinte arcabiizes ou espingarilas e sua polvora necessaria, e vinte nestas. e

vinte louças e cliiiços. quarenta espadas, quarenta corpos d'armas de algodão dos que

na terra do iirasil costumão. e os seniiorios dos engenhos e fazendas que hão de ter'

terras ou casas fortes. tenlião ao menos quatro berços. dez espingardas, e dez bestas,

e vinte espadas e dez Ianças, ou chiiços, e vinte corpos d'armas de algodão. e todo o

morador das ditas terras que nelius tiver casas, ou aguas. ou navio tenha ao menos

besta ou espingarda, espada, lança ou chuço e que os que não tiverem as ditas armas

se provejão dellas da notificação a um anno achando-se que as não tem paguem em do.

bro a valia das armas. que lhe faiiecerem. das que são obrigados a ter, a metade para

quein os acusar, e a outra metade para captivos, e portanto vos tereis cuidado Quando

correrdes as ditas Capitanias de saber se asditas pessoas tem as ditas armas,e deviexecu

tar as penas sobrcditas nas que nelias incorrerem, e porque no regimento dos prove

dores tenho mandado que quando vós não fordes as ditas Capitania: cada um delles

em sua provedorla faça a dita diiigencia e autos do que nisso achar, e vo-ios en vie,

quando vo-ios assim enviarem procedereis por elle segundo fórma deste capitulos: tani

bem sabereis que as pessoas que por este capitulo hão de ter artilharia tem n que são

obrigados, c a dita diiigencia fareis vós ou os ditos provedores na artilharia e armas

que os capitães são obrigados a ter, porque com os ditos capitães sómente farei: vós ou

os ditos provedores a dita diiigencin, e não e nem outras pessoas.

29° E quando algumas pessoas4 das ditas se queii-ão prover das ditas cousas ou de

algumas dellas. hei por bem que vós lh'as façais dar dos meus armazena iiavendo-as

nelie pelos otlicios que se acliar que me custão lá postas.

30° Para qiieo assiicar que nas ditas terras do Brasil se houver de fazer seja da bon

dade e perfeição que deve ser. ordenareis que em cada Capitania haja aleaidador ele

gido por vós quando fordes presente, e sendo ausente pelo provedor da tai Capitania

corno capitão della. e otticiaes dacamara, e a pessoa que assim for eiegida servirá o

dito cargo emquanto obem fizer, e lhe será dado ojurainento em camara para que sir

va o dito cargo bem e verdadeiramente, e de todo o assucar que ieiildar e se carrega r

para fÓra haverá de seu premio um real poi' arroba á crista das pessoas cujo o dito as

sucar for, e as pessoas que fizerem o dito assucar o não tlraráõ da casa de piirgar sem

primeiro ser visto e iealdado sob pena de o perder, e o alealdador será avisado que não

alealde assucar algum senão sendo da bondade e perfeição que deve na sorte de que cada

um for.

31° De todas as cousas que por este regimento vos mando que façals dareis sempre

conta ao dito Thomé de Souza sendo vivo no lugar onde estiver, e se em algumas coii

sas fordes diiferentc de seu parecer se cumprirá o que se ordenare mandar.

32° Encommendo-vos e mando-vos que este regimento cumprais e guardeis inteira

mente como de vós confio que o fareis.

Domingos de Figueiredo o fez em Almerim a dezasete de Dezembro de mil e qui

39
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lançoii os Ímidmnentos da novn cidade no mesmo anno de l549e no mes

mo lugar onde actualmente se v0 (l).

 

nlivttlos P quarenta c oito. E eu \Ianoel ‹le Moura o iiz escreveno qual regimento vinha

ussignado por Sua Alta-ui e com vista posto nelle pelo conde da Castanheira.

CXV

(Bibliotlieca publica de Evora. Codice-_ i. 182.)

2-3

(t) can-ra ou: o nuns manoel. ua noaneoa. rmzroslro, raovirtctat. na corantuua n:

.tususmas oattastl., Bscaxvuu ao wanna ssusrns sllio o anno nn 1559.

A graça eamor de Nosso Senhor Jesus Christo seja sempre em nosso favore ajuda

Amem Somente darei conta a V R. de nossa chegada a esta terra, e do que nella fize

mos e esperamos fazer em o Senhor Nosso, deixando os Íervores de nossa prospera via

geni aos irmãos. que mais em particular a notaraõ.

Chexarnos a esta Bahia a 29 dias do mez de Março de 1559. Andamos na viagem

cito seu-anal. Achamos a terra de ps1, e quarenta ou eincoenta moradores na povoação

que antes era. Iieeeberifomos com grande alegria. E achamos uma maneira de igreja

jnuto da qual loiro nos aposentamos os padres e irmãos em umas casas a par della. que

nio foi pouca consolaçño para nos para dizermos missas e confessarmos. E nisso no‹

ocrnpairios agora. Confessn-se toda a gente da armada, digo a que vinha nos oqlros

navios. Porque os nossos determinamosde os confessar na náo. 0 primeiro domingo

que dissemos missa i`oi a A' dominga da quadragesima. Disse eu missa cedo, e todos

os padres e irmãos eonfirmamos os votos que tinhamos feito, e outros de novo cogu

nmitn úlevqção t: .conhecimento de Nosso Senhor. segundo elo exterior é lícito conhe

cer. Bu prego ao governador e a sua pente na nova cida e ue se começa, e o padre

Nerarro a gente da terra. Espero em Nosso Senhor fazer-se ructo, posto que a gente

«later Vvive toda 'énrpercado mortal E não ha nenhum que deixe de ter muitas negras.

das q cs estão cheios de lilhos e é grande mal. Nenhum delles se vem confessar, ainda

queira Nossošdnhor que o' faigio depoisl~0 irmio Vicente, rijo ensina a doutrina

nos nieiiinos cada dia, e tambem tem escola 'de ler ewscreva; parece-me bom modo

este paraI trazer-os indios desta terra, os quses tem grandes desejos de aprender,I e

perguntadosse querem; rnosario grandes desejos. Desta maneira ir-Ihes-heiensinando

m ursgãesmlioutrinandomslna.fet .até serem hsbois para o baptismo. Todosy estes que

tratio coqonoanor dizem qoalquereris ser como nés..senio que nio tem com que se ou

hrio como mis, [estam inconveniente tem. Se bouvem tanger lt missa jà acodem, e

quanto nos veem fazentudo fazem, assentio se de) ethos, batem nos' peitos, Ievantio

as niños ao Céo. ,E já um os rínclpaes delles apren e a ler, etoma liçao cada dia coils

graude cuidado, è em 'do _s` d as soube o a,b, c, todo,"e o ensinados a benzer, tomando

tud ` com grandes desejos. Diz quequerser christ¡o,`e nio comermrue humana namter

mais dc uma mulher. e outras cousas, sómente que ha de lr a guerra,c osque captinr,

vsndeflos e servir-ae delles Porque estas desta terra sempre tem guerra com outros, e

assim' andio todos em discordigeomern-se uns aos dutros,digo. os contrarios. E' gente

que neohuamonhacimeatoaem de 'DeoLSeni idolosJnzam tudoquantolhesdisaui. Tra

balhamos de ssbera lingua dalies,a -nisto o padre Navarro nosieva a vantagem a todos.

Temos determinado ir viaerl com maiden, como estivermos mais assentados e seguros.

e aprender colmeiles a lingua. e_ ir-lhes doutrinaudo pouco apouco. Trabalhei or

tirar em sua lingua as orações e .algumas praticas de Nosso Senhor, e nio posso ac ar

¡iugna que m'o saiba dizer porque são elles tão brutos 'que nem vocabulos tem. Espero

de os tirar o melhor que poder com um homem ue nesta terra se ereou de moço. o

quai nora anda mui occdpado em o que o governagor lhe manda, e nio esta aqui. Este

homem com um seu genro é o que mais cnnfirrna as pazes com esta gente. por serem

ellcs seus amigos antigos. Tambem achamos um principal dellesji clnistio baptisado,

oqual, me disserio, ae muitas vezes o pedira; e-por isso esta mal com todos seus

paventeszftlrn dia, ac ando-me eu perto delle, deu uma 'bofetado grande a um dos

seus por lhe dizer mal de nos. ou outra cousa semelhante. Anda muito fervente. e

grande nosso asuigc. Demos-lhe um harrete vermelho que nos ticou do msr,e umas cai

cas. Traz-nos peixe e outras cousas da terra com grande amor. Não tem ainda noticia

de nossa fe, emiuamos-llƒa. Madruga muito cedo a tomar liçio, e depois vsi aos mo

ços a ajuda-los as obras. Este diz, que fará christãos a seus irmãos e rnulhercs, e quan
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*O padre Fr. Antonio de Santa Maria Jaboatão .(na ChronicaVScrrl/iötl).

mencionando o pessoal dos que com Thomé ,do Souza vterfiIQ ,dll I

Para ouvidor geral foi inunda lo o Dr Pedro BOIgESfQ ÀItƒOPIÍXCÊTQOSP

de Barros para provedor da fazenda real, com. todos. os mais ministros, of) _i.

cities competentes. para administração da justiça, Para__a_c0l1'l§l_`§‹'.l9fil0 RÇQÊIO

viiihñn tambem alguns religiosos da sagrada companhia. .Ulfltlttflttlçtgl-holiföã

e zelo de principe cliristão. para que uma, e outra conquista sortisse melhor

o seu elfeito, tanto a das almas dos gentios, como a dos intetossesdtl cotfôfl.

pois nem esta teria o desejado augmento sem aquella. ea outra sem esta

to: poder. Espero em o Senhonqiie este ha de ser um grande meio e ƒlfimlllfi Pflfl

todos os outros, os q :aos Itie vãoja teiido urvaiide Inveja por verem os tnitnos e favodres

que lhos fazemos. bin dia comeu coiunoscii a inesinperaiite dez ou onze. u_u Ilmds, :os

seus, os quaes se espantaruo do favor que llie diivainos, parece-aire. que nao po eniqs

deixar de dara roupa que trouxeniusa estes,que_qu_creii_i__ser ciliristaos, reptirtittdo-lh a

iitl- ficarmos todos iguaes coni elleafao iiiçnos po; nao escanda tsar ¡t9! .M0115 ¡NEW! ff?

Coimbra se souberem, que por falta do ulgunias ceroulosdeixq uma alma do ser chris:

uin. e conhecer a seu Creiidure Senhor, e dar-lhe gloria. Egodp ovni-gn tanto pmøtttr

ígno ehardtatís non cromor Certo o Senhor quer ser conlieqi o_ tlestasjreiites. e com-_

inuuicar com alles os thesouros os inereeiiiioiitos da sua ,paixao ¡seu! altquem il GWÍW*

prgphgtamem. E po tanto, mí per competia multas tntrafs naves slioenírs Ítçfr..

quamprzatat Domuuu vmeavrt usam. La não :no necessarias letras mu s que para eu rc

os cliristaos nossos, porem, virtudtze zelo da lionra de Nosso Senliorit ca iiiul neces

sario. 0 padre Leonardo Nunes mando nos llheos o_Porto Seguro, a collfrsslrƒlquelltl

gente que tem nome de christina. porque tiie disserao de lb muitas itiiserias, e nssiin a

sabero fructo que na terra se pode fazer. lfllle escreverii a V Kevin. de ca largo. Leva

por sompanheiroa Diogo Jacomo, para onsinara doutrina aos iiienino_s.o quo elle subi.

hein fazer. Eu o fiz 1a ensaiar na nlo, é um born ltlho. Nos 501105 INÊS COIIÍPISUGIIIQ

esta conte, e. depois espero que irá um de nos a uma povoaçaot grande. dos milorese

melhores desta terra, que se chama Pernambuco. o assiin ein 'muitampartei flPrflf-'IIU

remos o oonvidaremos com o crucificado. Esta me parece agora a maior einpresa _do

todas. segundo vejo agente doeil. Stiinanto tomo o nino exemplo que o iiossirçltristia

niuimo lhes da, porque lia homens que ha novo e dez nunes que se nan eonfesgao.

E parere-iiie que poe a felicidade em ter muitas mulheres. Dos sacerdotes ouço cou

sas feias. Parece-rito que devia V. Kevin. de lembrar a Sua Alteza um vqraiio geral,

porque sei que mais nioverá o temorda Justiçtgqueo amor do oonhoiudšpiino ltaoleos

pnrounuirnem para baptisar. taça-os V. Kevin. vir no primeiro navio. e piece-inc

que osliavia de trazer uin padre dos nossos. Tiiinbein me parece _que mestre Joao

aprovettaria cá muito.po_rque a sua lingua é semelhante a_esta. c mais aproveitar-nos

hrrnoscir da sua theologia. A terra ca achamo-la boa e san. Todos estamos de saude.

Deos seja louvado, mais sios do que partimos. As mais novas da terra e da nova _- ida

deos irmãos oscreveriiõ largo, e eu tambem pelas iiáiosquaiido purtirein. Crie V

Rovrn. muitos filhos para oii, que todos são necessarios. Eu uin hein acho iiesta terra

que não ajudará poucos perinunecereiii depois na fé, que eser a terra grossa. E todos

tem bem o que hiio iiiister. e a necessidade lhes não fara prejuizo .slgum._ Eêtéio es

äanredos dedverus iipiglelstnde qprn quäeeâraiqgnmos e eslitilnros, e teinein-iiosIII lI'I ll ll I. III 0 I U2 IZGI' ITI; IIIIS, CIÂO-O IU Gllllllllflll

irmãos O] governador é ogcolhido do Deos para isto, faz tudo com muito tento e siso.

Nosso Senhor o conservara para reaer este seu povo de hraeL-Tuautein por ora pru

omnibtu or pmmimpro filiü quo: mulriuí- Lance-nos a todos: bençau de Çhrhw

Jesu Dulcissiiiio. Desta Bahia, wii-Manoel da Nobrega.

A. . cura no Panair nonnma nn o none alas-rita siIÂo. no .nino ou 1559.

Agraço e amor de Chrísto Nosso Senhor seja sempre em nosso favor-Amein.

Depois de ter escripto a V, Revm. posto que brevemente. segundo iiieus desejos.

succedeu não se partir a cariiiellii, e deu-me lugar para fazer esta, e tornar-lhe a cn

coininendiir as iiecessidades da terra,e o aparelho que tem para se muitos convciterein.
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flcaria iníructilera. Com todo este apparato partio Thomé de Souza do porto

de Lisboa aos 2 de Fevereiro do anno de 1549, e com prospera viagem

chegou 'a Bahia a 29 de Marco do mesmo anno, e tomou porto em Villa
Velha, povoaçãoya que tinha dadoy principio. como fica dito, Francisco Pe

reira Coutinho, 'e antes -dellefo celebrado Caramuru. que ainda agora aohou

aqui Thoméfde'Sou2a*i:om cinco genros seus. que da volta dos Ilhéos, para

onde se havia retirado' uoin' Francisco Pereira Coutinho. posto outra vez na

Baliia; feitas aspazeswm os 'inimigos naturaes, ñcou assistindo nas suas

casas fortes, etn`Villa-'Velha. Aqui pôzfThomé de Souza em terra a gente,

 

E çertø e miiito necessario haver homens qua' quai-ur .leram Chrisrum saiam emeiflcum.

Cli ha clerigos. mais f: a éscoria que de Ia veim-Omnes quim-un: qua' sua sunr-Niose

devia consentir einharcarsacerdote sem ser sua vida muito approvada, porqueestes'

destroem quantosi- ediliifa. -~ sed mirte pater filíos mos in Domino nurritus ƒratm

riscos, ut in omnavn hanc tanant ømtaonus eorum. Hontem que l'o| domlngode Ramos

apresentei ao governador um para se haptisar depois de doutriuado, o qual era o

maior contrario que os 'cllvristios' até agora tiverãogrecebeo com amor. Espero ein Nono

Senhor de se fazer muito fructo. Tambem me contou pessoa lidedigna, que as raizes

de que cá se faz o` pio que S. Thomé as deo, por que cá não tinliño puo'nenhu`m. E

isto se sabe da fama que anda entre elles. guia patroa eorum niintiavémt eis. Estão

daqui perto umas pizadas flguradas em uma rocha, que todos dizem serem suas; Como

tiveiiiios mais vagar haVemo-las de ir ver. Estão estes negros mui espantado! de nos

sos Ollicios Divinos. Estão na igreja sem lhes ninizuem ensinar mais devotosque os

riosslis chrlstios. Finalmente perdera-se a iningoa. Mine ¡gitur operaríos qvidjmn Ma'

alba es! niesis O governador nos tem escolhido um liom valle paru nos, parece-me que

teremos aqui). c assim 'info dizem todos. Aqui devíamos de fazer nosso vallvaoouto; e

daqui combater todos as outras partes. lia ca muita necessidade de vigario geral para

que elle com temor. e not com anior procedendwse busque a gloria do Senhor. 'O-mals

verifpelas eartasdos' lriniom-Vaie 'semper in Dornins ml pr. Et öfiwdífi M! 0mm ¡fs
Cltristo Jesus. Da Bahia flfltL-Manoel da Nobrega. i

carta qu: o Paul: lairotst. naironiloxma consuma b: :asus ll As mass no mais.,

ucsistvw Ao Pitol: lilzsƒrnss siiio, Pniârosrro lfllovrnclar; na Dir/t column Bari-m

ruoai. no Atiivo 011W. '

A raça eamordelNosao Senhor Jesus Christo seja sempre em nosso farofa-Amam.

Pc a prinieira via-escrevi a V. Kevin. e aos irmãos largo, e agora tornarci :repetir

algumas cousas, ao menos em sonima. porque o portador desta, como testemunha de

vista, me cscusarli de me alargar muito: e algumas cousas mais se poderão vêr pela

carta que escrevo ao Doutor Navarro. Nesta imrra ha um yranilc pcccado, quoo terem

os homensqiiasi todos suas negras por iiiaiicebas, e outras livres. que pedem aos negros

por mulheres, segundo o costume da terra, que o terem multasniullieras. E estes des

xiio-as quando lhes apres, o que (- grande escandnlo ara a nova igrep que o beubor

quer fundar. Todos- se Ine escuaão que não tem inul eres com que casam. E COBÍNW

eu que casarião se achassem com quem; em tanto que uma inullier, ama de um homem

casado, que veio nesta armado, pelcjavão sobre ella a uem a haveria por mulher. E

uma escrava do governador lhe pediiío por mulher, e dizião que lh'a queriao forrar.

Parece-me cousa mui conveniente mandar Sua Altera algumas niulheres, que la tem

pouco remedio do msainento a estas partes, ainda que fossem erradas, porque casaraõ

todas mui hein, cointanto que não sejão taes que de todo tenhio perdido' a vergonhaa

Deos e ao mundo. E digo que todas casariiõ muito bem, porque ó terra muito grossa

e larga, e uma planta que se faz uma vez dura dez annos aquella novidade, porque

assim como vio apanhando as raizes plantão logo os ramos. e logo arrebcutao; _l_)e ina

neira que logo as mulheres terião remedio de vida, e estes homens remediariao suas

almas, e facilmente se povoaria a terra. E estes' 'ainancebados tenho amoestado porve

zes. assim ein preziações em geral, como em particular; E uns sc casão com algumas

ruulliercs, se seat-hão; outros com as nicsnias negras, e outios pedem tempo par! ven.

derem as negras, ou se casarem, De iuaneira que todos, gloria ao Senhor, se poe em
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que trazia capaz de peleja, 600 soldados, e 1›00 degradados, (boa droga.

ou semente para novas fundações, e de que nascerão nestas conquistas os

principaes; maiores abortos de vícios, escaudalos, e desordem) varios ca

saes, alguns criados de el-rei providos de cargos, e officios, que havião de

servir em a nova republica. Da praia marchou para a villa em tom de guerra

este exercito, e assim como lzi desembarrzirão sem resistencia, forão na po

voação recebidos em boa paz, que não foi mui difiicultoso ao governador

o conclui-la de todo com o gentio, que já esperimentado das ganancias, que

tirávão da amizade dos Portuguezes,e as deligencias do Caramurúmj udavão

 

algum bom meio: sómente um que vcio nesta armada, o qual como chegou logo tomou

uma India gentis, pedindo-a a seu pai, fazendo-a christãa, porque este é o costume

dos Portugueses desta terre, e cuidão nisto w-obsøquium :e prestar-e Dem-porque dizem

não ser pecçedo tão grande, não olhando a grande irreverencin que se faz ao Sacre

mento do baptismo. E este arnencehedo não dando por muitas emoestações que lhe

tinha feito. se poz a permonemr com ella, o qual eu emostrei no pulpito que dentro

daquella semana ez-deitasse fora, sob pena de lhe prohibir o ingresso da igreja; o que

fiz por ser peocedo mui notorio, e esonndaloso, eelle pessoa de quem se esperava outra

cousa E muitostomavão occasiüode tomarem outros. 0 que tudo Nosso Senhor reme

diou com isto quelhe fiz. Porquelogoedeitou de ousa. cosoutros que o tinhio irnitedo

no mai. o imiurão tambem nisto, .que boturão tambem u suas, antes que mais se sou

besse. E agora fifou grande meu amigo. Agora ninguem do que se presume mel merce

estas escravas. Neste ofllcio me rnetti em absencia do vigario geral, parecendo-me que

em cousas de tantenecessidade, Nosso Senhor me dava cuidado destas ovelhas. Alguns

blasfemadores publicos do «nome do Senhor havia, os quaes emoestarnias por vezes em

ossermãos lendo-lhes u penesdo direito. e amoestaiido eo ouvidor geral que attentesse

por isso. Gloria eo Senhor, vai-se jli perdendo este máo costume. E se acontece cahir

algum pelo máo costume, vem-se o mim pedir-mo penitencie. Nestes termos esta este

gente. Agora temo que, vindo o vigerio geral. que ji ó chegado a uma povoação aqui

perto, se ousem alargar mais. Eu lndrereiquanto puder.

Escrevi a V. llevm. iceren os saltos que se fazem nesta terre. e de maravilha se

acha eo escravo ue não fosse omndo de solto; e é desta maneira que fazem pazes com

os negros para l e trazerem nvenderpque tem, o por engano enchem os navios delles,

e fogem comelles; e alguns dizem que o podem fazer por os negros terem já feito mal

aos christãos.0 que posto que seja assim. foi depois de terem muitos escandulos recebi

dos de nos. De maravilha se achava cá terre, onde os christãos não fossem causa de

guerra e dissençio, e tento que nesta Bahia, que é tido por um gentio dos peioree de

todos, se levantou a guerra por chistãos. Porque um padre. por lhe um principaldes

tes negros não der o que lhe pedia. lhe lançou a morte, no que tanto imaginou que

morreu, e mandou aos filhos que o vingasscm. De maneira que os prirneiros oscundoloe

são por causa dos christãos: e certo que, deixando os mitos costumes que erão de seus

avos. em numas cousas fazem a vantagem nos christina, porque melhor moralmente vi

vem, e guirdão melhor a lei da natureza. Alguns destes escravos me parece que seria

bom junta-los e torna-los a sua terra, e ficar ca um dos nossos para os ensinar, porque

por aqui se ordenario grande entrada com todo este gentio. Entre outros saltos que neste

costa são feitos, um se fez ha dous annos muito cruel, que foi irem uns navios e um

gentio, que chamão os Chncios, que estão além de S. Vicente; o qual todos dizem que

e o melhor gentio desta costa, e mais apparelhido para se fazer fructo. Elle sómente

tem duzentas Ieguas de terre; entre elles estarão convertidos e beptisados muitos.

Morreu um destes clerigos; e ficou o outro, e proseguio o fructo: forio ali ter estes

navios que digo, e tomarão o adre dentro em um dos navios com outros que com elle

vinhiio, e Ieventerãoas velas : s outros que ficarão em terra vlcrão em páos a bordo do

navio que levassem' embora os negros. e que deixassem o seu padre: e por não quere

rem os dos navios, tornarão a dizer que, pois levarão o seu padre, que levnssem teln

bem a ellos; e logo os recolherão e os trouxerão, e o padre puzcriio em terre; eos

negros dcscmbarcario em uma Capitania, para venderem alguns dellel, e todosse

acolherãe a igreja, dizendo que crio chriâtãos, e que sabião as orações, e ajudar e mu
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agnra ao governador, polo seu jornal, em as fabricas da nova cidade. Tam

bem aqui assistia desde o aiino passado Gramatão Telles, um capitão, que

com duas caravellas havia mandado el-rei com aviso aos de VilIa-Vellia,

Caramnrine seus neurose a prevenir com olles a chegada deThomé de Souza.

Em tres mins do guerra, duas caravellas, e um bargantim. foi conduzida

toda esta gente. Em a cliamada Conceição. o mesmo Thomé de Souza, eui

outra Antonio Cardoso de Barros. provedor, e na terceira Duarte de Lemos,

que já havia assistido iia fundação da Capitania do Espirito Santo, e de

quem era a ilha, onde so erigio a nova villa do Espirito Santo que agora

 

si pedindo misericordío. Não lhes valeu, mas forão tirados e vendidos pelos Copitonios

desta costa. Agora me dizem que e lli ido o padre a fazer queixumes. Dclle poderá

saber mois lortzo o que possa. Agora ternos assentado com o governador, que nos monde

das estes negros, para os tornarmos ii sua terra, e licor li Leonardo Nunes para os

ensinar.

Desejo muito que Sua Altera encommendosse isto muito oo governador, digo que

mandasse provisão para que entregasse todos os escravos solteodos, poro os tornarmos ll

sua terro,e que por parte da justiça se saiba e se tire a limpo, posto que não haja porte,

pois disto depende tanto a paz e conversão deste gentio. E V. Revm._ntí0 seja uvorento

ilesscs irmãos, c mande muitos para soccorrerem o tantos e 'tão grandes necessidades,

que se perdem estas nlnias a iningua. patente partem er non est qm' frango! eis. Ui bem

bastão tantos religiosos e pregadores. muitos Moisese Proplietos ho lii. Esta lerrso

nossa empresa, e o mois genfio d-i unindo. Não delle lli V. Kevin. mois que uns poucos

para aprender. os mais venhilo. Tudo ca e niiserio quanto se faz. Quando muito go

nliíiff-sc cent almas. posto que rorrão todo o reino: cá é grande monchèa. Sera causo

muito conveniente haver do Papa ao menos os poderes que temos do Nuncio e outros

rtioiores: e poderemosdevsiitor altar om qualquer porte, porque os do Nuncio não são

perpetuos. E assim que nos cominetta seus poderes licerco destes saltos po-ro podermos

comniutor algumas restituiçoes. e quictar consrieneias e omeoços que onda dio aconte

cem. E assini tambem que as leispositivas não obriguem ainda este gentio. me que

vão aprendendo de nos por tempo, s. jcjuor, confessar cado anno, o outras cousas se

melhuntes; e assini tambem outras graças e indulgerfcinige a bulls do Santíssimo

Sacramento para esta cidade da Baliio,eque se posso cominunicar a todos os partes desto

costo,eo mais que o V. Revm. parecer. E' muito necessario cii um Bispoparo. conso

gror oleos para os baptisadosi- doeiitesm tambem para confirmar os christaos que se bap

tisão. ou oo menos uni vigorio geral. para cmigrir e emendir grandes iiioles, quo

assim no ecclesiiistico. corno no secular se cominettem nesta custa, porque os seculares

tomào exemplo dos sacerdotes, e o gentio de todos, e temse ca que o vicio do corno

que não e peccodo, como não é notavelmente grande, e consente a heresia que se re

irovo na igreja de Deos-quod eu delendum. Os oleos que mandamos pedir nos monde.

lã vindo Bispo, não seja dos-qumrunt sua; sed quod .Inu Christi. Venha para trabalhar

e mio para ganhar.

Eu trabalhei por escolher um bom lugar para o nosso collegio dentro no cerco, e

somente achei nin quelii vai por mostro a Sua Alteza Imperial, o qual tem muitos

inconvenientes, porque fica muito junto da Sé, o duas igrejas juntas iiüo e boni; e e

pequeno, porque onde se ha de fazer u cosa não tem mais que dez braços, posto que

tenha ao coniprido da cisto quarenta, e não tem onde se possa faser horta, nem outra

cousa, por ser tudo costa mui iiigreme, e com muita sujeição da cidade. E portanto o

todos nos parece muito melhor um teso que esta logo alem da cerca. Para o Pflrw 60h -

de se ho de estender a cidade, de iiioiieiro que ontes de iiiuitos annos podemos licor no

ineio,ou pouco meiios do gente, e esta logo ohi uma oldea perto, onde nos coineçiimos

a boptisor, em o qualja temos nossa habitação. Está sobre o mar, tem agua oo redor do

collegio. e dentro delle tem muito lugar paro hortas e pomares. E' perto dos christãos,

assim velhos como novos. Somente me põe um inconveniente o governador, não licor

dentro no eidope, e poder haver guerra com o gentio, o que nie parece que não con

vence. porque os que hão deestar no collegio hão de ser filhos de todo esto gentio,que

nos nao temos necessidade de casa, E posto que haja guerra, não lhes pode fazer uial ;
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cliamão da Victoria. Das caravellas erão capitães Francisco da Silva. e Ped ro

de Góes. que vinha por capitão-mor do mar desta costa, e se havia retirado

da sua tlapilatiia da Parayba d‹› Sul, ou S. Thomé, por causa das guerras,

e destruição, que nos seus havia feito o gentio da terra. Ao terceiro dia,

depois de ancorados no seu porto, fez o governador a entrada em Villa-Velha

com toda a gente. bem armados os de guerra, com uma bem ordenada mar

cha. e os mais em composta, e devota procissão. diante da quul ião os

padres jesuítas, levando um arvorada uma grande e formosa cruz, acom

panhada de tnuitas lagrimas, causadas nos catholicos de gostosa alegria de

 

e quando agora nos andamos. lá dormimos e comemos, que e tempo de mais temor, e

nos parece que estamos seguros. qaanto mais depois que a terre mais se povoar. Quanta

mais que primeiro hão de fazer mal nos engenhos, que hi0 de estar entre ellcs e nos. c

quando omal fôr muito. tudo é recolher a cidade. Mormente que eu creio que ainda

que facão mal n todos, a nos nos guardaraõ pela affeição que já nos contação a ter; e

ainda liavendo guerra, me pareceria a mim poder estar seguro entre elles neste come.

co, quanto mais depois. De rnaneira que, ca todos sornos de opinião que se faça ali

E VJlevm devia de trabalhar por lhe fazer dar logo principio, pois disto resulta tanta

gloria ao Senhor. e proveito a esta terra. A mais custa é fazer a casa. por causa dos

oiii ines que hão de vir de la. porque a maritença dos estudantes, ainda que sejão du

zentos. e' muito pouco, porque com o terem cincoescravos que plantem mantimentos,

e outros que pesquem com barcos c redes, com pouco se msnteráõ; e para se vestir

farão um algodoal que rir ha muito. Os escravos são cá baratos e os lncslnos pais hão

de ser cá seus escravos. E' grande obra esta c de pouco custo; nos vindo agora o vignrio

nos passamos para lá, por causa dos convertidos. onde estaremos, Vicente Rodrigues

eu e um soldadoquc se nietteu comnosco para nos servir. c eptfi agora em exercicios.

de que eu estou mui contente. Faremos nossa igreja. onde ensinaremos os nossos novos

christãos; e aos domingos e festas visitarei a cidade e pregarei. O iadre Antonio Pi

res. e o padre Navarro estarão em outras aldèas longe, onde já lhes azem casas. E por

tanto, e necessario V. Rcvm. mandar odiciaes, e bão de vir ja com a paga, porque cã

diz o governador, que ainda que venha alvurh de Sua Altera para nos dar o necessario

que não o haverá e para isto. Os ofliciaes que cá estão tem muito que fazer, e que o não

tenhio estão com grande saudade do reino, porque deixarão lá suas mulheresc filhos. e

não aceitarãõ a nossa obra depois que cumprirem com Sua Alteza e timbcrn o trabalho

que tem com as viandas e o mais os tira disso. Portanto me plrcce que bavião de vir

de Iii, e se possivel fosse com suas mulheres filhos e alguns que fuçãotaipas, e car

pinteiro. Ca está um rnestse pure as obras, que e um sobrinho de Luiz Dies, mestre das

obras de el-rei, o qual veio com trinta mil reis de partido. este nio é rtecessartn, por ue

basta o tio para as obras de Sua Altcza; a este havião de dar o cuidado do nosso co Ic-v

gio, é bom oilicíal. -

Serão cá muito necessarias pessoas que teção algodão que ea lia muito, e outros ofli-'

cises. Trabalhe V. Revm. por virem a esta terra pessoas casadas, porque certo c'- tnalcm

pregada esta terra em degradados, que ca fazem muito mal : ejà ue cii viessem, havia

de ser para andarem aiferrolhados nas obras de Sua Alteza. Tam em peça V. Revm.

algum peditorio para roupa para entretanto cobrirmos estes novos convertidos. ao me

nos uma cainisa ã cada mulher pela honestidade da religião christã, porque vem todos

:esta cidade u missa aos doininpos o festas que faz muita devoção. e vein rezando as

orações que lhe ensinamos. e não parece honesto estarem nuas entre os chrislãos na

igreja. e quando as ensinamos. 1-] disto peço ao padre mestre João tome cuidado por

elle ser parte na conversão destes gentios. e não lique senhora nem parenta a que não

irnportune para cousa- tâio santa, e a isto se bavião de aplicar todas as restituiçõcsque

li se' houvessem de fazer. e isto agora somente no começo. que elles farliõ llgodões

para se vestireni ao diante. Os-irmíos tndos estão de saude, e fazem o oflicio a que forão

enviados, somente Antonio Pires se acha mal das pernas, que lhe arrehentario das

rnaleitas que teve, e não acaba de ser bem são. Leonardo Nunes mandei aos llhcos

uma povoação dnuui perto. onde da muito exemplo de si. e fa: muito fructo, e todos

se cspuntäo de sua vida c doutrina: foi com elle Diogo Jacomo. que faz muito fructo
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verem o que desejavão, c nos gentios, pondo-Hs em confusa admiração do

qiie vião. e muito temor do que parece-lhes pronosticavão aquellcs levanta

dos estandartes de paz e vida, no da sagrada cruz para os que se quizesseiii

flbrflçãl' 00m ellfl; de morte, e guerra nas suas bandeiras para os barbaros,

c rebeldes ao rei, e a igreja. Nesta fórma subirão ao sitio de Villa-Velha,

dando de si todo este exercito, entre a paz, ea guerra, uma tão nova. como

espantosa mostra ao mesmo gentio, que então se ajiinton em muita quan

tidade, buscando aos nossos sem os seus arcos,'e frecbas que é entre elles

o sinal da verdadeira paz, e amizade.

 

em ensinar os _moços e escravos. Agora a pouco vierão aqui ii consultar-me algumas

duvidas, c esliverio aqui por dia do Anjo, onde baptisamos muitos, tivemos missa

cantada com Diacono e Sub. Diacono; eu disse missa, e o padre Navarro a Epistola,

outro o Evangelho; Leonardo Nunes e outro clerigo com leigos de boas vozes região o

coro: lizemos procissão com grande musica, a que respondião as trombetas. Ficaria os

Indios espantados de tal maneira, que depois pedião ao padre Navarro, que lhes cantas

se assim como na prociasao fazia. Outra procissão se fez dia de Corpus Christi' mui so

lemne, em que jogou toda a artilharia, que estava na cerca, as ruas muito enramadas,

houve danças einvencões a maneira de Portugal. Agora e jii partido Leonardo Nunes

com Diogo Jacome, e lá me hão de esperar quando eu foi' com o ouvidor, que irá daqui

a dous meses pouco mais ou menos. O padre Navarro faz muito frurto entre estes gentios

li esta toda a semana. Vicente Rodrigues tem cuidado de todos baptisados. Antonio

Pires e eu estamos o mais do tempo da cidade para os christãos, e não para mais que

atechegar o vigario. Todos são bons e pioveitosos, senão eu que nunca faço nada; e

assâ s devoção ha pois meu mao exemplo os não escandalisa.

Temos muita necessidade de baptisterios porque os que ca vicrão não valiäo nada, e

hão de ser Romanos e Brachsrenses porque os que vierio erao Vcnezi nos; e assim de

muitas capas e ornamentos, porque avemos de ter altares em muitas partes, e' imagens

e crucifixos, c outras cousas semelhantes o mais que poder, tudo o que nos mandarao o

que lli ficava, veio a muito bom recado. I-'olgsriamos de ver novas do Congo, mande

no-las V. Revm. A todosestes senhores devemos muito pelo muito amor que nos tem,

posto que o de algum seja servil. O governador nos mostra muita vontade. Pero do

Góes nos faz muitas caridsdes. O ouvidor geral é muito virtuoso. e ajuda-nos muito.

Não fallo em Antonio Cardoso que é nosso pai. A todos mande V. Revm. os agradeci

mentos. Antonio Pires peda a V. Revm. alguina ferramentade carpinteiro, porque ellc

é nosso oflicial de tudo. Vicente Rodrigues porquee hermitño, pede muitas senientes;

o padre Navarro e eu os livros, que Ja la pedi, porque nos fazem muita iiiiiigudpara

duvidas que cii ba que todas se perguntão a mim. E todos pedimos sua benção. e ser

favorecidos em suas orações com Nosso Senhor. Agora 'vivemos de maneira que temos

dissiplina as sextas feiras, e alguns nos ajudiio a dissiplinar; é por os que estão em pec

cado mortal econversao deste gentio, e por as almas do purgatorio, e o iiiesnio se diz

pelas ruas com uma campainha segundas e quartas feiras, assim como nos llhéos. 'l`e

mosnossos examcsá noite, e ante manhã uma bora de oração, e o mais tempo visitar o

proximo e celebrar, e outros serviços da casa. Resta-me pedir que rogue a Nosso Sc

nhor por seus filhos e por _mim. Ut quo: dedíatnonperdam ea: oia quovnquam. Pedi

mos sua benção. Desta Bahia a 9 de Agosto de law. -Manoel da Nobrega.

una n: Pano nx Goias nua tit.-nai, na viana na naiisua A 29 na nau. na iööt-co

viana na 'rouus no rom cone. canon. nar. 1' Iaç. 92 ooc. M3.

Seuhon-eu escrevi a Vossa Alteza logo como a esta terra chegamos desta sua cidade

do Salvador em Junho passado de quarenta e nove e o avisei de quio mal havia esta sua

armada ficava para correr a costa onde então eu ia por mandado do governador Thomé

de Souza. a levar o ouvidor geral e provedor-mor o a outras cousas. e o mesmo fiz

logo de Porte Seguro Capitania de Pero do Campo, o Janeiro que veio de cincocnta e

tambem o liz de S. Vicente Capitania de Martim Affonso de Souzaeui Julho passado do

mesmo anno, o que tudo liz mui largo por achar muitas novas de Francezcs cquc cada

anno carrcgavio muitas náos na costa, principalmente na Capitania dc ltlartiin Alfonso
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Posta esta gente emVilla-Velha, e a armada no seu porto. parecendo este

mui desabrigado para estações das embarcações. mandou o governador cor

rera costa, c enseada,e como meia legua adiante achando o mar mais limpo

e amparado do alto, que por ir para ali alargando o seu bojo a enseada, e

fazendo entrada para aterraJica o monte mais chegado. e sobranceiro a

praia. e por haver para aquella ribeira boas fontes de agua, com melhor

acordo. de que fizerão termo. mandando celebrar primeiro missa solemne

ao Espirito Santo, transferio para esse meio rebojo do mar as náos. e deu

principio no alto á nova cidade, com o titulo do Salvador, como ordenavzi

 

de Souza no Rio de Janeiro onde já se não ousava de ir com elles, como lá pode vi-r

las cartas que escrevi a Vossa Alteza e assim ao conde da Castanheirinde que, o; ir”

ados feitos pelo escrivão da armada. ficao em minha mao para por elles em todo tempo

se saber como de mim sempre foi avisado, o que tudo liyporque como sei a terra e os

Franceses que a ella vem andarem tambem armados e em náos grandes de duzentos

toneis muitas dellas,e isto dc pouco para que pelos portos onde oarregio serem em si os

melhores da terra,e o pouco nojoque esta uriiiada lhe pode fazer da maneira que anda

een tenho avisado Vossa Altcza niio quiz,que succedendo-llie alguma cousa contra seu

serviço por ella tal andar,ou ein não lhe alimpar esta costaque com elles tâío suja anda.

se me pudesse por culpa em nao mandar avisar do que passava, como até agora tenho

tio largamente feito. e porque depois de todo este tampo nuiiea mais vi rei-ado de

Vossa Alteza senão agora.depois de ter voltado a esta Bahia,onde ao presente fico. nem

houve navio por onde odesse mais escrever, o deixei de fazer ate agora, que por esta

direidodque mais succe eu,e responderei ao que por Vossa Alteza nas suas curtas me é

man a o.

Depois de ter escripto a Vossa Alteza de S. Vicente, como tenho dito pelo ouvidor

geral e provedor múr terem já acabado seus cargos, parti com elles logo em Agosto

que veio jk mais de ineiado e por haver tantas novas de Francezes.que não ousava nen

hum navio sahir fora` determinei-me ir buscal-os coin duas caravelliis e um bergantim

que de Ia vierão para eu cši andar. que a irem bem eoncertadasne como ellas requcriio

nio ia tio mal, que com a muita razão que levava me nio atrevera. e Deos ajudará a

fazer alguma cousa de seu serviço, mas da maneira que então ia.parecia mais dcsatino

que outra cousa. pois em toda a armada. nio havia mais que tres bomhardeiros em

cada caravella,e dous no bergantim,e estes aprendizecque não sabião nada nem nunca

antravão nn mar. e marinheiros tio poucos que escassamente havia quem podesse ina

rear as vellas,e não com mais gente d'armas,que os criados dos ofllciaes de Vossa Altesa

que comigo iâo e meus, e no bergantim so dez ou doze pessoas por todos, sem haver

quem podesse remar. e desta muita doente c inda que o governador na Bahia iii'a qui

:era darl não a tinha, porque elle ficava so entre degradadosJcin ter niiizrueiii comsigo

senio os de sua casa. ecom esta pouca gente que levsva,ia tio ernpachado dc facto del.

legque me não podia revolver nem i.- a mio por serem taes essoas,e que tiio encom

mendadas me forio polo governador. mas a aflronta de me ac ar com nome da armada

de Vossa Alteza,e ein terras suas onde se não ousava sabir com Francezes,me fez ir assim

huscal-os para dar aos moradores da terra algum aninio,e o gentio da terra nos não ter

ali pouco.

Assim fui ao Rio de Janeiro que é onde mais carregio, e cntrel dc noite para to

mar algum navio, de subito amanheceo-me dentro do rio sem haver nenhuma nao,

corri-o todo. soube dos Indios como na bahia de Cabo Frio estava uma náo grande

carregada, determinei-me logo ir buscal-a, sahi no mesmo dia fora em busca da nao

que poderia haver onde estava vinte Ieguas, não sei porque, mas logo na primeira

vioute se perdeu de mim a melhor caravella que levava,e da melhor gente. que era onde

ia Christovio Cabral, um capitio que della mandou. e por ir nella Antonio Cardoso

rovedor-mor com todos os seus ofliciaes. que crio criados de Vossa Alteza c gente

impa, a melhor que na armada ia, a senti muito c em tal teinpo, ora fosse por niíi

vigia, ora pelo mar ter em si estes acontecimentos, trabalhei o possivel para os achas

nio pude nem vierío a mim e assim so com uma caravella e um bcrgantiiii me foi em

busca da nao, por me parecer quc a poderia la achar. corri toda a bahia formosa que

40



el-rei. rom os mais. que já lograva . o de Bahia. pela sua larga, e espaçosa

ensoaila, eu de Todos os Santos, que llie havia dado Christovâo Jacques,

quando por ella entrou. Dctermimindo o lugar para ella, que é o niesnio.

ein que lioje está, o immdou Iprimeiro que tudo fortiiitntr em circuito com

uma alta. e forte esiacada de raios, para segurar corri ella os soldados, o

trabalhadores de alguma irivaisâo do gentio desmandado. Logo se ordonárão

as casas, ou. melhor. choupanus para o preciso agazallio, cobertas então de

palmas. ao modo geniilico. Concluídas estas, cuidou em fortiiicar melhor o

lugar para a cidade, formando-lhe um muro de boa, e grossa taypa. de

barro, o inadeira com dous baluartes sobre o mar, e quatro por parte da

 

6 a do Cabo Frio e sssim a do Salvador, sem ver nada mais já no cabo dells. houve

vista de um galeñn franecz mui grande possante de duzentos tonneis, o qusl estava

surto entre uma ilhota e a terra firme com somms de muitos baixos em roda delle.

para o vcr lomre bem tres leguas de mim e a balravento. tive muito trabalho ein chegar

a elle e levei um dis todo e ums noite em chegar s elle e o outro dis todo desde pela

manha' até quasi noite. andei sos bordos pclejando com o izaleão por não poder de

outra rnstieira eine ser o vento por metade da pros, trabalhando sempre por me por

entre elle e s terra. sem nunca o poder fazer pelas muitas baixas que de redor de sl

tinhs. onde em uma dellas rue havia de perder. si-m em todo este tempo ter nenhuimr

ajuda do berizsntlin nem poder avinr a proa ã nbo para lbe dar um tiro nem fazer

nenhum bordo por ser a peior cousa de bolius que até agora sshio desses reinos,e não

ter nenhum só Iiottierii para 0 reinar, nem 0 tempo ser para isso por ser niuito forte.

Inss antes me estorvsvs porque desosbls tanto que me era forçado a lrribar a elle o

dar-lbe rabo por minha popa. de maneira que com isto e com o vento ser tanto contra

nos, não podemos fazer nada nem cliegsrs este goleia e destabiirios tinto, que s mão

grado meu nos fez o vento srrlbar e pelejou por elles.

Contsr s Vossa Altezs o que neste tempo que pelejei passei é vergonha dizel-o, 6

muito maior alfronta a quem não vio e passou. porque em todo um dis em mais da

quinze bordos que fiz, andando a fnlla com os Franceses, nunca houve um homem que

em mais de cincoelits tiros podesse tnetter um pelouro dentro, sendo o gslleão uma

torre nem sómente spontsr um tiro e dizião c jursvão que por força os llzerão vir so

Brasil. e que em sus vida entrarão no msr, nem uzarão de bombsrdciros, com outrss

tantas cousas que e vergonha dizel-as, contado por mim isto a Thomé de Souu me

disse,que inda agora de novo lhe msndsvão de lã dizer que se quisesse bombnrdeiros

que os lllessmque ns terra. que de lã não litesse conta delle, digo senhor, que se isto

assim hade ser que beta seguros podem os Frsncezes vir s est: terra corno vem,porque

navios tão pequenos como estes que não são nem odem abalrosr os grandes. j: que a

sun ¡ruerra bride ser de longe e por manha hão mister bomhardeiros tão bons em seus

olflciosque não errem so que stirsreiu para que com o lhe derribur os mastros ou os

dessppsrellisr, os vá desbsrstaiido e tornem e de outra maneira sem andar que em ns

vio grande em corupanhis destes pequenos é rscussdo armada. e eu tenho bem largo es

cripto isto s Vossa Altera. portanto tenho por escussdo lallar jli tanto nisso, ella fará

oque mais sen serviço for

Fui ter ao Espirito Santo. terra de Vasco Ferdsndes Coutinho, onde achei a csrsvells

que de mim se apartou, prendi o capitão della e ao seu piloto por fazer um suto do ue

passava, estive aqui cinco ou seis diss por s terra estar qussi perdida com discor iss

o desvarios dos horncns por não estar Vasco Fernandes nella e ser ido, não sei se ella

se onde saio o ouvidor fora consertou tudo, parti já mui tarde em Setembro e quiz

Deos que dobrei os baixos dos abrolhos.e vim ternos ilhéos onde o ouvidor ficou fazendo

correlçño por não ter inda antes acabado, e vim a esta Bshis onde schei Thomé de

'Souza já desconliado da armada vir, por ser jà tarde, e cheguei em Outubro, aqui lbe

dei conta de tudo o que passava e me acontecera desde que por seu mandado desta ci

dade parti conformando-iiie seia re com meu regimento que por elle me foi dado, ss

bids a verdade do que passava t rou s caravella ao capitão Cb rirtovão Cabral e o seu

piloto, es mim ao presente tem aqui servido, no que se oflercce por ss csravellas não

terem fliiiarr-'ii nem enliirfifll. nem cousa com que possa navegar st' não forem sorror
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terra, com artilharia. e os mais reparos para a sua tlefeza. Com esta seguran

ça. que pareceu para n tempo. e inimigos bastante. cuidou em repartir as

ruas, assignalar estancias. e levantar nellas casas convenientes para os go

vernadores. camara. cadea. alfandegas, armazens. e todas as maisofficinas

necessarias tiara a serventia precisa a uma nova. e bem ordenada republica.

Den principio á fabrica ‹la Sé para os bisposcollegio para os padres jesuítas

e igreja para ominsterio sagrado. e crilto divino,; e foi esta a primeira da

nova cidade a da Senhora da Ajuda. que muitos annos serviu de matriz. e

forâo seus administradores, e primeiros parochos nella os mesmos padres

da companhia. em quanto não chegarão do reino outros sacerdotes.

Posta nesta forma a nova cidade. logo no seguinte anno de 1550 mandou

o rei l). João lll em soccorro seu outra esquadra, sua Capitania o galeño

velho, conlteoido então por esta nome, governado por Simão da Gama de

Andrade, com mantimentos. o o mais ttecessario para profusão dos novos

fundadores. Mostrava-se sem duvida o piedosme magnauimo rei D. João lll

cuidadoso, e mui empenhado no augmento desta sua cidade. e assim a foi

favorecendo todos os annos com as suas esquadras. em que lhes mandava

gentes. aprestos. mantimentos,e fazendas, que a tudo era necessario acudir.

e dar providencia o seu real braço, pois na terra não havia mercadores, nem

elfeitos, que elles podessem vir resgatar, e de que se aproveitassem os seus

moradores; e assim no anno de 1551 mandou outra armada, por capitão

Antonio de Oliveira. com novos soccorros. casaes. e outra muita gente for

çada. e algumas donzellas de nobre geração. das que a rainha I). Catharina

mandava criar no mosteiro das orphãas de Lisboa. e as enviava ao Brasil,

encommendadas ao corregedor, para as fazer casar com pessoas particulares.

que por cá andavão, e aos quaes ordenava se dessem os ofticios do gover

no. fazenda e justiça: e assim mais mandava el-rei,por estes tempos vir de

Guiné para a Bahia muitos escravos.para se repartirem pelos moradores, e

cobrar-se o seu valor pelos soldos, e ordenados de cada um, como tambem

odas mercadorias. e fazendas. que lhes mandava dar pelo custo do reino,

e foi isto continuado por todo o tempo deste magnanimo, e piedoso rei ; e

com estes soccorros se augmentou muito a nova cidade,e tambem com o gran

de cuidado, e desvélo do seu governador. E logo no anno seguinte de 1552

no principio chegou á Bahia o seu primeiro bispo D. Pedro Fernandes Sar

dinha. com conegos, dignidades. e todos os mais officiaes ecclesiasticos,
apparatos de ouro. prata, e ornamentos paraI as funções da igreja, eculto

divino. No de 1550 dizem outros, foi a chegada deste prelado a sua Ca

thedral da Bahia. o que é sem duvida equivocação.

Thomé de Souza, que com quatro annos e quatro mczes de governo se

 

ridas, porque as amarras que el: lhe podemos da terra fazer. nño rio boas para navio;

tamanhos. sertão para estarem em porto, isto é o que ao presente assa at* ter voltado a

esta Bahia. Nosso Senhor Jesus Christo accrescente os dias de vi a lt Vossa Alteza com

os da rainha e príncipes nossos senhores e o entretcnha sempre em sen real estado para

seu Santo serviço auien. Desta sua cidade de S. Salvador da Bahia de Todos os Santos,

hoje 29 de Abril de iöäl-Pero de Góes.
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retirou para a corte, e nella serviu de védor ao sobredito rei, a seu neto

It. Sebastião, e antes a sua avó D. Catbarina, succedeu no anno de 1553

Duarte da Costa. meirinho-mór, fidalgo de valor, e zelo christãii. Com um,

e outro trabalhou muito na fortificaçáo, e obras da nova cidade, defeza, e

doutrina do gentio, o qual, ou enfastiado da muita paz, ou instigado, como

sempre, da má correspondencia dos Portuguezes. se rehellou neste tempo,

e coiiimetteu varios insultos, a que o governador acndiu, dissimulando a

iins mm prudencia, e castiganilo a outros com as armas, acaudilhadas por

seu filho .tlvaro da Costinque nestes trabalhos o acompanhou obraudo como

lierileirolegitimo da christandade, e valor de seu pai, aquem não ficou

devendo menos. que ao seu antecessor, esta cidade no seu augmeiito, para

o qual conduzio muito repartir as terras, fazer datas, e doações dellas ii va

rias pessoas de cabedaes. e nobreza, crescendo com isto muito as fabricas

‹los engenhos, e fazendas do Recoucavo, os edificios, e fundações da cidade

que governou até o anno de l558,em que veio render Mem de Sá (1 ).

0 autor do Diccionario Geograpliirzmresumindo tudoo que se tem escripto

sobre a Bahia accrescenta: que á Thomé de Souza, cuja memoria é grata

aos Brasileiros e aos Portuguezes, succedeu no governo em 1555 Duarte

 

(t) num ni: ronos os suros.
.

A cidade do Salvador, cabeça deste Estado, está em uma lhanura,qiie no alto de uma mon

tanha se faz levantada do mar quarenta braças; o seu assento ou planta: é copia do orwinal

que n Sua Ma estade se apresentou o anno de 1605 para se dar execu ão é forti ca

ção daquella ci ade, que em si e de bons ares eaguas, e mui sadia; tem edi cios nobres de

pedra e cal, que valem muito, e cada dia vao em crescimento com a residencia da relação,

governador, bispo, e cabido, e os demais olllciaes inaiores do listado.

Na dita carta se ve a cidadella que Sua Magestade manda se fabrique. para, por aquelta

parte, se assegurar de todo, tanto da povoação como do reconcavo, que a qualquer rebate vi

vem em tormento e descomposição, havendo com suas armas e a sua custa de acudir a cidade;

mas reiuedia-se esta falta com a dita cidadella, que se assigna-la com o fosso vermelho mos

trando sua largura, e os baluartes e cortinas por onde se ordenào z tudo e traça de Leonardo

'furiano engenheiro-mor do reino, contlrriiada por Tiburcio Es nocce engenheiro-mor de

ltespanlia ussignada por Sua Magestade ; vai-se trabalhando na uma com o dinheiro da impo

sição, e convém muito que o dito senhor mande aos governadores daquellas partes que com

particular cuidado e applicaçio fu o se continue. _

Tambem se ve na dita planta o orte ue se mandou fazer na lagem da praia, c como ficara

acabadoe omolde. para rewlhimento os navios, e as tercenas ou armazens para recolhi

mento de todos osassucares e páo brasil que vier da banda do Sul, que tudo ahi tica mais se

guro, e com o que costumão pagar os asucares a dous vintens por caixas nas outras lojas do

ulugadoies, se vem a fazer nestes ditos armazens mais de dous mil cruzados de renda para as

obras da dita fortiticaxáo eda artilharia com que todos os annosse gasta muito dinheiro.

Da oiita de Santo ntonio para o Norte a treze leguas está a torre de Garcia d'Avila, e toda

aquel a costa é de areaes brancos, a que chambo os lenções ; tem algumas malhas de terra boas

para curracs de gado e para mantimentos desta torre; até orio real toda za terra é fraca,

(tirado o rio Itapicurú), e povoada de curraes e roças, neste rio real acaba a demarcação da

Capitania da Bahia,e começa a Capitania de Sergipe de el-rei sque toma a enseada de Itapicurn

ea de Vasa Barris até a nta do rio de S. Francisco; e tudo o curraes de gado e roças.

Tem esta cidade do Sa vador repartidos seus moradores em duas companhias da ordenança,

que de ordiuario meztein no alarde bem concertados mais de trezentos homens arcabuzeiim,

não entrando os da obrigação da corte, estudantes nobres, e privilegiados, nem os olflciaes da

relação, fazenda e Justiça, mas os que o alarde pode obri ar somente. _ _

Todo o reconcavo está repartido em oito companhias a ordenança, que acudiado a cidade

mettem no alardo mais de oitocentos homens com suas amas, ofltciaes e bandeiras, ficando

nas fazendas a maior parte da ente a respeito dos escravos e indios da terra.

Tem esta Bahia pouca gente e cavallo. porquanto, como flca dito, tudo se anda por agua.

com tudo nacidade eseu termo se iuntao ate cincoeuta de cavallo com suas armas, e com um

alferes provido por Sua Magestadc com 2OWJO3 de tença cada anno.
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da Costa. Durante o governo de Thomé de Souza, chegou á Bahia o primei

ro bispo do Brasil, 0. Pedro Fernandes Sardinha. nomeado a este bispado

por D. João lllein tältt, e confirmado pelo Papa em 155o. Duarte da

Costa entregou o governo em 1558 a Mendo de Sá. Os talentos e a activi

dade date novo governador forão de summo proveito ao Brasil. Por duas

vezes foi elle ao Rio de Janeiro, para dali expulsar os Francezes; mas

antes de emprehender esta expedição, teve o dissabor de ver a pro

vincia desolada com uma doença epidemica em que succumbirão

infinitos Portuguezes e Indios convertidos, doença que foi seguida de uma

tal fome que muitos Indios se virão obrigados a vender a liberdade em

troco de sustento. Neste entretanto succedeu a morte de el-rei D. João lll,

zeloso protector da povoação do Brasil, e cinco annos depois cm 1577 a

de llleiido de Sá, que forão ambas uma calamidade para o Brasil o qual,

debaixo dos auspicios destes dous homens verdadeiramente grandes, fazia

rapidos progressos. Luiz de Brito e Almeida governou algum tempo esta

província depois da morte de Mende de Sá, protegeu e favoreceu a Sebastião

Fernandes Tourinho, que descobrio varias minas, c guerreou com os Indios

que vinhão atacar os Porluguczes dentro de suas proprias vivendas. Succe

 

Por muitas vezes se tem advertido a Sua Magestade que os fortes de Santo Antonio, e de

Ita gipe, e da agua dedicamos, não são de nenhum etfeito, assim porque não defendem

na a, como Io grande risco com que se sustentâo por sua fraqueza e má traça, e é de crer

que por de ender a qualquer delles, que estão uma legua da cidade, se aventura, dividindo a

gente, a perder a mesma cidade, pelo que se adelgaráo as forças; e quando pela conservar não

se dividindo,deixarem de soecorrer os ditos fortes, e não se soccorrendo se perderalgum del

les ou todos, perde-se a honra e artilharia, que qualquer destascousas vale mais que a vida,

e diráü que se perdeu uma fortaleza ou forlalezas do Brasil, pelo que convém fortilicar este;

pontos eiii razão da sua defesa, ou tirar-these artilharia de bronze e a custa de ca itães e

presídio e autoridade de homenagem, pois tudo como digo esta arriscado, e faz de efesa o

que se verá adiante.

Tem esta Capitania da Bahia nos ditos fortes e estancias da cidade a artilharia e munições

seguintes :

ivo roirri: na sarro AWTomo.

C. Um canhio de broiize de trinta e oito quintaes; 'oga 24 libras de balas.

t). llous sacres ou meias esperas de bronze de dezoi quintaes ; Jogäo t0 libras de balas.

t). Um falcão de dado de seis quintaes.

ivo Bonni ni: iraiusirii.

1. Uma espera de dezanove quintaes de balas t_0 libras.

C. Uma espera de dezoito quintaes, de balas 9 libras.

C. Uma espera de vinte e dous quintaes, de balas to libras.

NO PORT! IYAGUA DE IEIIXOI.

(Z. Um camelo pedreiro de bronze de quatorze quintaea, joga pedra tt libras.

C. Um falcão pedreiro de sete quintaes.

NA ESTÂNCIA DE S. DIOGO.

C. Uma colibrina de quarenta e tres quintaea, j a t8 libras.

C. Uma c‹›Iibrina de trinta e nove quintaesgoga I libras.

C. Uma colibrina de trinta e tres quintaes, Joga tilibras.

t). Uma espera de vinte e dous quintaes, Joga t0 libras.

t2. Um passa-volante turquesco, de dezeseisqiiintaes, joga 6 libras.

G. lim meio sacre de treze quintaes, Joga 4 libras. _

lista estancia fez t). Diogo de Menezes, está acabada em toda a perfeição, mostra -se na planta

da cidade, t1. t2, no ponto E, defende todo o posto.
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deu-lhe Lourenço da Veiga. que tomou posse do governo do Brasil, nn t'

ile Janeiro de 1578. e continuou nelle durante os primeiros annos da occu

pação de Felippe ll ; vindo a fâillecer na Bahia aos 7 de Junho de 1588.

poucos dias antes de llie chegar o Successor Manoel Telles Barreto. oqnal

trazia ordens do novo monaroha. segundo as quaes na falta de governador

devia a província ser administrada pelo arcebispo e provedor-inór, prov

dencia assás bem entendida, que não tardou de ser posta em pratica por

nctíisião da morte de lllanoel Telles Barreto. occorida em blarço de 1587.

Apenas havia esta regencia tomado posse do governo. que o nommodoro

Willirington veio assolar a Baliia, por espaço de seis semanas. Colonisava

neste tempo Christoviii) de Barros a Capitania de Sergipe. Francisco Giraldo`

que havia sido nomeado suceessor a Manoel Telles Barreto, não tomou

‹-onta do governo por estar o porto da Bahia bloqueado. Seguio-se-Ihe D.

Francisco de Souza de 1591 a 1602, e após este Diogo Botelho, que se re

tirou seis annos depois,sem ter feito cousa diguã de memoria. Siiccedeu

lhe em 1608 Diogo de Menezes. que visitou varias províncias, instalou na

cidade da Bahia o primeiro tribunal da relação, em virtude de urna ordem

regia de 1609. Veio rende-lo Gaspar de Souza em Dezembro de 1613, o

 

iu roiin ne sun Luzia.

C. Dons camelos pedreiros de quatorze quintaes, jogão tt libras.

iu ronra ne san-n camuiiiu.

C. Um selvagem pedreiro de trinta quintaes.

ivii rsr/iivciit m: slim Auiziiro.

C. Uma espera de dezenove quintaes. de bala tolibras.

f.. Um sacre de dezseis quintaes, de bala9 libras.

t). Um falcão de dado de sete quintaes.

NA ESTÂNCIA DI! INDIOS.

C. Uma colibrina de quarenta quintaes rebentada.

t). Uma espera de dezenove quiutaes rebentada.

R0 ARIAZBI DA CIDADE.

C. Dons esmirilhões de colher de bronze.

Quatro faloonetes para barcos, não teiiiserviço. ,

_t,. Duas eças de ferro coado de vinte e tres quintaes cada uma, de fundição ingleza, 1o

¡zllo 4 e ti li ras de balas.

C.Ni_› dito ai-mazeni apparecerão odito anno de t6tl. sessenta qutntaes de polvora; ha de se

advertir, que esta e a camara de munição de todo o Estado.

O Governador Gaspar de Souza levou em Novembro de 1612 em diversos navios, cento O

sessenta quintaes de ¡iotvora ¡iara este Estado.

C. No dito armazeni duas mil trezentas e cincoenta balas de artilharia de ferro coadode

todo o calibre.

O Governador Gaspar de Souza. levou mais quinhentas balas de artilharia.

t). De chumbo em pasta e em peloros no dito armazem setenta ariobas.

t) Governador Gaspar de Souza levou mais de vinte quintaes.

t). No dito armazem quinze ari-obas de enxofar.

t). No dito annazem cincoenta piques velhos.

t! Dito governador levou quinhentos piques.

t1. Murräo de flandes já muito gasto. trinta arrobas.

ti Dito governador levou vinte quinlzaes de murráo.

. t1. No dito armazem. de murrào da terra dez arrobas.

t2. No dito arinazem trezentos canos de arcabuzes e mosquetes. ‹ ~



#319

qual. seguindo o exemplo de seu predecessor. fez iliversas excursões no

interior da província para se inteirar das necessidades do seiis administrar

dos. Recebendo ordem de expulsar das margens do Amazonas todos os es

trangeiros que ali se t nbíio estabelecido. asseiitoii a sua residencia na cida

de de Olinda, donde despacliou a Jeronyiiio de Albuquerque com alizuinas

tropas, as quites juntas com as que haviao chegado de Portugal debaixo do

coinmaiido de Alexandre de Moura. deitarão tora da ilha de Maranhão os

Francezcs em 1615. Succeden-llie no governo D. Luiz de Souza em 1617,

e depois de haver residido na Bahia, entregou em Outubro de 1622 o go

veriio a Diogo de Mendonça Furtado, o qual tendo sido cercado na cidade

pelos Hollandezes foi preso em 1021. e conduzido a Hollanda. Estando os

Hollandezes senhores da cidade, ajuntárão~se os Portugnezes no reconcavo

debaixo das ordens do auditor geral Antonio de Mesquita e Oliveira, do co

ronel Lourenço Cavalcante de Albuquerque. e de João de Barros Cardoso,

e fortificárão-se a certa distancia do rio Vermelho. O bispo D. Marcos

Teixeira. e depois delle Francisco Nunes Marinliii d'E‹;a. governarão interi

namente a província até á chegada de Mathias de Albuquerque, que tomou

posse do governo em 22 de Setembro do mesmo aniio. Os Hollandezes

achandwse dcstituidos de munições de guerra e de viveres. virão-se na

neoessidadede abrir mão daqnella conquista, retirando-se no 1” de Maio

 

O Dito Gaspar de Souza levou trezentos arcabuzes. e trezentos mosquetes.

C. No dito arinazem um morteiro de bronze e seis quintaes para fazer polvora.

0 Dito governador levou crivos e mais cousas necessarias.

bo0 Dito governador levou para a fortilicação duzentas pás de ferro. levou mais dous tam

res.

C. Mais o dito armazem um carro mato. ara serviço da artilharia.

G. Mais um viradnr de liiiho de sessenta raças para serviço da artilharia. -

Além das cousas referidas tem es'a cidade duas companhias de soldados de presidios. com

oitenta cada uma. fora os ofltciaes maiores e menores da primeira plana: convém sustentar

se este presidiu emquantii a fortilicação da cidadella esta' tão atrelada. e a cidade e uma al

déa aberta exposta a odus os rigos emquanto aquella parte se não fortlflcar.

Nesta cidade se tem a rela o por cousa pesada e não muito conveniente. assim pela natu

reza dos pleitos. pelo pouco qne ha que fazer nelles, como pela quantidade de letras que se

ficarão anhidiudo aos muitos estudantes. clerigiis. e frades que nli ha. bispoe rabido. que

tudo faz um numero que a seu respeito o demais não é nada. sendo a terra nova. e remota v,

fronteira. que até o anno de 1611 foi acconimettida quatro vezes de armadas inimigas. eas

duas se livrou mais por boa fortuna que por razao de guerra. _

0 anno de seiscentos e onze foi orçado o rendimento desta Capitania em 45:890t9000.

Fez de despeza o seguinte:

A Iowa.

C.Ao Bispo de seu ordenado mooümtt

C. u Viflario geral 10039000

c. « não as se izoaom

C. A Quatro dignidades a 10039000 411119000

C. a Seis conegos a 80 39000 480190111

C. a Dons meios conegos a 4019000 8039000

C. u Seis capellães a 1519000 9039000

G. ‹‹ Quatro moços do coroa 839000 3219000

(LAo Mestre da capella, de seu ordenado 503m0

G. u Sachristão de seu ordenado 303m0

C. a Porteiro da maça, de seu ordenado room"

G. a Padre cura idem 503000

C. a Organista idem 30 39 000
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de 1625. No decurso desta lucta aeorie de Hespanha assentou que era pru

dente dividir o Brasil em dous governos, e supprimio o tribunal da relação

estabelecido na Bahia. Em Novembro de 1625 veio governar esta província

Francisco Rolim de MouraI oqual logo no anno depois entregou o governo

a Diogo Luiz de Oliveira, conde de Miranda. ao tempo que Pedro de Altin

querque governava o Pará e o Maranhão. Governou o conde de Miranda a

província da Bahia por tempo de nove annos. e depois de ter ali estabelecido

uma fundição, entregou o governo a Pedro da Silva, appellidado o Duro,

em 1635. Defendeu esto Pernambuco contra os Hollandezes. e em Janeiro

de 1639 entregou o governo a D. Fernando Mascarenhas. nomeado capitão

general do Brasil. Seis mezes depois de ter tomado posse do governo. passou

D. Fernando a Pernambuco na esperança de expulsar daquella praça os

Hollandezes. deixando o governo entregue ao conde de Obidos. mas tendo

sido mal succedido na expedição, foi nella feito prisioneiro, e tornando a

Lisboa foi mettido em prisão n'uma fortaleza onde esteve detido até que

rebeiitou a revolução que poz no throno do Portugalo duque de Bragança.

Porém antes deste grande acontecimento havia Felippe IV conferido o titulo

de vice-rei do Brasil ao marquez de Montalvão, o qual partio immcdiata

mente para o Brasil. uma parte do qual se achava em poder dos Hollande

zes. Foi recebido o marquez, como tal, pelas autoridades da Bahia em 5

 

C. a Ooadjutor idem 30ä$000

C. a Sochantre idem ¡0!›000

C. a Thesoureiro. las ordlnarias ¬ 122190!!!

C. a Thesoureiro a fabrica 20019000

2074 8000

C. Aos Padres da companhia de Jesus lziooäbom

hlflšilll)

llade se advertir que lhes pagarem aos ditos padres em arrobas de assu

car,e não em dinheiroJ e dei-ão este anno Izsflmim rs. pela addicção acima.

e assim será todos os annos a respeito doque valerem as ditas arrobss, nio po

dendo ser nunca diminuída a sua quantia.

c. A Doze vigarios do reooncavo 88719640

C. A Doze (Ioadjuuires 3093000

C.Ao Syndico dos padres capuchos de S. Franclsw 81300)

Somma do ecclesiastico 54438640

oovi-:iiruboii x nsuçio.

G. Ao Governador. por seu ordenado I:!00$000

G. A Seus quinze homens a20w000 30020000

C. Ao Chanceller da rela ão _ 4l03$000

(t. « Juiz dos feitos de e -rei 35039000

(1. ci Ouvidor geral 3509000

G. A Um desembargador dos aggravos 35010000

G. A Outro desembargador dos aggravos 35o :N00

G. Ao Desembargador Manoel .lacome Bravo 3500000

C. a Desembargador Antonio de Mesquita 350$000

C. ‹‹ Desembargador P. de Çascaes 30039000

C. ‹‹ Desembargador Antonio das Pavoa5 30039000

C. a Guarda-mor da relação 503000

C. ‹‹ Meirinho da relação 130m
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de .Íunho de 1640, quasi ao mesmo teinpo que subia' ao throno o duque

degBragança. Mandou immodiatamente o marquez seu filho a el-rei l).

João IV que havia sido acclamado em todo o Portugal jurar-llie ein seu

nome obediencia, e significar-lhe como o havia acclamado em todo o

Brasil, o que não obstante por intrigas do Jesuita Francisco de Vilhena foi

preso, e conduzido a Lisboa por ordem do bispo Pedro da Silva Sampaio,

do mestre de campo Luiz Barbalho Bezerra e do provedor-mor Lourenço

de Brito Corrêa. qiie formarão o govemo provisorio. Porém o novo monar

cha inteirado da lealdade do marquez fez prender dous dos triumviros pelo

novo capitão general Antonio Telles da Silva, que governou desde 26 de

Agosto de 1642 até 22 de Dezembro de 16117, e voltando para Lisboa pere

ceu n'um iiaufragio. Seu Successor Antonio Telles de Menezes fez a guerra

aos Hollandezes, que se tinhão apoderado da ilha de Itaparica, e em 7 de

Março de 1050 entregou o governo a João Rodrigues de Vasconcellos e

Souza, conde de Castello-Melhor, que teve ordem de el-rei para fazer con

struir todos os annos um galeão de 700 até 800 toneladas, e de installar de

novo na .Bahia o tribunal da relação que Felippe IV mandára supprimir.

O novo governador, depois de haver executado estas ordens, entregou a

final o governo ao conde de Atouguia, D. .leronymo de Athaide,em A de

Janeiro de iöäh, o qual foi rendido em 18 de Junho de 1657, por Fran

 

C. ‹‹ Alcaide-mór da Capitania 7035000

8439000C. ‹‹ Meirinlio do ouvidor geral

C. «Procurador dos Indios forros 303ml)

. Somma a relação 495129000

- FAZENDA.

C. Ao Procurador-mor da fazenda _ 40039000

G. Ao Contador-moi' 10033001)

_ 500v000

C. Ao Escrivão da fazenda 15089000

(l. ‹‹ Provedor_ da alfandega 3015000

C. a Tliesoureiro °eral 8030000

G. ‹‹ Escrivao da alfandega 300000

C. a Almoxarife 5023000

(l. «Escrivão do thesouro 403000

C. ‹‹ liscrivão dos feitos da fazenda 40¢>000

C. u Escrivão dos armazcns 3010000

C. a Porteiro da alfandega 2929600

C. ‹‹ Escrivão dos contos àmbooo

t). ‹‹ Procurador da fazenda 153m0

1539000C. ‹‹ Requerente da fazenda
 

Somma a lazenda 1:0.'›9:›600

'risivças Panricinsiaes.

C. A Manoel de lltellopom o habito 5019000

G. ‹‹ Francisca Requeixa Iblwoo

20315000C. a Paula de Siqueira _

G. ir Pedro de Paiva da Vigia _ 501$000

(1. ‹‹ Um armeiro, provisão antiga 1820000

(Lao Alferes de cavallos, de tença 200000

Soninia HI! :woo

41



-aaa

cisco Barreto de Menezes. que veio por terra ‹le Pemambnco, depois de

haver contribuído juntamente com Vidal. João Fernandes Vieira, Henrique

Dias, e Camarão a expulsar os Hollandezes das praças do Brasil, de que

estarão de posse havia 21» annos. A Francisco Barreto de Menezcs succe

deu com patente de segundo vice-rei do Brasil o conde de Obidos, D. Vasco

de Mascarenhas, o qual foi, como tal, recebido na Bahia em 2h de Junho

de 1663, deu instrucções geraes aos capitães-móres das diversas Capitanias

do Brasil, e foi rendido pelo capitão general Alexandre de Souza Freire

em 13 de Junho de 1667. 0 successor deste governador havendo nauíra

gado na ponta de Santo Antonio junto á Bahia, guardou Souza Freire o

governo do Brasil até á \inda de Alfonso Furtado de Mendonça Castro e

Menezes, visconde de Barbacena, que delle tomou posse em 8 de Maio

de 1671. Este novo governador. depois de haver encarregado Fernando

Dias Paes Leme da exploração das esmeraldas, falleoeu em 26 de Novembro

de 1675. Por sua morte o senado da camara organisou um governo inte

rino, composto de tres membros, o qual tevea gloria de receber D. Gaspar

Barreto de Mendonça, arcebispo eleito do Brasil, e durou até á chegada

de Roque da Costa Barreto, quo tomou posse do governo em 15 de Março

de 1678. Foi este governadora que estabeleceu a casa da polvora no su

burbio e campo chamado do Desterro, a qual por ordem do governo em

 

E INTRETIDOS POR SUA IIAGESTADI

C. Ao Capitão Alfonso da França 1503000

C. Ao Capitão João da Fonseca 1208000

Somma 2709000

IINISTROB DE GUERRA.

C.Ao Capitão-mor do mar 1008000

C. a Sargento-mor do Estado e seu tambor !09!›600

C a Sargento-mor da (Iapitania tt3®600

C. ‹‹ Um ajudantedo sargento-mor 9639000

C. a Capitão da guarda do governador 8039000

.___

Somma 59919200

O FORTE DI! SANTO ANTONIO.

 

C. Ao Capitão de seu ordenado 6029000

C. Ao Tenente ou cabo de esquadra 38 N00

9819400

C. ADez mosqueteiros, a 339600 8360000

___

Somma 434 ¡NOO

O FORTE DR ITAPAGYPI.

C. Ao Capitão de seu ordenado 8029000

C. Ao Tenente de seu ordenado 38 3000

C. Dez mosqueteiros a 33 #600 ¬ 33619000

__..

Somma 454 39000
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i8k6 mandou arrazar para se fazer iiesso lugar uma Praça. Succedeu-llie no

governo em 3 de Miiio de l682Antonio de Souza de Menezes.qiie havendo

perdido um braço combatendo com os Hollandezes em Pernambuco, trazia

um de prata. motivo porque lhe puzerão o appellido de Braço de prata. Foi

este governador morto ii'iima sediçâio feita pelos habitantes do paiz, que se

queixavão de seu governme a cujas queixas liavia jáo governo dcferido,man

dando rende-lo antes de findo o tempo de seu governo por D. Antonio

Luiz de Souza Tello de Menezes. Os naturaes da Bahia tiverão motivo para

se louvarem da humanidade deste governador na peste que grassou nesta

cidade em 1687. Virão-no nesta occasião soccorrer com o seu aos necessi

tados, assistir aos doentes sem receio do contagio, e prodigar-lhes nos

ultimos momentos todas aquellas consolações de que podião necessitar.

Succedeu-lhe no governo em à de Junho de 1687 Mathias da Cunha, bem

conceituado pelo governo que havia feito no Rio de Janeiro; porém como

se achasse adiantado em annos. e adoecesse, a guarnição que o amava o

respeitava, tendo-o por morto, amfitinou-se, e juntando-se fora da cidade

 

COMPANHIA DO PBBSXDIO DO CAPITÃO BEIIBM.

C. Ao capitão, a vmooe por mez 1440000

C. ia Pagem, a 23H00 idem 28 3800

C. u Alferes, a 83000 idem 960W!

C. a Abandeirado 2820800

C. a Sargento a 530000 por mez 6030000

C. a Tambor-niór que serve nesta companhia «W000

C. a Tambor ordinario, a 219800 por mez 33 060o

C. a Quatro cabos de esquadra. a 380400 Istimtotw

C. c Quatro arcabuzeiros a !8®800, digo a quarenta arcabuzeiros a tw800 I:t5¶®000

C. A Vinte mosqueteiros a 3310600 6723000

Somma 24169800

A cosiiuxvnu no uriflo Ainuo.

(t. Ao Ca itão e pagam, de seujordenado 1723800

C. AoAl eres e abandeirado 1243300

C. Ao Sargento da companhia 6039000

C. A Dous tambores a 3310600 6719900

C. u Quatro cabos de esquadra, a 388400 15319600

C. ni Quarenta arcabuzeiros a 28 #800 121590000

C. a Vinte mosqueteiros a 333600 07230000

Somma 24023400

Airrtuunu.

C. Ao Condestavel-mór 4339000

C. Ao Condestavel de ltapagype R$400

C. Ao De Santo Antonio 3830400

12439800

C. Ao De Santo Alberto 30 3400

C. Ao D'agua de Meninos _ 333400

C. Nas duas portas da cidade dous bombardeiros 388800

C. Na estância de S. Diogo. cinco bombardeirosj 16839000

t1. A mais sete ajudantes de tudo; a t939200 13429400

Semina 542 3P 800
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esigio que se lhe pagasscm nove mezes de soldo que se lhe estava a dever.

0 senado, para evitar maiores desordens, satisfaz immediatamente a divida,

porém a guarnição receiando o castigo que sabia havia merecido, não

quiz largar as armas sem que primeiro o arcebispo,que havia sido já es

colhido para governar por fallccimento do governador, lhe concedesse um

indulto e perdão geral, e vindo a saber que o governador não era morto,

exigio que o perdão fosse por elle confirmado. Entretanto lalleceu o gover

nador. e as tropas entrarão na cidade. e assistirão ás suas exequias. Go

vernárão interinamente a província o arcebispo D. Manoel da Ressurreição

e o chanceller da relação Manoel Carneiro de Sá até o dia 10 do mez do

Outubro de 1690. em que tomou posse do governo Antonio Luiz Gonçal

ves da Camara Coutinho. Vinha este governador autorisado a crear villas,

antorisação de que não fez uso, contentando-se com alcançar do governo

que houvesse na Bahia uma casa de moeda. Sendo despachado por vice

rei da India, entregou o governo em 22 de Maio de 1691: a João de Len

castre, que concluio o estabelecimento da casa da moeda em consequencia

 

Toda a despeza

C. A Igreja 5;M3¡!6¡0

C. ‹‹ Relação e governador 4:9-'›4`~'N_0°

t2. a Fazenda 195913600

C. « Tenças 143390* 0

C. a Entretenidos ¶70$000

C. a Gente de guerra 6:870§t›0o0

Somma t8:7-t01l>2-t0

' âszsõooeâo

__.

_Tem esta Capitania algumas Aldéas de Indios da terra a cargo dos padres da companhia na

forma que costumão; tambem um morador que vive na Cachoeira tem algum gentio que a

temposäiassados Juntarão seus antecessores. e se conserva na posse da administracao delles

e quan o importa acode com duzentos frecheiros. e faz rosto a uma ladroeira que esta da

banda daquel e sitio, guarenta leguas ao sertão, que chamão Santidade. em ue se recolhem

Indios e escravos fugi os, e hão crescido tanto que é negocio de consideraç o, e de que se

tem dado parte a Sua Magestade.

Outros moradores tem algumas Aldeas pequenas arrimadas a seus engenhos, os quaes tam

bem se conservão na forma que Sua Magestade o manda, na lei do anno de 1610.

No districto desta Capitania se não tem achado pao-brasil de iienhuma sorte. mas tem tão

boas madeiras e de tantas sortes, e ein tanta quantidade, que é grande preço que todos os an

nos_ se tirãq dellas. e assim podem fazer-se grandes taboas neste districto e no Camamu; que

atras fica dito para carliiigas egarlindeos das náos da India.

Nesta considera ão no anno de 1609 mandou o governador D. Diogo de Menezes fazer o orça

mentoseguinte a .\ anoel Antonio mestre carpinteiro ue foi da ribeira desta cidade de Lisboa

para saber o que poderia custar e custava naquelle mpo na dita Bahia uma não de QWÍFU

centos toneladas,e assim mais pelo orçamento do custo quese fez com o oAu-:Ão nsriiiiw SANTO

donde se averiguoii o custo seguinte:

C. A quilha de oitenta palmos de comprido . 339090

C. O couce de popa que deste, batisas e porcas 203000

C. A_ roda de próa, seis peças. a 939000 INMOO

C. ‹`.incoenta_ caças. cada caça tres peças são cento e cincoenta peças 150 ¡booo

C. Na primeira aposturagem cem páos 10019000

C. Na segunda aposturagem cem páos 1003000

C. Na terceira os pêlos são somenos, e valem 503000

C. As cintos das carreiras, por banda cada carreira 60000, ambas as bandas

montão 1203000

C. Na prinicira volwrta quatro latas 405400

C. Para socordes e pi-s de carnciros 5030000
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das ordens reaes de 8 de Março proximo passado, creou a villa de Caravel

las, continuada em 7 de Junho de 1701 por el-rei D. Pedro Il, e entregou

noanno seguinte o governo a D. Rodrigo da Costa. depois de o haver admi

nistrado oito annos consecutivos. A D. Rodrigo da Costa succedeu, em 8

de Setembro de 1703, Luiz Cezar de Menezes, que foi rendido em 3 de

Maio de 1710 por D. Lourenço d'Almada. Um alvará de 523 de Setembro

do anno antecedente havia ordenado a divisão da província da Bahia em

cinco comarcas, pô-lo o novo governador em execução, dando-lhes os no

mes de Bahia, Ilhéos, Jacobina, Porto Seguro e Sergipe, e em 1!» de Ou

tubro de 1711 entregou o governo a Pedro de Vasconcellos e Souza, o qual

fez dar principio á coustrucção do navio Padre-Eterno, que não teve sa

tisfação de ver concluido pelos alevantamentos que occorrèrão nesse tempo

na Bahia, os quaes forão causa que el-rei D. João V o mandasse render por

D. Pedro Antonio de Noronha, a quem conferio o titulo de vice-rei do Brasil.

Durante o seu governo deu o vice-rei uma nova pauta e regulamento da

alfandega ; fez cunhar moedas de ouro na Bahia, e lançar ao mar o navio

 

 

t`.. Para cento e vinte curvas, madeira 10019000

t1. Sessenta entre michas, valem 300000

C. Para as abobodas de popa, madeira, valem 2019000

C. Ao castello de proa, esporão, ou beque 40 19000

C. Trincanes para as cobertas, páos 600000

950®00o

C. Detaboadogrosso, vinte duziasa 1019000 20039000

C. Vinte duzias de taboado de alcaixa a 510000 10020000

t1. Vinte duzias de taboado de coberta, a #331000 803000

C. t) mastro grande 3019000

C. 0 traquete 20 3000

t1. Grupes 103000

C. Duas mesenas 10®000

t2. Dous mastaxéos 1519000

C. Todas as vergas ¡imom

C. 0 leme 4010000

t). As gaveas t2 10000

C. Dous bateis 3039000

C. llão de trabalhar dez ofliciaes oito mezcs, a razão de 400 rs. por dia, que (oi o

preço com que se trabalhou na obra do oaumo nsruuro sasro que ah se

concertou, monta em 80019000

C. Dous cataratas que vão logo repregando, a razão do mesmo preço monta I60v000

t`.. Duas bombas 2o 19000

(f. O cabrestante a 6 ®000

t). A abita e serviolas io 19000

(É. Prcgadul a a razão do reino 60019000

t). Botocadura 500000

t7. Ancoras 3019000

t1. Velas, a razão do reino 8003000

t3. Um cabre de linho a razão do reino louëbfloo

t). Outro cabre somenos 5039000

C. Duas amarras de piaçava feitas no Brasil 400000

C. Poleame 2019000

C. Enxarcia, a razão do reino 2003000

«48320000

Na dita Capitania em lugar de estopa se usa certa erva que chamão enuusa, com que calafe

tão tudo o que vai debaixo d' agua; ha muita c custa pouco, 0 breu e alcatrão, como as demais

cousas que fapontadas) hão de vir do reino, fazem que toda a custa não se afaste da razão dita.

(Extr. da Razão de Estado).
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cnmeçado no tempo de seu antecessor. D. Sancho de lf`aro e Souza, conde

de Vimieyro, que o veio render com méro titulo de governador em 21 de

Agosto de 1718, morreu em 13 de Outubro do anno seguinte. Por occasião

de seu fiillecimento ficárào interinamente governando a provincia o arcebis

po D. Sebastião Monteiro da Vida, o mestre de campo João de Araujo e

Azevedo. e o ouvidor geral Caetano de Brito e Menezes, que entregárão o

governo nas mãos do 5° vice-rei do Brasil, Vasco FernanJes Cezar de Me

nezes, em 23 de Novembro de 1720. Creou este vice-rei durante o seu

governo as villas do rio de Contas, de Maragogipe, de Santo Amaro da

Purilicação, de Abbadia, de ltapicurú e de lnhambupe; deu providencias

severas contra os vagabundos e salteadores, que fazião grande damno aos

moradores da provincia. Em 1727 descobrirão-sc as minas de Araçuahi ;

em 1729 castigou com a pena de morte os cabeças de uma revolução militar

que houve na Bahiana puniu_ com penas menos severas os que tinhão menos

culpa; neste anno houve um tremor de terra no Brasil. Entregou este vice

rei o governo em 11 de Maio de 1735 a André de Mello e Castro, conde das

Galveas e 5° vice-rei, que governou até oanno de 17t9 em que foi rendido

a 16 de Novembro por D. Luiz Pedro Perigrino de Carvalho Menezes e

Athaide,o qual em 1755 se recolheu a Portugal, deixando encarregado da

administração da provincia ao arcebispo D. José Botelho de Mattos, con

junctamente com o chancelIer-mór da Cunha Souto Maior, e o coronel

Lourenço Monteiro, os quaes cntregárão o governo a D. Marcos de Noronha

conde dos Arcos em23 de Dezembro de 17 55. Foi este vice-rei rendido por

D. Antonio de Almeida Soares e Portugal, marquez de Lavradio e 7° vice-rei

do Brasil, em 9 de Janeiro de 1760,o qual falleceu em Julho seguinte no

campo de Nazareth. Achando-se vagos o governo e o arcebispado, nomeou

o senado por governador interino a Thomaz Robim de Barros Barreto : po

rém esta nomeação não tendo sido approvada por el-rei D. José, passarão

a tomar conta do governo o chanceller José Carvalho de Andrade, e o co

ronel Gonçalo Xavier de Barros e Alvino, em 21 de Junho de 1761, e em

29 de Julho do anno seguinte juntou-sedhes o arcebispo eleito D. Manoel

de Santa Ignez. No decurso desta regencia assentou o governo portuguez

de transferir a residencia dos vice-reis para o Rio de Janeiro, dondese

podia, mais facilmente que da Bahia, receber noticias das novas provincias

de S. Pedro e de Santa Catharina, e das de Goyaz e Matte Grosso, sendo

que por mar as communicações erão faceis para as provincias do Norte.

D. Antonio Rolim de Moura Tavares, conde de Azambuja, chegou á Ba

hia com patente de capitão-general, e tomou posse do governo nesta quali

dade em 25 de Março de 1763, porém tendo-lhe chegado a nomeação de

vif-.e-rei pa a o Rio de Janeiro, encarregou o governo da provincia, em 31

de Outubro de 1767, a uma regencia composta do arcebispo D. Manoel

de Santa Ignez. Entregou este o governo a Í). Luiz de Almeida Portugal

SoaresEça Alarcão Mello Silva e Mascarenhas, conde de Avintes e mar‹

quez de Lavradio, em 19 de Abril de 1768, o qual foi rendido pelo conde

dePavolide José da Cunha Gran Athaide e Mello em 11 de Outubro de 1769.

Em Agosto precedente, tinha havido um ligeiro tremor de terra na cidade
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ás nove horas da noite. Recolheu-se o conde de Pavolide para Portugal

em 3 de Abril de 1771:, deixando o arcebispo D. Joaquim Borges de l¬`i~

gueirôa. o chanceller Miguel Serrão Diniz, e o coronel Manoel Xavier Ala

encarregados do governo até á chegada de seu successor, Manoel da Cunha

Menezes. o qual foi installado pela regencia no governo em 8 de Setembro

de 17711, e o entregou em 13 de Novembro de 1779 a Alfonso Miguel de

Portugal e Castro, marquez de Valença e de Vimioso, o qual se retirou

em 31 de Julho de 1783. Formou-se uma regencia de que farão membros

o arcebispo D. Antonio Correa. o chanceller José Ignacio de Brito Bocarro,

e o coronel José Clarque Lobo, a qual a‹lministrou a província até o dia o

de Janeiro de 1781+, em que entregou o governo a D. Rodrigo José do

Menezes e Castro, o qual fez construir um hospital para os Ieprosos, tulhas

para as farinhas, e um matadouro ; delineou a praça da Piedade, fez alar

gar varias ruas que erão por extremo estreitas, e entregou o governo a

D. Fernando José de Portugal e (hstro em 18 de Abril de 1788, o qual

governou a província por espaço de quatorze annos, fez concertar parte da

cadea, e por meios moderados comprimio uma conspiração que se desco

brio em 1798. O arcebispo D. Antonio Correa, o chanceller Firmino de

Magalhães Siqueira da Fonseca e o marechal Florencio José Corrêa de Mello

forão encarregados do governo depois de ter partido o governador. e o en

tregarão a Francisco da Cunha e Menezes em 5 de Abril de 1802. Deve-se a

este governador a praça de S. Bento onde depois se construio o theatro.

Succedeu-lhe cm 1'+ de Dezembro de 1805 João de Saldanha da Gama de

Mello e Torres, conde da Ponte, o qual governava quando o principe re

gente em 1807 arribou á Bahia. Morreu o conde da Ponte nesta cidade

em 21v de Maio de 1809, ficando o governo interino a cargo do arcebispo

D. José de Santa Escolasticri, do chanceller Antonio Luiz da Cunha e do

marechal de campo João Baptista Vieira Godinho. O conde dos Arcos. D.

Marcos de Noronha e Brito, que acabava de ser vice-rei do Rio de Janeiro,

foi nomeado pelo principe regente para o governo da Bahia em 30 de

Setembro de 1810. Este governador deu favor ao estabelecimento de uma

bibliotheca publica, projecto que havia sido concebido pelo erudito Pedro

Gomes Ferrão, a qual foi aberta em 1811, tendo o governador ajunta

do 8,000 volumes aos 3,000 dados pelo fundador. Facilitou a muitos

Bahianos os meios para se irem formar em Coimbra. e aos seus desvelos

deve esta cidade o estabelecimento de uma imprensa, de uma gazeta ede

uma folhina: poz a ultima mão á fabrica do theatro que se abrio em 13 de

Maio de 1812; em 17 de Dezembro de 18th assentou a primeira pedra

do edificio da praça do Commercio, e mandou fazer o passeio publico.

onde o senado da camara mandou levantar em 18 do mez de Fevereiro

seguinte um obelisco para perpetuar a memoria da residencia do principe

regente na cidade. Ao passo que este activissimo governador fazia cons

truir o cáes da alfandega. officinas para se concertarem as armas. abrir

um canal de perto de 700 toezas para juntar a enseada do Papagaio com a

bahia onde jaz situada a cidade, fazer as estradas do rio Vermelho e do de

S. Pedro, dava calor com sua presença a construcção da frugata União'
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de 50 peças, e a do Principe D. Pedro de Ui, de dous brigues que tinhão

por nome o Satellite e o Principezinho, e de doze barcas canhoneiras e

tres avisos. Elle fez que se concluisse o edificio da praça do Commercio,

que foi inaugurada em 28 de Janeiro de 1817. O corpo do commercio lhe

fez presente de uma magnifica espada, e em 6 de Setembro seguinte o seu

retrato foi posto na sala principal do estabelecimento. No fim deste anno

mandou o mesmo governador com grande promptidão um certo numero

de tropas para Pernambuco, as quaes chegarão a tempo de comprimir o

movimento republicano que nesse anno se manifestou naquella cidade, e

por fim em 26 de Janeiro de 1818 entregou o governo a seu successor D.

Francisco de Assis Mascarenhas, então conde e depois marquez da Palma.

Este novo governador occupou-se de facilitar a navegação do rio Jequiti

nhonha, afim de activar o commercio entre as provincias da Bahia e de

Minas Geraes: mandou limpar o canal Salsa que estabelece a communi

cação do Jequitinhonha com o rio Patipe, e povoou de novas colonias as

margens deste rio, ao mesmo tempo que fazia construir na cidade o mer

cado chamado de S. João. Governou o conde de Palma a província da

Bahia até o dia 10 de Fevereiro de 1821, em que uma junta provisoria

proclamou as bases da constituição que se havia de fazer em Portugal. Não

quiz o conde apresidencia que se lhe offerecia da sobredita junta, e foi ao

Bio de Janeiro dar conta a el-rei D. João VI do modo porque se tinha ha

vido. Desde então forão todas as provincias administradas por semelhantes

juntas, até qne estabelecendo-se o governo imperial forão as ditas juntas

supprimidas, e as provincias governadas por um presidente e um secreta

rio, como ainda hoje em dia o são, com algumas modificações feitas ao

depois pelas leis das reformas da constituição de 1835.

Constava a provincia da Bahia ao principio da cidade deste nome e das

terras successivamente abandonadas pelos donatarios. Em 1696, el-rei D.

Pedro II nomeou um ouvidor para a villa de S. Christovão, ou Sergipe, c

este termo foi desde então considerado como uma segunda comarca desta

provincia. D. João V, havendo reunido á coroa muitas das antigas conces

sõesmreou duas comarcas mais com o nome de Ilhéos e de Jacobina,e el-rei

D. José. havendo comprado ao donatario a concessão de Porto Seguro, for

moueste paiz a quinta comarca da Bahia. Em 1820, D. João VI desmcmbrou

da provincia da Bahia a comarca de Sergipe,e conferio-lhe o titulo de pro

vincia.

8' Carmani DE ruaaauncco.

(Paranambuc rio que corre por entre pedras ƒuradas):

A Capitania de Pernambuco foi dada por D.João Ill em 10 do Abril de

1530 a Duarte Coelho Pereiradidalgo de sua casa, filho de Gonçalo Pires Coe

lho,senhor de Filgueiras,recebendo foral aos2k de Outubro do annode 1531;

Pedro de Mariz,noDia1ogo de Varia Historia, diz (1) que elle pediuasterras
 

(1) Duarte Coelho o velho, depois que veio da India buscar o galardão de muitos

Serviços, que nella fizcra, informado do que passava nesta província de Santa Cruz, e
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de Pernambuco, a el-rei em remuneração de ter feito tributario á Portugal

0 reino de Sião, e ter lançado fóra da Ilha de Itamaracá, os Francezes por

ordem de el-rei em 1522 ou 1523. onde levantott feitoria. O Jesuita Simão

de Vasconcellos. Sebastião da Bocha Pita, Fr. Antonio de Santa Maria .Ia

boatâo, e Fr. Francisco de S. Luiz (cardeal Saraiva) limitão em cincoenta

leguas a doação de Duarte Coelho Pereira desde lguarassú até a fóz do rio de

S. Francisco (t). A carta de el-rei e o foral designa 60 leguas a principiar

do rio de S. Francisco e terminar no rio de Santa Cruz.

E' muito incerta a noticia que temos de qual foi o primeiro descobridor

de Pernambuco. Dizem uns que fora Gaspar de Lemos, outros quo Christo

vão Jacques. O que se sabe com certeza é que Tristão da Cunha em 1506

 

oque el-rei nella ordenava de Capitanias, pediu ttma, e Sua Alteza lh'a deu de cin

coenta lcguas de costa. logo por elle demarcadas. E como vinha rico da India, ordenou

uma armada,e nella com sua mulher, iilhos, amigos, e parentes se embarcou bem

provido de todo o necessario; e chegando a sua Capitania, desembarcou em um porto,

que se chamou Pernambuco; e parecendo-lite terra conveniente, se aposentou nella.

fazendo sua povoação em um alto livre de padrastos, onde se fortaleceu com uma torre

de pedra e cal, que ainda hoje se ve na praça da villa. E comrxattdo a se aproveitar' da

lena, foi combatido por muitas vezes com trabalhosa guerra de grande numero de

Gentios, c muitos Francczea, que em sua companhia ant-lavam, e delles foi muitas vozes

cercado estreitamente, e apertado corn fome e serie, porque o feririio muito mal, e lhe

matárão muita gente. frias elle com a constancia de seu csforctv nunca desistiu de sua

pretencão, antes sc tnostrott nella tão avantajtttlt) em tnilitar cxrrcicimque nlío sómente

se defendeu, mas tambem animosamcttte venceu por tnuitas veces todos attuellrs bar

baros com seus Franceses, matando ntuitos tlelles, e fazendo-lines tão cruel guerra, que

os constrangeu a se alastarem da povoação, e despejar-em as terras vizinhas aos novos

habitadores. Depois seu iilho, tambem Duarte Coelho, continuando a guerra contra

estes Gentios, que se chamio Caetes,os tratou de maneira. matando, e captlvando nel

les, que lhes fez despejar toda a costa, como hoje está, e afastar della mais de clncoenla
leguas pelo sertão dentro. E ainda que se gastarão neste trabalho muitos Imil cru

todos na india adquiridos, forão todos bctn empregados, pois delles resultou ter lto]c

seu filho Jorge de Albuquerque Coelho dez mil cruzados de renda, que tanto lhe im

porta a sua rcdizima, dizimo do pescado,e foros. que lite pagão os engenhos.

(orztoga V. az Varia um. m. f, pag. ea).

(1) cattra os oosçøio.

c D. João por graca de Deos rei de Portugal, dos Algarves da quem, eda além mar

em Africa Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação, Commercio da Etiopia, Arabia,

Persia e da india etc., etc. A quantos esta minha carta virem: Faço saber que consi

dcrando eu quanto serviço de Deos e meu proveito, e bem do meu reino e senhorios,

e dos naturaes, e subditos delles, é ser a minha costa, c terra do Brasil mais povoada

do que até agora foi assim para se nella haver de celebrar o culto, e Otficios Divlnos. e.

se exaltar a nossa Santa Fé Catholica com trazer, e provocar a ella os naturaes da dita

terra intieis, e idolatras, corno pelo muito proveito que se seguirá á meus reinos c

senhorios e aos naturaes,e subditos delle de se a dita terra povoar, e a proveitanhottvt:

por bem de a mandar repartir, e ordenar em (lapitauias de certas em certas lcguas,

para della prover aquellas pessoas que bem me parecesse,pelo qual resguardando eu os

muitos serviços que Duarte Coelho, fidalgo da minha casa,a el-rel meu senhor, e

Padre que Santa Gloria haja, e a mim tem feito assim nestes reinos. como nas partes

da India onde serviu muito tempo, e em muitas cousas a meu servico, nas quaes deu

de si muito boa conta, c vendo como é razão de lite fazer mcrce, assim pelos serviços

. t?
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correndo a costa, bem como em annos depois João Dias Solis, Jorge Lopes

Bixortla, Fernando dc Magalhães e ltuy Falleiro tocárão em Pernambuco.

tlhristovão Jacques indo a Pernambuco tocou em Itamaracá, onde de

sembarcou e levantou feiloria para com mais communidade embarcar pao

brasil, e ao mesmo tempo impedir que os estrangeiros viessem a estas pa

ragens negociar com os naturnes do paiz. Por esse tempo sabendo a Europa

da existencia vantajosa do Brasil,e da importancia da madeira de tinturaria,

alguns armadores de Marselha mandárão navios bem tripolados e gente bas

tante, para o commercio do pao-brasil, e desembarcando em Iguarassú

fundárão uma feitoria que durou alguns annos.

Duarte Coelho Pereira vindo cruzar a costa de Pernambuco soube da

 

que até aqui tem feito como pelos que espero, que para adiante fará por todos estes

res-peitos. e por alguns outros que me a isto movem,e por folgar de lhe fazer mercê de

meti proprio motu, certa sciencia, poder real, e absoluto sem me elle pedir, nem ou

trem por elle. llei por bem, e me apra: de the fanenecomo de feito por esta presente

carta faço mercê. c irrevogavel doação que entre vivos e valedora deste dia para

todo sempre de juro, e herdade para elle,e todos os seus lilhos, netos, herdeiros.

successores, que após elle vierem, assim descendentes, como transversaes, e culate

raes, segundo adiante irá declarado. de sessenta leguas de terra na dita costa

do llrasil. as quaes se começaráõ no rio de S. Francisco. que é do cabo de Santo Agos

tinho para o Sul, e acabaráõ no rio que cerca em redondo toda a ilha de Itamaracá

ao qual rlo ora novamente ponho nome rio de Santo Crime mando que assim se no

mete, e diante daqui em diante, e isto com tal declaração que ficará com o dito Duar

te (ioclho a terra da banda do Sul eo dlto rio onde Christovão Jacques fez a primeira

casa de minha reitoria. e a cincoenta passos da dita casa da reitoria pelo rio a dentro

ao longo da praia se porá um padrão de minhas armas, e do dito padrão se lançará

uma linha cortando ao Oeste pela terra iirme a dentro, e a terra da dita linha para o

Sul sera do dito Duarte Coelho, e do dito padrão pelo rio abaixo para a barra e mar,

ficará assim mesmo com elle Duarte (loellto a metade dodlto rio de Santa Cruz para a ban

da do SttLe assim entrará na dita terrae demarcação della todo o dito rio de S. Francin

co.e a metade do rio Santa Cruz pela demarcação sobredita.pelos quaes rios elle dara

serventia aos vizinhos della, de uma parte e da outra e havendo na frontaria da dita

demarcação algumas illtas bei por bem que sejão do dito Duarte (Jtxâlho, e annexar a

esta sua Caplania sendo as taes Ilhas até a dez Iegttas ao mar na froutaria da dita de

marcação pela linha de Leste, aqual' linha se entenderá do meio da barra do dito rlo

de Santa Cruzcortando de largo ao longo da costa, e entraráõ na mesma largura pelo

sertão e terra iirme a dentro, tanto quanto puderem entrar, e for de minha conquista,

na qual terra pela sobredita demarcação lhe assim faço doação. e mercê de jur0. 0 dfi

herdade para todo sempre como dito é e quem, e me pra: que o dito Duarte Coelho.

e todos seus lierdeiroa, e successores que a dita terra herdarem, e succederem, se

possão chamar capitães, e governadores della.

c 1° Outrosim lhe faço doação emerce de juro e herdade para sempre elle e seus

descendentes successores no modo sobredito da jurisdição civil e crime da dita terra,

da qual elle dito Duarte (Joelho e seus herdeiros; sucoessores uraráõ na fórmae manei

ra seguinte.

tt 2° Poderá por si, e por seu ouvidor estar a eleição dos juizes e ofliciaes.:

limpar e apurar as pautas, e passar carta de confirmação aos ditos juizes, e oüictaes

as quaes se cliamaráõ para o dito capitão e govemadone elle porá ouvidor que poderá

conhecer de acções novas a dez leguas donde estiver e de appellaçdes e aggrafos Co

nhecerá em toda a dita Capitania e governança, e os ditos juizes darao appellaçao para

o dito seu ouvidor nas quantias que mandão minhas ordenatloeã. e dO *IM 0 *m0

seu ouvidor julgar assim por arção nova, como por appeltaçao e itsitravo. 50H40
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existencia dos Francczesmjiilgtiii de seu dever e lealdade batel-os e destruir
lhes a feitoria; e na sua volta a Lisboa, dando conta a el-rei D. João lllI

obteve dessas terras doação para fundar em cincoenta leguas uma Capitania

como consta do foral que transcrevemos.

No anno de 1530 passou-se Duarte Coelho Pereira com sua mulher e

filhos, e varias faiiiiliiis preparado de tudo onde felizmente chegou em fins

de Setembro de 1530 a barra de Itamaracá sem grande opposição do Gentio

dando fundo no porto dos Marcos alguma cousa distante de uma aldèa, que

ao depois foi destruída em 27 de Setembro dia dos Santos Cosme e Damião,

por um combate decisivo entre o Gentio e o donatario. Em honra da victo

ria deste dia mandou Duarte Coelho Pereira levantar uma igreja, eda-r co

 

em causas civcis não haverá appellação nem aggraroaté a qitantia de cem mil reis,e daiii

para cima dará appeilação a parte que quizer appellar, e nos casos crimes hei por beni

que o dito capitão e governador e seu oiiridor tenhão jurisdição e alçada de morte

natural inclusive em escravos. c Gcntlos: e assim mesmo em piães clirištãos lioinciis

livrcs.e em todos os casos assim para absoivencomo para condetniiar sem haver appclla

ção nem aggravme nas pusoas de maior qualidade terão alçada de dez annos de degredo

e até cem cruzados de peuntmem appellação nem aggravo,e porém nos quatro casos se

guintes a saber; here: ia,quando o heretico llie for entregue pelo ccclesiastico c traição

e sodomia, e iiioeda falsa, terão alçada em toda a pessoa dc qualquer qualidade que

seja para condeniuar os culpados á morte.e dar suas sentenças á execução sem appeila

ção, nem aggravo, e porque nos ditos quatro casos para absolvcr de morte, posto que

outra pena lhe queirão dar menos de morte, darão appellação c aggravo por parte da

Justi .

a g Outrosim mc apraz que o dito seu ouvidor possa conhecer das appellações ou

aggravos que a elle liourercm de ir em qualquer villa, ou lugar da dlta (Iapltania cm

que estiver posto que seja muito apartado do lugar onde assim estiver, com tanto que

seja na propria Capitania; o dito capitão e governador poderá por meirinho dante o

dito seu ouvidor, e escrivão, e outros quaesquer oiiicios necessarios, e acostumados

nestes reinos,e assim na correcção da ouvcdoria como em todas as villas e lugares da

dlta Capitania e governança. E será o dito capitão e governador e seus successores

obrigados quando a dita terra for povoada ein tanto crescimento que seja necessario

por outro ouvidor de o por onde por mim, ou por meus successorcs for ordenado.

I lt” Otitrosiin me tipraz que o dito capitão e governador, e todos os seus

successores possão por si fazer villas todas e quai-situar povoações que se na

dita terra fizerenfe a elle llie parecer que o devem ser, as quaes se chamaraõ

villas c terão termo e jurisdição, e liberdades, e lnsignias de villas, segundo foro e

costumes de meus reinos, e isto porém se entenderá que poderàõ fazer todas as villas

que quizerem das povoaçocs que estiverem ao longo da costa da dlta terra,e dos rios que

se navegarem,porque por dcntroda terra firme pelo scrtão,as não poderáõ f:izer,menos

espaço de seis ieguas de uina a outra para que possão iicar ao menos tres leguas de

terra de termo a cada uma das ditas villas, e ao tempo que assim fizerem as taes villas.

ou cada uma deilas,iimitarãõ_.e assignaráõ logo termo para elias, e depois não poderão

da terra que assim tiverem dada por termo fazer mais outra villa sem minha licença.

‹‹ 5° Outrosim me apraz que o dito capitão e governadonc todos os seus succcssores

a que esta Capitania vier, posão novamente crear, c prover por suas cartas os tabclllãcs

do publico e judicial que the parecer necessario nas villas e povoações da tiita teira.as

sim agoraawmo pelo tempo adiante. e lhe darão suas cartas assignadas por clles, e sel

ladas com seu sello, e Ihm tomaráõ juramento que sirva seus oilicios beni, e verdadei

ramente, e os ditos tzibelliãcs scrviráõ pelas ditas cartas sem mais tirarem outras em

minha chanccllaria ; c quando os ditos oflicios vagarem por morte, ou rcntiuciação,

ou por erros tie se assim c, os podcráõ isso mcs no dar, c lhe darão os rcgimcntos por
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meço a povoação que ao depois passou a ser villa com a denominação dos

Santos Cosme e Damião. Não sendo conveniente esse lugar já pelo local e

já pelo porto,para sóde da Capitania, Duarte Coelho depois de segurar esse

lugar resolveu-se passar adiante e buscar a barra e porto de Pernambuco

para onde mandou os navios, o com a gente pondo-se em marcha, em or

dem de pelêja mandou abrir estradas,e na distancia de duas leguas ganhou

a praia entre o lugar que ao depois se cliamou Maria Farinha e Pão Ama

rello; seguindo-se para o Sul, avistou o donatario uma eminencia coberta

de arvores, cujo local llie pareceu Iío agradavel que as pessoas que o

ttcomjianhavãoiiisse: Oh! que linda .situação para uma villa! Era esse lu

gar a situação de uma llorente aldêa deTabayarés a que chamavão Marim.

 

ondc lião de servir conformes aos da minha cltancellaria. c hci por bem que os ditos

tuhelliãt-.s se possão chamar c chamem pelo dito capitão c governador e lhe pagaráõ

suas pensões, segundo forma no foral que ora para a dita terra mandei fazer das

quaes petisõas assim llie faço mcrce, e doação dr. juro e lierdade para sempre.

o ti' IE outrosim lhe faço' doação e mercê dc juro e lierdadu para .sempre das al

caidarias móres de todas as ditas villas e povoações da dita tcrra com todas as retidas

direitos, foros, tribntos,qit‹- a ellas pertencerem, segundo são escripttis c declaradas no

fornl, as quaes o dito capitão e governador, e seus successores ltaveraõ e arrccadarãõ

para si no modo e maneira tio dito foral :entretido c segundo forma delle, c as pessoas

a que as ditas alcaidarias niórcs forcm entregues da mão do dito capitão c governa

dor. elle lhes tomará a menngem dellas srguntio forma de mitihas ordcnações.

v 7" Otttrosim me apraz por fazer tnercé ao dito Duarte Corllio,ca todos os seus suc

ccssores a quc esta (lapitattia e governança vicrdejuro c herdade para sempre que ellea

lenhão c liajão as moeittlas de aguas, niaiitthas de sal, e quaesquer outros engenhos

de qualquer qualidade que sejão que tia dita Capitania e governança se poderem fazer,

e ltcl por bem que pessoa alguma não possa fazer as ditas tnoeiidas, tnarinlias, nem en

gcnlios senão o dito capitão e governador, ou aquclles a que elle para isso tlcr licença,

de que lhe pagarão aquclle foro, oii trihnto que com cllcs se conccrtar.

c 8° Otitrosim lhe faço doação c mercê de juro ede herdade para sempre de dcz

lagoas dc terra ao longo da costa da dita (Jtipitaitia, c governança, P. entrarão pelo ser

tão tanto quanto puderem entrar, efor de minha conquista, a qual terra será sua. B

livre. e isenta sem della pagar foro. tributo, nem direito algum, somente o dizinio de

ltuos a ordem do ntestratlo de Nosso Senhor Jesus (lin-isto, e dentro de tinte annos do

dia que o dito capitão c governador tomar posse da dita terra, ¡ioderá escolher c to

tnar as ditas dez lcgttas de terra em qualquer parte que mais quizer; não as tomando

porém juntas, se tião rcpartidas em quatro nn cínro partes, e não sendo de uma a ott

tra menos de duas lcgttas, as quaes terras o dito capitão e governador, c seus succes

aores podt rãõ arrendar, c aforar cm fatiota, oii em pessoas, oii como quizerent, e hein

llie; con vicr,e pelos foros_e tributos que quizerPnLe as tlitas terras não sendo afetadas,

ou arrendadas dellas quando o forem virão sempre a quem succeder na dita Capitania

e governança pclo modo itesta doação conteúdo. e das itovidadt-s que finos nas ditas

terras der, não serão o dito capitão e governador, nem as pessoas que da sua mão as

tlvcrcm. ou trouxeretn obrigados a me pagar foro, nem direito algum, sómente o tlizi

tno de Ueos a ordem que geralmente se lia de pagar em todos as outras terras da dita

Capitania, como abaixo irá declarado.

u 9° item o dito capitão e governador, nem os que apos elle vierem não poderão

tomar terra alguma de sesmaria na dita capitania para si, nem para sua mulher, nem

para o lillio e herdeiro della, antes darão,e poderão dar e repartir todas as ditas terras

dc seainaria aquaesquer pessoas de qualquer qualidade c condição que srjão,e lhes hcm

¡iziret-.tzr livrctnctite sem foro, sent direito algum, somente o dízimo de lleos que serão

.obi lgados a pagar a ordcni dc todo o que nas ditas terras ltouvcrcni segundo e declara
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0 autor do Diccionario Geographico resumindo os factos diz que Pernam

httcodioreceu sob o governo do donatario até a época em que os Hollandezes

se apoderárão de um baixio protegido em parte pela muralha de rocha que

ampara 0` tnaritimo desta província contra os embates das ondas. Mathias de

Albuquerque, que então governava a cidade de Olinda, sustentou-se algum

tempo em Santo Amaro, defronte da posição que ocoupava o inimigo. e no

forte do Bom Jesus perto da cidade,porém os Hollandezes entretanto se forti

ficárão na extremidade da Peninsula, por detrás do Recife, efazendo varios

fortes de distancia em distancia, em menos de dous annos seassenhoreárão

de todasas comarcas da província. O banco d'arêa esteril foi convertido,como

por obra de fadas. em uma soberba e poderosa cidade, graças ao genio

creador do principe Mauricio de Nassau, porém tendo sido chamado para

 

do‹ dízimos, como de qnacsquer outras rendas, ou direitos de qualquer qualidade que

do no foral, e pela mesma maneira as poderaõ dar e repartir por seus iilhoa fóra do

tnorgadom assim por seus parentesze porém aos ditos seus filhos e parentes não poderáõ

dar mais terra da que det cm ou tiverem dado a qualquer outra pessoa estranha, e to

das as ditas terras que assim der de sesmaria a uns,e. a outros, será conforme a orde

nação das sesmarias só com a obrigação dellas, as quaes terras o dito capitão e gover

nador, nem seus antecessores não poderáõ em tempo algum tomar para si, nem para

sua tnuliter, ncm filhos herdeiros como dito é, nem pô-las em outrem para depois vf

rt-m a elles por modo algum que seia. sómente as poderáõ haver por titulo de compra

verdadeira das pessoas que lh`as quizerem vender passados olto annos depois de taea

terras serem aproveitadas, e de outra maneira não.

a 10° Outrosim the faço doação e mercê de juro e de herdade para sempre de me

tade da diztma do pescado da dita Capitania que a mim pertencer, por que a outra

metade se ha dc arrecadarpara mim, segundo no forai é declarado, a qual metade da

dita dizima xe entenderá do pescado que se matar em toda a dita Capitania fóra das dez

iegttas do dito capitão e governador ; porquanto as ditas dez Ieguas é terra sua, eisenta

segundo atrás é declarado.

a 11° Outrosim lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para sempre da dizima

de todas as rendas, e direitos que á dita ordem, e a mim de direito na dita Capitania

pertencer; a saber, que todo o rendimento que á dita ordem, e a mim couber: assim

scjão ltaja o dito capitão c governador e seus successores uma dizima,que éde dez par

tes uma.

u 12° Outrosim me apraz por respeito, do cuidado que o dito capitão e governador,

seus succcssores ltão de ter dc guardar e conservar o brasil que na dita terra houver,

de lite fazer doação c mercê de juro edc herdade para sempre da vintena parte do que

iiqnidatntznte render para mim, forro de todos os custos, o brazil que se da dita Gapita‹

nla trouxer a estes reinos, e a conta do tal rendimento se fará na casa da mina da ci

dade de Lisboa. onde o dito brasil hade vir. E na dita casa, tanto que o brasil for ven

dido, e arrecadado o dinheiro delle lhe será logo pago, e entregue em dinheiro de con

tado pelo feitor e ofiiciaes della aquillo que por boa conta na dita vintena montar, e

isto por quanto todo o brasilqtte na dita terra houver ha deser sempre meu,e de meus

succcssores, sem o dito capitão e governador, nem outra alguma pessoa poder tratar

ttelic, nem vende-lo para fora, sómente poderá o dito capitão,e assim os moradores da

dita Capitania aproveitar-se do dito brasil ahi na terra. no que lhes for necessario, se

gundo e declarado no foral, c tratando nelle, ou vendendo para fóra incorreráõ nas

penas conteúdas no duo foral,

fl 13° Otttrosim me apraz fazer doação e merce ao dito capitão e governadone a seus

successores de juro e de herdade para sempre que dos escravos que elles resgalarem.

e itouverent na dita terra do Brasil, possão mandara estes reinos vinte c quatro peças

cada anno, para fazct dellas o que bem lhes convicr, os quaes escravos viráõ ao porto da
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a Europa, com a sua partida deixarão as armas hollandezas de serem bem

strcceditlas no Brasil. lieiuava a desunião entre os membros do novo go

verno, do quo atlvirtintlo-se os Portuguezcs, e conhecendo a fraqueza dos

adversarios, determinárão de afadiga-los com contínuos assaltos. no que

forão efiicazmettte ajutlados pelos indios commandados por Antonio Felip

pe Czttttarão e pelo coronel Henrique Dias. João Fernandes Vieira, e An

dré Vidal de Negreiros tatnbem se illustrárão nesta lucta pela constancia e

valor com que se houverão em differentes acções em todo o tempo que

durou a guerra, e ainda mais pelo sacrifício que iizerão de seus bens e pelas

privações a que se sujeitárão para remir a patria do captiveiro. Francisco

Barreto de Menezes, nomeado para o governo da Bahia, teve ordem de

ajudar aquelles bcnemeritos defensores, e reunindo quantas forças tinhão

 

cidade de Lisboa, e não a outro algum porto,e mandará com elles certidão dos ofiiclaes

da dita terra, de corno são seus, ¡wla qual certidão lhes serão cá despachados os ditos

escravos forros. sem delles ptigar direitos alguns, nem cinco por cento, e além destas

vlntee quatro peças, que assitn carla atrito poderá mandar forras,hel por bem que possa

trazer por marinheiros e grumelcs em seus navios todos os escravos que quizerem, e

lhes forem ttecesstirios.

ti Ut" Outrosini me apraz fazer mercc ao dito capitão egovemador. e a seus suc

cessores. e assitir aos vizinhos e moradores na dita Capitania que nella não possa haver

em tempo algum direitos de cizas, nem imposições, saboarias. tributo do sal. nem

outros alguns direitos, nem tributos de qualquer qualidade que sejão. salvo aquelles

que por bem desta doação e do foral ao presente são ordenados que haja.

a 15" item esta (Lapitunia e governança. rendas e bens dellas, Itei por bem e me

apraz que se Iterde e succeda de juro c herdade para todo sempre pelo dito capitão e

governador, seus tlescendentes filhos e filhas legítimas, com tal declaração que em

quanto houver filho it-gitinto varão no mesmo grão, não succeda filha. posto que seja

em idade que o filho; e não havendo macho. ou havendo. e não sendo em tão pro

pinquo grão ao ultimo possuidor como a femea, então succede a femea, e emqttanto

houver descendentes legítimos machos, ou iemeas, que não succeda na dita Capitania

bastardo algum, c não havendo descendentes machos, ou fcmeas legítimos, então sttc

cedcráõ os bastardos machos, e femcas; não sendo porém de damnado coito, c succe

deráõ pela mesma ordem dos legítimos, primeiro os machos, e depois as femeas

em igual grão, com tal condição que se o possuidor da dita Capitania a quizer

antes deixar a um seu parente transversal, que aos descendentes bastardos, quando

não tiverem lrgitintos, o possa fazer, e não ltavendo descendentes machos, ncm femea:

legitimos, nem bastardos da maneira que dito é. em tal caso succcderáõ os ascendentes

machos e femcat. primeiro os machos, e em defeito dellcs as femeas, e não havendo

descendentes uetn ascendentes, succederáõ os transversaes pelo modo sobredito, setu

pre primeiro os machos que forem em igual grão. e depois as femcas, e no caso de bas

tardos o possuidor podera se quizer deixar a dita Capitania a um transversal legítimo. e

tira-la aos bastardos, posto que sejão descendentes de muito mais propinquo grão; e

isto hei assim por bem sem embargo da Ieimentahque diz que não succedão femeasmem

bastardos. ncm transversaes. ncm ascendentes, porque sem embargo de tudo me apraz

que tiessa Capitania succedão femeas e Iiastardos. não sendo de coito datnnado, e trans~

versaes e atscetttletttev do modo que já t! declarado.

u 16° Otttrosim quero e me praz que em tempo algum se não possa a dita Capita

nia c governança, e todas as cottsas que por esta daação dou ao dito Duarte Coelho,

¡vartir nem escambar, espcdaçar, nem em outro modo eualhear, nem cm casamento de

filho. ou filha. nrm a otttra pessoa dar, nem para tirar pai, ncm outra alguma pessoa

de captivo, nem para otttra cottsa ainda quc seja mais piedosa, porque ntitilra tenção

e vontade, é quc a dita Capitania c governança, c cousas ao dito capitão c governador'



-335

obrigárão os Hollandezes a capitular em 28 de Janeiro de 1651;, no cabo

de uma occupaçtio que durou perto de vittte e quatro annos. Expulsos os

Iiollaudezes, governou Francisco Barreto aquella vasta província, a qual

depois de restaurada começou a prosperar obedecendo ao impulso que lhe

havia dado o principe Mauricio de Nassau. Por convenção feita com os

herdeiros do donatario, annexou el-rei D. João IV esta Capitania ao domi

nio da coroa, e entregou o governo della a André Vidal de Negreiros, com

patente de capitão general da Capitania de Pernambuco, em recompensa

dos serviços eminentes que havia feito na guerra contra os Hollandezes, o

qual tomou posse do governo em 22 de Março de 1657. Francisco de Brito

Freire, general e historiador das guerras do Brasil, governou esta província

desde 26 de Janeiro de 1661 até 5 de Março de 166o, que foi rendido por

 

nesta doação dadas, andem sempre juntas, e se não partão nem alienem em tempo

algum, e aquelleqttea partir, ou alienar, ou espedaçar, ou der em casamento. ott para

outra cousa por onde haja de ser partida, ainda que seja mais piedosa, por esse mes

mo feito perca a dita Capitania e governança, e passem directamente a aqttelle a que

ltouvera de ir, se o tal que isso assim não cumpriu fosse morto.

a t7" Outrosim me apra: que por caso algum de qualquer qualidade que seja, que

odito capitão e governador commetta,porque segundo direito e leis destes reinos tnere

ça perder a dita Capitania, governança,jurisdicção e rendas della, e não perca seu suc

cessor, salvo se for traidor á coroa destes reinos e em todos os outros casos que com

metter será punido quanto o crime obrigar; porém o seu successor não perderá por

issoa dita Capitania e governança, jurisdicção, rendas e bens della comoo dlto é.

a 18° item mais me;apraz,e hei por bem que o dito Duarte Coelho, e todos os seus

successores a que esta Capitania e governança vier usem inteiramente de toda a juris

dicção, poder e alçada nesta doação conteúda, assim e da maneira que nella é declara

da, e pela confiança que delles tenho que guardaráo nisso tudo o que cumprir a serviço

de Deos e meu, e bem do povo e direito das partes, hei outrosim por bem e me apraz

que nas terras da dita Capitania não entrem, nem possa entrar em tempo algum corre

gedor, nem alçada, nem outras algumasjustiças para nella usar de judsdicçío alguma

por nenhuma via, nem modo que seja; e menos será o dito capitão suspenso da dita

Capitania, governança ejurisdicção della. Porém quando o dito capitão cahlr em al

gum erro, ou tizer cousa porque mereça e deva ser castigadmeu, ou meus successores

o mandaremos vir a nos para ser ouvido com sua justiça e lhe ser dada aquclla pena,

ou castigo que de direito por tal caso merecer.

c 19° Item esta merce lite faço como rei e senhor destes reinos, e assim como go

vernador e perpetuo administrador que sott da ordem e cavaliaria do mestrado de

Nosso Senhor Jesus Citristo, e por esta presente carta dou poder, e autoridade ao dito

Duarte Coelho que elle por si,e por quem lhe aprouver possa tomar e tome a posse v-eal,

e corporal, e actual das terras da dita Capitania e governança, e das rendas. e bens

dellas, e de todas as mais cousas contetidas nesta doação, e. use de todo inteiramente

como se nesta contém; a qual doação hei por bem, quero, e mando que se cumpra, e

guarde em todo, e por todo com todas as clausulas, condições, e declarações nella con

tetidas, e declaradas sem mingna, nem desiallecimentn algum, e para todo o que dito

éderogo a lei mental, e quaesquer outras leis, ordenaçôes, direitos, grozas, costumes

que em contrario disto haja, ou possa haver por qualquer guia ou modo que seja, pos

to que sejão taes que fosse necessario serem aqui expressas e declaradas de verbo ad

verbo, sem embargo da ordenação do segundo livro titulo quarenta e nove que diz

que quando se as taes leis e direitos derogarem se iaça a expressa menção dellas. e da

sustaucla deilas; e por esta prometto ao dito Duarte Coellto,e a todos os seus successores

que nunca em tempo algum vá, nem consiuta ir contra esta minha carta de doação em

parte uem em todo,e rogo e encommeado á todos os meus successorcs que nunca em tem
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Jeronymo de Mendonça da Costa Furtado. em cujo governo, que foi de

porn-a duração, houve na provincia uma horrivel epidemia de bexigas.

Stu-cedeu-lhe em 2h de Abril de 1666 segunda vez Vidal de Negreiros,

que entregou o governo em 13 de Junho seguinte a Bemardo de illiranda

Henriques, que foi rendido por Fernando de Souza Coutinho, em 28 de

Outubro de 1670, o qual governou até t7 de Janeiro de 167!» dia em que

lhe sucoedeu D. Pedro de Almeida, o qual, ao cabo de perto de quatro an

nos, entregou o governo em 11s de Abril de 1678 a Ayres de Souza e Castro,

que foi rendido em 21 de Janeiro de 1681 por D. João de Souza. que en

tregou o governo a João da Cunha Souto-Maior em 13 de Maio de 1685.

Por este tempo fez grandissimo estrago na provincia uma epidemia, vul

garmente caraclerisada com o nomede Mal. Teve Souto-Maior por successor

 

po algum vá nem consinta ir contra esta minha carta de doação em parte nem em todo,

e rogo e encommendo a todos os meus successores que lh'a cnmprão,e mandem cumprir,

e guardarze assim mando a todos os meus corregedorcs, desembargadores, onvidores,

juizes, e justiças. ofliciaes, c pessoas dos mens reinos c senhorios que cumprão e gua r

dem, e tação cumprir- esta minha carta de doação, e todas as cousas conteúdos nella.

sem lhe a isso ser posta duvida, nem embargo., nem contradição alguma. porque assim

é minha mercê. E por iirmua de todo llie mandei dar esta minha carla por mim as

signada, e sellada do meu sello de chumbo. Manoel da Costa a :ez em Evora a dez

dias do mez de Março, anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Citristo de mil qui

nhentos e trinta e quatro. E eu Fernao de Alvares ttiesottreiro-tnór de el-rei nosso se

nhor, escrivão de sua fazenda a subscrevL-Ret

a E posto que no decimo capitulo desta carta diga que. 'faço doação e mercê ao dito

Duarte Coelho de juro e de herdade para sempre da metade da dizima ‹to pescado da

dita Capitania, hei por bem que a tal mercê não haja etieitn, nem tenha vigor algum,

porjquanto se vlo que não podia haver a dita metade da dizima para ser da ordem e

em satisfação della me apraz de lhe fazer mercê, como de elIcito por esta presente faço

doação e merce de juro c de lterdadc para sempre de ottlra metade do dízimo do mes

mo pescado, que ordenei que se m`as pagasse, além da dizima inteira, segundo é decla

rado no foral da dita Capitania, a qual metade da dizlma do dito pescado o dito capitão

e todos os seus herdeiros, esuccessores, a que a dita Capitania vier, haveráõ e arreca

darão para si no modo, e maneira conteúdo no dito foral, e segundo forma delle, e

esta Apostilla passará pela chancellaria, e será registrada ao pé do registro desta doa

ção. Manoel da Costa a fez emƒišvora a vinte e cinco de Setembro de mil quinhentos e

trinta e quatro. -Real

PORAL DE PBIKAIIUCQ.

a D. João por graça de Deos,rei dc Portugal e dos Algarves, da qnem,e da além mar,

em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação, Commercio da Etlopia, Arabia,

Persian: da India etc.,etc. A quantos esta minha carta virem: faço saber que eu liz ora

doaçãoe mercê aDuarte Coelhodidalgo de minha casa para ellc,e todos seus filltosmctos,

herdeiros; successores de juro e de herdade para sempre da Capitania e governança do

sessenta leguas de terra na minha costa do Brasil, as quaes começão no rio de S. Fran

clsco,que é do Cabo de Santo Agostinho para o Sul, e acabão no rio de Santa'(`.ruz, que

é do dito Cabo para a linha,segundo mais inteiramente é conteúdo, e declarado na carta

da doação que da dita tem lhe tenho passado,e por ser muito necessario haver ahi foral

dos direitos, foros, tributos e cousas que na dita terra hão de pagar assim do quea

mim, e a coroa de meus reinos pertence, como do que pertence ao dito capitão por

bem da dita sua doação, eu havendo respeito a qualidade da dita terra, c a se ora no

4
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om 29 de Jiiniio de 1688 a Fernão Cabral de Belmonte, que fallecrti em 9

de Setembro seguinte. Ficou por sua uiorts governando iiiteriiiiiiiioiite o

bispo Mathias de Figueiredo e Mello até ti' chegada do governador Antonio

Luiz Gonçalves da Camara Coutinho, o qual havia sido promovido a este

posto depois de vender á coroa a Capitania do Espirito Santo. e governou

a de Pernambuco desde 25 de Maio de 1689 até odia 5 de Junho do anlto

snguintet O inarquez de Monte-Bello, seu suceessor, que tomou coma do

governo em t3 de Junho de 1690, teve varias conteudos com o bispo de

Olinda. No anno acima tnencionado. e nos dous que se lhe seguirão, lavroti

na provincia uma epidemia de febres pestileneiaes, que segundo a opinião

do povo procedera de um barril de carne ein Putrefacçiio que se abrira, o
qual havia itifestado a cidade. Governou o marquezI de atente-Bello a pro

vincia por tempo de seis annos; e foi rendido em 13 de Junho de 1090 por

Caetano de Mello de Castro, o qual entregou o governo em 5 de Março

de 1699 a D. Fernando Martins Mascarenhas de Alencastro. Succedeu-Ihe.

am 3 de Novembro de 1703. Francisco de Castro de Moraes, que foi ren

 

faça execução pela valia della, e não o fazendo assim hei por bem que perca seu oflcio, ,

vamentc lr morar, povoar, e aproveitar, e porque se isto melhor a mais cedo faça,

sentindo-o assim por serviço de Ueos e meu, c bem do dito capitão e moradora da dita

tem. e por foigar tie ilies fazer mercê houve por bem de mandar ordenar e fazer o

dito foral na forma e maneira seguinte.

l 1' item. Primeiramente o capitão da dita Capitania e seus suncesnorrs darão c. re

pariiráõ todas as terras della de scamaria a quacsqiicr pessoas de qualquer qualidade,

e condição que sejão. com tanto que sejão cliristãos, livremente sem foro, nem direito

algum somente o dlziino. que serão obrigados a pagar a ordem do mestrado dc Nosso

Senhor Jesus (Jiiristo, de tudo o que nas ditas terras ltouverein; as quaes sosrmrias

darão na forma e maneira que sc contem em minhas ordenações, e não poderão tomar

terra alguma de sesmarla para si, nem para sua mulher. uam para o iliho herdeiro da

dita Capitania, porém pode-la-hão dar aos outros que não forem herdeiros da dita (la

pitania. e assim a seus parentes como se em sua doação contem, e se algum dos filhos

que não forem herdeiros daditd Capitania, ou qualquer outra pessoa tiver alguma ses

rmria por qual maneira quea tinha, e vier a herdar s dita Capitania, será obrigado do

dia que nella suoceder a um anno primeiro seguinte de a largar, e trsspassai q dita

sesmlria a outra pessoa. e não a traspassando no dito tempo perderá para mim a tal

scsmsria, com mais outro tanto preco. como ella raler,~e por esta mando ao meu

fclor, ou nlmourlfe. que nti dita Capitania por mim estivcn, que em tal cao lance

logo mão pela dita terra para mim, c a faça assentar no livro dos meus proprios, e

e mc pague de sua fazenda outro tanto quanto montar na valia da dita terra.

a T Item. liaveiido nas terras da dita Capitania. wsta. mares, rios e bshlas tiellas

qualquer sorte de pedraria, perolas. aljofar, ouro, pinta, coral, cobre, estanho. chum

bo, ou outra qualquer sorte de metal pagar-se-na a mim o quinto, do qual quinto ha

verá o capitão sua tliziina, como se contem ein sua doação, a ser-lhc-ha entregue a

parte que ua dita dizima montar ao tempo que o dito quinto para mim se arrecadar

por meus offlclaes.

a 3° Itein. O pão-brasil da dita Capitania, e assim qualquer cspeciaria. on drogaria

de qualquer qualidade que seja que nella houver, pcrtcncerá a inim, e será tudo .wm

pro meu e dc meus successores, sem o dito capitão, nem outra quaiqiicr pessoa potter

tratar nas ditas cousas, nem em alguma dellas lá na terra, nem as poderá vender. nem

tirar para iiietiis reinos oii senhorios, riem para fora delles, sob pena de qucin o contra

rio fizer pcrdcr por isso toda a sua fazenda para a coroa do reino, e ser tlegratiadøi para

a ilha de S Thomé para sempre. Porém quanto ao brasil hei por bem qse o dito capi
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dido em 9 de Junho de 1707 por Sebastião de Castro e Caldas. Quiz este

novo governador dirigir as eleições: e fazer que os habitantes do Recife

otttrassetn na catuara- municipal de Olinda: e como não conseguisse o seu

intentmsollicitou e impetrou de el-rei D. João V o titulo de villa para a nova

povoação. Os moradores de Olinda, entendendo que estavão a ponto do

perder a influencia que tinhão por causa da vizinhança em que se acliãvão

da nova villa que elles olhavão como estrangeira, ornada com arte e gosto,

e igualmente bem fortificada, se nmotinárão; forão porém dispersados pela

tropa. não sem deixar alguns prisioneiros; em vingança disto atirárão ao

governador um tirou: feri rão-no nas pernas. 0 governador. vendo-se exposto

a ser morto, recollteuse para a Bahia em 7dc Novembro de 1710, deixan

do o governo interino nas mãos do bispo de Pernambuco. que deu delle

posse. em 10 de Outubro do anno seguinte. a Felix José Machado de Men

donça Castro e Vasconcellos. Mandou o novo governador prender os cabe‹

ças dalpassatla revolta. e conservou o governo perto de quatro annos com

o maior socego. Succedeu-lhe D. Lourenço de Almeida, que tomou posse

 

tão, e assim os moradores da dita Capitania se possão aproveitar delle ahi na terra. no

que lhe for ttect-ssario, não sendo em o queimar, porque queimando-o iucorreráõ nas

sohreditas rrenan.

‹‹ A' item. De todo o pescado que na dita Capitania pescar, não sendo á cana se

pa-,zarã a tllziura a ordctn. que é de dez peixes um, e alem da dita dizima hei por bem

que se pague mais meia tllzima. que é de vinte peixes um, a qual meia dizima o capi

tão da dita (lapitattia ltarerzi c. arrecadara para si, por quanto lltc tenho della feito

ntcrcc. conto âecontem em .sua doação.

tt 5" Item. Querendo o dito capitão. moradores e povoadores da dita Capitania trazer,

ottmamlar trazer por si. ou por otttretn a meus reinos ou senhorios, qualquer sorte

de mercadorias que na dita terra e partes dellas houver, tirando escravos. e as outras

mais cousas que acima siodefesas. pode-Io-ltão fazer; e serão acolhitlos e agasalhados

e m quaesqttcr porto-s. fitlfitlflfi. Villas. ou lugares dos ditos tneus reinos ou senhorios

cm que vierem aportar. e não serão cunstrangidos a descarregar suas mercadorias,

nem as vender em algum dos ditos portos. cidades, ou villas contra suas vontades. se

para otras partes antes quiserem ir fazer seus proveitos. e querendo-os vender nos

ditos trgarcs de meus reinos ou senhorios. não pagatãõ delles direito algum. sómente

a ciza do que venderem. posto que pelos foraes. regimentos. ou costume dos taea lu

gares fossem obrigados a pagar outros direitos. ou tributos; e podcráõ os sobreditos

vender suas trtcrcadorias a quem quizercm. e leva-las para fóra do reino se lhes bem

convier, .sem embargo dos ditos foraes. rcgimentes. e costume que em contrario haja.

‹‹ 6' Item. 'Todos os navios de meus reinos e senhorios que a dita terra forem com

mertratlorins. de que já tcuhão pagos os direitos em minhas alfantlegas. e mostrarem

disso certidão dos meus olliriaes tlvllas não pagaraõ na dita terra do Brasil direito al

gum, e se lzi carregarem mercadorias da terra para fora do reino. pagarão de sahtda

dizima a mim. da qual dizima o capitão haverá sita redizima. como se contem em sua

doação. Porém trazendo as tacs mercadorias para meus reinos. ousenhorios não paga

ráõ da sahida cousa alguma, e estes que trouxeram as ditas mercadorias para meus

reinos ou senhorio: serão obrigados dentro dc um anno levar. ou enviar a dita Capita

nia certidão dos ofliciacs de minhas alfandcgas do lugar aonde descarregaretn. de como

assim tlescarregarão cm meus reinos, e as qualidades das mercadorias que descarrega

rão e quantas erão, e não mostrando a dita certidão dentro do dito tempo, pagarãf a

dizíma tias ditas mercadorias, ou daquella parte dellas que em os ditos meus reinos ou

senhorios não tlescttrregarcm, e levarem para fóra do reino. e se for pessoa que não

Itaju do tornar :i dita Capitania. dani lã fiança ao que montar na dita dizima para den
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do governo da província no 1° de Julho de f7iä. Mandou este governador

fazer o forte da polvora por detrás da cidade de Olinda, e em 23 de .iunho

de 1718 errtregorr o governo a Manoel de Souza Tavares, que fzrllecert

em ii de Janeiro de 172 l. Ficou por sua morte governando interiuarnterrte

o-mestre de campo D. Francisco de Souza, que deu posse a Manoel ltollim

de Honra. em fi de Janeiro de 1722. Governou este novo governador a

província perto de seis annos. rro decurso dos quaes houve varios levanta

mentos das tropas dos presídios. rrascidos da falta de mantimentos e dos

soldos. Seu Successor Duarte Sodré Pereira Tibáo tomou posse do governo

em 6 de Novembro de 1727. e mandando prender os cabeças do; alevan

tamentos que lravião tido lugar no governo de seu antecessor, os desterrou

para a Colonia do Sacramento, sobre o rio da Prata. e entregou finalmente

o governo a Henrique Luiz Pereira Freire Tibao. em 27 de Agosto de 1737.

Nos oito annos e meio que este ultimo governador governou a provincia

de que tratamos, mandou fazer as duas pontes que unem o Recife com a

Boa Vista, e igualmente a de Santo Antonio na povoação dos Affogados,

 

tro do dito tempo de um anrro mandar' certidão de como veio descarregar em meus

r-cirros ou serrhorios. e nã › nrostrarrdo a dita certidão no dito tempo, sc arrccadarír c

haverá a dita dizima pela dita fiança.

‹‹ 7' Item. Quaesqner ¡ressoas estrangeiras, que não forem rraturars de meus rcirros,

ou senhorios que a dita terra levarem ou mandarem levar quarsquer rnercadorias.

posto que as levem de meus reinos, ou senhorio. e que c-.i trnhão pago dizima. pagaráõ

lêi da entrada dizima a mim das mercadorias que assim levarem, e carrecarrde rra dita

Capitania mercadorias da terra para fóra, pagar-mc-lrão assim mesmo dizimzr da sahida

das raes mercadorias das quaes dizimas o capitão harerai sua redizimo. srgrrndo se

contém em sua doa ão, e ser-lhc-Ira a dita rodizirna entregue por meus ofiiciaes ao

tempo que as ditas dizlmaõ para oriur se arrccadão.

1 8° irem. De mantimentos, armas. artilharia, |›olvoraI Salitre, enxofre, chumbo. e

qtarsqner outras corrsas de munição de guerra que á dita Capitania levarem, ou man

darem levar ao capitão e mor adorcs della. ou quaesqrrer outras pcssoas assim rratrrraes.

como estrangeiros hei por be.n que se não paguem direitos alguns, c que os sobrcdi

tos possão livremente vender todas as ditas corrsas e cada urna detlas na dita Capitania

ao capitão e aos rnoradorer, e povoadores della que forem clrristãos. c meus snbditos.

l 9” Item. Todas as pessoas assim de meus reinos e scnliorios, como de fóra delles

que a dita Capitania forem não podvráõ tratarmomprar. rrcm vender correa alguma corn

os Geutios da terra,e trataráõ sómente com o capitão. e povoadorcs della comprandoc

rendendo, ou resgatando com ellcs todo o qnc podern haver. e quem o contrario fizer

irei por bem que perca cm dohro toda a mercadoria. 1-. cousas que com os ditos Genrios

coatratarerrr, de que será a terça parte para a tirinha camara, e outra terça parte para

quem o.- accusar, e a outra terça partc pan o lrospital que na dita terra lrourcr, e não

o havendo ahi será para a fabrica da igreja della.

a 10' i em. Quaesquer pessoas que na dita Capitania carregarem seus narios serão

obrigados, antes que comecem a carregar, e antes que sziião fora da dita Capitania dc o

fazer saber ao capitão della para prover. e ver que se não tirão mercadorias defesas,

nem partiraiõ isw ozesrrrrr da dita Capitania sem licença do dito capitão. e não 0 fazen

do assim, ou partindo sem a dita licença. pcrder-so-irão em dobro para mim todas as

mercadorias que carregarrm, posto que não scjão defesas; e isto porém aeentenderá

emquanto na dita Capitania não houver feitor. ou official meu, porque lravcndo-o ahi

a eilc se fará saber o que dito é, e a elle pertencer-á fazer a dita dilifgcncia, c dar as

ditas licenças.

a it' item. 0 capitão da dita Capitania. c os moradores, e povoadores dclla poderão
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que actualmente se acha dentro da cidade. Nos primeiros annos de seu

governo foi a cadea ditas vezes arrombada : e mm quanto o governador

M0558 mandado enforrar alguns dos autores do attentado. teve a fraqueza

de perdoar aos cabeças delle, e os mais se pitzerão a salvo embarrrandit-se.

Em HM mandou por uma guarnição portuguezana ilha do Fernando do

Noronha. e a fez fortiiicar por causa dos piratas que a frequentavão. Teve

iflmhfim algumas contendas com o bispo de Pernambuco. Veio render-lhe

em 25 do Janeiro de fliö D. Marcos de Noronha. conde dos Arcos, o

qual mandou prender os empregados da província cujas contas eríio mas.

i» entregou o governo em 5 ‹ie Maio de i7i9 a Luiz José Corrêa de Sá,

que o conservou até Fevereiro de i755. em que foi rendido por [Hill W050

da Silva. No tempo deste governador é que forào expulsos do Brasil os

Jesuítas ; os daquella província forão embarcados por sua ordem no i' de

Maio de 1760 ; tomou por sua conta a â-dministraçito das aldéas perten

centes aquella ordem, ás quaes deu uma orgauisação diflerente : mandou

jtrcndur oouvidor da comarca da Parahyba. cttatnado-Cullaçe. e foi o prin

 

tivremvnte tratar, comprar. e vender suas mercadorias com os cattitães das outras Ga

pitattlas que. tcnltão providos na ‹iiIa costa do iirâtsiLe com os moradores. a povoadorea

tiellit. a aalter de umas (äipitanlaa para outras. as quaes inercadorlas, compras e van

da‹ dellas não pagarâiõ mts uam outros direitos alguns.

a 12' item. Todo o vizinho. e tnora lor que viver na dita Capitania, e for feitor. ou

"vw cgmpanitia com alguma ttessrtta que viver font de meus reinos, e senltorioa não

pedi-ra tratar com o Grntio da terra. mato que sejão christãos, e tratando com vella

ltei por hvm que perca toda a fazenda com que tratar. da qual será um terço para

qnt-m o aocttsar. e os dona terços para as obras dos muros da dita (ktpttania.

a 13° iii-m. Os altzidea-móres da dita Capitania, e das villas. e povoações della ha

verão. e artt-caduráõ para si todos oa direitos, fóros, e trilttttoa que em tnetrs reinos e

guthurios por bem de minhas ordenaçóes pertencem. 'a são concedidos aos alcaideo

morra,

a th" item. Nos rios da dita Capitania. em que houver necessidade de por barcas

para a passagem dcllrs. o 'upitão as porá e levará deiias aqnelle direito. ou tributo que

em camara tor taxado que leve, sendo mttiirmâttlo por mim.

a t5" item. Cada um dos tabeliiães do publico. judicial que nas villas e povoações

da dita ilapitattia houver será obrigado a .pagar ao dito capitão 500 ra. de pensão em

rada um anno.

a t6'- tu-m. Osmoradores e povoatlovca da dita Capitania serão oltriearlos em tempo

de guerra a servir nella com o capitão, se lite necessario for. Notitii-.o assim ao capitão

ala dita Capitania que ora é, e ao diante for. e ao meu feitor. almoxarife, e ofliciaea

della, e aos juizes, justiçaa da dita (hpiiania, e a todos os otttnm justiça. e otiiciaei de

tucus reinos, e aenhorlos, assim de justiça. como da fazenda. e mando a totlo‹ cm ge

|¡|_ z a (zada um i-m especial, que cumprão, guardam. e tação inteiramente cumprir e

guardar esta tninlta carta de foral assim, e-da maneira que se nella comem, sem lhe

nisso ser posto duvida, nem etuitorgo, nem contradição alguma, porque assim é minha

pit-m, E por firmeza delle tttâtndi-i passar esta carta por mim assignada. e sellada com

o meu selio pendente,a qual mando que se registre nos livros da minha fcitoria da dita

rzptrznta, e assim na minha aifandega de Lisboa, e pela mesma maneira ae registrara

nos livros das catuaras das villas e povoõnõea da dita Capitania para que a .todos seja

notorio o conteúdo neste foral, e ec cumpra inteiramente. Manoel da (testa a foz ein

Evora a vinte e quatro dias do mez de Setembro do anno do Nascimento de Nosso

Senhor Jesus Cltristo de mil quinhentos c trinta e quatro annos.-Rei. a
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cipal motor e protector da companhia de commercio de Pernambuco e

Parahyba. Sucxzedeu-lhe em 9 de Setembro de 1763 D. Antonio de Souza

Manoel e Menezes, conde de Villallor, que toi rendido em Abril de 1760

por D. José da Cunha Grâa Athaide e Mello, colide de Pavolide. o qual não

guardou o governo senão um anno, e o entregou a D. Manoel da Cunha

de Menezes. conde de Villallor, que então não tinha mais de vinte e sete

annos, em 9 de Outubro de 1769. Vio-se este novo governador obrigado

a mandar procederá prisão do vigario de Una. e varios outros ccclesiasticos

da província, e entregou 0 governo a José Cesar de Menezes. em 31 de

Agosto de I77k, o qual mandou prender ojuiz de fóra da cidade do Recife,

e teve a infelicidade de ver as bexigas levarem uma boa parte da população.

Seu successor I). Thomaz José de Mello tomou posse do governo em Ja

neiro de 1788 ; e como attendesse especialmente a commodidade, saude e

boa administração publica, mandou fazer um hospital para os expostos, e

outro para os lazaros. fez seccar e entulhar as lagoas conhecidas com o

nome de Aƒƒhgados. que ficavão ao pé da cidade, as quaes. com o tempo.

se vierão a coaverter em lindos passeios. As ruas arenosas do Recife forâo

empedradas. e traçados os arcos das pontes e a praça Polle; o que mais

que tudo illustrou o seugovcrno foi o desvelo que teve para com o povo,

e as sabias providencias que deu,n'uma secca que durou tres annos, para

rnandar vir para o ltecife os viveres de que a província havia mister. Seja

posto em memoria o nome deste homem bonelico ! No cabo de dez annos

de administração deixou este governador o governo nas mãos do bispo

Azevedo Coutinho, do intcndente da marinha e do ouvidor geral de Per

nambuco, e partio para Lisboa em 30 de Dezembro de 1798, acompanha

do do amor e das saudades de todos osseus administrados. Caetano Pinto

de Montenegro recebeu da regericia o governo em 26 de Maio de 18% ; e

quando a familia real apertou ao Brasil em 1808, ausentou-se. e foi ao

Rio de Janeiro felicitar a rainha D. Maria e ao principe regente, seu filho.

Durante a sua ausencia foi a província governado tambem por uma regen

cia até que voltou em 20 de Setembro do mesmo anno, e continuou a

governar até a revolução de t8t7, na_qual os rebeldes o embarcárão n'um

navio e o mandárão para o Rio de Janeiro, onde chegou em 25 de Março.

Foi esta revolução abafada ao nascer .pelas tropas que o conde dos Arcos,

que goveruava na Bahia, mandou sem perda de tempo. O general Luiz

do Rego Barreto. que havia commandado a expedição enviada do Rio de

Janeiro por el-rei contra os rebeldes, tomou posse do governo de Pernam

buco, e não obstante alguns alevantamentos que nesse tempo occorrerão.

conservou-o até 26 de Outubro de 1821, em que foi rendido por uma

.junta provisoria, crcada na conformidade das bases da constituição que se

estava discutindo em Portugal. A nova junta teve de luctar contra os de

fensores da independencia do Brasil. cujo numero crescia de dia em dia, e

viu-se obrigada a ceder-lhes no lim de Setembro de 1822.

Pelo que diz respeito á historia ecclesiastica desta provincia, diremos que

em 1676 o principe regente, depois D. Pedro ll, desejando pôr uma bate

reira ás preteuçõcs ambiciosos do bispo da Bahia, concernentes a nomea
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ção do novo bispado do Maranhão, creou os de Pernambuco e do Rio de

Janeiro. D. Estevão Brioso de Figueiredo foi o primeiro bispo eleito por

el-rei para a província de Pernambuco, e foi confirmado pelo pontífice ln

nocenclo Il. Chegou D. Estevão á sua diocese em 15 de Abril de 1678, e

tratou logo de crear um capitulo, porém havendo sido nomeado bispo ‹le

Funchal em Portugal. partiu de Olinda cru Novembro de 1683. D. João

Duarte do Sacramento, que fez as suas vezes, foi igualmente eleito por

el-rei e confirmado por lnuocencio ll, porém falleceu antes de sahir de

Lisboa no tempo em que os sinos repicavão por occasiâo de sua sagração,

eu sede episcopal continuou a ficar vaga até á chegada de D. Mathias de

Figueiredo e lllellti, que fez a sua entrada em Olinda com o governador da

província Fernando Cabral de Belmonte, no mez de Maio de 1688. Falle

cendo este governador. ficou o bispo D. Mathias com o interim, e falleceu

tambem em Julho de 1695. I). Frei Francisco de Lima, confirmado pelo já

citado pontífice Innoceucio Il, occupou a cadeira episcopal em Fevereiro

de 1696. e morreu em 29 de Abril de 1701;. Succedeu-lhe em 6 de Feve

reiro do anno seguinte D. .Manoel Alvares da Costa, que largou a séde

episcopal de Olinda em 12 de Agosto de 1715, e foi sentar-se na de Angra

em Portugal. D. Frei José Fialho, confirmado por Benedicto Xlll. desem

barcou em Olinda a 17 de Novembro de`1725, e foi tomar posse do arce

bispado da Bahia em Fevereiro de 1739. D. Frei Luiz de Santa Thereza

chegou a Pernambuco em lt de Junho de 1739. e conservou-se na séde

episcopal até 18 de Junho de 1755. Teve este bispo certa discordia com o

juiz de fora de Olinda, Francisco da Matta, de que resultou o ser chamado

para Lisboa. D. Francisco Xavier Aranha foi eleito bispo de Pernambuco,

e confirmado por Benedicto XlV. e tomando posse do bispado em 29 de

Setembro de 175i, falleceu em 5 de Outubro do 1771. Por sua morte foi

eleito bispo e confirmado pelo mesmo pontífice D. Frei da Assumpção e

Brito, que não compareceu nesta diocese por haver sido despachado para

o arcebispado de Goa, e em seu lugar tomou posse do bispado. no fim de

Agosto de 1774. D. Thom-sz da Encarnação Costa e Lima. que falleceu em

Olinda a Hide Janeiro de l78h. Succedeu-llie D. Frei Dioqo d››. Jesus Jar

dim. confirmado por Pio Vl, que chegou a Olinda no 1° de Janeiro de 1786.

e voltou para Lisboa com licença regia em 1793. Suceedeu lhe D. José

Joaquim da Cunha de Azevedo Coutinho, que chegou a Olinda em 25 de

Dezembro de 1798. e conservou-se na séde episcopal até 5 de Julho

de 1802, época em que se recolheu a Lisboa. depois de haver fundado o

seminario da Graça. com cadeiras de latim, de grego e francez. geographia,

desenho, historia universal e ecclesiastica, philosophia e theologia dogmali

ra, e com um mestre de canto-chão, seminario que foi inslallado por or

dem de l). Maria l no collegio que fora dos Jesuítas. Este bispo governou

tambem interinamenle a província. e escreveu diversas obras que são les

tomunho de seu profundo saber. Veio oceupar-lhe o lugar em 21 de Dezem

bro de 1807 D. Frei José lllaria de Araujo. que falleceu a 21 de Setembro

'de 1808. Por sua morte foi sagraulo na Capella real do Rio de Janeiro,

em 1816, D. Frei Antonio dc S. José Bastos, a qiien: a morte arrebalou
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suhitamente em 1819, ficando vaga a séde episcopal de Pernambuco. Foi

nomeado para occupa-la D. Thomaz de Noronha, que lomou della posse

em 1822, e resignou-a no cabo re oito para nove annos, até que, em 1832,

D. João da Purificação Marques Perdigão foi tomar posse do bispado. Este

novo prelado visitou em 1839 as cinco provincias de sua diocese, fazendo

mais de mil legnas por caminhos intransitaveis com grandissimo trabalho,

alfrontando calores intensos. chuvas e to‹las aquellas privações que experi

mentão os que peregrinão por despovoados, e chegou então a Olinda a 8

de Janeiro de 1840, tendo estado ausente mais de oito mezes.

9' capitania no uaaannito.

A Capitania do Maranhão, dada por el-rei D. João III em 1535 ao famoso

historiador João de Barros de juro e herdade, com cincoenta leguas de

costa teve loral a 6 de Outubro do mesmo anno.

João de Barros não querendo por si só povoar a sua doação uniu-se em

sociedade com Ayres da Cunha, e Fernão Alvares de Andrade, para ali

mandarão em 1539 dez embarcações, com 900 homens com todo o neces

sario para fundação da Capitania indo a testa dellas Ayres da Cunha e dous

filhos de João do Barros levando de mais para os misteres da Colonia 113

cavallos. Esta importante expedição, armada com muito custo e grandes

despezas, não foi feliz porque padeceu naufragio, por não serem bem co

nhecidos os mares ecostas do BrasiLeos dous filhos de João de Barros com a

gente queescapou da morte, recolherão-se a uma ilha na embocadurado rio

Maranhão, onde estiverão alguns annos,depois de haverem ajustado pazes

com os naturaes do paiz, que habitavão esses lugares. Passados tempos não

lhes vindo soccorro,e nem podendo ellos communiezir-se com os povoado

res de Pernambuco. deixarão esses lugares e se retirarão para Lisboa.

Fr. Francisco de S Luiz da como principio da povoação do Maranhão,

a aquelle acontecimento, e accrescenta, que o padre Claudio Abeville,

escrevendo as missões dos padres capuchos Francezes. faltando desta

do lllaranhão, trás copiados os tratados, que os Portuguezes ali cele

brárão com os indígenas, e sem embargo disso attribue aos seus Fran-_

cezes a conquista daquellas terras, e a fundação da cidade de S. Luiz,

não advertindo, que os mesmos tratados o desmentem no ponto principal, e

mostrão a prioridade dos Portnguezes na conquista e posse.

Depois que os filhos de João de Barros, e os Portuguezes, que sesalvarão

do naufragio, estiverão alguns annos na ilha do Maranhão, andou naquellas

paragens Luiz de Mello da Silva, filho do alcaidc-mór de Elvas. que entrou

muito pelo Maranhão e Amazonas. Este fidalgo, vindo depois a Portugal,

ainda em tempo de el-rei D. João Ill, fazer prestes uma armada para lá vol

tar, e voltando com eÍfeito, foi tambem perder-se, com muita gente, que

levava nos baixos do Maranhão. Delle dizem alguns nossos escriptores, que

fora o primeiro descobridor da ilha do Maranhão, e que do seu nome déra

á povoação principal o nome de S. Luiz.

Em 1612 se assenhoreárão os Francezes daquelle posto, e quizerão co
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meçar alguns estabelecimentos: mas forão debellados pelos Portuguezas

em 16th, e desta data parece que se deve contar a época da fundação da

quelles estados, que depois forão em grande augmento.

' O auctor do Diccionario IIislorico resumindo os factos da descoberta do

Maranhão e do naufragio de Ayres da Cunha lembra que foi posta em me

moria a historia de um ferreiro poruome Pedro,unico desta expedição que

escapou com vida, o qual se tornou celebre entre osTapuias barhados, tan

to por isso que fizera diversos utensílios com o ferro que havia tirado dos

navios naufragadomcouio pelas victorias que lhes fez alcançar contra os que

com elles estavão em guerra. O maioral dos Indios, que nesse tempo domi

nava no Maranhão, lhe deu a escolha de uma de suas filhas, de quem teve

o dito Pedro dous filhos que forão respeitados dos Indios com o nome de

Pares. Em 15% um France: chamado Bifault naufragou nas adjacencias

da Ilha do Maranhão, e foi bem recebido dos Indios; como um dos tres na

vios em que elle tinha vindo pudesse ser concertado com o que ficára dos

outros, carregou-o ltifault de pão-brasil, e voltou para França, deixando

na ilha a gente da expedição debaixo do commando de Carlos Devaux. A'

vista da relação feita por este navegante, determinou-se Henrique IV a man

dar ao Braail La Rivardière, para se certificar dos uteis que se poderião co

lher da nova Colonia. Satisfeito La Rivurdière do que observára na ilha do

Maranhão, durante o tempo que nella estivera, voltou a França, para dar

conta de sua missão, ao tempo que Henrique IV havia sido assassinado.

0 que não obstante, a rainha regente fez apromptar tres navios de guerra

com 1,200 homens,que desembarcárão na llha doMaranhão em 20 de Julho

de 16t¶,e se juntarão com os da primeira expedição. Edificarão casas e um

forte com viute peças de artilharia, que teve onome de Sz Luiz em honra de

Luiz XIIIentão menor.- Estavão os Indios indispostos contra os Portuguezos,

por issoque lhestolhiâode traficar com osdemais européos,e penhorados da

affabilidade dos Francezesse alliarão com os novos hospedes. Gaspar de

Souzamomeado de fresco governador general do BrasiLteve ordem de esta

belecer a sua residencia em Pernambuco, para ficar mais á mão que na

Bahia de recobrar o Maranhão. Com efleito o novo governador despacbou

em 1613 a Jeronymo de Albuquerque com gente e officiaes de escolha, oa

quaes se installãrão n'u|n entrincbeiramento feito á pressa na embocalura

do riu' Perca,- que dedicárão a Nossa Senhora do' Rosario. ignorando Jero

nymo de Albuquerque que os Franvcezes havião recebido reforço, e se acha

vão fortilicados na ilha, ordenou a Martim Soares Moreno, que se havia

juntado a elle, quando passara pela emhocadura do Pottengi, ae fosse apo

derar della, e tornou-se para Olinda, deixando obra de t0 homens no forte

do Rosario. Tendo Martim Soares Moreno reconhecido a posição do inimigo

assentou que não devia aventurar a pouca gente que levava, e voltou para

o forte do Rosario, onde, passados tres mezes, teve de defender-se de uma

multidão de Indios capitaneados por alguns Francezes, os quaes tiverão de

retirar-ae sem poder levar de assalto o forte. Voltou no anno seguinte Jero

nymo de Albuquerque com tropasfrescas. e cinco navios de guerra que ti

nbio viado de Portugal debaixo das ordens de Diogo de Campos, ao passo
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que por terra marchava o celebre Camarão, irmão do cacique Jacuana,

amigo intimo de Moreno. a testa de 800 Indios Potigares. Alacãnío os Fran

cezes aos Portuguezes em 2 e 19 de Novembro. Neste ultimo dia ambos

Os partidos experimentarão grandissima perda, assim que foi entre elles

estipulado que os sitiantes occuparião a posição de Tapari na llha do Mara

nhão, até que tivesse ordens de seus respectivos soberanos. Tinha neste

tempo a rainha regente de França muito em que se occupar em sua propria

corte, e não se podia dístrahír a prover do que era mister a colonia de S.

Luiz, e el-rei de l-lespanha Felippe ll, então de posse de Portugal. se não

descuidou de fazer apromptar em Lisboa uma expedição commanda-Ia por

Alexandre de Moura, a quem concedeu amplos poderes. 0 novo governa

dor general do Brasil em chegando, exígío a evacuação total da ilha, e os

Francezes forão obrigados a capitular no 1° de Novembro de 1615, e em

harcárão-se com Laltivardière em navios Poftuguezes em numero de 400,

extenuados por dous annos de privações e de guerra. De posse de toda a

costa conferiu o governador general o titulo de capitão-mor das conquistas

do Maranhão a Jeronymo de Albuquerque, que o tinha grandemente aju

dado, autorizando-o a nomear os empregados nas terras sujeitas ás suas

Ordens; deu o mesmo titulo a Francisco Caldeira de Castello-Branco pelo

que diz respeito ao Pará, e partiu para a residencia de seus predecessores,

e entrou em Olinda em 5 de Março de 1616. .Ieronymo de Albuquerque

augmentou a povoação que os Francezes havião fundado, ao passo que os

Jesuítas se estabelecião nas margens ferteis do Monim. deixando para os

religiosos de outras ordens -os areaes estereis da Ilha do Medo, e falleceu em

11 de Fevereiro de 1618. de idade de 70 annos. Seu filho, Antonio de Al

buquerque, governou interinamente até a chegada do novo capitão-unir

Dorningos da Costa Machado, o qual recebeu b00 Açoristas que forão trans

portados á custa de Jorge de Lemos. Então começarão as sizanias entre os

Jesuítas, os monges, o povo e os príncipaes einpregados, todos ciosos uns

dos outros, e a estas discordias ausrescêrão as continuas depredações e actos

arhitrarios commettidos por Bento Maciel, e pelos irmãos e primos de Au

tonío de Albuquerque, os quaes forão causa da liga que as nações Indígenas

fizerão contra os Portuguezes; porém não podendo estas resistir ás armas

de fogo dos conquistadores, tiverão de se acolher ás serras e matas invias.

guardando aos europeos um odio figadal, que o decurso de mais de um

seculo não lhes pode extírpar do coração. Os capitães-móres posteriores ti~

verão de luctar com um sem numero de ilibusteiros ou corsarios Hollaudaes

e de contrabandistas de todas as nações que ião traficar com os Indios, e

aguar as fazendas até pelos rios dentro. 0 general Antonio Muniz Barreiro,

capitão-mor em 1622, foi o primeiro que fez dous engenhos nas margens

do Itapicurú. Dons annos depois foi Francisco Coelho de Carvalho nomeado

por Felippe Ill, primeiro governador general do Maranhão, em cujo gover

no entrava o Pará, o Pianhy, e o Ceará. Este governador cmendou um sem

numero de abusos, desinfestou as costas ‹le corsarios e de contrabandistas

e falleceu em fl-imotá em 15 dc Setembro de 1636,deixandoatodos saudades

pelo bem que se tinha havido no tempo de scu governo. Estava govcrnando

n
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intorinamente Jacome Raymundo do Noronha, quando os frades de Oiiito.

embarcando-se em um rio no vertente Oriental dos Arides. so deixarão levar _

da corrente e passando daquelle rio em outros forão ter á cidade de S. Luiz.

onde clietzarzit» em 1637. Bento Macielmcerrimo filhador delndiosque havia

sido conduzido preso para Lisboa, voltou no anno seguinte de 1638. e

veio tomar posse do governo do Maranhão que alcançára de el-rei

e :apenas chegado sem que houvesse queixa alguma contra Jacomo Raymun

do de Noronha, o remetteu preso para Lisboa, pelo mesmo teor com que

elle mesmo havia sido romettitlo no anno antecedente. De posse do poder

supremo, continuou Bento Maciel a fazer-se aborrecer de todos. e quando

os lfollandezes se apoderárão em 1641 da Ilha do Maranhão, desemparoun

o povo, de sorte que teve de recolher-se a um forte donde tratou de se con

-certar com João Cornelles, para conservar o fructo de suas extorções. porém

aquelle official obrigou-o a render-se, e a entregar-lhe vergonhosamente o

forte, e o principe Mauricio o mandou metter no de Pottengi ou rio Grande,

onde morreu passados poucos annos, infamado e detestado de todos, depois

de haver brilhado um momento por alguns feitos de armas contra os corsa

rios. contrabandistas e Hollandezes. Vendo-sc estes obrigados a concentrar

todas as suas forças na cidade do Recife. descmparárão a província do Ma

ranhao; tratárão então os habitantes de refazer-se de tão continuados

desastres. Começavão einfiin a gozar das doçuras de uma tranquilli

dade de que não havião visto exemplo. quando o governador André Vidal

de Negreiros recebeu em 1656 ordem de ir tomar ocommando da insurrei

ção de Pernambuco. deixando o governo de S. Luiz do Maranhão e de

-Belém em mãos de dous commandantes. No governo de seu Successor le

vantou-se o povo contra os Jesuitas, que havião medrado em pujança. e

que diziatinhão em suas fazendas como escravos um sem numero de Indios,

e furiosos, apoderando-se da pessoa do provincial, obrigou por força ao

governo a remettêl-ti para Lisboa. Emquanto tão `eescandzàlosas scenas se

passavâo no Maranhão e no Pará, chegou de Lisboa em 25 de Março o

governador Ruy Vaz de Siqueira. cujo governo foi acompanhado dos mes

mos tumultos que o de seus antecessores em consequencia das contendas

do povo com os Jesuítas; oomtudo por tal modo se houve que conseguiu

tornassem a seus collegios os frades que delles havião sido expulsos e man

dados a desterro. A Ruy Vaz de Siqueira succedeu Antonio Albuquerque

Coelho de Carvalho. filho do primeiro governador general do Maranhão,

que fallecêra em Cametá, e segundo o costume dos proconsules mandados

'a longas terras. desfez quanto seus predecessores havião feito. e como fosse

de um genio aspero, virão-no com prazer ser rendido por Pedro Cezar de

Menezes,que governou sete annos a contento de todos. Neste tempo D. Gre

gorio dos Anjos. primeiro bispo do Maranhão. se fazia estimar por suas

virtudes, quando o povo. em 25 de Fevereiro de 1685, apeou o governo,

e poz em seu lugar uma junta escolhida pela nobreza, povo,clero e secular

do paiz. Tratou immediatamente a nova junta de expulsar do Maranhão os

Jesuítas, e do abolir o privilegio da companhia de commercio, cujo mono

polio havia sido causa dos alcvantamentos que tinhão havido nos annos
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precedentes. e durou esta revolta até o anno seguinte. em que cliegoii o`

governador Gomes Freire ‹le Andrade, que foi quem lhe poz termo. lkck

man, que havia sido o principal autor della. foi preso em uma fazenda que

tinha na margem do Meari, por um de seus filhos naturaes. ejustiqado com

muitos outros por crime de rebelliâo. Continuárão os Portugnezesa reduzir

os Indios a captiveiro. não obstante ás leis e decretos em contrario, até o

ministerio do marquez de Pombal. liste homem de estado conseguio fazer

observar ai risca a lei de 6 de Junho de 1775 decl-rei D. José l, que decla

rava que todos os Indios erão livres, e is :ntos do captiveiro que podião dis

¡wôr de suas pessoas e bens, sem outra sujeição senão a que era devida as

leis; que podião vivercomo bons christãos entre os demais cidadãos gozando.

dos mesmos direitos,honras e privilegios de que gozavão os demais vassallos

Portuguezes. segundo seu nascimentoJalento e haveres; verdade éque para

fazer executar uma lei tantas vezes inutilmente promulgada por muitos reis

de Portugal, vio-se o marq uez de Pombal obrigado a oonfiscar os bens da

companhia de Jesus, e abolir e extinguir esta ordem em todos os estados

Portuguezes.

O Brasil sob D. Manoel,

Toda a attençio de el-rei D. ManoeLera monopolisar os emporios da Asia,

por que elles abastecião os thesouros da iiaçáo. e levavño aos angulos das

terras Orientaes o nome, e a fama dos heroes Portuguezes.

. 0 Brasil então descoberto pelo acaso, nada offerecia de 'notaveL por se

ignorarem os seus productos, e a sua immensa grandeza; e não dando

el-rei muita attenção ao pao-brasil, deixou este vasto continente sem provi

dencias, e entregue quasi ao abandono. Pedro de Mariz louvando a D. Ma

noeLtestefica, que elle mandára uma armada de seis velas depois do desco

brimentmconfiada a Gonçalo Coelho,para reconhecer toda a costa marítima,

e pôr-lhe marcos com as armas reaes, o que fez,voltando,em consequencia

das contrariedades, com dous navios de menos.

Os pensamentos do monarcha dirigidos para o0riente.não previrão,como

bem julga o visconde de Cayrú,as insuperaveis difficuldades e quasi impos

sibilidade de firme conquista de paizes tão vastos, remotos populosos.e fortes

dos imperios e reinos da Asia ; e muito mais á elles levado, pelo regimen

to dado aos seus capitães de mar e terra, o espirito de intolerancia e per

seguição para forçar aos principes e povos,á mudarem da religião immemo

rial de seus antepassados, e converterem-se ao catholicismo. `

A felicidade que logo tiverão as armas portuguezas na India, eas fique'

zas que, em consequencia das victorias dos vice-reis, se importárão para Por

tugal. e occasionárzio constituir-se o porto de Lisboa o emporio da Europa,

para as mercadorias da Asia, animou a el-rei D. ManoeLa se apoderar dos'

priucipaes portos do Oriente, e até senhorear-se pela conquista de Malacha,

feita pelo famoso Aifonso de Albuquerque, da estancia marítima da maior

importancia de todo o commercio Oriental. '

-Por esta causa ficou o Brasil em abandono, e de tal sorte, que em Junho
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do anno de 1518, oxpeflíndo el-rci D. Manoel uma embaixada de grande

solemnidade aosummo pontífice Leão X, então reinante na igreja cotholica,

para annunciar as victorias que obtivera na India de Malacha, e enviar pre

sentes de summo preço á Sua Santidade (incluindo-se nelles tambem um

Elephante,e um Leopardo de extraordinaria grandeza),nem uma só vez ex

plicitamente falla na Terra de Santa Cruz.
Tambem na carta do summo pontífice, em resposta á carta do dito sobe¬ i

rano, expressando-se as conquistas da coroa portugueza na Mauritania,

Ethiopia, Arabia, Persia e lndia,não se faz a mais leve menção da immensa

região da America Meridional, em que primeiro se fundou a igreja occidett

tal do novo mundo, com o dito titulo honorifico da nossa Redempção.

E' de riotaaqiie nesta mrta o summo pontifitze declara a sua admiração

especialmente solire a preciosidade de um dos presentes de el-rei llManoel,

‹le veste pontíficía, que diz ser tão sómente digna de estar nos thesouros

de ileos Omnipotente, e que nenhum mortal seria tão arrogante,que se pttf

desse julgar digno de tal ornamentmpor ser de magestadeJormosura e bri

lliantaria, que nenhum olho ou voz,seria bastante para bem comprehender

e louvar o nobilissima obra,que jámais se tinha visto, nem se esperava de

ver com tanta pureza e copia de gemmas (t).

O Brasil sob D. João m.

As riquezas enormissimas da Asiamontinuavão a entreter os animos da

nação Portuguezme a desconsiderar o vasto continente que a Divina Provi-_

dencia tinha casualmente oll`ereci‹lo a Cabrabpara aquella naçáo,e el-rei D.

.loáo lll, que por morte de seu pai D. Manoel, tomou a administração do

reinmseguindo o mesmo norte,ein vez de cuidar do BrasiLcomo convinlia,

não fez mais do que da-lo a particulares e mandar desentuliiar as prisões dos

criminosos, e envia-los degradados para o Brasihe suppomos que isto teve

or causajgnorar esse monarchtncomoacontecru a seu pai,oque erao Brasil,

ecunilo de minas de metaes preciosos, de diamantesm de milhares outros

productos naturaes desconhecidos na Europa.

Amedida tomada pelo rei, de mandar para oBrasil iaccinorosos e ladrões,

foi um meio bem triste de policia ou de justiça criminal, porquecom ella,em

lugar dos elementos de virtudes cívicas, mandou o crimeá se espalhar em

uma terra virgem,e habitada por nações selvagens, sem costumes e leis, que

regulassemsua existencia na terra,á poderem receber como convinha, a reli

gião pura e santissima de Jesus Christmbase essencial du moral das nações.

D. João lll, com extensos dominios, suppoz que 0 Brasil só poderia

servir para lugar de degredo, e para experiencia mandou habita-lo

 

(1) i-lstas duas cartas se achão no archivo do Vaticano. donde f orão trasladas pelo

viajante inglezai Iiotna no presente soculo-¡Villiant Roscoqencriptor da Vida a Pmt

lificado d; Leão X, vol. 5°, appendice ns. 99 e 102, paga. 289 e 308.-Pela raridade

e importancia dessas cartas, escriptos na lingua latina, o visconde de Cayrú as trans

crcir, para pcrpctua memoria,no appendice da parte l' da sua Historia do Brasil.
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pelos scleratos,que os tribunaes deLisboa tinhão condemnado. Não querendo

gastar com a colonisação dinheiro algum. dividio o Brasil em Capitauias,c as

deu á varias pessoas,compoderesillimitados,comoja mostramos,para disporem

dellas, como lhes conviesse. lsto feito,os donatarios para o Brasil vierzio, e

forão povoando e dividindo as terras por quem lhes convinhn,torna ndo-se o

Brasil ttma propriedade particular antes, que um proprio nacional. No en

tautoa emigração portugueza concorria para o Brasil, em busca de fortuna:

e os denunciantes do Santo Officio, tribunal Jaeobino, autorisados pelo

fanatismo real, em lugar de concorrer para bo augmento moral e intellectual

dos habitantes do paiz osembrutecia mais,e ostornava em extremo supers

ticiosos. O Evangelho civilisador do Divino Redcmptor, tinha tias mãos

dos frades,uma interpretação diiferente, porque assim convinha a seus inte

resses particulares.

A corte de Lisboa.que no principio da descoberta havia olhado este vasto

continentemomo de pouca importancia, (t) não quiz perder todo o direito e

assentou dur uma nova administração governamental, mandando para ensaio

fundar uma cidade,que servisse de metrópolLencarregando ao illusireTho

mé de Souza, homem de capacidade e genio,essa nova fundaçãmque embora

as suas boas intenções, não poderão ser satisfactorias, cm presença das qua

lidades moraes da gente que o acompanhou,que era a escuma ou as fezes da

tração, accrescendo as desgraçadas victimas dos padres Dominicanos, que

0 obrigárão a nada fazer do que desejava.

Os Jesuítas mais tarde conseguirão melhores resultados porque sem

a força bruta, empregando a palavra Evangelica, submetterão os selva

gens ao jugo suave da religião ensinada e recommendada por Jesus

Christo.

 

(l) E” provavel que 0 despreso em que esteve o Brasihpor alguns annos,fossc não ter

sido conquista, e sim uma descoberta do acaso, uma offerta espontanea que o Cfcadof

fez ao famoso Pedro Alvares (ktbrah e em seu começo dado a particulares para 0 colo

nisar e possuine sttbIoca-lo a quem estivesse nas vantajosas circumstancias de o benefi

ciar e augmentar. D. Manoel não fez cabedai do Brasil, e seu filho D. João lIi o consi

derou proprio para degradadosmandando com o fllustre Thomé de Souza,quatrocentos

coademtiados, arrancados das prisões de l.isboa,para colonisar a B thia, levando em ves

da virtude,ao centro das florestas e Iiabitadas por homens singelos,o crime e a perver

sidade.

` 0 Brasil já por esse tempo pertencia aos particulares, e nossos pais, que adqtllrirão

as terras por compra ou doação em preço de serviços prestados a coroa empregando os

seus itaveresnengrandccerão sua propriedade. Para snstentarem o seu direito os Brasi

leiros e seus pais. se oppuzerão aos invasores Francezes e Holiandczes, comprando

com as vidas o terreno que possuião.

Os Fraueozes pelo poder da força dominando o lilo de Janeiro. foi comprada a sua

cida le pelos particulares. por uma quantia muito avultada, entrando a fazenda real na

concurrettcia em caracter tambem de particular. Depois que a coroa portuguesa foi

perdendo as suas conquistas na Asia, e que as minas de ouro. e pedras preciosas, N'

votarão a grandeza deste riquissitno paiz, então se voltarão as vistas do governo

portugues ; porém com tamanhos vexames para os seus habitanteânqtte os levarão por

vezes a couspirarcm-se. para se libertarem do jugo compressor de um governo arbi

trario, c muitas vezes deshttmauo. A familia brasileira foi crescendo. e pelo direito de

lcgaçãmsempre de posse da propriedade paterna adquirida pelos meios legacs, a susten
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Titulos do Brasil, (l)

nos 'motos no nntsu.. e ne st-:vs Ltutrt-:s Ausntaes t: sePrExrtttox/ttzs

anão .isso nr. 1765.

O continente do Brasil, região amplissima da America Meridional, dantes

se chamou provincia de Santa Cruz. Elle principia em mais dc quatro

gráos de latitude septentrional no rio de Vicente Piuzon, por outro nome

Oyapocli.

E, supposto, segundo a opinião do insigne piloto Americo Vespucio que

se eteruisou dando o seu nome a esta parte do mundo, (acaba na Bahia de

S. Mathias, donde sabe o rio Dcsaguadeiro), cujo nome de S. Mathias. de

pois os Castelhanos mudarão no de Bahia Sem Fuudo,com uma malícia co

nhecida. tirando este nome dos mappas, para se não saber, para o futuro

donde havia o dito Americo iincadu o marco dos limites Portuguezes, em

tempo que nenhum Castelli mo havia abordado a estas terras austraes: nós

comtudo seguituos a opinião média por nos parecer mais segura, de que

este continente acaba em quarenta e dous gráos de latitude austral, ao Sul,

do cabo de Santo Antonio da boca do rio da Prata.

Os papas Eugenio I\',Martinho V,Nicoláo V. Calisto III Xisto IV e Leão X,

eoncedorão a Portugal, especialmente Nicoláo V, na bulla que começa

-.-Dun diversas-daria em Roma aos li das calenlas de Julho de 1452,.

que el-rei D. Alfonso V carecia da autoridade da Sé Apostolica para sub

jugar os inimigos de Christn, e reduzil-os á fé. e portanto diz-com autori

dade apostolica pelo tcor das presentes, concedente: plena e livrc facul

dade de invadir, conquistanexpugnar e subjugar os scrraccnos c pagãos.

e outros inƒieis inimigos de Christmquaesquer que ellcs scjão,e em qualquer

parte que ellcs cstqjão situados, e aos reinos, ducados, condados. princi-`

pados, e outros dominios, terras, lugares, villas, arraiaes. e quaesqurr

outras cousas que forem, e com qualquer nome que sc chamem, detidos e

possuidos pelos mesmos scrracenos pagãos infieis e inimigos de Christo,

ainda que os reinos. ducados, condados. principados c outros dominios,

terras, lugares, villas, arraiacs, possessões c bens semelhantes, forem de

quaesqucr ou qualquer rci ou principe ou reis ou principe: e de reduzir

os pessoas destes á pcrpetua escravidão. e tambem de applicar e apropriar

a vós c a vossos succcssores c reis de Portugal perpctuamcnte os reinos,

 

tou atéasua emancipação politica, e tivcrão os brasileiros em tanta coma a propriedade

tlacoroa portuguesa, que depois da sua independencia indemnisárão a Portugahcomo

adiante veremos, do que lhe pertencia com uma somma extraordinaria.

(t)` Este capitulo é cscripto sobre um manuscripto antigo que possuimos

relativo aos limites atistraes e septvutnotiacs do territorio brasileiro, onde se

rcllëtriltqèsšra as occurrcncias que liouvcrão, para a tixação dos nossos limites até o anno
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ducailos, condados, principados e out-ros dominios. possessõcs c bm: u

mclliaiites. c de converter em vossos usos e utilidades, e dc vossos succes

sores-E como naqnelle tempo as terras dos negros. e todas as lndias

Occidentaes e Orientaos, estavño possuidas pelos pagãos e inficis. claro

está que de todos lho foi a Portugal concedida a conquista, attendendo

ás palavras e clausulas geraes e iiniversaes. e exhuberantes da dita

bulla.

0 mesmo Nicoláo V. declarou e estendeu mais esta bulla em outra.dada

em Roma aos seis dias de Janeiro de lltäh, dizendo nella, que lhe hn

por concedidas não só as ilhas o conquistas de Guiné, mais ainda as

cousas adquiridas. como as que succederem para o futuro serem adquiri

das, províncias. ilhas, portos. lugares e mares quaesquer que sejão, e de

qualquer qualidade que forem.

- E para que se não entendcssmque concédia só as conquistas da parte

d'aquem de Africa e região Oriental. mas tambem os da America. que são

as da parto d'a|ém de Africa e as terras do Sul. e accrescenta assim-E'

para a parte d'além, para a banda daquella região do Sul e para o Pólo

Antartico.

O papa Calisto III por bulla que principio Inter cetorra dada em Roma

em 1456, confirmou as ditas bullas desde os cabos Bojador e Não.at¿ toda

à Guiné. E tambem para que se não entendosse que concedia só a con

quista do Levante e dos negros, e da parte d'aquem de Guiné. mas tam

bem as da parto d'além, quo é a Arnerica, a respeito de Guiné e os

seus Indios e as terras do Sul : continúa dizendo assim: E além

dello para a banda da região do Sul ate' os Indios adquiridos e por ad

qumr.

Neste tempo penetrou a inveja das conquistas e descobertas portuguezas

nos corações Castelhanos,e entrarão elles tambem nellas e para que os Caste

lhanos não allegasscm que o pontifice não podia dar as conquistas.que erão

bens temporaes dos infieis,como trazem Herrera na Historia Geraldaslndias

e Solozanmsem advertirem que tambem elles depois,por uma bulla de Ale

'xandre Vl sollicitáräo as lndias Occidentaes, e que por outra ganharão o

reino de Navarra. ajuntaremos agora um tratado de corôa á coroa confir

mado pelo papn Xisto IV em uma bulla dada em Roma aos ll das calendas

de Julho de 1481. na qual está incorporado o dito tratado feito entre o rei

D. Fernando catholico, e rei D. Affonso V de PortugaLno qual o rei catho

lico prometteu, não se intrometter mais com as conquistas de Guiné c suas

minas. nem em quaesquer ilhas, praias. costas, terras descobertas e por

descobrir, achadas e por achar, como ilhas dos Açores e Cabo Verde. e as

que pelo tempo adiante forem achados e adquiridas. E para que se não en

tendesse.quo ‹lesistia sómente da parte d'aquem de Africa e suas ilhas. se

não tambem das da parte d'além da America, continua assim-de tal sorte

que (fóra das Ilhas Canarias) tudo o que fôr achadmou se achar c adquirir

d'aqucm c d'além no conspecto de Guiné. nos ditos termos. o achado. e

descoberto fique _aos ditos reis e príncipes de Portugal e seus reinos.
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Todas estas bullas traz D. Antonio Caetano de Souza, no tomo 9° das

provas da Historia Genealogia-a da casa real portugueza.

Não se póde duvidar que aquellas palavras, quaesquer que ellas .oejão e

em quâíquerlpart: que aflige; estejãp, quacsquer que forem. quanto quer que

ór e qua quer quali e que orem são universalissimas, cu'a natureza

é comprehenderem todos os Gentios, terras e mares. De que se convence

que sem fundamento entendia Herrera, que as bullas referidas sómente

conoedião a Portugal a conquista da India Oriental, e que o mesmo dizia o

dito tratado. Porque no tempo em que se concederão as referidas bullas e

tratado, a India Oriental ainda não estava descobertamcm a navegação para

ella, pois foi descoberta depois em iâ92. As palavras da bulla até os Indio:

não distingue que Indios são, nem então ainda se sabia se havia America.

e se nella havião Indios, para se querer adivinhar que o tratado e bullas

concedião á Portugal só os Indios Orientaes. E se bem reflcctirmos nas pa

lavras d'aquem e d'ale'm no compacto de Guiné, acharemos que da parte

tfalém defronte, ou no conspecto de Guiné, nenhumas outras terras ou In

dios estão senão da America. O mesmo se faz evidente das outras palavras

:ípara a parte tfalém, para a banda daquella região do Su1,e para o Pólo

- ntartico. Porque da banda d'além de Guiné, para a regiã) do Sul,e

Pólo do mesmo Sul, não ha outros Indios, nem outras terras senão as da

America, do que se conclue, que todas as conquistas e possessões ultrama

rinas são de Portugal, ora pelas bullas, ora pelo tratado, tanto em Africa,

como em as Indias Orientaes e Occidentaes, comtanto que fiquem dos cabos

de Bojador e Não para o Sul,tanto da parte d`aquem,comoffl‹'além deuflzfrictr

eGuiné.e as suas ilhas não exceptuando mais que as Cauarias, conforme

o dito tratado. I d d

' 0 papa Alexandre V . e motu proprio por bulla de 1593, um anno e

pois de descoberta a India Oriental, concedeu a coroa de Castella, as con

quistas da Americafieitas polos Hespanhóes, e conhecendo que se vinha a

embaraçar com as conquistas já concedidas a Portugal, inventou uma re

partição aéria, impraticavel, imaginaria, especulativa, e mui habil para

semear discordias entre as duas coroas perpetuamente, e guerras sangui

nolentas, escola onde de continuo se estudavão, inventavão e sahirão falsas

doutrinas demonstradas nos erroneos e falsos mappas e ca rtaägeographicas,

primeiro do rei catholico,e depois recebidas por todo o mundo nas infinitas,

e sempre rnaliiiosas cartas geographicas, que ideárão os Castelhauos.

Primeiramente entrarão a dar declarações as bullas dos papas antepasf

sados, dizendo que o que havião concedido a Portugal forão sómente as

Indias Orientaes. quea elles pertencião as Indias Occidentaes, que erão as

Americas; porém depois que Fernando de Magalhães descobrio as Phi

lippinas e Molucas na India Oriental, já não quizerão' que Portugal gozasse

estas ilhas da India oriental. estudaräo doutrinas para mostrar que as Fe

Iippinas não erão ilhas da India Oriental,mas sim da Occidental, em ordem

com ellas. Mas vendo que as Molucas não podiäo de algum modo deixar

de ser da India Oriental, estudárão outras doutrinas para mostrarem que

ficava fora da linha imaginaria, voltarão to-la a gcographia de dentro para
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fóra, perverterão. transformárão e falsilimirzio tudo; c só deste canto do

Brasil, por então não fazerem cusmparece que quizerão deixar a Portugal a

posse com socegmmas foi emquanto não souberão o que elias crão, porque

tanto que o souberão não cessárão da firme pretenção de se fazerem se

nhores como vamos mostrar.

A bulla de Alexandre VI. dizia o seguinte: Todas as terras finnes,

ilhas achadas e povoadas, descobertas ou por descobrir, para a 'parte do

Occidentefabricando, e constituindo uma linha do Pólo Ártico, isto é. do

Norte, para o Pólo Antartico, ou do Sul; que as terras firmes, c ilhas

achados, e por achar, esujáo para a parte da India, ou para outra qual

quer parte. A qual linha tirada de uma das ilhas dos Açores, e Cabo Ver

de, marcará cem leguas para a parte do Occidents, ou Meio-Dia; pelo

que todas as ilhas, e terras firmes, achada: e por achar, descobertas e por

descobrir, desde a dita linha para o Occidente e Sul. pela autoridade de

Deos todo poderoso, a nós concedida nos bemaventurados S. Pedro e S.

Paulo. vigarios de Jesus Christo, de que guzamos na terra, pelo teor das

presentes doamos, eoncedemos e assignamos, em perpetuo a vós, e vossos

suecessores reis de Castello. Esta bulla traz Rodrigues no seu bullario,

Solozano e outros. (1)

Herrera na sua historia refere, que el-rei D. João II, não aceitzira esta

bulla, por já haverem os pontifices seus antecessores.conccdido estas mes

mas Conquistas a Portugal. Um grande numero de autores Caslelhanos, o

alguns autores Portuguezes, que os seguirão affirmão, que houvera um

tratado de Tordesilhas de 7 de Junho do llttih, no qual se concertárão os

reis com accordo do Papa, a saber: que sobre as cem leguas da bulla, se

accrcscentassem mais cem, e no numero dellas varião. porque uns dizem,

que se accrescentárão mais duzentas e setenta, porém Garibay, Marianna,

e Fr. Antonio de S. Romão, dizem, que ao todo são quatrocentas e

setenta (2).

Com desejo de saber a verdade busquemos o dito tratado de Tordesi

lhas, e o achemos em D. Antonio Caetano de Souza, nas Provas Genealogi

 

› (l) Vide adiante a collecção das bullas relativas ao Brasil.

(2) 0 tratado de |imitcs,celebrado em Tordesilhas no anno de 1494, pelos soberanos

de Ecs anha Fernando e Isabel, c pelo 'de Portugal, o rei D. João ll, começava a

linha ivisoria pelo Norte, segundo Mr. de Liste, na sua Geographic em 330 grãos

de longitude, e continuava até 45 grlos ao_ Sul, indo subir na Bahia de S. Matheus

ou Mathias, cento e setenta leguas além do rio da Prata, onde, segundo a autoridade

de Pedro Nunes, cap. 1° se fixou um marco para indicar a divisio do dominio portu

guez. Sabemos mais, que pela costa, começando o limite de Portugal no rio de Vicente

Pinson,ou por outro nome rioOyapocLque desemboca no mar, entre h°e5° griiosaoNortc

do Equador, corre até o rio da Prata, em cuja boca tica a llhs dos Lobos, onde Martim

`Alonso de Souza, sem attender a limites como é de suppor, mas por indicar senhorio,

.ñncou um outro marco, vindo a tero Estado do Brasil, mais de mil c duzentas leguas

de costa,comprehcndcndo ncllas os dous maiores rios do mundo ronhccidmosquses são

o do Amazonas, e da Prata. quando de fundo para o continente se contão em umas

partes do Estado duzentas leguas, em outras trezentos, e ainda setecentas e mais

leguas.

45
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eas da casa real portugueza, o qual porém lendo repetidas vezes não aclie

mos tal cousa. e daqui eiitremosa desconfiar, e fazer discursos, pois sendo

aquelles autores Castellianos. iiiventárão aquella noticia falsamente, para

mostrarem. que Portugal havia consentido ria bullu de Alexandre Vl. Por

outra parte,se dcsvanec-.ia esta suspeita. attendendo que o padre Simão de

Vasconcellos. na sua Clironica do Brasil, e outros autores Portuguezes

dizião o mesmo, indo de accordo com a controversia. que a este respeito

houve entre os deputados do imperador Carlos V. coin os de Portugal, de

que logo trataremos. Estes fundamentos nos obrigarão a seguir á aquellcs

autores, bem que no tratado não achemos estabelecidas por systema as di

tas quatrocentas e setenta leguas. e a bulla diz, que estas principiarão da

Ilha do Corvo, a mais Occidental dos Açores, já que se tirão a Portugal as

Conquistas, que se lhe liavião dado, ao menos lhe deve ficar a eleição de

qualquer das ditas ilhas, que lhe for mais conveniente na demarcação,que

a dita bulla concede

Continuando el-rei D. Manoel a descobrir terras. e nações peregrinas,

que lhe prestavão oliediencia. alcançou do Papa Alexandre VI, uma bulla

de 1h97 na qual o investio e apossou das cidades, de castellos. lugares,

terras e dominios, que se lhe quizessem sujeitar, e reconhecer por senhor,

apagar-lhe tributos: donde se vê a facilidade com que este Papa estava

passando biillas. umas contra as outras.

Pedro Alvares Cabral descobrio o Brasil em 1500. El-rei D. Manoel

mandou a Americo Vespucio, duas vezes como já vimos correr toda a cos

 

Convcm reflectir, que vendo os Hcapanliócs o pouco caso, que oa Portugueses faziio

das suu terras do Sul, começarão a povos-lol cm 4552, c nella; fundario em 158! a

cidade de Buenos-Ayres, que por iiicuria se lhes não obviou; a tanto catavio eller no

cortou de que a margcni acptentrional do rio da Prata llie: nio pertencia. e que Ihcl

havia ser dilputada, que forio povoar e fundar na iiiargciii meridional, quando na

septeiiti ional tinlião niuito melhor barro. e porto, que naquelll, quando na do Norte

havia preciosa: e abundoiitiuiiiiu inadeirao, Ienhas, c muitu outru cominodidades,

que nio havia na margem do Sul, de que podemos dizer, se aposslirio ha escondidas,

hein como tiverio a ¡inirtridado ou astucia de perverter, :em que Portugal o presen

tisse os verdadeiros actor dc posmque se tirerio mais ao Suldo rio da Prata (t), como

se le em um antigo Manurcripto intitulado Notícíorío Brarífíco.

Não pareça deraccordo o dizer-ae que a cidade de Bueiior-Ayrer. fora fundada em

terreno pertencente a coroa de PortugaLpalo concentrado ein que cata; poi: que no mer

mo inanuscrlpto se lê. que os mais pratico‹, e :cientes do com leini-nto das bulla: de

demarcação do Brasil afliriiiio. que a linha divisorio para o ideute passa a Lute

de Clyena, bem pelo rio Orenoco, como parece o entciidérão os Herpanliócr, fazendo

ovoar alem do mencionado rio Orenoco. pensando iia mesmo forma que no rio do.

rato; c dando o nouo descuido. ou incerteza ainda do paimiiotivo. á que os Hollan

dczea e Fraiicezcr, se aproveiiaucm da iiiaccio dos Portiiguezcr, estabelecendo-re uno

na Suriiihi, e outros aiii Cayena. e sua; vizinhanças pelo continente.

Pela oscriptura de venda dal Ilhas llolucar, celebrada clii Saraca, entre o imperador

Carlos V e o rei D. João Ill, no anno de 1529 re confirma a validade desta divisão

(t) Pelas saiêgpinosac conteudos de_ FrancezesJlolIandezos e liiãlezecsobre quem havia ficar

coma llha de nanéa,e territorioadiacentmdesappareceu um pa rão quese achava tlncado na

boca do rio de Vicente Pinson ou Oyapocii, com as armas de Castello ua face ue olhava para o

0ccidente,e na que fazia rosto para o Oriente as armas de Portu al,o que tes munharão con

quistadores que virão,_e palparão aquelle padrão trazido de Por ugal, e mettido pelo segundo

governador da Capitania do Cabo do Norte, Bento Maciel Parente, que tomou posse por merco
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ta do Estado do Brasil, e demarca-Io, e elle o fez Íincando para a banda

do Norte, o primeiro marco iia barra do rio Orenoco. e para a banda do

Sul, o marco final na barra do rio cliamado Uesaguadeiro, quc sahe na

Bahia denominada S. Mathias, mas os Castalhanos lhe mudaríio este iiome

do Santo Apostolo em o do ltaliiaSevn Fundo; e como ninguem coiitradizia

esta publica demarmição, mandou o mesmo rei povoar a villa de S. Vicente,

que llorcsceu einquanto seusiiairailoresllie nãoeiitiipirão a barra.para seli

vrarem dos acominettimentos dos Hollandezes, que em tempo da sujeição

de Portugal á Castella, duas vezes llie havião saqueailo : povoarão S.

Paulmfuiidada cm 25 de Janeiro de 155o então villa.que depois foi elevada

a cidade. pelo fidelissimo rei D. .Ioão V. e toda a sua dilatada comarca. Os

Paulistas entrarão intrepidos no coração ‹la America meridional. conquis

tando iiifinitos Indios e Aldèasnpovoarzio a cidade da Assumpção no alto Pa

raguay, cujos moradores trazem sua origem de S. Paulo, e era da coroa de

Portugal. AlcixoGarciamom seu irmão, ambos Paulistasdevando alguns in

dios Paulistas de sua obediencia, entrou nas campanhas do rio da Prata,o

Uruguay,e se fez obedecer dos Tapes da lingua Guarany, a que chamão Mis

sões ou Reducçõcs dos Jesuítas. como adiante diremos.

0 Papa Leão X. concedeu a el-rei D. Manoel uma bulla em 15th. na

qual lhe fez doação ou rectificação das bullas dos seus antepassados, dos

Cabos de Não e Bojador, até as Iiidias Oríenlau e Occideiitacs, sent li'

mites de umasá outras. Porém reinando em Castella, o imperador tiar

l0S V que aspirava a monarchia universal, pelo descobrimento das Molu

 

ue della lhe fez Felippe IV, com data de tt de Junho de 1637. Consta do registrodas Alfan

ešas do Para.

de limites attendendo lis circumstancios expressadas no mesma escripturfl. 0 contra o

convencionado nella dcscobrirão depois os llespanhóes as Ilhas Folippinls, em que se

estabeleceram

Pelo tratado provisional celebrado em Lisboa a 7 de Maio de 1691. entre Csrlosli

rei de Irlespanha. e 0 serenissinio principe D._Pedro, regente de I*0I'lll8Il› *G IÍUSIIIII

que os Portugueses, e Hespsnhocs. ficassem no usoe fruczo ds msrgein_§eptcnt. ioiisl

dO rio da Prata, ein que os Portugueses. como em solo široprio. bovino fundado a

praça da Nova Colonia do Sacramento, defronte da llhs de . Gabriel no anno de 1680,

e isto até fazer-se ver aos mesmos a injustiça, e violsçio do direito das gentes, corn

que o governador de Buenos-Ayres se havia apoderado diiquella praça no diii 6 de

Agosto do mesmo anno, prendendo o governador della, matando parte ds sas guarni

çio. captivsndo, e prendendo muita gente de milieis, e vislnhaiiças, sprisionandoa

artilharia, armas, petrechos, e munições, com o pretexto do haverem quasi dous secu

los,que os Hespanhóes se achavão na posso da nave ação privativa daquelle rio, das

suss ilhas, e terrenos adjacentes: como que n cousa eixe deäierteneer a todo o tempo,

e em todo o lugar no seu legitima dono, sem que seja nota o de usurpndor squclle,

que sem o seu consentimento se introduz na posso della. Por aqui vemos, que perten

cendo a navegação toda do rio da Prata, e pouco menos de duzentas Iegiiss de costa

po Sul delle sos Portugueses, os Csstelhanos se sposserio de tudo, e slii estabeleoerio

uma das suas melhores Colonias pela sua jli ponderada sstucia, e pela negligeiicis e

dcscuido,com que os seus legítimos proprietlrios olharão pano que ali lhefpertencis,

sem que a experiencia lhes fizesse reflectir ns bon fé, e intenções dos vizinhos, com

ão ignorava Felippo IV, a unanimidade com que os seus progenitores convierão na hiilla

de Alexandre VI em 1491, pela qual concede a coroa de Portugal, tudo o que conquistassi: o

deseobnsse duzentas e setenta egiias a Loestegle uma das Ilhas dos Açores, e Cabo Verde,

sobre outras com l.~guas,que por primeira bulla do anno antecedente de tt93, havia já conce
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cas, se alterou a harmonia das duas cortes, por pretender cada uma que'

as Molucas fossem das suas Conquistas. Ambos os monarchiis deputarão

juizes, para decidirem a causa. Portugal, procedeu com boa fé, mas Cas

tella, não fez o mesmo, para passar tempo, e entretanto adiantar o seu

partido, e interesses. Daqui priucipiou a ruína da geographia, e hydmgra

phia, e cosmographía, porque os mathematicos, e geographos da obedien

cia do imperador, para o servirem, perverterão estas faculdades inteira

mente, só afim de situarem as terras, de sorte que ficassem para Castella.

Como Portugal não tinha geographos, e Castella dali por diante sempreos

conservou, estes de continuo tirárão infinitas cartas geographícas,e enchião

o mundo dellas, estabelecendo seus errados systemas, tudo afim de ficarem

para Castella as possessöes de Portugal, e supposto esta coroa tambem ti

vesse um seu geograplio, que espalhasse outros iiiappas com verdade, não

podia disfarçar-se de tão prejudicial violencia, e abrir os olhos ao mundo

enganado.

O maior empenho dos geographos Castelhanos, era puchar o Brasil

para o Occidente, dando ao mar Oceano, entre o Brasil e a ilhas declaradas

na bulla de Alexandre Vl, mais largo espaço do que na verdade tem, pois

o Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco, que está em quasi 349 grãos

do longitude, elles o puchárão para trás.mais para o Occidente,e o situárão

em perto de 3h5, sendo isto contra a verdade. porque os pilotos Portugue

zes observavão de continuo, e por esta conta nos dão o mar ese ficão em

terra. Do Cabo de Santo Agostinho para a Bahia, puchavão a costa para 0

___________.____-__-___,

qoem confinavão, que não contentes com o que lhe pertencia, eseria dillicil disputar

lhes, são elles os que dc réos piissão a autores. pois que com violação dos mencionados

tratados nos dísputão, e esbulbão do terreno. que a sua ambição não consentia que

possuissemos pelo tarde.que nos lembramos de aproveita-lo.

Pelo tratado celebrado em Utrecht a 6 de Fevereiro de 1715, entre o serenisslmo

rei l). João V e D. Felippe V. reis fidclissiino e catholicmconvencida a Hespanhn

do pouco ou nenhum direito que tinha E0 terreno Septeutrional do rio da Prata, o

cedeu Sua Magestade catholica 'a Sua Magestade fidelisxima para sempre, coiii a praça

da Colonia do Sacramentmcom o clausula de poder Hcspanha, dentro do prazo de

anno e meio, contado do dia da rectificação deste tratado, offerecer pela Colonia do

Sacramento, a Portugal, um equivalente da approvação, e contento de Sua Magestade

fidelissiina, que não o acceitaiido no referido prazo, ficaria para sempre a Colonia do

Sacramento, e seu territorio, como que de tal ajuste se não houvera feito menção, fl

cando sem effeito nem vigor o tratado provisional, motivado, como dizem os Castelha

nos, pelo ari-ojo proprio do governador de Buenos-Ayres. ecelebrado em 7 de Maio

de 1581 como fica dito.

Parece que não poderia haver decisãofmais terininativa de pretençõcs o, controver

iiias, que este tratado de Utrecht, o mais claro eexprcssívo; não servio porem de nada.

pois que as tergiversões dos llespiinboes dc tal fôrma operarão, que veio Castella a

ficar de melhor condição, com a cessão que fez a Portugal da Colonia, e seu territorio,

industriaiido o governador de Buenos-Ayres, para interprete daquelle artigo do tra

dido, para que do ponto terminativo destes trezentas e setenta leguascorresse de Norte a Sul

uma linha imaginaria de Pólo ã Pólo, e tudo o que ficasse ao Oriente pertenceria ao dominio

de Portugal, e pelo Occidente ao dominio de Castella, segundo a declaração de muitos auto

res, de que uma grande parte são Hespanhoes; como Marianna liv. 9o pag. 108. Geribay

toni. 2" liv. 19 cap. 4" e toni. tv liv. 35 cap. 95. Solozziiio, e Barleo, concordào no mesmo Fr.

Antonindo S. llnmoo, na sua llistoria da India, assccura que estas trezentos e setenta leguas

si: mcdirâo da llha de Santo Antão para o Poente. O licenciado Bartholomeu de Argenzola, na



-3574

Occidente, ou Oeste quanto podião, e como todo seu empenho cra ficarem

com as terras do rio da Prata, Rio Grande e porto de Santa Cathiirina. é

notavel a violencia com que desde Cabo Frio para o Sul, puchavão para'

trás toda a costa, de sorte que estando o Cabo do rio da Prata cm 330

gráos de longitude, elles o puchárâo tanto para Oeste, qiie o puzerão

em 323 ou 322 gráos,e tendo tanta grossura a terra. entre Buenos-Ayres,

Cliili, e o inar Pacífico, como se faz certo pelos muitos dias de viagem,

que se consomem neste caminho, a fizerão tão lina, e de ouca terra, que

parece ser lingua, ou península, como se ve nos mappas e Anville, no de

Muratori, e outros, que andemos examinando.

E procederão tao cegamente nestes erros, que não havendo em S. Vi

cente Cabo algum, como se sabe, elles, como se á terra fora de cera, lhe

puchtio um grande Cabo, desde Cabo Frio, até Santa Catharina. O mesmo

erro aflirinêio os Jesuítas Castelhanos, com o nome de MuratorLdizendo,

que do Cibo de S. Vicente para o Sul. tudo é seu. Porém não nosadmira

já de que estes Jesuítas, nesta materia geographica, inventem erros, que

elles com o nome falso e supposto de seu inimigo Luiz Antonio llluratori,

um dos sabios historiadores de Italia, levantem as mais execraveis e hor

rorosas mentiras, e imposturas a cidade de S. Paulo. e aos Paulistas, pois

sabe-se. que aqnella foi povoada da gente mais nobre que veio de Portu

gal para estas descobertas, e dos mesmos Castelhanos, que passarão a

habita-la no tempo de nossa infeliz sujeição a Castella f e sendo os Paulis

tas tzio honestos, e tão melindrosos em pureza de sangue, gente tão catbo‹

 

tado, e ajuste dos dous soberanos li face das nações, governador das mesmas qualida

des do primeiro, pois que como se lhe delegara o arbítrio, dizem os Hespanhóes,

annuindo que elle devera entregar, como fez a praça, e territorio, mas que estese

entendia o que unicamente ficasse dentro de um tiro de canhão, que deHa se atirsgse

para a campanha: pena foi o não lembrar-se que este seria carregado por um artilheiro

Bespanhol, ficando aquella ambiciosa naçñoma posse de todas as mais terras. sobre que

sc questionava, e em que depois se fundou a praça de Montevideo, e diflerentes outros

estabelecimentos; accrescendo mais aos prejuizos de Portugal, com a reiteraçño da

tornada da Nova Colonia no anno de 1735 para o de 1736, a s~›m|na de3äh645EM7 rs.,

em toda a devastação quees Hespanhoes então fizerão naquelle praça; como lemos em

um miinuscripto pouco vulgar feito por Henrique Manoel de Miranda Padilha, que

circuinstanciadaiiiente descreve todos os successos desta guerra da Colonia.

Conhecendo Sua Magestade fidelissima, que a svidez llcspanhola, e o ciume da

navegação do rio da Prata, era como insuperavel; attendcndo mais ao socego dos seus

vassallus, assentou em satisfiizera ambição de taes vizinhos cedendo-lhes o que tanto

desejavão, e isto por meio de um outro tratado definitivo de limites assigriado em Ma

drid s 13 de Janeiro de 1750, pelo qual depois de concordes ss opposições, ar umen

tos, e iiistaiicias dos Agentes de uma,e outra coróa Hespanhola, e Portuguesa, a olindo

para seniprc uma raia imaginaria, a qual charuavão a linha meridional, ajustada no

sua Historia das Molucas, diz que a linha daquelle ponto terminativo corta por diante do rio

da Prata. 0 mesmo declarão Diogo de Castro, e Francisco da Cuuha, com outros praticas ue

em seus exactos roteiros testemuriliào haverem visto e pal ado o marco. Pela parte do ul

divide o Brasil na Bahia dc S. Mathias, ou Matheus, segun o outros cento e setenta le uas à

Leste do rio da Prata, e em calculos geoñraphicos, e doutas cartas de Jorge Reiuel, J da

Laet, Fernão ltodrigues de Castro, Bartlio omeu Velho etc., mostrão partir a demarcação, e

divisão do qiic toca a cada uma das duas coróas pela boca do rio Oyapocit ao Norte do

das Auúšzqnas, correndo seu meridiano por Leste do rio da Prata oitenta a quatro leguas

para o u .
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lica,e tão famososscrvidorcs do Estadmqiie sem alguma recompensa se lhes

deve a descoberta das minas de ouro, e a conquista dos Indios etc., sem

embargo disso, não duvidárão aquellcs Jesuítas Hespanlióes, com o falso

nome de Miiratori, na obra intitulada-Il cltriatianissimo [clica in la mís

sione del Padri de Io Compagnía de Jem-mentir desaforadamente na

face do mundo contra os Paulistas, de haverem sacudido o jugo do mo

narclia Portuguez, obedecendo a seus ministrossó quando e como querião,

e lhe fazia conta, e de haverem introduzido uma especie de republica, e que

a cidade de S. Paulo, era uma conlluencia. e refugio das fezes de toda a

iiação Portugueza, Hespaiihola, lngleza, Hollandeza, ltaliaiia e outras, e

que vivião de piratear nas povoações dos Indios, lançando maldições a

cidade e aos Paulistas, e cliainando-os fic/anda canalha, mamelucos, cor

sarios. e nova argel, infame babefimais brutos os seus moradores e mais

barbara: que os mesmos baroaros detestaceis.

' Herrera. os Jesuitas, e os mais Castelhanos, não disserão sobre as divi

sões e demarcações da America uma só palavra, que seja verdade; elles

pintão os mappas. e escrevem o que querem, e nunca virão, nem exami

iiárão. e por isso tomamos o trabalho de patentear a verdade. Elles são

falsos, e falsilicão o que podem. Ao rio do Amazonas, chamado o Grãa

Pará, mudárão-llie o nome ein rio do Maranhão, que é outro rio dillerento,

que fica muito mais á Leste do Grãa-Pará, no que obrárão com malícia.

Porque como dizem, que a nossa divisão é o Maranhão, querem que

fique o Pará para elles. O nome da Bahia de S. Mathias. mudarão em

Bahia Sem Fundo, para se não saber para o futuro aonde estão os marcos,

que Íincou Americo.

O imperador Carlos V, infinitamente abundante de territorio, emquanto

Deos o não impossibilitem, mandou por Sebastião Caboto, tomar posse da

 

do rio Negro, a procurar nquella do rio Ibicui etc., o que melhor se ve no tratado.

tratado de Tordesilhas, e outros quaesquer tratados. a convenções, estabelecérão Ilmi

tes visíveis, taes quaes constiio do mesmo tratado de 13 de Janeiro de 1750. Começando

pela costa no regato que faz barra no iiiar junto ao monte do Castilhos grande. donde

continua procurando em linha recta os cuines dos montes: que pelo lado do Norte

tem vertentes para a Lagoa Neriin,e pelo Snl para o rio da Prata, servindo os cumes

dos montes de raia de um e outro doininio, continuando assim até a principal origem

Parece que nada pode haver mais proprio para terminar discordias entre as duas

nações doque uni tratado tão favoravel para a Hespaiiha, quanto lesivo para Portugal;

attendeiido ainda nos fundos do interior dos sertões, com que os Castelbanos preten

dem a nossa indeinnisaçño apezar porém de tudo. as discordias continuarão, e os lies

panhoes palmo a palmo se forão apossanda das terras do dominio Portugues, até virem

estabelecer-se na inargeni meridional da Lagoa dos Patos, Rio Grande de S. Pedro,

donde as tropas Portuguezas os lizerio sahir no anno de 1776, destruindo e toiliflml0

todos os forti-s,qiie por aquella iiiargciii tinhäo levantado, corno melhor se verli na planta

topograpliica n. 2a que se segue o ultimo tratado de limites celebrado em Santo Ildef

fonso no 1° de Outubro de 1777, em utilidade dos Hespanhoes. A vista da planta geo

graphica n l pouco vulgar, e com creditos da possivel esaccão, quanto a latitudes,

podera iiii-,lhor ajuizar sobre o prejuizo da coroa de Portugal, tanto na quantidade,

como na qualidade do territorio de que os Hespanhoes estão de posse dentro do Ilra

sil. como do uso e fructo do terreno neutro, entre um e outro doininio, com a largura

pouco iiiaisoii inenos, que ha entre o ArroyoTaim, donde é vedado aos Portugueses

passar para o Sul, e o Arroyo tjliuy. donde os llcspanhoes não devciu avançar ao Norte.
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margem austral, do rio ‹la Prata, dizendo que era fóra dos limites de Por

tugal, sem os averiguar; nuas é porque AntonioSolis. por acaso arribando

aquelle porto, lhe foi contar delles tantas maravilhas, que lhe despertou a

cobiça deo senhorear.

E assim entrarão os Castelhanos no rio da Prata, com pés de lã, pri

meiro só querendo a margem do Sul, para não fazer dispertar aos Portn

guezes. que neste tempo dormião profundo somno, sem fazerem apreço do

Brasil, todos absortos com a India Oriental. que foi a per Êiçàio do reino.

Como vião que os Portuguezes não sentião, mandou então D. Pedro da

Mendonça, fundar a cidade de Buenos-Ayres, em 1582 e successivameiite

outras povoações internas; mas sempre pela parte do Sul do Paraguay,

sendo as do Norte e Leste, fundadas no tempo em que Portugal esteve

sujeito á Castella.

Os Jesuítas hespanhóes, como mais intrepidos entrarão elo Uruguay á

estabelecer suas chamadas Ileducções em fälttLdefronte da Iliiu deS. Gabriel,

onde hoje é a Colonia do Sacramento. Mas em annos depois os Paulistas,

que já havião tomado posse daquellas terras,o Indios, os expulsarão. Aleixo

Garcia, Paulista já memorado. ajuntando um copioso exercito de Tapes

da lingua Guarany, havia passado por Santa Cruz de la Sierra, á terras dos

reis Incas, além da cordilheira, e o venceu em muitas camp es batalhas. e

delles ganhou e trouxe muitos despejos de prata ao rio da Prata, e vindo

logo a este rio Antonio Solis, e vendo aquella prata, entre os Imlios, per

suadido, que era tirada do rio, lhe poz aquelle nome. Aleixo Garcia, nesse

tempo aspirando a conquista dos Incas, havia passado a S. Paulo, a bus

car bastante numero de Paulistas, e Indios do Brasil, para os ajuntar com

os Tapes, e irem todos sobre os Incas. Deixou a seu irmão com os Tapes, o

qual não tendo tanto valor, prudencia e autoridade para com elles, mas

antes contendo alguns excessos, foi morto pelos ditos Tapes; e receiando

se estes do castigo, forão encontrar a Aleixo Garcia. que já voltava. o qual

não trazendo tantas forças quantas bastassem para os vencer. se resolveu

a abandonar aquella conquista, e se recolheu á S. Paulo. Esta é a tradic

ção constante em S. Paulo, Tucuman e Paraguay, e entre os Jesuítas Cas

telhauos das Reducções Hespanholas.

Com esta lembrança os Paulistas de Paranaguá, e Laguna, accudirão a
S. Gabriel, e expulsarão os Jesuítas daquelles campos, e da margem bo- I

real do rio da Prata. Corridos os Jesuítas daquellas partes, por serem fal

tas de agua, se desagradarão dollas, e passarão a margem do Sul, e pela

mesma razão passados tempos, voltarão a entrar no rio Uruguay, empe

nhados a occupar aquellas terras do Norte. .luntarão-se oitocentos Paulis

tas, e Indios do Brasil, e corri uma viagem de seis mezes, se atirarão sobre

os Jesuitase 'I`apes,que com elles se liavião unido, ederão aos ditos padres

a resposta das infamias com que os injuriarão, fustigando-os. trazendo pri

sioneiros muitos dos seus Indios. e vendo-se os Jesuítas expulsos do Uru

guay, passarão ao alto Paraná. donde fundarão a Aldea de Santo Ignacio.

Dalii com pés de lã, forão voltando para o Uruguay, como confessão os

mesmos ¡iadrcs no seu Muratori cap. 8°, sem os Paulistas saberem em razão
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da distancia ; e como se unio Portugal a Castello, fimrão a sua vontade. o

não só correrão. mas voaräo a amparar-se dos Chiquítos, e de todos os

mais lugares que possuíão.

Restaurado Portugal, os Jesuítas forão varias vezes atacados pelos Pau

listas, os quaes já se não poderão desalojar porque os Jesuítas se havião

armado, e fornecido de tropas. com as quaes resistirão, e fizerão retirar os

Paulistas. como elles confessão no seu Muratorí cap. 20,e esta é a tradíerjo

entre os antigos Paulistas. 0 principe D. Pedro, antes de ser rei. mandou

por D. Manoel Lobo, governador do Rio de Janeiro. fundar a Colonia do

Sacramento, na margem do Norte do rio da Prata, defronte da Ilha de S.

Gabriel, no anno de 1680, lugar donde os Paulistas oxpulsarão aos Jesuí

tas Hespanhóes. Já foi tarde a fundação desta Colonia, porque no tempo da

nossa sujeição a Castella, os Hespanhóes se havíão espalhado pelos campos

da margem do Norte, criando gados, e os Jesuítas, muito mais, e neste

sentido devia aquella Colonia ser fundada com forças maiores e sustentada,

com mais descontianças de vizinhos ambiciosos e faltos de fé: porém os

Portuguezes que só nascerâo para serem enganados dos Castelhanos, fia‹

dos nas apparoncías de amizade. plena paz, e descuido, estando enfermo o

governador D. Manoel Lobo, forão sorprehendidos por D. José Garro, go

vernador de Buenos-Ayres ; o qual juntando grande quantidade de Indios,

capítaneados pelos Jesuítas, em uma madrugada, matando a sentinella

que dormia, subírão o muro,que não tinha altura mas que a de um ho

mem, e postos uns sobre os hombros dos outros,entrárão de improviso,

fizerão uma mortal. e cruel carneceria nos Portuguezes, effeítos do odio

que nos conservavão os Hespanhóes.

El-rei D. Pedro, se queixou desta falsidade; e concluio-se entre as duas

coroas um tratado provísíonal em Lisboa aos 7 de Maio de 1681. composto

de 17 artigos. No primeiro se prometteu o castigo do partido governador

D. José Garro, o qual não se executou, e se presume que, o que fez foi por

ordem da sua corte. No segundo se mandou restituir a Colonia. como es

tava no tempo da força; e o mesmo no terceiro e quarto,se manda conscr‹

.var sem augmentar cousa alguma, mas elles não cumprirão este artigo,

como logo diremos. No quinto se manda que os Indios dos Jesuítas, não

sejão molestados. No sexto se mandão punir os excessos, e hostilidades que

os Paulistas tizerão nos sertões. No setimo diz assim - os vizinhos de

Buenos-Ayres. gosaráõ do uso. e aproveitamento do mesmo Gentio, seus

gados, madeiras, pesca, caça, e lavouras de carvão. como, que nelles se

.fizesse a povoação sem diƒƒërença alguma, assistindo no mesmo sitio todo

o tempo que quizerem, sem impedimento algum. '

E no artigo oitavo se diz assim - do porto c enseada gosaráõ como

dantes os navios de Sua Magestade catholica, tendo nelles seus surgidou

-ros, e estancias livres, cortaráõ as madeiras, darão .mas arenas, e farão

tudo aquillo que fazião nelle em sua costa, e campanha, antes da dita

povoação, sem limitação alguma. No artigo doze se declara, que todo o

referido .seja e se entenda sem prejuizo, nem alteração dos direitos de
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posse. e propriedade de uma e outra corôa ; porquanto este assento se to

mou, por via do meio provisional, durante o tempo da cont roversia.

Em virtude deste tratado, no anno de 1683, se restituio a Colonia á

Duarte Texeira, e Portugal se descuidou de povoar aqnella fronteira. com

forças superiores as de Castella. nem mais se cuidou em averiguar. e divi.

dir o ponto principal da controversia. e por outra mão. os Castelhanos se

multiplicavão. e augmentavão cada dia mais o seu poder. Sendo isto as

sumpto, e exaltado Felippe .V ao throno de Hespanlla, por mediação da

França, se concluio em Portugal uma alliança em 1701, em que franquenu

aos Portuguezesm commercio do Rio de Janeiro, para Buenos-Ayres, e lhes

fez cessão da Colonia. com as terras adjacentes. como refere o inarqiiez de

S. Felippe,nos commentarios das guerras de Felippe V. Porém el-rei D. Pe

dro, dcpoisJisongeado pelo imperador, pela lnglaterra,e pela Hollanda no

anno de 1703. fez com elles outra alliança contra Felippe V. em que lhe

prometterâoo reino da Galiza. porto da Estremadura. e a mesma cidade

do Buenos-Ayres, e todas as mais terras da margem do rio da Prata. como

di! o mesmo marquez, e Mr. Bibolet na vida de Luiz XIV, impressa no

anno de 1703, tout le pais qui e.¬t ou lá du rio de la Plata. D. Pedro, com

esperanças applicando todas as suas forças, cuidando,em ajudar aCarlos Ill.

se descuidou de soccorrer a Colonia, que D. Alfonso ltaldes. governador

de Buenos-Ayres. pôz em sitio, e os nossos já desesperados de soccorro lh'a

abandonarão. retirando-se para o Rio de Janeiro, e os Castelbanos a pos

suirão segunda vez por doze annos.

No anno de 1715 se fizerão as pazes. entre Portugal e Castella. em

Utrecht em cujo tratado se diz que. Sua Magestade catholica não sómente

rutituirá á Colonia do Sacramento. a Sua Magestadc Portuguesa, mas

cedéra todo direito e acção, us pretenda ter ao dito territorio e Colonia,

para que o dito territorio e olonia fiquem eomprehendidos nos dominios

da coróa de Portugal, e pertencendo a Sua Magestade Portuguesa, como

parte de seus dominios e Estados, com todo o direito de soberania. poder

absoluto e inteiro dominio.

Bestituida segunda vez a Colonia, tornou Portugal a entregar-se ao

somno costumado, sem se prevenir para o futuro. Não se cuidou em ter

ritorio , cuidou-se no descanso e cortezia, não se mandarão forças bastantes

para oocuparo territorio cedido, não ficou ainda escarmentado, ainda não

aprendeu o que lhe convinha: pelo contrario os Castelhanos, que não são

inerteis, cntregarão a praça e ficarão com o territorio, e para o guarda

rem e sustentarem. puzerão uma guarda no passo do rio de S. João, cinco

leguas afastadas da Colonia, e se fizerão arbitros de campanha, indo con

tinuando o bloqueio, reduzindo de dia em dia a Colonia. E por ventura

Portugal acudio por isto ?

Na boa fé da convenção feita. el-rei fidelissimo D. João V,despedio ordem

a Ayres de Saldanha. governador do Rio de Janeiro. para que mandasse

fundar uma povoação em Montevidéu; e foi enviado o mestre de campo

Manoel de Freitas á esta expedição, e que para ella se remettessem quatro

rigementos de infantaria, e se mandasse vir um terço de Pernambuco,

ie
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outro da Bahia, outro d‹› Rio dc Janeiro, e que de S. Paulo, marchasse o

numero de Paulistas, maior quo pudesse, c esta gente fosse a obediencia

de um tzhofe, com as condiçôes necessarias para tal empresa. com viveres.

c petrecluis bastantes. lembrando-se ‹lo que são Castelhanws, se havia do

conseguir o lim desejado. Porém na fórma que se inandou essa expedir-rio,

não podia senão resultar um exito cheio de ludibrio. irrisäo, e vergonha

para a :lação portugueza.

O padre Caetanolesuitama carta de t8de Maio de 1759. queanda na dita

obra de Muratori refere, que nesse tempo, se achavão na Colonia, viutc em

barcações. entre inglezas, francezas com naturaes dessas nações os quaes

todos furtivamento espalhados vendião a bom preço as suas mercadorias.

Não ha no mundo homens mais apropriados para persuadir mentiras!

Esta foi uma conhecida, porque nunca Portugal consentio, que commer

ciassern em suas possessôes : e se algumas embarcações inglezas, e france

zas, entravão nos portos da Bahia e Rio de Janeiro, era para tomarem

algum refresco, ou se repararem de algum damno das viagens nas passa

gens que fazião por suas conquistas, mas nunca na Colonia, como esses

padres inventarão.

A povoação de Montevideo. não teve elfeito. porque Manoel de Freitas

vergonhosamente se embarcou para o Rio de Janeiro, onde foi castigado,

com menos castigo do que merecia tanta cobardia, e infamia, tanta des

honra da nnção,e tão infelizes consequencias,como vamos á expôr. Os Cas

telliailos assim que conhecerão o nosso intento, e vendo que os Portugue

zcs com panico temor se embarcarão, correrão a occupar o lugar, e edifica

rão a praça de Montevideo. Portugal mandou ao marechal de campos

Manoel Gomes Barbosa, governador de Santos, desalojar os Castelhanos,

de Montevideo, com tão poucas forças que foi, vio, e se retirou ; e os Cas

telhanos fizerão festas,com muitas zombarias dos Portugnezes. Estas perdas

de honra. ainda mais que a perda do territorio da Colonia, são dignas de

se lamentarem profundamente. E assim ficou, e se deixou ficar Por

tugal, tolerando os Castelhanos, senhorearem-se de Montevideo, e a

Colonia, sem territorio, e á merce dos Castelhanos, que nunca tirarão os

olhos daquella praça, estudando meios de se ampararem della. Não erão só

os Castelhanos ordinarios, o mesmo monarcha não se esquecia do interesse.

que resultava a seu reino da posse daquelle porto, e daquelle territorio; por

isso.o mandou sorprehender por D. José Carro em 1680; e depois foi con

quistado por D. Affonso Baldes, em tempo da guerra de Carlos III, bem

como invadido, e conquistado outras vezes por outros Castelhanos.

No anno de 1735 Castelladargoi: ao imperador os Ducados de Toscana.

Parmaƒlacencia. E como pretendeu recompensar e supprir tantas perdas,

olhou para Portugal, vio-o descuidado e desarmado, julgou boa occasião

de o sorprender, mandando vir para as fronteiras de Portugal as tropas,

que evacuavão a Italia, e como lhe pareceu necessario ter causas para a

guerra, estudarão e inventarzio, e até que acharão a de desoompôr ao em

baixador riortuguez, na corte de Madrid. Ao mesmo tempo se expedio

ordem secreta a l). Miguel Sulccdo, governador de Buenos-Ayres, para a
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conquista da Colonia, debaixo de paz e amizade, como já se liavia feito

com I). Manoel Lobo. Salcedo entrou em preparos: Portugal pode dar gra

ças a Deos, nesta occasião ter por governador da Colonia a Antonio Pedro,

homem, em quem se uiiirãoa reflexão, a politica, com a prudencia mi

litar. Elle era vigilantissiino, desconfiava iiiteirameiite dos Castellianos;

corihccia-os; não cessava de explorar o que fiizião. Tanto que soube dos

prcparos de Salcedo, desconliou, e logo fez juizo do fim á que se encami

iihavão. Não se descuidou: avisou ao Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco

pedindo repetidas vezessocmrro, e elle fazendo forças da fraqueza, prepa

rou a praça para resistencia, animou as tropas e os paizanos.

Mas como tomar o alheio, é mais proprio de ladrões, do que de homens

cultos ecivilisados, e matarem-se sem causa, é mais para as féras do que

para os animaes racionaes; era necessario a Salcedo, dar causas porque

atacava a praça fronteira do dominio de Portugal. Antonio Pedro lli'as não

havia dado ; pois que causas havia de iillegar Salcedo para esta empresa,

senão queixas que inventou, dizendo que ja não podia soffrer os contra

bandos, que se fazião pelos Portuguezes, porque muitos navios portugue

zes levavão negocio para a Colonia, chamaris dos contrabandistas Castelha

iios. Salcedo não se atreveu a allegar a Antonio Pedro, que na Colonia

liavião navios inglezes e francezes,com negocimporque era mentir á olhos

vistos, e se podia requerer uma vistoria. Porém os Castellianos da Eu

ropa, mentiãojá as claras, arguindo que na Colonia, liavião os ditos navios

estrangeiros, para o contrabando.

Salcedo, em vez de castigar os Castelhanos contrabandislas, em quem

tinha poder como seus subdites, entrou a iirgir de Antonio Pedro, para

que regulasse o territorio da Colonia, tão sómente, até onde chegavão as

balas da artilharia daquella praça ; e como Antonio Pedro, sem ordem de

sua corte, não pôde condescender com o requerimento de Salcedo, este

investio á Colonia, usurpou todos os bens que os Portuguezes possuião á

distancia de dez leguas, que importavão em mais de niilbão e meio ; sitiou

ii praça, bateu e abrio brexa, mas temeu dar o assalto; porque os poucos

Portuguezes. que a defendião, ainda que fracos, porque já não comião

senão gatos e ratos, com tudo, animados com o valor e prudencia do seu

famoso governador,o esperavão na brexa,promptos á defende-la até perde

rem as vidas. Forão chegando os soccorros,e com esta noticia temeroso Sal

cedo, levantou o campo, e se retirou para Buenos-Ayres, precipitadamente

como refere Herrera no seu livro intitulado Estado Político da Europa

deixando porém a praça bloqueiada,com um corpo de tropas no Arraial,

chamado de Veras,defronte da Colonia. Os Portuguezes do soccorrmsahirão

uma noite, e derão por volta da madrugada nos Castelhanos, matarâo rins,

outros fugirão, tomarão e queimarão o dito Arraial, e ficou a Colonia

livre, e o seu campo sem inimigo.

Portugal se queixou desta farça Castelhano (composta de contrabandis

tas), pois já era a segunda vez, que a falsa fé, debaixo de paz, e com alei

vosia, nos atacavão a fronteira. Os Castellianos, darão suas desculpas;

oda a t-Iuropa recon hoceu,que erão falsas, como consta da resposta que
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deu o embaixador de Inglaterra ao de Castello, que trás o mesmo Herrera z

-Au que no podre calar a V. Ex. que el-rei no Ita dexado de admirar

se, quando ha sabido por todo: las partes e do buena mano ; que los E:

panhole: havían commettido hostelidadcgcontra los Portuguese: en n--eva

Colonia, quando menos :e pensava.

Livrou-nos a morte por um pouco, do bellicoso genío de Felippe V, e

emquanto reinou seu filho D. Fernando, monarcha pacifico, viveu a Colonia

com socego. Porém, como pela exaltação de Carlos seu irmão, rei de Na

poles, herdeiro immediato, se esperava alguma novidade, se tomarão as

medidas para um tratado de limites da America meridional, entre Portugal

e Castella, afim de atalhar causas de rompimento entre as duas coroas para

o futuro. Justifícavão os nossos, os seus bem fundados receios. os agígan

tados passos,com que voavão os Jesuítas Hespauhóes, em orcupar as terras

desta conquista, para sua religião. Entre os Jesuítas mais afoitos, e animo

aos, que se eutregarão a todos os perigos para conquistar as terras, e que

teve mais artes, e cadencía para captar a vontade dos Indios, foi o padre

José de Arca. llhéo de Cauarias. Elle com muito engenho, e destresa, se

fez senhor da nação dos Indios Xíquítos, e de suas terras, lagoas dos

Xaraes e suas grandes ilhas, que estão no centro do Brasil, no territorio de

Cuiabá, pertencente a Portugal. Assim que os Paulistas o souberão, se jun

tarão oitocentos, e com uma incrivel viagem de seis mezes, atravessando o

Paraguay, e muitos outros rios cahirão sobre os Jesuítas e Xíqultos, e os

dísporsarão: é tradição em S. Paulo, e o contño os mesmos Jesuítas, no

seu Muratori cap. 9°. Assim costumavão os Paulistas responder a má fama,

que os Jesuítas espalhzirão delles no mundo. Porém estes padres, não

erão capazes de se intimidar em pontos de ambição de terras: voltarão

depois com todo o trabalho, e se restabelecerão nos Xiquítos, e então mais

atrovidos, escreverão as maiores ínfamias dos generosos Paulistas, cha

mandoos em Castella eltalia, de mamelíicos, chrístãos sómente no nome,

opprobrto do christianismmamontoado dos degradados de Portugal, judeos

feitos christãos, que depois de penitenciados pelo Santo Officio. vinhão

para S. Paulo, paraa Sinagoga.

Continuando pois estes illustres, e valentes Paulistas, em explorar minas

no anno de 17/42, descohrirâo Mato Grosso, pelo rio Sararé abaixo,

chegárão as aldcas de Sama Maria Magdalena, e exaltação de Santa Cruz,

onde forâo recebidos ¡ielos Jesuítas, pela primeira intenção, com boa

humanidade. Porém voltando fiados na passada sinceridade no anno

de 1743, reconhecerão, que só em um anno os Jesuítas se havíão avançado

sofregamente para as possessões portuguezas, com novas missões, e já os

não quízerão admíttir, mas antes os inaltratárão. Como u governador de

Mato Grosso, não esperava este attentado, se achou sem forças, nem ordens

para mandar som mediação de tempo, expulsar os Jesuitas.

Todos estes motivos causavão receio de futuras díscordias, e para as

evitar, se conclui‹› no anno de 1750 o tratado de limites. Para esta nego

ciação forão mandados pela corte de Madrid o marquez de Val de Lyrics, e

pela de Portugal a Gomes Freire de Andrada, governador do Rio de Janeiro,
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depois conde do Bobadella, no qual tratado se pactuou, que o Brasil se

dividisse dos dominios de Castella, principianflona barra, que fórma na

costa do mar, o rcgato de Castilhos Grandes, que da barra do dito riacho.

subiria pelos cumes. dos montes, até a origem do rio Negro, e ‹la qui até

a origem do rio lbicuy; que este rio. serviria de divisa até desembocar no

rio Uruguay. Dali por diante, o Uruguay acima, seria divisa até a barra do

Pepery: e este. até a sua origem. Desta origem iria o rumo divisoriu pela

terra mais alta, buscar a fonte do rio mais proximo, que houvesse de des

embocar rio rio Iguassu. o qual, dahi serviria de divisa, até desembocar

no rio Patrauá (tudo era salvar as principaes missões dos Jesuttas). Que o

Paraná. serviria de divisa, até onde se lhe junta o lgurey. Que o lgurey,

seria divisa. até sua fonte principal, e desta, pela terra mais alta,buscaria

a origem do rio mais vizinho, que fosse desaguar no Paraguay: e logo

subiria pelo canal principal deste rio. até a lagoa dos Xaraes, e desta até a

boca do .Iuarúz da boca do Juarú, iria buscar a margem do Sul do rio

Guaporé, defronte da barra do rio Suraré, ficando a navegação do Juarú,

privativa aos Portuguezes. Defronte da barra do Suraré, baixaria a divisão

pelo rio Guaporé, até mais abaixo da união que faz com 0 rio Mamoré, o

qual se diz nascer ria provincia de Santa Cruz de la Sierra, e atravessando

a missão dos Moxos, vai formar orio Madeira. Que, baixaria pelo Madeira,

e serviria de divisa, ate' a paragem donde esteja igualmente distante do

Pará, e da boca do lllamoré; e deste lugar igualmente distante. correria

um rumo divisorio, Léste, Oeste, até o rio Javari, o qual serviria de divisão

até desembocar no Grãa-Pará, e dahi. este servirá de divisão até a boca

mais Occidental do Japurá, ecosteará a subida «leste rio. sempre ao Norte,

até encontrar o alto da cordilheira. que medèa entre o Pará e Orenoco, e

dahi, sempre pelo cume da cordilheira, com a cara ao 0riente,até os fins

do dominio de uma e outra monarchia. Portugal cederia para Castella a

Colonia, com todo o seu territorio adjacente a ella, na margem do Norte

do rio da Prata. até os confins declarados no artigo 14', renunciando o tra

tado de Utrecht, e o de Lisboa. Castella cedia para Portugal, as terras dos

sete povos, Tapes da lingua Sanaré, a margem direita do rio Uruguay, e

as das aldêas dc Santa Rosa, e b. Christovao.

Este tratado confessa ter sido feito a vista de um mappa manuscripto,

e é provavel que o fosse por algum Jesuita Castelhano, e muito a feição dos

seus interesses. E ainda com tudo isso, não quizerão entregar as terras

dos sete povos do Uruguay, como veremosem outro documento quando

tratarmos dos acontecimentos do anno de 1755 que refere a marcha que

fez Gomes Freire de Andrada, governador do Rio de Janeiro. para eva

cuar os sete povos do Uruguay. Este tratado foi assignado em Madrid

aos 13 de Janeiro de 1750, e confirmado pelos dous monarchas; mas foi

annullado por outro de 12 de Fevereiro de 1761, de que se seguia um

continuo vexame, que D. Pedro Cevalhos, Jesuita em voto, governador de

Buenos-Ayres, proseguio contra a Colonia, apertando cada dia mais o blo

queio, com muitos acintes, e pirraças. até que aos ä de Outubro de 1762

a investio, e sitiou em forma, empregando quinze mil balas, muitas bom
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bas. mas não matando senão dezoito pessoasma brexa que abrio. Nestes

termos, o governador da Colonia, Vicente da Silva da Fonseca, capitulou

aos 29 do mesmo mez, e sahio com a guarnição que embarcou para o Rio

de Janeiro, onde foi preso. e remettido para Lisboa. Esta foi a terceira vez,

que os Castelhanos tomarão a Colonia, e sem guerra declarada, em tempo

de paz. Eutrarão nella com sua costumada arrogancia. Iudibriando das

bandeirase nação portugueza, a quem menos mal fora acabar a vida hon

radamente na defesa, do que viver para vangloria e trophéo de inimigos

tão insultantes. Gomes Freire de Andradmconde de Bobadella, governador

do Rio de Janeiro, no fim de um generoso governo, cheio de paz e felici

dade, e não menos applauso dos povos, sorpreudido com esta noticia. con

cebeu tão grande pezar, que foi causa de sua morte. Despedio uma náo

ingleza, e um corsario da mesma tração, e uma náo portugueza, e outras

menores, com tropas de desembarque, já tarde á soccorrer a praça; quando

chegarão a Montevideo, e souberão que estava rendida, consultárão se

havião atacar a cidade, que estava desprevenida, ou ir restaurar a

Colonia. Escolherão o peior: tambem a restauração da Colonia se frustrou

por se incendiar a náo ingleza, no ardor do combate, que foi,e mais o seu

corsario, quem mais se chegarão e mais intrepidos pelejárão.

D. Pedro Cevalltos. vanglorioso com tão successivas prosperidades,

marchou, não a conquistar, mas a triumphar do Rio Grande de S. Pedro,

conduzindo carretas, cheias de grilhões, algemas e correntes, certo do

vencimento. Assim tinha elle conhecido a nossa fraqueza. e não se enga

nou, porque a inacção, e pouca disposição, e cobardia do seu governador,

e o desacerto do coronel de Dragões, Thomaz Luiz Ozorio, e a precipitação

com que todos tão confusamente fugirão, deixou o Rio Grande, nas mãos

dos (Íastelhanos. As mulheres. que não puderão fugir, e alguns homens

mettidos em ferros, forão postos em carretas. com um tratamento barbaro,

conduzidos a povoar Maldonado, e outras terras. Chegárão ao Rio de

Janeiro, sumacas do Rio Grande, carregadas de gente fugida, que apenas

tiverão tempo para embarcar, e dar a vela, deixando tudo. Espectaculo

lastimoso, muitos vinhão com a camisa com- que estavão na occasião vesti

dos. Esta deserção do Rio Grande foi aos 8 de Maio de 1763, e havendo

os Castelhanos sem opposição atravessado o Rio Grande. para a margem do

Norte, com tençãtt da conquista de Viamão, Laguna, e Santa Catharina,

suspenderão a marcha, em virtude de um tratado celebrado em Paris,

aos 10 de Fevereiro de 1763 entre França, Gastella, e Inglaterra, em que

accedeu Portugal, o qual foi confirmado por todas as quatro coroas.

Neste tratado, ali se determinomque se devião observar, como bases do

presente ajuste, os artigos dos tratados de 13 de Fevereiro de 1668, o

de 6 de Fevereiro de 1715 (já acima memorado) e o de 12 de Fevereiro

de 1761, entre Portugal, e Castella, como tambem o tratado de 11 de

Abril de 1713 entre Portugal e França, a respeito dos limites do Norte'

porém reparamos não se guardar o tratado de Tordesilhas, com que os

Castelhanos tanto nos quebrão a cabeça. Elles estavão desanimados com a

perda de Havana, que lhe havião os luglezes tomado, e para que Ih'a
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restitiiissem promettião tudo largamente, estando já dentro de seu coração

muito certos, que tanto que tornassem haver a mão Havana, cumpririzioo

tratado no que muito quizcssemai lhes parecesse. Assim succedeu, porque

D. Pedro Cevalhos, governador de Buenos-Ayres, aos 21s de Dezembro

de t763,entregou a praça da Colonia, u seu governador Pedro José Soares

de Figueiredo Sarmento, porém cheio de má fé, como se ve no que pas

samos a referir. No t” de Dezembro de 1763, expediu o Exm. conde da

Cunha, vice-rei do Estado do Brasil, para o rio da Prata, o dito governador

Pedro José Soares de Figueiredo Sarmento, eleito por Sua Magestade fide

lissima para ir tomar entrega da praça,e ficar nella governando. Foi acom

panhado de oito embarcações, que conduzirão viveres, e o resto do regi

mento da mesma praça, que na capitulação della, se tinha retirado para a

capital do Rio de Janeiro. Nesta mesma conducta fez o brigadeiro Josó

Fernandes Pinto Alpoim, com carta do vice-rei ao general Cevalhos. para

saber se estava Íirme em fazer entrega da dita praça, como se tinha esti

pulado no tratado de paz, que se celebrou em Paris. e entrando o gover

nador no rio da Prata, até defronte do Rosario (dez leguas distante da

Colonia), ali mandou dar fundo, fazendo logo expedir em uma embarcação

pequena o brigadeiro Alpoim, que levava só a commissão de entregar a

carta ao general Cevalhos, e para o outro dia chegou ao governador reso

lução de que podia ir para a praça, mas que primeiro désse fundo defronte

da lagoa dos Patos (duas leguas distante da praça) o que assim executou.

Indo logo ,da praça uma lancha em que foi conduzido, recebendo ahi os

obsequies militares, e no desembarque os do recebimento esperando ao

governador Castelhano D. José Netto, com todos os officiaes de sua gover

nança, e logo foi conduzido a palacio, onde se achava enfermo o general

Cevalhos; mas prevendo o governador Pedro José Soares de Figueiredo

Sarmento, que na estancia do dito general, era infallivel a presença dos

padres Jesuítas, por evitar semelhante encontro, se chegou, quando um

sargento-mor lrlandez chamado D. Carlos Morfi, em quem reconheceu mais

agrado, e capacidade, e esperteza lhe disse, quc naquella occasião o que

mais sentia era o ser-lhe totalmente prohibido fallar com os ditos padres.

pelas criticas circumstanciasque tmhão precedido no reino de Portugal. E

percebendo muito bem D. Carlos Morfi, o fim á que se encaminhavão aquel

las expressões, se adiantou logo á entrar no quarto em que estava doente

de cama o general Cevalhos, assistido dos mesmos padres, e logo estes en

trarão para outro quarto, que estava á parte da cabeceira da cammdeixan

do a porta sobre posta, donde estiverão presenciando toda visita, e falla

que não constava mais, que de politicas expressões de parte á parte : mas

nella se assentou. ficasse o acto da entrega para a tarde do mesmo dia. As

sim se effectuou juntando-se no mesmo quarto do general, todos aquelles,

que devião fazer figura naquelle acto. o qual se ia embaraçando, porque

o brigadeiro Alpoim, sem lhe ser commeltida semelhante diligencia, se

adiantou sem consideraçãmá pedir o Rio Grande. Esta proposição (já aqui

entra a má fé) alterou o general, que rompeu em algumas expressões de

difficuldades,ao que acudio logo o nosso governador, dizendo ao brigadeiro,
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que a commissão a que tinha vindo, tinha finalisado com a entrega da carta

do vice-rcí,e com isto se serenou tudo, e se deu lim ao acto da entrega.

Depois de assim concluidmpediu logo o nosso governador a restituição das

Ilhas, que possuiamos. ao que não admittiu o general Cevalhos. e protes

tando-lhe o nosso governador sobre a entrega das mesmas Ilhas, nada

respondeu ao protesto : e continuando na sua má fé o dito general Cevalhos.

passados dous dias, se embarcou de madrugada, fazendo viagem para

Buenos-Ayres, sem se despedir do nosso governador, deixando essa commis

são ao que tinha sido governador da praça D. José Netto. com ¡iretexto de

não querer dar molestia nos obsequios militares. que se lhe liavião de fazer,

os quaes se não omittirão, porque logo que soube o nosso governador do

embarque, se lhe fizerão. Não levou coinsigo este general a má fé, pois a

deixou bem recommendada no coração de D. José Netto. o qual neste

mesmo dia evacuou a ¡iraça, com toda a guarnição que nella tinha, pas

sando a ser commandante no seu campo, e logo que chegou a elle. fez

publicar um bando tão aspero,tão cruel etyranno, como se fosse para decla

rar de novo uma guerra. pois prohibia com pena de morte, não só a todos,

que mettessem na praça qualquer genero de viveres, mas tambem a todos

os que tivessem a mais leve commnnicação com os Portuguezcs, e outras

muitas circumstancias aggravantissimas. 0 mesmo bando, que se fixou

no seu campo, dentro de poucos dias, veio as mãos do nosso governador

Pedro José Soares de Figueiredo Sarmento, que mandou publicar outro

inteiramente opposto. a todas as circumstancias daquelle; porém em vão

forão todas as bizarrias do nosso governador, porque o general Cevalhos,

o commandante do campo, e todos os mais que succederão não deixarão

de mortificar a praça com mais ou menos politica. Finalmente, o dito ge

neral Cevalhos, não restituio a Ilha de Martim Garcia. e as outras de quem

os Portuguezes estavão de posse, havião muitos annos,nem a' boa artilha

ria da Colonia, que havião trocado, nem o Rio Grande, com os seus mo

radores, nem evacuar a borda do Norte, nem deixar livre a barra do Rio

Grande. Elle estava tão longe de cumprir o tratado, que determinando-se

nelle que-u todas as cousas se tornassem a por no mesmo pé em que es

tavão, e na conformidade dos tratados precedentes, que subsistião entre ag,

cortes de Hespanha, França e Portugal ; um dos quaes era o de Utrecht,

que diz › Sua Magestade Catholica, restituirá o territorio e Colonia do Sa

cramento-e em vez de assizn o fazer, cuidou sómente nos modos de fazer

as maiores hostilidades, e oppressões a praça da Colonia, e aos Portugue

zes, não vendendo-lhe mantimentos por seu dinheiro, nem tirarem pro

veito algum da campanha, nem do rio, sendo tal sua ousadia, e tão feliz,

que fez uma valla,e uma estacada da praia do Sul, até a praia do Norte,

com que fechou a praça da ilha, em uma ponta de terra. Fez com que os

moradores da Colonia, perdessem uma grande somma de escravos,pois to

dos que fugião para o campo os darão por livres, fazendo-os trabalhar nas

suas fortificações, espalhou falúas de guerra pelo rio, que davão caça. e

levavão como prisioneiros de guerra aos Portuguezes, que sahião a pescar.

E todos estes iritoleraveis desaforos sollreu o governador da (lulonia, por
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não ter forças com que rebater este incivil atrevimento. Mas o governador

Pedro .lose Soares de Figueiredo Sarmento. usando de sua prudencia e sa

gacidaúlc, alguns tumultos rebateu,uns de muita ponderação, e outros' tão

ridículos, que se não póde escrever. Conseguiu uma cousa grande no tempo

do general llocareli, homem de grande circumspecção. que foi fazer uma

concordata entre as ‹luas nações, para se entregarein os fugitivosaa deser

tores de uma e outra parte. como soldados. marinheiros do servi‹_~.o,e pre

tos escravos; e com isto respirãrão iiesta parte os moradores da Colonia 1

mas logo que entrou a governar D. João José Bertis. se adulterou aquella

concordata, observando-se só da praça para o campo, ou do cainpo para a

praça, pois os que fugião directamente para Buenos-Ayres, o mesmo gene

ral os occultava; e por mais que o governador da praça lhe protcstasse dan

do-lhe á conhecer evidentemente a sua má fé. a nada respondia. Enilim

não houve ousadia nem injuria, que este governo deixasse de fazer aos

Portuguezes.

No ltio Grande de S. Pedro,os Castelhanos estavão de posse até Castilhos

Grandes.pela costa ; bem como do passo do rio Jacuhy. pelos fundos. Cas

tilhos Grandes dista sessenta leguas do Rio Grande para o Sul. sendo todo

esse espaço campinas entre o mar. e a LagÔa-Werim, com seis lcgoas. t)

passo do Jacuhy, dista quasi vinte leguas da boca do rio Pardo. Neila es

tavão de continuo quarenta soldados. que domiuaifão da parte d'alé|n. ou

tro tanto. Este rio Jaculiy. é o mesmo rio (liiaiylwnqoe desagua na grande

lagoa de Viamão, que fica a inão direita do Rio Grande; desde a dita boca

até o lugar donde nellc desagua 0 rio Pardo. tem o nome de rio Guayba. e

dahi para cima. só podem nzwegar canoas: um braço que corre de Sudoeste

até sua frente. servio de divisão interina entre os Portuguezes, e os Tapes.

A navegação do rio Jacoby. era privativa dos Portuguezes. O passo

do Jacuhy, cobre a fortaleza do rio Pardo, o de Santo Ainaro e o de Via

mão. Na guerra que tivemos. D. Pedro Cevalhos cuidou que no Jacuhyze

rio Pardo lhe havia succeder bem; temeu aos Paulistas e Dragões. que guar

davão e guarnecião aquella fronteira, porque os Jesuítas seus coutinuos

assistentes, lhe havião informado do valor e temeridade. com que elles tau

tas vezes os havião corrido e superado, e sua infatigiivel constancia nos tra

balhos, pelo que supposto fossem poucos, havião supprir o limitado nu

mero, com as provas do valor. Estas noticias obrigzirão a Cevallios, a pre

parar-se com forças muito maiores. adiantou dous mil homens, com parto

dos petrechos e artilharia, emquanto elles os seguia com o grosso do seu

exercito.

Estes dianteiros. temendo aventurar-se antes de chegar o resto do seu

poder, oo mesmo Cevalhos com cujo nome e fama. pretendião sómente

vencer. se postárão quasi vinte leguas, antes de chegar ao passo de Jacoby

escolherão um campo coberto. com um alto eespeço bosque de muitas le

guas. e ainda não se dando por seguros, tal era o medo que tinhão dos

Paulistas e Dragões, se fortificárão com um forte rodeado de fossos,em que

montárão sete peças de artilharia, e se cobrirão com muitas sentinellas ar

madas, patrullias e uma continua vigilancia, porém nada lhes valeu ; por

41
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quc saliinilo duzentos Portugoezos do rio Pardo, entre Paulistas e Dragões.

sem inaisaruiasyque as t-.spiugardas. encontrarão aquelle bosque de muitas

lcguas. e por o de se irão podião levar cavallos, suspenderão a marcha: e

os Paulistas entrarão a romper caminho, em cujo trabalho gastárão muitos

tlias, comendo liervas. raizes cruas, e palmitos do inato, sem quererem

fazer fogo para não serem sentidos dos tlastelhanos, pela funiaça que ha

\ia subir e ser vista. Acalzado o caminho. os Paulistas para irem todo!

juntos corn os liragões, moutárão em cavallos em pello, e sahindo ao cam

po, com o luar da noite. zitacárão aos Castelhauos ; depois que fizerão al

guma rnarcha a surdina, apelar dos inimigos estarem em continua vigi

Iuucia, forão sentidos pelas guardas e sentinellas avançadas, as quaes bra

dziriio armas e forão logo prezas. e opprimidas. e accommettendo 0 forte fo

rão recebidos com muito fogo de fuzil e artilharia. Porém os nossos intre

pidos, despre/.ando a morte, por entre uma multidão de balas, montárão

o forte, iiprisionando uns, outros maltratando, e os mais fugirão, dei

xando um forte tão bem guarnecido, em mãos de tão poucos, com toda ar

titliaria. petreclios, polvora, armas e tudo mais que nelle havia, dous mil

cavallos, vinte mil vaccas. grande numero de bois,e outros despejos. To

niarzio la outra vez os Jesuítas Hespanhóes a resposta,que lhes derão osPau

listas, em ¡iaga das affrontas com que escrevião contra elles, pois nesta oc

casião. entre os mais prisioneiros licou um Jesuita, que com os mais veio

reinettido ao ltio de Janeiro,o qual foi recolhido no mosteiro dos Benedicti

nos, ondeo tratarão com muita caridade e amor. muito diíferente das

crueldades, com que os Castellianos tratavão os prisioneiros, e ofticiaes

Portuguezes, de qualquer patente. Desta sorte só os Patilistaspuzerão

termo, e enfrearão a vangloria de Gevallios, porque com esta total derro

ta. não pode entrar pela fronteira do rio Pardo. com seus triumphos.

Jú dissemos, que a linha imaginaria, que divide os dous dominios está

70 lcguas ao Occidente da Ilha do Corvo ; esta Ilha, está situada em 3b7

grãos de longitude, e 50 de latitude Septentrional, principiando a contar da

llha do Corvo, as taes 1:70 lcguas. que se vão completar junto ao rio Ore

noeo, chamado por outro nome Paray, o qual está em 319 gráos de longi

tude Daqui laucemos a linha imaginaria,divisoria dosdous dominios,sempre

pela mesma longitude dos ditos 319 gráos, vamos com ella caminhando

para o Sul, dividindo os ditos dominios, certamente iremos passar ao

Occidente da lagoa dos Xaraes, por entre os povos Xiquitos, ecaminhan

do para o Occideute do Paraguay, chegamos ao dito rio, que nos será divi

sa. até proximo a cidade de Santa Fé ; mas passando ao Occidente desta

cidade, Buenos-Ayres, e dos Pampas. vai a tal linha sahir direita. a barra

do rio chamado Desaguadeirmque despeja na Bahia Sem Fundo, por outro

nome Bahia de S. Mathias, porque no dia deste Santo Apostolo, foi desco

berta por Americo Vespucio. quando nella fincou os marcos Portuguezes.

Os geographos Castelhauos, afim de que estas terras ficassem na repar

tição de C-'istella, compuzerão as cartas a seu geito ; no Norte não fizerão

falsidade, por que não partião comnosco ; porém quanto mais para o Sul,

:nais ião recuando com a terra para o Occidcnte, de sorte que fazião pas
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sar os 319 grãos de longitude polo banco, ou barraucos do rio da Prata. e

vão saliír ao mar. sendo varios entre si, poi-qria uns ¡iir/.erzio estas longi

tude em uma riarte, outros, em outra ; e tudo são opiniões iioviis, torna

das depois que os Jesuítas Hespanhóes entrarão no rio da Prata, e se dci

¡rirãti vencer da cobiça daquelles terras, porque os autores antecedentes.

todos coucordavão em uma cousa, segundo a opinião de Americo. c do

livro intitulado Arte de Navegar. e do Atlas universal da lingua latina.

livro 11. na carta geral da Arneríczi, medeião eritre a longitude da Ilha do

Santo Antão, e a bot-a do rio da Prata. 21 grãos sómente, c por esta

conta, vem a ficar a bow do rio da Prata, em 330 grãos e rneío. E sendo

esta a doutrina de tão sahíos pilotos, e mathematícos, antes de lutvcreiri

estas paixões, vierâo os modernos todos preocupados emendar estas regras,

e a emenda que fizerão foi corifiiiidirern. 'e perverterem tudo. em forma

que ninguem pudesse tomar pé neste pelago de erros.

Da barra do rio da Prata. onde estã Maldonado, até Montevidéu. são 2%

leguas Leste Oeste delle; a boca do rio de Santa Luzia são 5 lcguas. e

delle até os I›arrancos, outras ä, que é donde dista o lianco do rio Prata.

e vem este banco ã estar em 329 grãos de longitude: logo crradauicnlo

fazem os Castelhanos passar no dito lianco 319 grãos, enganando em 10

grãos ao mundo, usurpando a Portugal 175 teguas, como fez cl Senhor

Brion. Porém os Jesuítas no rnappa, que juntarão ao seu Muratori, ainda

excedêrão muito mais, e chegão ã aflirmar, que do Sonhado Cabo de S.

Vicente, tudoé de Castello para o Sul. Ernfim, todos os mappas dos geogra

phos do rci catholico, são entre sí varios e errados. e díscordes nas longi

tudes da parte do Sul do Brasil, no que bem dão ã conhecer a sua pouca

Aftícom que os compuzerão. De S.Vícente para o Sul, não era da repartição

de Castella, porque S. Vicente. está situado uma legua ao Sul de Santos.

ambos em 339 grãos e Mi minutos de longitude. o 25 de latitude austral :

e de 319, a 339 vão 20 grãos de terra. que nos queríão usurpar os .le

suitas Hespanhóes nos seus mappas do Oriente ao Poente. A llha de Santa

Catharina, não pertencia a Castellmporque se acha em 337 grãos e 25 mi

_nutos de longitude, e 28 de latitude ; e de 337 ã 319 grãos vão 316 leguas,

que são os fundos do Brasil naquelle lugar, os quaes se bem se medirem

de Leste a Oeste, vão ao rio Paraguay. Da mesma sorte o Rio Grande de

S. Pedro, que nos retinhão os Castelhanos fica em 33h grãos de longitude,

e 52 minutos,e em 32 de altura. Maldonado em 331 grãos e 20 minutos de

longitude e 35 de latitude. A cidade de Buenos-Ayres. se acha no districto

que toca a Portugal, porque se acha em 327 e 6 minutos de longitude. o

3!» de altura. e mal podia ser do Castella, quando de 327 para 319 ainda

vão 8 graus desta cidade para o Oocidente, fundos o sertões della. que são

1k0 leguae do fundos do Brasil, de Leste a Oeste. que nos risurparão.

O Cabo de Santo Antonio, que sc vê na ponta do Sul da boca do

rio da Prata, fica em 329 grãos e 20 minutos dc longitude. e finalmente

a Bahia de S. Mathias, chamada Bahia Sem Fundo, está nos 319 grãos do

longitude o lt2 de latitude. servindo do limite a Portugal. Porém não nos

admira tanto, porque os Castelhanos para as terras do Sul, menos viajadas
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das outras nações, pervertão tanto a situação verdadeira das terras, quando

elles, o mesmo Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, o pretende

rão deslocar, para o Iiorem mais para o Occidente. sem receio de todas

as nações, que por e Ie passando todos os annosJabem que se açha situa

do pela natureza em 858 grãos, e 146 minutos de longitude, e 8 de latitude

atistral, os Castelhanos puzerão em 3h11 gráos emeio de longitude, usur

pando a Portugal 78 leguas a meia. do Oriente para Oocidente. Pois

quando neste lugar tão visto, econhecido de lnglezes, Francezes, Hollan

dezes, Dinamarquezes, e Sueoos, a olhos vistos, usurparâo 78 leguas.que

havemos de esperanque o fizessem parao Sul,onde não navegão os estran

geiros senão poucas vezes !

Segundo o mesmo erro, dizião, que a cidade do Pará. era de Castella,

sem fundamento algum, porque esta cidade se vê em 329 gráos de lon

gitude, dentro do monarcha de todos os rios do mundo` em um gráo da

linha para o Sul;de 329 para 3l9vâot0 gráos,que nos pretendião usurpar

de fundos naquelle lugar, que (ainda se não tivessemos ali outros titulos)

impnrtño 175 leguas do Oriente ao Oucidente. A cidade de S. Luiz, capi

tal do estado do Maranhão, dentro do rio do mesmo nome, que está em 2

gráos de altura, e 33h e 20 minutos de longitude. erradamente a situavão

em 328 gráos, prejudicando-nos em seis grãos de Leste á Oeste. Explicados

assim estesliinites. segue-se que nos pertence os dous maiores rios do

tnnndo, a saber o Grãa-Para, que se t-hama do Amazonas e (os Castelha

izos lhe mudarâo estes nomes no de Maranhão, sendo o de Maranhão

onde está a cidade de S. Luiz, e o rio da Prata.

Antes que a iinpievideticia nos sugeitasse a Castella, perteucião a Por

tngal o Paraguay e Tucuman. povoados pelos Paulistas, como Cluve

rioalfinna nas lntroducções Geographif-asfiratatido da descripção do Brasil,

e assim sendo possessão de PortutzalJicou no dominio de Castella. quando

se restaurou aquelle. Durante a nossa sujeição a Castella, foi mandado Sal

vador Corrêa de Sá. por governador de Buenos-Ayres,Tucuman e Paraguay,

e na restauração de Portugal não quiz elle ficar para Castella,e acclamou a

el-roi de PortugaLcomo se lê no Muratori Castelhano, na palavra-Correa

e desta sorte, mal querem os Castellianos que lhes pertençào aquellas pro

vincias.quando de sua origem forão de Portugal ; os Jesuítas Portuguezes

do collcgio de S. Vicente, emquanto os incitava o zelo da salvag-ão das al

mas. fazião missões aos Indios do Paraguay e Llrugtiay' ; os Jesuítas Hes

paiihóes os expulsarão desta posse, o cotifessem pois os Castclhanos que

nós sempre stistetitámos que o Rio Grande de S. Pedro, Maldonado. Mon

tevidéo, Santa Luzia,o rio de S. José, que desagua no de Santa Luzia o rio

de Luiz Pereira, rio do Pavão e o mesmo rio de Maldonado o rio Salso.

o rio do ltozario, ode S. João, o das Viboras, o rio Negro. Uruguay, Pa

raná e tudo o Paraguay são de Portugal,e que o territorio da Colonia pac

tuado no tratado de Utrecht são todas as terras. campos e rios. desde o

cabo de Santa Maria. até o territorio de Mato-Grosso. pelo rio Paraguay aci

ma do dominio Portnguez.

Portugal prim-ipiou tarde a povoar este territorio, como tambem o de
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Matto-Grosso, mas é iporque esteve impedido,pela infeliz sujeição de Cas

tella. Depois não pó e entrar nesta empresa rom as forças, e diligencias

necessarias, porque desejava descançar de 2!» annos de furiosa guerra,

exhaustos oscaberlaes para grandes despezas. Rodrigo Cesar de Menezesneio

por governador de S. Paulo; elle pretendeu fazer grandes serviços á el-rei,

e augrnentar o reino.e adquirir gloriosa fama; conheceu o gento e capaci

dade dos Paulistas, e que não podia achar homens. e instrumentos mais

proprios para conseguir o seu intento, chamou. fez honra e mimo aos Pau

listas, tratou com elles os descobrimentos de minas, incitou-os, ajudou-os,

e sahiríio tres partidas destes valorosos patriotas, uns à descobrirem as pe

quenas minas de Pernapanema, outros as de Goyátos; os Paulistas sup

perundo perigos, trabalhos e difllculdades incriveis, com fortaleza de animo

inaudita, por entre muitas nações de barbaros guerreiros, pela iiavegação

de uma multidão de caudalosos rios,chegárão edescobrirãootluyabá: pouco.

depois se descobrio o Mato-Grosso, e se foi povoando aquelle centro da

America nieridional, com grandes progressos, porque lá não haviáo Caste

llianos, que nos perturbassem.

Limites do Norte.

Supposto dissemos,que a linha meridional divisoria principia do rio Ore

noco, com tudo depois sobreveio a França e Hollanda, occuparem alguns

paizes na Guyana, de que resultarão as duvidas entre Portugal e França

como adiante diremos. Toda a terra que ha entre o rio Orenoco, e rio do

Amazonas, dantes se chamou Guyana. Depois que os Europeos se senho

reurão das llhas Antilhas, onde habitavão os Indios Caruhybas, estes fu

gindo delles, para aquella terra firme, occupárão a parte mais proxima do

Orenoco, que é defronte de Castella do Ouro, e aquella parte da Guyna,

que occupárão os Carahybas ; delles se ficou chamando Carahybana. Os

Francezes entrarão nesta região em 169.23, e povoarão a Ilha de Cayena,

que esta em 5 gráos de latitude Septentrional. Os Hollandezesem 1655 se

apossarão della, e se estabelecerão em 1656. El-rei cliristianissimo em

1665, a restaurou por meio de Mr. de la Barre, e fez embarcar da Rochelle

para ella,uma boa Colonia. Os Hollandezes lhe tornarão a ganhar em1666,

e finalmente o vice-almirante de França, conde de Estrades,bateu aos Hol

landezes. e restaurou Cayena. Os Hollandezes se fizerão estabelecer mais

para o Norte da mesma costa,em Surinan,e occupárâo a boca do Orenoco.

Nas conferencias de Utrecbt, desde o anno do 1712 instava Portugal, para

que a França lhe desoccupasse as suas terras,desde ocabo do Norte, até o

rio Oyapork dito de Vicente Pínm, que está entre b' e 5° graos, corno

diz Mr. Reboulet. na vida de Luiz XIV.

Na paz de Utrecht entre Portugal e França, em 11 de Abril de 1713 desde

o artigo 8° até o 13° Sua Magestade christianissima desistiu para sempre em

seu nome, e de seus descendentes successores e herdeiros, de todoe qual

quer direito,ou pretençãmque pode ou poderá ter sobre a propriedade das

terras clianiadas do Cabo do Norte, e situadas entre o rio do Amazonas e
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o Oyftpock .lito Vicente Pizzzori, sem reservar nem reter porção alguma

das dita: terras.para que ellas sejão possuidas dali cm diante por Sua Ma

gestafle Portugueza. com todos os direitos de soberania. pozler absoluto.e

inteiro dominiowomo parte de seus lãstados.e lhe fiquem perpetuameilte, o

que el-rei de França reconhece pelo presente tratado,que as duas niargens

do rio do Amazonas assim do Sul, como do Norte. pertencem em toda a

propriedade. dominio e soberania n Sua .llagestade Portuguezznepromette.

que nem elle.nern seus descendentes, successores e herdeiros farão jamais

alguma pretenção sobre a riavegação. e uso do dito rio. Este tratado foi

ractilicado em 9 de Maio de 1713.

E supposto neste tratado não se declara até onde chegãmpelo Pará acima.

os limites de Portugal. comtudo como falla indistinctam ente em ambas as

margens e navegação. uso do rio foi visto conceder indifinitamente, e sem

limite. Porque da cidade de Belém até a cidade de Quito, que ficão ambas

debaixo quasi da linha equinocial. ha 1.300 leguas.tirando desta 200 que

tem Quito ue territorio ficão 1.100 leguas pelo Pará acima, até a Ilha dos

Homagas. que todas são do territorio do Pará. Estando Portugal sujeito a

Castellams Hollandezes estabelecerão uma companhia chamada Occidental.

esta companhia conquistou Pernambuco. Bahia o Grãa-Pará,e construirão

varias fortalezas por este rio êtcima. El-rci de Castella perdendo a coroa

Portugucza, fez um tratado com Hollanda cm Munster de Wesphalia aos

30 de Janeiro do 1658; no 5° artigo diz assim: os sobreditos senhores rei

e Estado respectivamente flcaráõ em posse e gozaráõ dos taes dominios.ci

dades. castellos, fortalezas. commercio e paizes nas Indias Orientaes. e Oc

cidentaesfiorrio tambem no BrasiLe nas costa de Africa e America,que res

pectivamente tcm.e possuem. nisto se comprchendem especialmente os lu

gares e praças. que os Portuguezes no anno de 1651 tem tomado.e occu

padoflierem a conquistar e possuir. E no artigo 6° diz : Entre as praças

serão comprehenrlidas as que os Portuguezes, desde o anno de 1651 tem

occupado no BrasiLaos ditos senhores Estados, como tambem todas as ou

tras praças que elles possuem ao presente, emquanto ellas estiverem em.

poder dos ditos Portuguezes.

Ecomo os dominios. e paizes. que os Portuguezes possuião no Brasil.

e occupados pelos Hollandezes` erão Pernambuco. Maranhão e todo 0

Grãa-Paráclaro está quehnvendotlastclla cedido de todo 0 Grãfl-Pflfá HOS

Hollandezes, já Castella.em todo aquelle rio. não tinha cousa alguma: 0 m8

nos os llollandezespois Portugal lhes conquistou em justa guerra; Segue-SB

logo que Portugal era senhor de todo o Grãa-Pará.alé onde se pode navegar.

E essa razão é.porque o padre Manoel llodriguesnfisitador geral dos Jesuitas

poMaranhãoma historia do mesmo Maranhâolib.1°cap. 7° diz queo territorio

Portuauease estende até :i Ilha dos Homagas 1 . 100 leguasda cidade de Belém

pelo Gfãa-Pará acima. até encontrar com o districto da cidade de Quito.

que são sómente 200 leguas ; esta era a nossa posse quieta. e pacrlica. por

mais de um seculo. Daqui se mostra, que quando os Castelhanos _no con‹

gresso. e rnnforencias. que tiverão com os nossos plenipotcnciarios. para

o tratado de limites do anno dc l750,tlc que fazemos menção. sc quelflvifl,
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tudo quanto havia por ella acima, era da dita linha para o Occidente, e

lhes pertencia. e que sem embargo. us Portugnezes ostavão de posse até

o rio lavary, que é mais acima do rio Madeira, que desagua no Grãa

Pará.

Além disso, é errado allegarem. que a linha imaginaria passava perto

da cidade de Belém. Porque é necessario, que respondão os Castelha

nos. desde onde principião a contaras 170 leguas, ou se hão de ser sómente

370.ou se hão de ser b70 leguas É' Se ellos principiâo à contar da llha de

Santo Antão. como querem uns, sómente 370 leguas, eritáo não ha duvi

da,que passe a linha pouco acima da cidade de Belém, e vai sahir ao rio

da Prata. junto ao banco, ficando o Brasil com Montevideo, e seu territo

rio, epara termos dahi para cima, nos havemos de valer rlo territorio da

Colonia, na conformidade do tratado de Utrecht. Mas se forem M0 leguas,

ainda que principiem de Santo Antão, então a linha passa mais de 100

leguas ao Occidente de Belém, e vai sahir ao rio da Prata. muito ao

Occidente da cidade de Buenos-Ayres, no rio Uruguay. e fica ao Brasil

tudo quanto ha deste rio, até o mar, e a mesma cidade de Buenos-Ayres ;

porém como nós contamos 470 leguas, porque assim o diz Marianna. e

Jaribay, autores Castalhanos, e as principiamos á contar da Ilha do Corvo.

segue-se. que a linha. vai na forma que dizemos nestas noticias, em 319

gráos ao rio Desaguadeiro. -

Questão de Limites. (l)

Depois da descoberta do Brasil, e de se ter percorrido as suas costas, co

nhecida a bondade deste immenso.e fecundissimo paiz, os reis Portuguezes

tiverâo em tamanha conta os seus limites. que jamais quizerão perder, o

que os seus naturaes tinhão descoberto, com tamanhos riscos, e inaudita

ousadia. Recorrerão a todos os meios para conservar a sua possessão,e foi

em tl de Abril de 1713, que definitivamente se determinou seus limites

Septentrionaesmediante um tratado de paz,e amizade,que se tevedazendo

se responsaveis as grandes poteucias da Europa.

Os Francezes tendo noticia do achado dos Portuguezesmo Sul da America

logo depoisovierão frequentar e couhecerãoa importancia do Brasil .tentarão

tudo.para seapoderarem clandestinamente delle. Os descuidos da Hespanha

permittirão que alguns piratas Francezes, possuissem o estabelecimento de

Cayena, unico que tiuhão na America. Lamartiniere no seu grande Diccio

nario Geographicomssim o declara,tanto no artigo Cayena,como no Guyana

 

(t) Não querendo entrar nesta materia só com a lição que possuiamos, recorrcmos

a amigos nossosmm quem depositamos a mais séria mufiançiqpor seus vastos conheci

cirnenlos theorlcos e praticos em diplomacia afim de que com segurança, pudessi-inos,

sem medo de errar, ventillar uma questão do maior alcance para o imperio e para os

Brasileiros, porque combinadas as idéazquãu rcccizimos da segurança dos nossos juízos.
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Franccza. Luiz XIV no apogêo da sua gloria de conquistadonqiiiz estender

os limites da sua mesquinha Colonia, para o lado do SuLatá as margens do

Amazonas. Fabulou direitos, e fez disso uma grande questão. Portugal re

sistiu sempre. as mesquinhas pretenções, do rei bellicoso; e foi em 1690

que se incetou em Lisboa, a negociação pela qual devia fixar-se os limites,

entre as duas coroas Franceza, e Portuguesa.

Em 1700, assignou-se em Paris um tratado provisorio, sobre os mesmos

limites. Tanto neste. como no anno anterior, a questao principal consistiu

em descriminar os rios, cujos nomes se invocavãmcomo sendo aqttelles,

pelos quaes .se divia fazer a delimitação.

Em 1715 no congresso de Utrechhos dous governos já mais esclarecidos.

sobre o direito de suas reciprocas pretenções. conoordaião, por tratado

solemnegarantido pela Grãa-Bretanha, que os limites entre as duas Guya

nas Portugueza, e Franceza, fossem descriptos pelo rio Oyapock ou de

Vicente Pinzon.

Pelo mesmo tratado, Luiz XIV, para que essa delimitação ficasse sendo

difinitiva e perpetua, e não pudesse por nenhum motivo, ser posta em

duvida, declarou expressamente, que cedia por si. e pelos seus herdeirose

successores, o direito,que suppunha ter ás terras do Cabo do Norte, á coroa

de Portugal.

Seria preciso torcer o sentido destas palavras, terras do Cabo do Norte

para lhes dar uma interpretação limitada, ao dito Cabo tío sómente, como

depois tem pretendido a França. As terras do Cabo do Norte, não podem

ser outras senão aquellas. que Íicão adjacentes ao mesmo Cabo. Pelo lado

do Norte, estas terras vão naturalmente até o Cabo de Orange. Portugal cs

tava já na posse dellas, quando o tratado se celebrou. A cessão pois, que

das mesmas terras fez Luiz XIV, não foi mais do que uma renuncia da sua

injusta pretenção.

As disposições do tratado de Utrecht ficarão em pé até o anno de 1797,

em que a republica Franceza achando-se em guerra com PortugaLnegociou

um tratado de paz com esta nação, pelo qual ficou convencionado. que os

limites entre as duas Guyanas partirião pelo rio Calcoéire ou dos Cal

oes.
ç Este tratado não foi ractificado,ou antes, não se trocarão as ractificações.

porque a Inglaterra á isso se oppôz. Lord Holland, em um notavel discurso

disse no parlamento britanico,que a ractificação daquelle tratado equivale

ria a entrega do Amazonas, e do Para á França. O directorio da republica

Franceza nestas apuradas circumstancias, em que Portugal tendia a incor

porar-se nos conselhos da Grazi-Bretanha, vendo que tinha passado o praso

marcado para a troca das ractificações, sem que a decisão Portugueza

houvessse chegado a Paris, por um decreto seu declarou nullo aquelle tra

tado. Tomou por este acto á si, o que já estava feito independentemente

da sua vontade.

Dahi por diante, a França,continuou a passar por todas as phases politi

cas. porque passava na sua gloria militar, a trazer á appello esta questão

de limites, no sentido de restringir as disposições do tratado de Utrecht,
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em seu favor. Ora, o rio Oyapock dito de Vicente Pínzon (1), não era um

só, com estas duas diversas denominações. Ora tirava da ortliograpliia da

lingua barbara dos lndigenas, que os europe- -s cscrevião segundo os sons,

que lhes clicgãrão aos ouvidos,coiiforiiie o genio da sua propria lingua,

argumentos, que levassem a recusar um rio, para por outro eiii seu

lugar.

Assim se passou o tempo, e atravessou-se as épocas famosas da republica,

do consulado, e do imperio. nas infructiferas negociações de Malrid,

Amiens etc., pelas quaes a França pretendeu sempre em vão curvar Por

tugal, nesta questão de liinites. ao jugo do seu poder.

Em 1808, o governo Portuguez, tomouá força de armas a Cayeiia Fran

ceza. Por occasião da paz geral celebrada ein Paris ein 18th, o governo

Iuglez, fez declarar no respectivo tratado, que o governo Portuguez cedia

á França a Cayena, que llie havia tomado. I). Domingos de Souza Couti

nho, conde do Funchal, ministro Portuguez em Londres, assignou aquelle

tratado,sem estar para isso autorisado com plenos poderes do seu soberano.

O principe regente de Portugal não o ractificou.

No aiino seguinte, no congresso de Vienna, essa entrega de Cayena aos

Francezes, foi consignada no tratado, como sendo voluiitaria da parte do

principe regente. Pelo artigo 107 do sobredito tratado do congresso de

 

(t) Este rio binome conhecido pelos naturaes por Oyapork, e polos ltoriiigiiczt-s e

liespanlióes sob o noine do navegador Vicente Pinson, que servio de liniitca do

Norte do Brasil, na convenção de Utreclit, ein consequencia da coniuucção-oii -foi

alterado em varias cartas geograpliicas francrvas.

Por não convlr a França, que o rio llyapock conservasse indlifercwemrnte as duas

denominações, attenta a rectificação do tratado de Utreriit,(qiie bem especificou os iiuii

tes), as separou a sen bello prazer. Os Francrzes para chegarem ao seu tim, se apa

ririnliárão com a coniuncçãodisjunctiva-ou-e casarão oiioine deViccnte Pínzoiuzoiii

o rio Calcione ou Calcoene oii dos Calções. Sendo a ineninai d`ollios dos Francezes i-tu. a

navegação do Ainazonainé bem provaveLque elles cm liusca do rio de Vicente Pinzon,

reconheção ser iião o Oyapock, nem o Calcione, e sim o Amazonas. e peça ao governo

brasileiro um negociador, que menos pratico na geograpliiu aincricana, ilie entregue

o soberano dos rios, como já se pretende.

O governo brasileiro que está por tudo quanto querem as grandes potencia: da

Europa (1) para coIioni-star o que se fez em prejuizo do llrawlLbiisca apadrinliar-se coiii

a conjunccão disjiinctiva. altvriiaiivzi-oii-(aut oii vei, seizuiido Cicero) sem si: leni

brunque nem o tratado de Utrecliufoi escripio em Iatim,e nem a coiiiniicção alternativa

- ou - dá como ditfcrciites o rio, que desde 1713 conservou aquellas duas denomi

nações nos tratados, visto, que esta conjnncção,é sempre cinpregâida para iiiarcar

separação clara, e precisa das ideas.

Desgraçadamente entre nós os estadistas, os homens politicos, não são conhecidos

(t) Emqiianto no Rio de Janeiro permaneceu uma esqnadrilha lngleza, a tripulação dos na

vios,sem a menor ceremonia se apoderou da ilha dos Ratos, para os seus usos, e com tai inso

Iencia,a tangerem com aiiieaças as pessoas,que ali tocavao. Era naqueila llha,onde os mercado

res de carne secca,pela proximidade da terra,ião lavar e estender' as carnes,qne principiavão

a damniiicar-se; e como erào taugidos dali pelos inglezes, tiverào de soffrer prejuizos. Por

muitos annos, em frente do Paço imperial, ermaneceu a Prisizanga lngleza, onde a vista

dos ininistros da coroa,erão presos e carrega os de ferros os Brasileiros, suspeitos no contra

bando de Africanos. Sem faltar agora do passado, não lia muitos annos que n irmao de um

conselheiro, que foi iiiinistro de llstado, virulentamente no Rio de Janeiro, foi sui-rude em

sua propria casa, pclos I-'rancczt-s. E oque houve por isso? nicaxr retornou..

48
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Vienna. foi «lei-tarado. que a entrega seria feita tomando-se por limites'

o rio Oyapock oii de Vicente l`iiizon, que está entre o quarto e u quinto

_____.`____--_`__

pelo; seus i-srriptos; a cabalinoii uma fai-.cãii é quem os iiidigiia; oii quandolhes con\éirl

aos seus iiiteri-sses o Jornal do Commercio (t) ou Correio Mercantil (2) os procla

(t) (t illustrado Sr. tir. .|. ltt. de M. redactot' daa Semana ›› do .Ioltrutno cosuiancio de t3 de

llezeiiitiri› de Mais, enjoado do estado administrativo por que tem passado, e vai iassandn o

IPINZ. faltando do dia em que publica qartigo, em seu estylo attico, escreve irstas pa avras me

Iltll üYUISI

rosr-sciiivruii.

Ilepois de escriptaa minha .si-ruins lembrei-me de_que me corria a obrigação de trazer ii

iltilepiiiiria dos meus Ieitormque liojee o dia em que a igreja festeja a virgem e martyr Santa

'i il.

Iii-ye ella por niuitas razões ser venerada, principalmente na cidade do Rio de Janeiro.

t-oipnii dia desta miraculosa Santa, a t3 de Dezembro, como hoje, que entrarão pela nossa

niagnitlca baliia no anno de t5t9 os navegantes Magalhãese Ruy Falleiro, que por essa razão

derão a esta o noine de bahia de Santa Luzia.

tisse nome foi depois trocado por outro, como foi pelo de ii Brasil ii o de Santa Cruz, com

que nos primeiros annos se chamou a nova terra descoberta, por Cabral.

Aléin deste titulo de recommendação, que para nos deve ter a mirarulrisa Santa, além da

honra e do cultoque nii-recøin as virtudes e omartyrio com que se illustrou, temos ainda

outras razoes para vencra-la mais que muito.

A virgein e inartyr Santa Luzia é a advogada da boa vista f quem padece dos olhos, quem

ufio vê bem ao iicrw, como ao longe, iiclia em Santa Luzia um recurso poderoso.

E' ella portanto uma Santa que os politicos, e os governos devem muito festejar para me

recer-lhe favores.

Cumpre ao ministerio actual, como a todos os nossos estadistas preparadores de reorganisa

cão c o fiituro mandar hoje acender velas nos altares da virgem e marl r Santa Luzia,

pe tindo-llies ao mesmo tempo que ella lhes abra bastante os olhos, e lliesdê t boa vista, que

llii-.s seja possivel ver bem ocaminho. que vãoseguindo ,uns e outros; na actualidade, e ainda

ninis o futuro, que se mostra um pouco nebulosa.

Estadislas que parecem atacadosde miopia,e' que mostrando não apreciar bem as circums

tancias do terreno em que pisão, por elle se arrojão ás tomas, estão no caso da uelles cele

bros bichinhos chamados i‹ gitiranaboias, ›› que voão cégos,-e que se esbarrão con risos muros

e iihstaculos que não vêm. _ _ _

A humanidade que ousa rebaixar os mais sagrados objectos, lembrou-se de dar o nome de

sSanta Luzia ao iii i-umento terrivel com que os antigos professores de instrucção primaria,

e mesmo de latim; fazião entrar a scienciii na cabeça dos meninos.

Esse nome dado à palmaioria explica as virtudes deste poderoso instrumento; porque:

paliuatoria abre avista a aquetles que não querem ver, eé o especifico contra a preguiça.

Assim, pois, se os nossos estadistas, quer empoleirados quer desempoleirados, quer velhos

quer novos, não forem verdadeiramente devotos, e por consequencia não merecereni que

por elles faça milagre a Santa Luzia do céo, não havera remedio senão appellar a imprensa

para a Santa Luzia da terra.

E então, raisiiironii ivsiiss. _ _

Possa a influencia benigna e milagrosa da virgem martyr Santa Luzia dar vista e juizo aos

homens que nos estão governandri, e aquelles que andão furiosos por nos governar, atim de

que» Brasil va prosperando, e se engrandecendo por todos os secnlos dos soculos. Amei»

32; O coiiiisio lsiicnrrii de t8 de Novembro de 1858, publica o seguinte z

soiviiro.

Moço que no Brasil vio a existencia,

Se de nobre ou escasso filho for,

Ha de em regra por força ser doutor,

'tenha ou nào tenha geito para sciencia.

Homem rico, mas pobre intelligcncia,

(labala em eleições, sabe eleitor,

Juiz de paz, depois vereador ,

E pensa logo em ter uma excellencia.

Para a provincial então levado,

Em corpo e alma governista inteiro,

Anda semprede um p'ra outro lado.

Vai assim ifra geral, mostra-se ordeiro,

Sabe iiiinistro, e por tim calie no seriado :

+ Eis fortnatlo o estadista brasileiro
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gráo de lzriliulr Norte. limilemqiir os Porliiyirzrs sempre sc ronsiilcrdrão

com direito, con/'orinir o sentiria do tratado de Utreclit.

Por este artigo t07 do tratado de Vienna, ficou evidente : t” que o

Oyapock ou Vici-,iite Pinzon é um s‹'›.e o mesmo rio. com duas diversas do

noiiiinaçöes; 2°qiie este rio está entre oqiiarto. e o quinto gráo de latitude

Norte: 3° que é por aquelle rio, e por esta latitude, que os Portuguezes.

sempre se considerárao com direitoni delimitação das duasGuyanas; e final

mente, quc nestes tres pontos, se acha encerrado o sentido do tratado de

Utrecht.

Por consenso de todas as nações signatarias do tratado de Vienna. ficou

definido o sentido do tratado de UtrocliLe o ponto da partida. entre o quarto

e o quinto gráo de latitude Norte. para a delimitação das duas Guyanas.

Não ficou porém tudo feito. 0 tratado de 28 de Agosto de 1817. entre a

França, e o reino unido ‹le Portugal e Brasil, veio fazer o resto. Por este

tratado foi ractificado, que o ponto de partida para a delimitação. era o rio

Oyapocknshamadu por outro nomc de Vicente Pinzon,nii latitude de quatro

 

ma. ou abate, como em tempos passados se fi-z no lialcão da loja de livros do f-illecirltt

P. da Veiga e neste caracter se toriião priii-iicias necessarias. No entanto os ttrãlldflt

homens do ItrasiLnão avuliãincomo corivinha ao iiaiz,porqiie não servi-in para os jogos

de interesses inaterlaes. oii de vis instrumentos de paixões meaqiitnhas.

Para confirmar o que levamos ditu. sobre a alteração das modernas cartas oii mappas

da America meridional fritas pelos France-res, passemos os olhos pelas cai tas oii inappas

dos geograplios imparciaeii. acerca dos limites do imperio do BrasiLpelo ladodo Norte.

CARTAS OU IAPPAS INGLEZB.

tft-Columbia rima South-America: In which it has been attempted to delineate the ex

tent of ourxnow edge of that contincnt. Extraoted cliietly fiomthe original niaiiuscript-niaps

etc.,otc. Digested and constructed bv the late eminent and learned geographer Lovis Stanislas

d`Arey de Ia Rochete. London, Published by \Vil|iam Fadens, geograptier' to tlis Majesty and

His Koval Higliness ti: Prince of Wales June 4 th 1807.

Na advertencia declara o mesmo Fadens que a Guyana llollandeza foi corrigida pelo map

mâinuscripto da tlfiliiriia do Surinham feito detnixii das ordens do governador Von Betten

rg. e accrescentêida pelo mappa de Berbice, Demerarye Essequeho, que havia sido superin

tendido por Bouchenvoeder.

Aqui se designa o territorio da 'Nova Andaluzia, dependencia do reino da Nova Granada

da America llespanholmde permeio. entre as fronteiras do Brasil, e as da Guyana Hotlandeza:

e determinada a linha de fronteira do tratado de Portugal com a França. de '29 de Setembro

de t80t, com as modificações do arti o preliminar de Londres do t" de Outubro do dito anno;

o rio e povonção do Pirara. com i o o 'l`acutii, se inclua na demarcação do Brasil: aponta

simplesmente. que os tlollandezes tinhão remontado o ttapunury: colloca as vertentes do Es

se uebo, coin a designação dos Indios .ttacuxis-no territorio. que declara tiaver sido cedido

a rança. pelo tratado referido. de ttltit. eqiie hoje, pelas estipulaçñes do tratado de Paris

de 28 de Agosto de tttt7, se deve rcputar de novo incorporado no imperio do Brasil. ‹‹ 0 teste

munho dcste mappa. debaixo de todas as considerações, éomcial. devendo reputar-ae ate

como um documento legal do proprio ministerioltritanico. n

T-Outlines of the iihysical and political divisions ofSouth America: delineatid by A. lir

rowsniitli, partly from scaroo and Original documents. published before the year IBOti. but

prineipiilly' from manuscript maps, and surveys. made between the years t77t and t806. cor

rected from the accurate astronomical ubservations tato. londomPiiblished -tth. January tttt I ,

by A. Arrnvrsmith: n. t0 Soho-Square. Hydrograplier to tl. tt. Il. the Prince of Wales.

N. It. a Tras addiçñes em correcção feitas nos anrios de tati t8t7. e t8t9. n

0 territorio designado como pertencente ao governo de (laracas. com o titulo de Capitania

general de Caracas, ahi continua interposto as duzis fronteiras da Guyana Hollandeza. aliasjzi

nesse tempo Ingleza. e o imnerio do Brasil : a serra Pacaraima fórma a linha reconhecida dos

limites do mesmo imperio. den'ro da qual (no seu dominioi se colloca :o Pirara. Izagoa .tmzii-ii,

rio llaliii etc.. oque e positivo reeontiecimeiito. que o gcograplio inglez de mais coiisiiiciia
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a cinco grãos ao Norte do Equador, e que deste ponto se tiraria uma linha

niailieiiiatica de Leste á Oeste, até encontrar o parallelo de 322 grãos de

longitude.

Depois destas disposições tão solemnemenle tomadas. e contratadas entre

as duas coroas Portugueza e Franeeza. com o consenso e garantia lacita de

todas as nações signalarias do tratado de Vienna. não restava nada mais.

senão concordaram as duas corôas, nos meios de fazer elfectivamdestruindo

os einbaraqos naturaes, que se oppuzessem a sua realisaçãri, as sobreditas

disposições. Toda a arguirierita‹_-:'io sobre o passado. era ja inutil e desne

ccssaria. O artigo 107 do trata-lo de Vienna, e as disposições do tratado

de 28 de Agosto de l8t7, assim o havião resolvido.

Eni fins de 18h] o governo Brasileiromandou plenos poderes á José do

Araujo Ribeiro, seu ministro na corte de Franc-repara concluir este negocio.

Era evidente. que semelhante riegociação, não podia versar senão sobre os

meios de fazer effective. o recíproco interesse de ainbas as nações. o que

já estava tratado, pacturrdo, convencionaJo. e confirmado pelo artigo 107

 

guiar-lidade, e por consequencia o seu governo, fazião de que taes districtos. pertenclão ao

rasi .

(lorivém com tudo notar as datas das addic ões e oorrecçõesque se dizem feitas; e ue a li

nha indicada para a ilivisaii do Brasil. do lado do Occidente. com a (lolonia Hollan eza. ou

Britannica, por entre os rios 'facntii e ltapunury, não é de iriodo algum admissivel. e não tem

u nieiror fundamento. 'Tras a iiirha da fronteira do Sul, pelas serras designadas do Acarahyc

Tuniucururá. sem que para isto haja tambem o menor fundamento, quando todos os ti

tulos legaes e publicos niostrão sera serra de Pacaraima, na sua prolongaçào para o Occidente

que forrrião a dita fronteira ; e quando é sabido e notorio, que as duas serras a ui designadas.

sao de differentes s) sli-ruas de iiiuiitunliazgque iiada tem corn a que os tratados eclarárão ser

virde fronteira aos dominios Americanos por este ladojsto é.as serras entre 0 Orenoco e o rio

Negro etc., etc. Neste uiappa, vein já a presuniida divisão da Guyana t-'ranceza etc. Recom

menda-se como essencial osias observações, para o uso que pode ter o sobredito mappa. que

nem por isso deixa de testemunhar o direito do Brasihaos terrenos de que Schionberg o pre

tende defraudar sobre o districto do Pirará, pode ser adinittido, no que e de direito positivo

para o Brasil, e o que niostra desconhecer. _

tim-A New tlhartof the (loastof Gu ana from River Berbice to Cape North and River of

Amazonas etc. London, priuted for lt. aurie and I \\'hittle-t79o'.que se comprehende no

t Cqimpleš Pilot for the \-\ est lndies etc. by the Iate Thomas .Ietfereyg geograpber to the King

oii on t ll.

Nestas cartas, não se indicão divisões, mas o ultimo posto dos Hollandezes. Beaumond,

até 5 grãos Norte, corillrma a idéa de nunca lerem vindo mais acima daquella latitude.

Estas tres cartas. todas de geograpnos oltlciaes. dispensão a referencia de uaesquer outras

publicadas na Inglaterra. como se ao as que trás Periekston, na sua Geograp ia, as dos diffe

rentes Atlas da geugraphia de Gut rie etc., etc.

“ CAITAS OU IAPPAS FIANCEZIS.

Como o geral dos geographos francezes. no que pertence aos pontos contestados da fronteira

do Brasil. são uniformes, seria enfadonlio fazer uma resenha de todas as cartas ou ma pas.

que tem-se publicado da America meridional. e por isso limitaremos seu elflcaz testemun o as

que julgamos, como prriicipaes.

l“-A carta qenérale de líimérique. comprehendida no - Le petit Atfas maritime etc.. por

ordem de Mr. ettuc de Clioisieul etc. nirnistre de la uerre et de la marine etc. por Bellin ITM

fol. Nas cartas 29. 35, e 46, do toin. _2° desta collecç o. temos a restricção da Guyana Hollan

zzi, o Tacutú e lllalio, ou .ltalit , no liiriite do Brasil. São iiisistiinos no exame destas cartas por

¡550 que basta apontar o_ seu testemunho sobre o nto de _\taho, pelo caracter otflcial, que

tem etc.. etc.. que no mais estao inteiramente abso utas.

rv-A carta de la terre ferme de ta uuyane. et du pays des Amazonas etc., par Mr. Bonne

etc.,e que é a carta XXXVII do Atlas moderue. seconde partie, contenant les cai-tes de details

etc.,avec .ippiovation cl izrivilcac du Roi-A' Paris t77t. _ _

v--A carta da America nieriditinal, pour fhistore generate des voyages etc., ahi collotra a
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do tratado de Vienna. e pelas disposições do tratado de 28 ‹le Agosto

de ltfll7,qiie constituirão o direito definitivmsobre taes limites. As confe

rencias entre os plenipoteuciarios do Brasil, e da França, não tiverão

andamento; a iiegociação ficou interrompida logo na primeira. ou na

segunda.

As negociações sobre os liinites das duas Guyanas Portngneza e France

za. podia ser considerada, concluída, e definida, do mOIlO 0 mais claro e

positiviua satisfação de ambas as partes contratantes, pelo tratado celebra

do em Paris aos 28 de Agosto de t8i7; do qual, o artigo 107 do tratado

geral do congresso de Vienna. foi o preliminar, e o tratado de Utrecht,

assigiiailo entre Portugal e a França, o fundamento. Depois de mais de

um seculo e meio, da mais bella perseverança dn parte do gabinete Por

tugucz, na sustentação de seus direitos, o resultado iiaio podia ser mais

Srltlsfdlüflii.

Naio podia haver a menor duvida, sobre o que restava á fazer. depois

da rectificação do supra-inencioiiado tratado de 28 de Agosto de 1817. O

 

Guyana lfollandeza, rodeada da Hespanhola. 0 Tacntd, por inteiro no Brasil, eas vertentes

do l-lssequcbo, dentro da linha do Brasil etc.

.lv-A carta infiiulada- Carte du Nouveau Royanme de (Ii-enade, de Ia nouvelle Andalousie

et dela (äuyeiie, avec les pays liinitrophes qui en sont au sud, parlllr. Bonne, ingéniour h?

drogriiphe de la marine,-e ue e o mappa 3l do Atlas,-pour l`histoire philosophique et i

tique es etablissemens et u Commerce des Europeens dans les deux lndes, do Ab de

Itaynal. Esta carla e positiva nos restrictos limltes,em que circumscreve a Guyana Hollandeza,

que deixa circuladu do territorio do reino da Nova Andaluzia, toda limitada ao Occidente, a

margem direita do E uebo, mas soquatro grãos e meio de latiude. Norte. A carta seguinte

n. 3? vai neste accordo. preciso advertir no caracter ofllcial, que tem as sobrcdifas cartas,

conforme a ad vertencia, que lhes precede.

àv-A carta d`America nieridional do-Àtlas Eno clopédique etc. par Mr. Bonne, ingénieur

hydrographe de la marine, et par Mr. Desmarest e lacademie royale des sciences pour les

cartes de la geographie. _

ifaris, f787.-E` o A'.|as da Encyclo dia methodica, e que tem, como autoridadeclasica,

Principalmente pela declaração,que azem os sobieditos geographos de lhes terem sido fran

queados os archives offlciaes do governo. A carta 109 do reino da Nova Granada etc., étao

POSIÊIVG. que parece não nos dever restar outra cousa mais, que_ recommendar muito o seu

exame, como abonador dos melhores argumentos, á favor do direito do Brasil. No texto a que

se refere a dita carta, é para observar, que apenas da á Colonia Hollandeza trinta leguas; que

lhe nota no sertão os negros fugitivos, ou subli-vudos; e finalmente, queo volume da geogra

pliia, que lhe serve de texto. foi impressa em Paris no anno de f188, e e ifedicada ao conde

de štloiitinorin, ministro e secretario de Estado dos negocios estrangeiros de França: oque

lhe abona caracter official. _

fio-tl ma pa, ou carta I07, do bem conhecido Atlas de Mentelle, trás o Amiicu na demar

Oütiäii liiasilgira, assim como todo o rio Tacutu, rio Parinia, ou Branco etc., e limita a flolouia

:10 litišideza até 5 gráos de latitude, Norte, com divisão das montanhas segundo os tratados de

iliii sem., etc. _

N- B. 'tambem trás o equívoco de reputara serra de Tamaraque, prolongação da Pacaraima.

7°-Amerique ou lmles orcidentales, avec les nouvelles découvertes du tlapitaine Cooa etc.

par (2. l-`. llelamarche geograplie et successeur de Robert de Vongondy. A Paris,f8f2- na sua

mesma menor dimensão, põe todo o rio 'facutn no Brasil. Í

8°-L'Amérique divisee en ses pi-incipaiix Etats. Dressue düipres les riartes de Mr. Bonne

hydroeraphe de Ia marine. A Paris chez Delamarche, RÓUãFHPlIÇ. Rue db TUI" Sl- Jacques

lbmprehende todoo 'racutiL com o Lago Amacii no Brasi , assigna a linha da fronteira do

Brasil, pelo Norte do rio Branco em tgraos e to minutos latitude norte, deixando no Brasil to

dos os terrenos em questão.

ev-imrie azxmérique divisée en ses prinei zm stats. avec les noiivelles décoiivefwfl etc

par l. B. Nolin, geogranhe. A Paris chez Mond ave etc. f79l¿ Todo o ri_o Brancmlãkfl Àmflfilh

vertentes do Essequebii, sao oorrespondidos na demarcacao do Brasil, que assigna por este

lado com 5 grãos latitude Norte. _ _ _ _ _

tilv-Carte do Hmérique sepientrionaLct méridionale, ou se trouvent les trois Voyages de

Coolir etc. par llerisson, Eleve de Bonne etc. f82f. A Paus chez Basset, rue St. Jacques crc
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conselheirii Antonio .lc llenezos Vasconcellos de Drummond, por o-'rcasião

de se mandiir plenos poderes ao conselheiro José de Araujo Ribeiro. para

concluir em Paris esse negocio, em uina memoria lucidiiinentc cscripta,

que ollereceii ao galiinete imperial, demonstrou de modoá dissolver todas

as duvidas, que tal negociação não podia ter por lim senão, o ajuste dos

meios de ser posto ein execução. o quo já se achava pacluailo pelo artigo 107

do congresso de Vienna, e. pelo tratado dc Paris. de 28 de Agosto de l8l7,

que haviiio dissolvido :odas as duvidas, até então existentes. e chegado en

tre as duas coroas. Franceza e Portugiieza a um accordo defiiiitivo, com o

 

Ahi se indica a mesma divisão ao Brasil, estabelecendo no seu territorio as vertentes do Esse

q iebu, com os Macuxis eto. havendo de permeio entre a tlolonia Hollandeza e o Brasil, os tcr

renos da Nova Andaluzia etc. _ _ _ _ _

Ita-A planta oii carta XXXllbNoiivel Atlas universal-Portatil : Troisicme éditton etc.

Paris l8l7, aquella mesma divisão indica. _ _

't2°-A carta dülnierioa meridional _do Atlas olassique ct iiniversel de geographie ancienne

et m oderne par Andriveau-Goujon, iii no anno de 1840 contirma essa mesma divisão.

lIw-Na carta do _AtIas classique et imiversel de geographie ancienneí et moderno par I.. I.

Lapie, dedicada ao imperador Napoleão, na sua primeira edição: e adtfltado entao para uso

das molas particulares e para os Iyoëos z isso mesmo se observa, assim na dita primeira

edição, como nas mais que siibsrquentemi-iitc tem tido.

lto-Montelle no Atlas com que acompanhou o seu curso de oosmograpliie etc.,na planta ou

carta XVII, iiidica o riu-saio, com a indicação da restriota limitação iiidicada nos estabeleci

mentos da Guyana Ilollandcza etc. Isto nas suas diilerentes edições etc. _ _

tão-O mappa da Anierica iiieridional da geuaraphia universal de Adriano llalhi, publicada

em Paris no anno de 1838, trás a divisao ou fronteira do llrasii, pela serra Pacaraima, seguin

do porém as ideas de Humboldt (que ccmpetentemente se mbaterao), apresenta como Estado

separado, a râãii de territorio donde sahem as vertentes do Essequebo, comprehendido

entre os monos e Acarahy e Tomucuraqiie etc. _

¡60-0 .lbrcgé de xéographie universellc,mis en ordro par une Société de géographes, Bru

xelles 1829.1 paz. 47! indica os limites do Brasil, pela latitude do t» gràoflorte, e sua divisão

pela serra Pacaraima, etc.

cut-us acusam/is, Armlíiiis i: rnuixas.

to -A carta ue Philippe Fer-nin tras na parte da description de la Colonia de Surinhaem

Amsterdam t7 '9, restringindo osilimites da Guyana Hollandeza il linha dosposlos lortiticados.

äo-A primitiva carta intitiilada-ltelineatio omniuni orarum totiusaustralis part s Ameri

cm, dicttn Peruvianma It. de la Plata. Brasiliam, Pariam etc. A-Arnoldiis l-'Iorcntius ete.,

lille tšfllâouldegäitoscretiiitos pela sua lldelidade restringindo a Guyana ao Norte da sem de-,

signa- e imi issimo ermo.

EP-A carta de 'Theodoro de Bry, intitulada: Americas Tertia parte memorabilem provin

ãiizllgrasiliiiaa etfiésFrancefort 1692, designa a Caribana restringe as Guyanas etc., prescreven

o- es os imi .

4» -A carta da America do Sul lntitiilada z Charte von Silo-America etc. de Conrado Man

nert. l803, tráso Tacutu com todas as suas vertentes no territorio do Brasil. com a inter

¡ärâsição da anna" frránteiri: para a da Guflpanp tlllollandeza da província de Andaluzia, e que,

a ,m eser o an eza, em carac ero oia e c.

5°- L`Amerira niéridionale nuovamente tlorretta, et aocrescinta secondo la relatione piú

moderna f-to. data en luce Gio. Giacomo de Ritssi, in Roma nella sua stemperia etc. anno 1677.

Ahi olfuece a linha da fráinteä-a dorlirasil Ipelo lNorte do Lago de Parima, isto é, cobrindo os

tcrritorios ue se reten em is u ar ao rasi .
Hstadríartg aá-,lia-Íse tamherài ngllllercurio Geographioo, ovoro guida geographica in tute le

iarti e mon o, do mesmo ossi e c.
i 6°-A carta du Parou ot Brésil Sen. de tierra ñrme de Guvana etc., par le senhor D. Anvil

le-Venise par Plantini l772,põe o Pirara oom as vertentes do Rapunury no Brasil.

A visia destas cartas, quasi afoiitameiite se pode julgar, som a menor discrepancla, o ooo

senso dos geographos a favor do Brasil, nos pontos de ue se lhe faz opposiçao.

O testemunho das cartas hespanholas, tambem :era . na interposição que estabelecem dos

territorios da fronteira do Brasil, com a Guyana Hollandeza assàs limitão a costa: não

espcciñcamos semelhante testemunho, como taiiibem odas cartas portuguczas, em razão

rla duvida que pode ter sua imparcialidade, quando foi no desinteresse ou livrr iipiniãri de

eeolllraphiis. que tlrmamos toda a torça do argumento a que esta pequena resenha serve de

coro ario.
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t-.ntlsciiso e garantia lacita, de todas as nações signatarias do congresso de

Vienna.

O conselheiro Drummond.na mencionada memoriaalescnvolve com desti

riedade. franqueza e lealdade o plano, que deve seguir a negociação. e con

clue com uma cynopes da convençãmque se deviu celebrar para fazer el`l`ecti‹I

vus as disposições flo tratado já citado. de 28 de Agosto de 1817 (t).

Oliservou então o mesmo conselheiro ao iiiiiiistro, que dirigia a pasta dos

estrangeirosfllureliano de Souza e Oliveira Coutinho,que depois foi visconde

de Sepitibznqiie não era convenieiite,que tal iiegociação fosse tratada em Pn

ris, porque ali.o negociador brasileiro, se acharia isolado. sem conselho. o

muito longe da sua corte; emquanto que o negociador Francez, se achava

no meio dos arcliivos do seu governo, o rodeado de direcção e conselho.

0 melhor modo de sahir deste embaraço. consistia ein chamar a negociação

para o Rio de Janeiro, e no caso de não annuir a Françina esta proposta.

indicar então a escolha de uma cidade neutra. e mais equidistante pos

sivel, das duas capitaes do Brasile da França, para a reunião dos respecti

vos plenipotenciarios,e séde da negociação; e para que Lisboa,cra a cidade,

que mais amplamente satisfazia a estascondições.

O governo Fra cez não concordou com a primeira parte. que diz respeiJ

to é ser a negociação tratada no Rio deJaneiro; mas veio por Ílm a concordar

como é publicamente notorio, que Lisboa fosse a cidade neutra, onde se

reunissem os respectivos pleuipotenciarios, para o indicado tim de concluir

a negociaçao.

Talvez fosse devido a estas precitadas ponderações, que subirão a deci‹

são do governo. o nenhum resultado que teve a intempestiva negociação de

que fora então encarregado, o conselheiro José de Araujo Ribeiro. (2)

Correrão os tempos. e em principios de 1855. o governo do Brasil. pro

vocado pelo Francor., julgou opportuna a occasião de renovar aquellas ne

gociações, as quacs se achavão no satisfatorio estado, que fica acima rele

 

(1) Veja-se esta notavel memoria que se acha no archivo da secretaria dos negocios

estrangeiros, da qual temos á vista a cdpimque pertenceu a um tiiiado ministro de Es

tado a qual adiante fielmente transcrevcrerrios.

(')) Foi ão as liistrucções, que levou oconsellielro José de Araujo ltibeiro. dadas pelo

ministro Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho (que temos a vista uma cópia) para ng

gociar os limites com a l-'rançn ,compostas de quatro proposições. Asduas priineirasmar

cão o limite,oom mais oii menos obllqiiidade,para o SnI.pelo Oyapock. A terceira otferel

ce oCauipoureJicaiidoporémo territorio que vai da sita margem esquerda ao Oyapml;

neutro,e a pesca deste ultimo rio._commuin as duas nações; a quarta desse ao Calsoene

ou Calçõe: com a mestria condição de ficar o territorio ao horte delle, até o Oyapggk

neutro,e a iuartzem do Calsocne pertencendo ambas exclusivamente ao Brasil.

Por um Post-rcriptum, suspende o ininlatroa execução das duas ultimas proposi

ções. ficando em pé, tão sómente a primeira e a segunda. Apezar de mallograda esta

negociação. o Brasil não ticou compromettido. como acontcceii ultimamente. José do

Araujo Ribeiro, tcom as instrucções do ministro Aureliano) teve bom tino, porque não

quiz perder tempo, e nada fazer, emquanto que o ultimo iiegociadonsob a direcção do

ministerio do marquez de Paraná. e com os dous ministros dos negocios estrangeiros,

ganhando tcmpmdeiiiou a negociação senão perdida, ao mcnos em :al estado, que so

Deos, é qucin a decidirá.
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rido(1).Nomeou-se para esse fimum membro effective dos conselhos da cos

rôa.e ex-tnittistro de Estado, por mais de uma vez,dos riegocios estrangeiros.

Esta nomeiação, foi pomposamente participada á Assembléa Geral Legisla

tiva; e o nomeiadmera a alta intelligencia predestinada, para a conclusão de

tão grande obra (2).

Nunca houve esperança tão altamente proclamadacomo csta,que cncerrava

na alta capacidade do negociador escolhido á solução de um negocio,que de

pois de seculo e meio de existencimainda precisava, que lhe puzessetn o re

mate! Nas duas camaras legislativas, nem uma só voz se ergueu para pedir

explicações ao governo, sohre a missão de que fõra encarregado o escolhido

negociador. Passou,como um negocio deexpedienteque a ninguem importa.

Fora das camaras, é que o negocio foi considerado e censurado, por aquel

les, que não nutrião as mesmas esperanças, de que o ministerio se achava

possuído.

O reparo que fizerão, foi relativo ao lugar da negociação. Não podião

comprehender a razãmpela qual o governo imperial preferia Paris a Lisboa,

quando com tanta sabedoria, havia insistido para que a negociação fosse

para Lisboa, e não para Paris. A resposta que se dava á este reparo, tinha

por fundamento, a grande capacidade do negociador. que por si só. esem

o soccorro de mais ninguem,podia discutir, e levar de vencida todas as ob

jeções,que lhe fossem apresentadas por parte do governo Francez.

0 Sr. Paranhos annexou ao relatorio do ministerio dos negocios estra

geiros, apresentado (3) áAssembléa Geral Legislativa, na sessão de 1857, o

protocolo da negociação feito em Paris. Este protocolo, que é o que nos

serve de assumpto ao presente capitulo, revela um acontecimento de gravís

sima importancia; e o negociador em uma carta, que publicou no Diario

do Rio de Janeiro, por occasião de ser censurada a sua negociação pelo

Correio Mercantil, revela outro acontecimento de não menos gravidade,

o grande ponderação.

Dessas revelações veio ao conhecimento do publico, que o governo do

Brasil abandonou.setn scr para isso constrangidopor força irresistiveLtodo

o direito, que tinha a linha de limites, que estava pactuado pelo tratado do

congresso de Utrecht,confirmado pela disposição do artigo 107 do congres

so de Vienna, e ampliado pelo tratado de 28 de Agosto de 1817.

Nos plenos poderes, conferidos ao negociador Brasileiro, e annexo ao

 

(t) A occasião não podia scr mais inopportuna. A França se achava então estreita

mente ligada com a Grãa-Brrtanhano empenho dos commons esforços para impedir a

realisação dos projectos da iiusaia no Oriente; e a Grãa-Bretanlia se achava,como ainda

se acha. constituida na obrigação de garantir as disposições dos tratados, que descre

vem a linha de limites pelo rio Oyapock ou de Vicente Pinzou.

(2) Veja-se o relatorio do tninisterio dos negocios estrangeiros, apresentado ao corpo

legislativo na sessão de 1855 pelo visconde de Abaeté.

(3) Este protocolo, que appareceu apenso ao relatorio do Sr. Paranhos, foi em

lingua franoeza, para deste mode passar desapercebida a sua leitura entre o povo

Brasileiro; porém nos como ltistoriador, não podemos deixar de o atialysar, visto que

a negociação que se fez prejudicou aoBrasil na sua ititegridadc, ein não menos de srs

senta lcguas de seu territorio como se terá das nossas razões.
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mesmo protocolo. expressamente se declara. que o negociador ia autorisa

do a negociar um tratado; que /ixe rlr/iriilirriiiiriile os limites entre o Ih'‹i‹

sil, c a Guyana Francesa. (tra. pelo tratado de UtrocliLlicoii assentado quo

esses limites delinitivos. seriíio pelo rio Uyapock ou de Ticenle Piiizoii. Pelo

artigo 107 do congresso de Vieiinincoiii o ooiiseiiso e garantia t.-i‹-,ita,dc todas

as nações signatarias do tratado geral do iiieâniii congresso. ficou reconhe

i~ido,estileiiiiieiiieiite declarado, que o rio Oyapiudt. do congresso de litrei-lit.

achava-se situado entre o 1+” e o 5° grau de latitude Norte: e pelo tratado

de Paris, de 28 de Agosto de 1817. coiiveiicioiiarâo os dous governos Por

tiiguez, e Fraiicez. que. da einliiicõiilura do rio Oyapock, que esta-i entre o

4° e o 5° grau de latitude Norte, se retirasse iima liiilia iiiatliiamatica do

Leste a Oeste, até encontrar o piirallelo de 39.2 gráos de longitude, da tlliu

de Ferro etc. e que esta.seria a linha divisoria. ou de limites,eiitre as ditas

Guyanas. Portugueza e Franceza. Parece iiaila liaver de niais claro, mais

positivo, e nem mais teriniiiiiiite do que esta designação dos liniites, so|ein~

nemente pactuailii pelo ininiicioso trabalho de niais de um seculo. entro

duas nações, ambas zelosas. pela sustentação dos seus direitos.

Abandonar, como fez o governo do Brasil, esses direitos sustentados com

tanto custo, passar a esponja, com grande dexar. sobre 150 aniios de no

-gociações honrosas. para principiar de novo uma discussão, tanto mais

Vescabrosa, que so. acha já envolvida ein muitas outras erradas supposiçöes.

que o tempo não tem podido esclarecer. é cousa que se esta vendo, mas que

'repugna a razão, e ao hom senso acreditar l .

O negociador Brasileiro ria sua já citada carta, impressa no Diario do

Rio de Janeiro diz, que o tratado de Paris. de 28 de Agosto de 1817. fora

annullado por iiiiciativa de Mr. Guizot; mas não declara o nome do ininis

tro Brasileiro, que aniiuiu, a essa iiiiciativa de Mr. Guizot. c concordou

-na abolição do tratado. Seja elle quem fôr, não hesitamos em declara-lo

traidor a iiaçán.

Cumpre iiidagar a razão, em que se fundou o governo do Brasil. para

aceitar a insolita proposição de Mr. Guizot. que tinha por fiui encetar entro

'a França e o Brasil, uma iiova discussão franca e leal. sobre os limites jii

`pactuiidosai contratados. entre as duas iiações.

Desde que o Brasil aceitou esta insolita proposiçío, e mandou para

Paris um plenipoteiiciario para po-la oni execucao, renunciou tacitamentcos

seus direitos á Iiniia fronteira. de que estava de jiosse. ein virtude dos iiiais

solemnes tratados, e garantida pela Grãa-Bretaiiliii, e pelas outras potencias

signatarias do congresso de Vienna.

Um acto pelo qual o Brasil decahiii de um direito adquirido. e solemne

mente garantido, iiát) deve passar desapercebiilii; pel0 Cüfllfllfllt» ÚGVB Sfif

`examinado para se conhecer as causas. que o determinante.

Do protocolo das conferencias de Paris. de 1855 e 1856, e do memo

randum,com a data de 15 de Junho de 1855. se vê : que a insolita propo

fsiçiio de Mr. Guizot,foi feita ao governo do Brasil. no lim do anno de 1841.

A esta iiisolita proposição, o governo do Brasil respondeu, que ja tinl a

determinado autorisar ao conscllieiro José de ztranjo Ribeiro, seu niinistro

is
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em Paris. a tratar nesta corte. deste negocio de liinites. Em 18h17. recebeu

o conselheiro José de Araujo Ribeiro. os respectivos plenos poderes. A no

gociaçño foi erica-tinta com grande morosidadcnecahida no esquecimcntinnño

tendo liatvido entre os plenipotonciarios mais de uma,ou duas conferencias.

NU Primeiro de Maio de 18/43, celebrou-sc o casamento do principe de

Joinville com a princczii Brasileira a Sra. D. Francisca.

Que ¡Illlucncia pode ter naquella negociação, «ste régio casamento? 0 go

verno do UHISlLn-'ilt occeitoii immediatamente a insolita proposição de Mr.

Guizot, porque, se a aceitasse, não teria respondido, que antes della, ja

liavia arttorisado ao conselheiro José de Araujo Ribeiro. á tratar desse ne

gocio exigido. A aceitação devo por tanto ter sido feita alguns inezes

depois, isto é, no intervallo, que decorre do meiado de 1842,00 1.° de llrlaio

ll" 1353. (lift em que o casamento foi celebrado.

Para tudz-,deife haver uma razão. A da ignorancia, não rnilita a respeito

do governo do Brasil. O acto de acceitar semelhante insolita proposição é,

ou de summa ignorancimou de grande perversidade. Os tniuistros do Brasil,

naquella nefanda quadradizerão do czifamcnto do imperador, e dos de suas

aiigustais irmãas, uma espcciilriçãt) de sordido interesse particular. Não se

attcnden a mais nada. t) resultado não podia por tanto, ser satisfatorio ao

bem publico. Passamos porém um véo, sobre o que já não ha remedio.

Tudo quanto facilitou os nossos rninistros, a ncquisição de fitas, e presentes

das potcucias estrangeiras, sem nenhuma outra consideração, nem para a

felicidade futura dos príncipes, nem para o interesse do paiz, foi posto por

elles em execução.

Luiz Felippe, quando não achava em toda a Europa. uma princeza ca

tholica, que quizesse ligar a sua sorte. com a do duque de 0rleans,herdeiro

da sua coroa, sendo por isso obrigado n esposar este principe, com uma

princeza protestante, do mais insignificante estado do velho mundo, os mi

nistros do BrasiLofferccião á França. uma princeza Brasileira, para esposa

de um terceiro filho do mesmo rei Luiz Felippe! Tornarão como grande

honra, que a corte das Tulherias, aceitasse a otTerta, que elles engrande

cião, com avultado dote, em terras e dinheiro, concedido para âeotleetugi

o casamento! A côrte das Tulherias, quiz ainda mais, quit que ao Norte

do imperio, lhe fosse concedida uma grande porção do territorio, e dahi

veio, pelo que parece, a aceitação por parte do governo do Brasil.da insolita

proposição, áqne nos referimos, de Mr Guizot. Esta aceitação, foi pois

.uma condição do casamento da illustre princeza.

Pelo Sul,o contrato do casamento do principe de Joinville,com a princeza

a Sra. D. Francisca, ajuntava-se ao dote 9.5 leguas de terra, na provincia de

Santa Catharina. A importancia marítima da Ilha de Santa (Iatharina, como

sendo o ponto. mais saliente do mar do Sul, o posto avançado sobre o rio

-da Prata, corn os mais bellos portos, e proporções gigantescas para exer‹

cer predomínio naquelle manesta mostrando o alcance daquella doação.

Em dote, foi dado Bombaim a princeia D. Catharina, e a decadencia dos

itortugiiezes na India, data daquella doação...!!!

lr`elizmeittc os acontecimentos do annodet8fa8,limitzirãoo principede Join
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ville,ao papel modesto. de procurar com quem rxontratar em llamliurgom

estabelecimento de alguns colonos allernães, nas suas terras de Santa

Catharina.

Os ministros ‹lo Brasil. não se podem lavar da accusaqão. que pés» sobre

ellcs, de haverem sacrificado os interesses. e a dignidade da sua patria. aos

tnesquinlvos proveitos de urna fita, ou ‹le uma caixa de ouro estrangeira!

Dos plenos puderes pelo governo lfrancez, conferidos ao Sr. His de Bu

tenval, com a data de 3 de Agosto de 1855, para negociar com o plenipo

teneiario Brasileiro, um tratado de limites, consta. que esta negociação

fora provocada pelo mesmo governo Francez. A seguinte expressão incerta

nos sobreditos pleros poderes- les nëgociations ancienneirtcnt entamëer.

dont nous amu provoque' la rèprise -- não deixão á esse respeito a rnenor

du vida.

Pondo agora de parte, o criminoso absurdo de annullar o que já estava

tão vantajusamente feito. para entrar em nova discussãmsobre um ponto já

vencido, e sanccionarlo pelo tempo,e pelo consenso de todos as nações, re

presentadas no congresso de Vienna, passamos á considerar a marcha, que

levou. e o resultado que teve a negociação ultimamenteem Paris.

O facto de ser a negociação provocada pelo governo francez, e não pelo

governo brasileiro, punha o nosso plenipotenciario na vantajosa ¡iosiçao de

discutir, aceitar, ou regeitar as proposições, que lhe fossem feitas por parte

do governo francez, sem dezar para o presente, nem compromettitriento

para o futuro. ácerca da dignidade do imperio. 0 negociador Brasileiro,

porém, fazendo ao contrario do que devia fazer, achou-se em uma falsa po

sição, e comprometteu gravemente os interesses do Brasil, e a integridade

do seu territorio, e a dignidade de quem o mandou.

A missão do negociador Brasileiro, bem definida, podia ser crvtrrprehtrn-l

dida com clareza e exactidao; e consistia em notificar a sua chegada á Pa

ris, e declarar, que estava prompto á conferenciar com o plenipotenciario,

que o governo franccz houvesse de nomear, para tratar com elle, sobre o

assumpto em questão.

Depois que lhe dessem com quem tratar, a sua obrigação era ainda sim

ples e facil ; consistia tão sómente em refutar argumentos historicos, topo

graphicos e geographicos. de seu adversario. e reproduzir outros demons

trativos do direito cm concusso que tem o Brasil á sua linha de limites

traçada, e concordado pelos actos solemnes de 1713, 1815 e 1817. A dis

cussíro podia ser inova, mas o direito não, porque esse não prescreve.

Era ainda da obrigação do negociador (e ahi estava a parte mais impor

tmte da sua missão.) ouvir, aceitar, ou regeitar as proposições, que lhe

fossem feitas. Quaesqucr que ellas fossem. elle poderia aceitar uma, que

nao levasse a dilimitação, pela embocadura do Oyapock, que está entre o lt*

e o 5' gráo de latitude Norte, se para isso se achasse competeutemente au

torisado; mas nunca fazer essa proposição. No momento, que a fizesse,

dilatava as pretencõcs francezas, fazia impossivel, que a negociação se con

âluisse satisfatoriamente, e o que peior é, compromettia o Brasil, em seus

lrcttos.
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No correr da negociação não se marchon bcm.ao que nos parece em pre

sença do que veinos da leitura do protocolo .- comprometteii-se o Brasil, na

stia diIimitag-,ãii corn a Guayana Franceuna pontotaLqiie é preciso já iiniita

habilidade e um concurso de circnmstaiicias extraordinarias. para neutra

lisar esses coinproiriettimentos. que se criou em Paris.

O negociador Brasileiro, sendo ministro dos negocios estrangeiros. con

fessou no senado cm 1853. que não era forte nas etiquetas diplomaticas,

e coiiio aceitar em corte estrangeira um encargo de tanto pesol?

Para sollrenqiie em 1855 achando-se em Paris encarregado de uma alta

iriissào. conscntir em ser tratado pelo ministerio Fran-ez. diversameute do

que llie competia pela sua qualidade de cmiselheiro de listado. sienador, e

visconde corn grandeza! Ucoude de \\`alewski.tirou-llie a Excellencia que lhe

coinpetizi por tres diversos titulos. e pôz em seu lugar uni-rrous-sectro e

«lurinqne o riossoiiegorriiuloi' recebeu sem reparoniàti se leiul›ran‹lo.qiie elle

nao podia abdicar uui tratamento. que não cra seu pessoal. mas que per

tencia aos altos cargos da inouarchia Brasileira. de que estava revestido, e

que devia defender. e sustentar ein toda a parte.

Ja disswsinos que o tiosso plenipotencisirio no desempenho da missão de

que fôra encarregado em Paris, fizera em tudo o contrario do que devera

ter femea que esse modo de proceder prejudic0u,e eomprometteii o Brasil,

no ¡iresente e no futuro da negociação. .lrlostraremos agora us pontos em que

.se comprometteu ollrâisil.

A riegriciacâo era 'provocada pela Franca, ao negociador Francez perten

cia portanto, a ardua tarefa de encetar a tliscussào. O nosso iiegziiciador o

alliviou deste peso. e tomou para si o lugar, que pertencia ao seu adversario.

Foi um laço,que lhe armou o conde \Valevrski. como facilmente se depre

hende do conteúdo da nota` que o nosso negociador dirigi". 0 qll" WINS 6

vista. corn a data de 15 de Junho de 1855, ao mesmo conde de \Valevrski,

cobrindo o mcuioranduin. a que a mesma nota se refere.

Segundo a sitpracitada nota, o conde de \Valewslti couveitncom o nosso

plenipotenciai io,que fizesse este metnorandum, sobre o fundo da iiegociaz

ção. que elle conde de Walewski havia provocado. O nosso niinistro sem

salier airda com quem linlia de negociar. cahiu no laço que elle armou. e

fez o iuemoraiidum.

Este documento official. quanto á parte historica, é hom (l). Não acon

tece assim.quanto á parte diplomatica. Nestaniâo se houve elle hein : porque

diz.que a iiegociacão rai recouieçar pela interpretação do tratado de Utrecht:

e ao mesmo tempo aflirnia, que essa mesmo in-.mii-iaçãtr, que vai recomeçar

pela interpretação do tratado de Utreclit, já esta decidida pelo artigo 107 do

congresso de Vienna.

A esta manifesta contradição, respondeu o negociador Francm, que a

prova de que o artigo l07,do congresso de Vienna, nada havia deeidido,era

 

t1) Vidc adiante o Fompendio historico do occorfido nas medições etc. do con

scltieiro alanoel José Maria da (imita e 5á.que o transcrereinos do nianuscripto original

e inedilo.
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o at-ltar-se ali o pleni; otenriario Brasileiro, a discutir com elle, sobre a in-

terpretar-íto do tratado de Utret-ht.

Desde que o governo do Brasil, por uma fatalidadezque não tem explica

ção, atlntttdttrtou todos os direitos já adquiridos. e firmados, por tratados

solemtms. sobre a linha de limites de sua fronteira, coma Guyana Frunceza,

e concordou com a Françtmollâtr ao tempo do tratado de Utreclthpara entrar

em ttova discussão, árerra de um assttntpto já liquidado. não pode já deixar

de sugueitar-se ás cottsequencias do erro que conimetteu.

U plenipotencittrio Brasileiro fascinott-se com as cortezias do ministro

Francev, e das suas textuaes palavras. na nota de 15 de Junho de 1855,

dett claramente á perceber ao conde de Walewski,qtte o governo Francez,

rom pour-o custo conseguiria o seu intento L`aintable bímve aillance (sào

as lorntaes palavras) avec laquelle Votre Excellence daignu nfaccueíllír,

guandje [us lui présenter mes hommages, me fait espérer qu' e/lejelera les

ycur sur cette aƒfaire. aussitôl que ses graves occupatiorts pourront lc lui

pcrmcllre.

O conde de Walewski, tomando o pulso ao plenipotenciario Brasileiro,

tzottltecett-lhe a força, e não duvidou entrar em negociação. Na nota quo

lhe escreveu em data de 5 de Julho de 1855, negou-lhe ainda o tratamento

de lšxcellenciznque por mais de um titulo lhe era devido. Por esta nota dizia

o conde de Walewski, que não podendo pela sua gravidade, ser este negocio

tratado por troca de notas, o imperador seu amo, havia resolvido nomear

um rtegociadotzque fizesse verhalmentemom o nobre plenipotenciario brasi

leiro esta negociação. Sem reparo da parte do diplomata brasileirojoi aceita

a nota: e em lt de Agosto seguinte, participou o conde de \Vztlewski.ter reca

hido aescolha do imperador dos Fraucezes, na pessoa do Sr. His de Bu

tenval (f).

Em virtude desta participação, abriu-se entre os dous plenipotenciarioo

Brasileiro eFrancez, no ministerio dos negocios estrageiros, a 1' con

ferencia no dia 30 de A gosto de 1855, a 2' celebrou-se em 20 de Setembro,

e assim continuarão com maior e menor intervallo, até a conclusão da ne

gociação, que terminou na t5' em o 1° de Julho do anno seguinte. (1856)

durando 9 tnezes esse trabalho, que só teve em resultado, um grande dezar

para o Brasil.

Na 12' conferencia o plenipotenciario Brasileiro, que desde a sua chega

da a Paris havia tomado a iniciativa, em um negocio cuja provacaçítt) per

tencia a França, itnteutpesttvatnenttztomattdo o lugar do negociador Francez

a' quem pertencia fazer as proposições, propôz que a linha de litnites fosso

 

(t) Este diplomata france: serrio em Portugal e no Brasil, Butenval, é um homem

altito e orgulhoso. e ntais que muito atnestrado na diplotttaria. tloza da reputação de

saber mt-.i bout redigir peças olliciaes A ultima utissão que serviu foi em Bruxellaa,

aonde tzatott u governo com tanto desabrttttettto, que de continuo o ant-façam com

uma tntasão. A Inglaterra interveio atnigaveltttettte com o gabinete das 'l`ulhetias, e

este para saltar as apparcttcias, ttotttt-tttt o är. His de Butenval conselheiro de Estado e

deu por acabada a sua missão naquella corte.
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traçada pelo rio Cussipotiri. Dcclarnu no mesmo tempo, que fazia esta propo-`

siçzio, tornando sobre si a responsabilidade.

O negociador France: não quiz aceitar a olfortënque se lhe fazia, sem

expressa aiuorisnçêio do governo Brasileiro, por comer nella, n alienação de

uma grande porção do seu territorio. O negociador Brasileiro, pediu ao

Sr. His de Butenval. que fizesse de sua porte, uma contra iiroposição. Os

papeis assim investidos, o pleitipotenciario Francez foz a sua contra propo

sição, que foi tambem regeitêitlit pelo Brasileiro. A contra proposição do

plenipotencizirio ltrancez, levava a linha de limites pelo Carzipopouri. ramo

Norte do Aravary. Por esta linha de limites, perdia o Brasil tres gráos de

territorio, Norte Sul.

E' de notar,que o plenipotenciario Francez,por mais de uma vez declarou

expressamente, que a presente negociação tinha por fim tão sómente, lixar

o ponto da costa, pelo qual devia passar a linha de limites, porque, quanto

:i direcção da inesuia linha Leste-Oeste, ficava isso dqiendente de uma nova

negociação; eqiie o plenipotenciario Brasileiro, que vinha discutir a iutel~

ligencia do tratado de Utrecht (t), para se fixar a linha de limites,dcvia de

 

(i) 0 tratado de Utrecht, feito a 11 de Abril de 1713 errre Sua Mazestade Chlstia

llssitna Luiz XIV, rei de Fruuçõi, e sua Magestade Fidclissinta I). João V rei de Portu

gal etc. Em que forão pleitipotcticiarios por parte de Stia hlagestade Cliristianissimmos

Srs. Nicolau marque: de lluxi-lles. e Nícolão Aleuager; e por parte de Sim tlagcstade

Fidelis-ima os Srs. João Gomes da Silva conde de 'Farouca, e D. Luiz aa Cunha dit:

Art. 8” Mim de prevenir toda a occasião da discordia, que poderia originar-se

vntre os sulxtitos da coroa de França, e os de Portugal. Sua htageslatle Christiàinisútna

dcsiâtirá para sempre. conto agora desiste por este tratado, nos termos mais claros e

autlieiiticos, e com todas as cluusulas requeridas, como se elias fossem aqui iiiseridas,

tanto em seu ttome, como no de seus liertti-iros succcssores. e descendentes. de todos

os direitos e iirrtençocs, que pode ou podera |er,sobre a propriedade das terras deno

mhiadas do (hbo do Norte, e situadas entre o rio Amazonas e o Oyapoclt, ou Vicente

Pinzon, sem se reservar, ou reter alguma porção das ditas terras, afim de que elias

sejão para o futuro possuidas por Sun 'tlagestattle portugueza, seus licrdciros sticcvsso

res, e descendentes, com todos os direitos de soberania, poder absoluto, e inteizo

doniinirr, como fazendo parte dos .tenis Ilstaidos, e que ellos lhe Íiqtnsm pertencendo

perpctuamente, sem que Sua dita Magestade wrtitgueza, seus herdeiros. sutucesstircs,

c. descendentes, possäo jamais ser pertnrlmdos na dita posse por Sua Magcstade Chris

tianissiiiia, nt-m por seus licrdI-iros, sitcccssores e dcsccudrittr-s.

' Art. 16° E porque a muito alta, e muito poderosa prlnccza rainha da Cria-Bretanha,

se otIi-ri-ce, couro garante da itucira execução dente tratado, de sua validade e duração

Sua .Hatzmsiade (Lin istianissiinad- Sua lttagestadc portugurzapsceitão a sobredita garantia

com toda a força, e vigor para todos, e cada um dos artigos estipulados pelo presente

tratado.

.tnrioo 107 no Acre no cononasso m: vieira/t m: 1815.

Art. ¡07 Sun Alteza real o principe regente de Portugal e do Brasil, para mani

festar di- um modo incouleslavcl sua consideração particulanpara com Sua ltlttgestutle

(illristianlssnia. se ohrigti a rcstitttit' á Sua dita Mazestadc a Guyana Franccza, até 0 rio

(lyapoclt, cuja etnhticadiira está situado entre o lt" c 5° gráo de latitude septeutrional,

Iimite.qtn~. Portugal sempre considerotucoiiioo que fora lixado pelo tratado de Utrerlit.

A tipocn da run-vga desta Colonia á Sua ltlagcstade Cliristiaiiissitita será detcrniinatlâi,

dcsdc que as circumstancias o permiltircut, por uma cottvcuçãu particular, entre as
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finitivamentc. annuir a insolita pretençâio do plenipotcnciario FranceLqtte

cortava a negociação em duas partes,e atldiava a solução da segunda, para

depuis da cottqttista da primeira, ficando para tratado separado!!!

O plenipotenciario Brasileiro vendo, que o seu collega achava pouca a

porção do territorio do intperio.qtte elle gratuitamente lhe oiferecitne queria

muito mttis ainda. na mesma conferencia de '22 de Janeiro de 1856, aci

ma referida, declarou. que suspenditt os seus trabalhos, até receber novas

instrucções do seu governo, á quem elle passava a cotnmunicar o occorrido,

naquella conferencia.

Houve ainda, a pedido do plenipotenciario Francez, uma conferencia em

 

nlcutuflo utn ao nmms os Tsccsvnann um coaun no venceu., ns 1814.

duas cortes. e proceder-sedia amigavelmente. logoqtte for possivel, ft fixação definitiva

dos limites das ttuyattâts Portuguesa e Francesa, conforme ao sentido preciso do arti

go 8° do tratado de Utrecltt.

coxvttxçio cscssnson mr Pants zu 28 ns Acosro nt; 1817. sN-rns A vnsnçlt x von

recai., nr. our: soaÃo rcststrorznctsntos o voou: m: ntcusuzu, s rnaactsco Josi;

IAIIA DB BRITO.

Art. 1° Sua Magestade Fidt-ilssima, animado do deselo de dar execução ao artigo

107 do Acto do (longresso de Vieunmobrlga-se a entregar a Sua .tlagestade Citristianis

ma. no termo de tres mezcs, ott antes, se for possivel, a Guyana Francezruatéo rio

Oyapock. cuja embocadura está situada entre o lt° e o 5" grão de latitude Srptetttrio.

nal. e até aos 322 tzrzios de longitude á Leste da ilha do Ferro,pclo paralleto de 2 grãos

e 2h minutos de latitttde Septentrional.

Art. 2" Proceder-se-tta imntediatamente de ambas as partesá nomeação e remessa

de commissarios, para fixar diiiuitivamentc os limites das Gttyanas Portuguesa e

Franceza, conforme ao sentido preciso do artigo 8° do tratado de Ulrecltt: os ditos

commissarios deveraiõ terminar o seu trabalho no prazo de um anno, ao titais tardar,

contado do dia da sua reunião na Guyana. Acahatio este prazo,se os ditos commissarios

'não chegarem a cnncortlanas duas altas partes contratantes, procederaõ amígavelmente

a otttro ajuste, debaixo da mediação da Grãa-Bretanha, e sempre conforme ao senti‹

do preciso do artigo 8° do tratado de Utrecltt, concluido debaixo da garantia daquclla

potencia.

Art. 3° As fortalezas, armazens. e todo o material militar, serão entregues a Sua

Magestatie Cltristianissitnaôezttntio o in veutario mencionado no artigo 5' da capitulaçäo

da Guyana Francesa em i809.

Art. lt' Em consequencia dos artigos supra. as ordens neccessarias para se eifcctttat'

sent-rega da Guyana, as quacs se achão em mão do abaixo asâigttado. plenipotettciario

de Sua Rlagestade Fidellssitna, serão, imtnediatatnente depois da assiguatttra da presente

convenção, entregues ao governo Francez, com uma carta official do mesmo plenipo

tenciario, á quai seráittcittsa copia da presente convenção, e que fará conhecer ás auto

ridades Portugttczas. que devem entregar, no prazo de tres dias, a dita colonia aos

oommissarios encarregados por Sua ll-iagestade Christianissima,de a rehavercuuos quaes

lhes apresentarão as ditas ordens.

Art. 5" O governo frances. encarrega-sc de fazer conduzir para os portos do Pará

e Pernambuco, em navios, que tiverem effectuado o transporte das tropas fraucezas

para Guyanas, a guarnição portuguesa desta colouia, assim conto os empregados livres,

com todos os seus etfeitos.

O pienipotettciario de Sua Alteu ileal. o principe regente de Portugal, cedendo á

consideração da impossibilidade. em que se acha, de consultar a sua corttgcoum tam‹

bem (t dc retardar a obra tão salutar da conclusão da paz geral. declara que, pela laser.
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19 «le Fevereiro. na qual nada se alterou do que já estava decidido. ficando

tudo adiado para a volta do paquete, que trouxesse as novas instrucçötvs

do governo do Brasil.

Se o rtegociador Brasileiro. não estava pelas suas intrnct-ões atttorisado

ti fazer proposição, como e' que elle, de seu motu proprio. foi fazer uma,

pela qual ttfferecia sem nenhuma compensação. uma porção do territorio de

sua nação! O procedimento do plcnipotenciztritt Brasileiro, tnio tetn expli

cações. Os ministros Francezes, attendetttlo à qualidade pessoal do plenttto

tenciario Brasileirmcotno sendo membro saliente de utu partido politicmqtte

tudo sacrifica para a sustentação do seu predomínio, e deixando-se guiar

 

IXTIÁIIDO D.\ HISTORIA DOS TRATADOS DE PAZ. POI F SCIIOBLI.. CONSELHEIRO DIZ EI'

IÁIXADA DB QUA IAGBSÍADR BL-IEI DA PIUSBIA, JUNTO A CÚIITB DE FRANÇA TOM. 5°

ção do artigo 10,não se entende que se tieslste em nomt' da sua cortada latitude Sepfeth

trional. eutte as Gttyauas liurtugtteza e Franceza, limite que. lltu foi prcscripto nas suas

Instruccões. sem interprctatcão. ttent modificação alguma, ou como direito já recuultti

cido pelo tratado de Utrt-cltt, ou como indemnização das reclamações de Portugal ao

cargo da França.

-(Do Investigador Portuguez. Agosto de 183/4 n. 38 11,273.)

no. 78.

Logo que a iivspztnlta declarou guerra ã Grãa-Bretattha. exigia que Portugal fizesse.

causa commttm coma França, e com ella. contra aquella potencia. e ameaçou fazer-lite

guerra. quando á isto se ttetrasse. Utn exercito ltespottltol reuniu-se nas frontt-¡rtts do

Portugal, e o gabinete tlc LisboaJt-z preparativos cxtraordlttarios, c confiou a guarnição

doa seus exerritos a um general estrattg¬'‹›iro.o principe de Waldeclt. O atlmirante lnglez

Jarvis. que dt-pois foi nomeado Lord S. Vicente, entrou com a sua esquadra no 'lH-jo,

para proteger Lisboa, e descmbareott as tropas intzlt-,zasutue tiultão estado de. guarnição

na ilha de (lorst-ga. Etttretanto o tninisterio negociou com a republica Fraucrza, para

obter a paz; mas as cotidiçties. que quizerño impor-the, forão taes. que se tireft-rirño

as casualitlades da guerra. Todavia o cavalleiro Araujo de Azeredo. que havia sido eu

yizdo á Pam, aproveitando-se da necessidade dc tlinlteiro. que sentia a maioria do di

rectorio executivo, para fazer a revolução de 18 frttctidor. acltou o meio de zzonotuit

cm 20 de Atzosto de. 1797,com o ministro Iielacroix. um tratado de paz e amizade em

dezesete artigos. achando-se nos artigos 6. 7. e 8. o seguinte: Po tugabct-de á Franca

a parte da Guyana situada ao Norte do rio Calsoette, cujas embocadttrasn: curso inteiro

pertencem á França.

Tendo o directorio executivo approvado o tratado de 21 de Agosto» corpo legislativo

o ractificott em 12 de Setentbro. A corte de Lisboa não procedeu da mesma tuaaeirtt.

Uma esquadra ingleza. ltaventlo-se apresentado tliattte. dc Lisboa. occttpou o forte de s,

Julião, que doutina o porto, e ao mesmo temptno ministro da Grãa-Bretanlta rieclarou,

ue a ractificação do tratado com a França seria cottsitleratltncomo nm acto tlc hostili

ade. Em 19 de Outubro o almirante S. Vicente entrou no 'lä-jo, cont parte de sua tas

quadra. Portugal não tendo podido. em taes cirtrumstanciasnractilicar o tratado de 20 de

Agosto, o directorio executivo o declarou em 26 de Outubro sem effeito, e ordenou ao

ministro Portuguez. que saltisse do territorio da republica.

Neste comenos a noticia da conclusão da paz de Cam po-Formio, que deu ao directorio

executivo. a disposição livre dos seus exercitos. e as representações da corte dc Zllrtdrid,

que temia,qtte a França não t-xigisse a ¡tassagetii ¡wla iltespattlta de um corpo do exercito

destinado a obrar contra Portugal. tiverão bastante influencia sobre o gabinete Portn

guez, para inclina-Io a ae recouciliar com a França. com risco de se inintizar cont a

Grau-Bretanha. A rectificação foi assignada no l” de Dezembrme rentettida para Paris

'ao cavalleiro Azevedo, que não tlnhajaltido daquella cidade. Para po-lo em rstatlo de
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pela obliqtta dirocçãmque elle déra á presente negociação, entcnderãoúa en

lenderño bem. quo o plenipotenciario Brasileiro estava munido de poderes,

para ceder as pretenções Francezas. fossem,ellas quaes fossem e que esta

declaração de precisar novas iiistrurções, não era mais do que um subter

fugio para salvar a contradicção de outro, que havia feito, com apparentzia

de ser por sua conta e risco. (t)

As pretendidas instrucções, chegarão finalmente ao plenipotenciario Bra~

sileiro. Beunirño-se os dous plenipotettciarios em 27 de Maio de 1856, no

ministerio dos negocios estrangeiros.

Nesta conferencia, o negociador Brasileiro excedeu a tudo quanto se

podia esperar delle. São tão ttotaveis as palavras, com que abrio a cottfcreii

cia, sobretudo quando declara que o territorio Brasileiro. não eaíe a pena

que por elle se tenha uma desintelligencía com a França, que não podemos

resistir ao desejo de as transcrever neste lugar.

Eis aqui as textuaes palavras da M' cottferencia do ministro plenipu

tcnciario de S. M. o Imperador do Brasil em Pai isnptando tracta dos seus li

mites do Nortefixtrahidas do protocolo annexo ao relatorio domiuisterio dos

negocios estrangeiros assignado pelo Sr. .Iosé Maria da Silva Paranhos no

anno de 1857. Os Brasileiros attendão.

‹‹ Le plênipotenliaire brésilim déclare qu'il a reçu de son gouvernement

les instructions qu'il lui avait demaudécs et qu'il est à tnètne de poursuivre

la présente négociation pour y mettre un termo.

‹‹ Le gouvernemcnt de Sa Magesté I'Empereur du Brésil. a examine. avec

la plus scrupuleuse attentation, la discussion consignée dans les treize pro

tocoles précédentset tout en a roivant les dis ositions conciliatrices de son
plénipotentiaire et les efforts ¡qpudl fait pour tperminer la question par une

transaction admissible, il persiste dans la conviction du droit qu'il a soutenu.

(Test seulement cette conviction qui pouvait Pempècher d'accéder aux pro

positions faites par l'honorable plénipotentiaire français et de mettre tout de

suite un terme au seul différend que le Brésil a eujusqu' aujourd'hui avec

la France. Il ne peut céder, sans des raisons convaincentes, un droit sur

lequel le Portugal a insiste' pendant prês d'un siècle et demi, malheurcuse

 

fazer perdoar a demora. que tlnha tldo a ractlficação.envíztrão-se-lhe ao mesmo tempo

alguns milhõesde diamantes; as imprudenclas. que elle commctteu no emprego destes

tltesottros, excitarão o desgosto do ttovçrno Haucez, que. sob o pretexto de que não

estara revestido de caracter diploutatlco, o ft-.z prettdct' a 31 de Dezembro de 1797. c o

mcttett em tinta prisão, onde esteve dous meses.

Pelo tratado de Amieus assiguado em 27 de llurço de 1802. entre a Grata-Bretanha.

a republica Ftanceza, a llespttnlta, e a republica Batava, se diz no artigo 7° o seguinte:

a [ms possi-ssiotts et tt-rritoires du Portugal siuont mainteuns dans leur lntégrittfi. tel:

qu'ils étaient avant la guerw : ccpendant Ieslitttltes des tjuyanes française et portu

gaise sont fixéesá la riviere dfltraottari, dont Ia navigation, Íait importam, est dtšclarée

communeƒt la cessiou d'0livença en favcurdd-Ispagtte est rccounuemNo citado Scltoell

tom. 6 pag. M7.

(t) Esta maneira de fallar, muito contribuiu para que o governo Franccz insistissc

na mstcntação dc uma Iinltrt dc limites, iuteiratttctttt- iuâidtttissivel.

w
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mfnt san; rlierrlier ‹`i fírlairrii' et à le demontrør. comme il I`est fiujonrtf

Imi. Dans dc senililrib/es questions on petilt ransiget' pour enV finir. pour

ronsrri-ei- des relations tfamitie' qu`mi apprécie, pour na pa; donner lim

u' tles incsitttelligctices pour des objcts qm' n'en talent pas la peine; mais il

ii'est pasjtiste qu'une dos parties, qui a prouvé son droit, ic cède tout oiitier

mix prótcutitiiis de i`autre.

a t) plenipiitciit-iiirio Brasileiro deciarznqiie recebeu de seu governo us ins

trncçõcs,que lhe iorão pedidas, e que elias são a de prosegnir na presente

negociação para termina-la. (i) _

O governo de S. ill. o imperador do Brasil, examinou com a mais escrit

piiiosa attençãma (iisrussãti consignada nos trezes protocolos precedentes, e.

aipprovaiititi em tudo. as disposições conciliadoras de seu plenipotenciurio,

 

(t) Para dar ao leitor nina idea do Interesse. que tomavão os Portugueses pelas

cousas da patiia, aqui lhe daremos os trechos das cartas, que o celebre Brochado.

iiisigiie diplomata i'orttigttez,escrevcii para Portugal, extraliidos dos origiiiaes, que

párão ein nosso poder.

CURTAS E NEGOCIAÇI-lES DE JOSÉ DA CFYÍHA IIIKOCIIADO, DO CONSELHO DB SUA IAGESTADB

BL-RBI D- JOÃO V, E SEU ENVIADO EXTRAORDINARNI NA CORTE DA GIIÃA-BRBTANHA,E K0

MESMO CARÁCTER NA COIITB DE FRANÇA. PELOS ULTIMOS ANNOS DO IEINADO DB IZL-RBI

o. ri-:oito n trrc. (t)

Carta QB-lmndres em 211 de Janeiro de 1713, ao Sr. Diogo de Mendonça Corte Ilcal.

I~'.ii não tive ainda iiora para a conferencia, (tratava-se do ilrasii) nem houve tempo

para ella. 0 secretario de Estado me pedio um extracto dos tratados provisiouaes do

Miiraiilião. e sobre a Colonia do Sacramento. que ltie mandei liuritciii. e mostrei com

tlistiitcçãti e clareza. que o Sr. rei D. Pedro. no aiinii di: 1699, cotiviera coiii eI-rei de

França, de se abater da antiga posse das terras .sittiadiis entre o rio Oyapoclne o Cabo do

Norte do rio do Amazonas inclusivamente. Que 0 dito rei de França se. alistivcra

tambem da posse que pretendia ter nas ditas terras, e que esta abstenção duraria.

emqiiantizo direito de ambas as partes fosse niais amplamente iiistriiido Que em

virtude deste violento accordmsaiiiräo os Portuguezes daquella vasto paizflesiimptirando

os iiigares e as aldéas, que noite liavião edificado desde o primeiro descobrimento do

ltrasil. e demolirão os fortes, que guardavão a praia pela entrada do Amazonas, da

parir-_ do Norte. em grande prejuizo c pouca segurança do Estado do Maranhão, aonde

os ifrancezcs pretendiãti algum estabelecimento. para se introduziram tio centro do

llrtisil.

lia mesmo sorte referi a substancia do tratado, sobre a restituição da Colonia do

Sacramento no rio da Prata, concluindo. que na aiiiança ultima que fizemos com a

França, e com (lastella se estipuloii. que entes dous tratados, ainda que de provisão e

teniporaes, serião reptttados, como definitivos e perpetuos. mas que se vira bem quai

era o inconveniente e a contrariedade, que deixava esta rediicçfio impraticavei e sujei

ta a novas disputas, e a novas qiiercllas (como já disse a v. m. em outra carta).

Do que entendi destes ministros, ellcs pretendem que os l~`raiicezes Iarguem total

mente tiqtieilas terras. para os aiastarem das vizinhanças do ltrasil. mas com tanta

attcnção a corte de Franca. que querem mostrar que este receio é todo nosso. sobre

que escrevi a nossos iiiinistros, para mostrarem ao de França a razão que tem os

(t) Estão estas cartas inediias,coiieccionadas em um livro manuscripto pelo mesmo ministro,

com 185 cartas. Sendo t6! escriptas a Diogo de Mendonça Corte Real- tl ao ln uisidor geral

e cardeal tiunlia - t ao conde de Vianna -t ao conde da Ribeira - t ao conde e Tarouca -‹

t .iu iiiarqut-z da Fronteira - t ao duque dc Cadaval.
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eos esforços. que lein feito para teriiiiiiar a questao. por uma transacção'

admissível. persiste na convicção do direito, que sustenta. I-I' sómente iestâi

cotivicçãmque o podia impedir de aocedenas proposições feitas pelo lionrâidii

plenipotonciario Fraiicev., e de por iiiii termo á unica contendmque até lioje

0 Brasil tein tido com a França. Nao póile ceder, sem razões convincentes.

um direito sobre o qiiiil Portugal insistiu durante itm seculo e meiiLdi-.sgra

çudiiitieiite sem procurar esclarece-lou: deinonstra-lmcoino se tein feito lioje.

Em semelhantes questõeszpóde-se transegír, pura termina-las, para conser

 

Carla 96 -Londres tl; de Fevereiro de 1713, ao Sr. Diogo de Mendonça Corte iteal.

lnglezes. para tios .secuudarciit a nossa prelcnção, quando tratão as outras com tanta

dilferetiça,

Carta Qâ-Loiidres 31 de Janeiro de 1713. ao Sr. Diogo de Mendonça (3o te Ileal.

Acabei repetindo as pretencõi-s ilas terras do Cabo do Norte da ribdra do Mnazottas

e do Sacramento, com a divida da izoinpaiiliia do assento dos negros. e «rom a restituição

da villa de Nondar. e tudo se toiiiou eiii int-morta. para se referir na tarde de

houtctn a rainha. di: iritja resposta estierti ltojc a conimutticaçño.

Sobre toilas estas partidas lui interrogado para inelhiir iiistritcção dellas. 0 ¡tcltri 05

ininistros juntos com as disposições que eu podia desejar, mas a dilliciililade em :pie

xejo as cousas, irão inc dá esperança alguma; segundo a resposta que nte derem. e

segundo o que produzir a pratica. que elles tlvereui com o ministro (lasiclhano. nie

restringirei a qualquer destes pau-tidos. ou me reduzlrei a ultima vontade, e resolução

de el-rei nosso senhor na carta de v. m. de 17 dc Dezembro passado.

Carta 95-Londrcs 7 de Fevereiro de 1713. ao Sr. Diogo de. Mendonça Corte lleal.

Na carta da posta aiiteccilenie, disse eu a v. m. qiie se entendia com certeza, que os

lnglezes tinhão alcançado um estabelecimento oii feitoria no rio da Prata. e conto eu

achasse. que esta sua acquisição fosse dentro da nossa (blonla. fallci nesta iiiateria

francamente ao secretario Bullinglirooirz. mas o que tirei delle foi. que se elles tinhão

algunia cousa tfaqiietle rio era da parte de Buenos-Ayres, que e a parte do hill do

mesmo rio. mas que não Itaria nada da parte do Norte, aonde estava a villa do

Sacramento.

Tambem o mesmo Bollingbroogz me disse que. snpposto os France/.es ein Utreclit

Itavlão declarado que querião a iiavegação. da ribeira do Amazonas, que podia catar

seguro. que a não liai-iãii de ter. e que a rainha o declarar-a. assiin. aqui o diiqiic de

Aumont, e o mandarei declarar da mesma sorte a el-rci de Franca. pelo duque de

Kerowbery, que este negocio era do interesse commtttn de toda a litiropa, e que nella

não deslstira delle. porque pelas informações que tinha. a enseada dos Francezes

tiaquellai ribeira. podia faze-los senhores não só do Brasil. mas do Perti.

Hoje escrevi aos iiossos iiiiiiistros. esta positiva declaração ua rainha. para que se

não relaxasseni em nada, sobre as terras do Maranhao. e dcixassi-ui este negocio intei

ramente a disposição desta corte, e naturalmente assim havia de ser. depois das ordens

dc atagaltiães. pela carta de v. m. de 7 de Dezeinliro passado, e da carta do mesmo

senhor iiscripta á rainha, a que se seguio a minha conferencia. com estes ministros.

que foi o melo iiiais curto. e mais proporcionado. que a alta prudencia de Magalhães

podia escolher iios termos em que se acha a iiegociução geral, e posso segurar a v. m.

que. estes ministros, depois da iniiilia conferencia, se applicão com toda a actividade; a

reparar as faltas, que coinmetterão no principio desta infeliz iiegociacño. hão nasce

daqui. que ett tenha nielliores esperanças do seu poder, mas ao menos me certifica

das diàposiçocs da sua vontade, que vale alguma cousa no presente sysicma da

ilcspanha.
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virr relações de amizades, que se aprecia, para não dar lugar á desintelli

gencias por oiiiscros Qui: mto vztuzit A PENA; mas não é justo, que unia

das partes,que provou o direito, que lhe assiste, ceda-o inteiramente ás

pretenções da outra. »

Estas palavras do negociador Brasileiro são tão revoltantes. tão ariti

patriotieasgqire não soifrerii analyse. 0 territorio Brasiloiro,a integridade do

iiiiperio, não vale a pena, que por estes sagrados objectos, haja uma desin

telligencia com a França! Portugal insistiu por seculo e ins-io, em sustentar

 

A exclusão dos Franceztrs da ribeira do Amazonas, é grande utilidade para ttós, por

que segundo as relações de varias viagens, qite se fizerão naqnelltts partes, é a sua

iiavegitzzäo a inals ricu, e aque pode fazer maior protzrtrssti no cetitrtt da America. e do

nosso lirasil. F.u vi estas autoridades no livro do padre Ciiulta, quando representou noq

conselho de. llladrid os prejuizos, que se segtiião á india. .se os Portttgirezes licassetii

senhores ilaquella ribeira, que. se descobrio saliintio, ou descendo por ella, e assitn

recebi corn gosto, que esta corte etttrasse no ineo sentimento pelo extracto, que Ilie dei

explicando-lhe este. prejuizo pelas tioticias, que tivesse deste negocio, e estudei ein

Paris, quando se fez eot Lisboa o tratado provislonal.

Carta 97-Loridres 21 de Fevereiro de 1713. ao Sr- Diogo de Mendonça Corte Real.

Hontem me disse o secretario de Estado Btillingbroogz, que ainda se não pudcra

fazer a corrferencia corn o marquez de z\loiite Leone. sobre as suas e nossas dependencias,

e que, depois della, nte cliarnarião ao conselho para me cotinnuiiicareiii a resposta ; e

conferir-ein cotttmigo. sobre a sita materia. A conclusão deste tregocio ainda que não

seja vantajosa, ao nieiitis irão voltará etii tiosso damno, e não terão os inglezes occasiüo

de rios arguirerit de iitciios actividade, de omissão ou de qualquer outro allectado'

iiiotivo de parcialidade de t|uc até agora sc tem servido, pois são ellcs mesmos os que

se fazem plenipotenciarlos.

Carta too-Londres ih de Março de 1713, ao Sr. Diogo de Mendonça Corte Real.

o o c a . 1 z z o z a z à o o

Tudo o que posso tirar destes miriistros cm reesposta das minhas solicitacties. é que

ainda não concluirão cottsa alguma com Monte Leone, e que continuão nas inesmas e

fortes diligencias sobre as nossas cottsas.mas parece que irão é tão favoravelmoino u rai

iiha desejavam como entra neste negocio sem moita arrtorldatlemão titisão seus ririrtistros

tzontintiaretii o pouco. que izanltão nas suas coirlä-rerrcias a nosso respeito. :t prova é

porque recebendo um expresso de Pratica, a ilesistencia absoluta das terras do Mara

iiltão; veio logo o tltesotrreiro faltar-me ein uma das salas da corte, c nie felicitott sobre

este ponto, que elle diz ser de gratrde consideração; porém, sobre as mais corisas de

liespanha irão me disse "uma alguma. retnettentio-se uma resposta. qtic inc darião ein

conferencia, com os ministros da rainha.

Quando me cotnmiinictirão formalmente a resposta de França,sobre a ilesistericia das

terras do Ctbo do Norte, até a ribeira do Amazonas, avisarei a v. m. Com mais

tlisiiiirção, e sempre estamos livres de tttn mao vizinho. qtic por aqtiellas partes dese‹

java conservar-se para penetrar no Brasil, como se podia entender das fortes respostas,

que os seus iitinistros dei-ão aos nossos em Utrecltt em cxclttsão desta desistertcia, e

as; aiitigas dilitiettclas, que nessa corte fez oeinbaixador iSowille, para conseguir

aqnellas terras do Maranhão.

Carta lol-Londres 21 de ltlarço de 1713, ao Sr. Diogo de pqeiidonç; mm ltaap

Chflttfitt fl WM d* Hvllflttdfl. e i›0=' ella recebi ttmfl uma deit). i Liitz da fxtrirltiaferri

que tire diz que 0 liisitit de llristol, lite cominutticava o planf, ¡om-z- 0 quai havia de

fazer a nossa paz, corn as ditas coroas na forrna que a rainha batia ut-goçiádo, em
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um direito qtte. desgraçadamettte, não soube esclarecer, e demonstrar,

como elle se aclta actualmente ; e todavia Portugal soube :negociar no con

gresso de Utrecht não só a renuncia por parte da França dos direitos,

que esta nação pretendia ter as terras do Cabo do Norte, se ttão que pode

iirmar, que a linha de limites partisse do rio Oyapock ou de Vicente Pinzon.

Portugal soube fazer declarar pelo artigo 107 no congresso de Vientnucom

o consenso e garantia tacita,de todas as nações siguataritts do mesmo con

gresso, que o rio Oyapock, por onde passava a littha de limites das duas

 

el-rei de França, não podendo alcançar mais a favor ‹le Portugal, e que o dito plano

llie viera daquella corte, por um expresso do duqtte de Shcrotibttry. e que contém em

substancia, que el-rt-i dr- França c d-- liespattlta. se ttbrigariãtt pelos termos mais foro-s,

de não tnolestar, nt-m inquietar a el-rei ttosso senltor, cm algum dos .st-us dominios,

:tssint em Portugal, como em outra parte do unindo, por qualquer parte digo, por

qualquer ptewxto, qual elle possa ser. Que a corte de Franz-a, desistiriat da preterição

sobre as terras do Cabo do Norte, da ribeira do Antazonzts, e que cm consideração

desta desistência, e da satisfação que eI-rei de iii-anca, digo de lit-spattlta, deve dar ao

illagalhãw, não sómente sobre a (lolonia do Sacramento. tuas sobre a divida da com

pattltia do assento dos negros. Magalhães, desistiria da pretrnção de barreira no

cotttitteute de. Castella, tirando a rainha por garante desta paz.

Fallvi aos tnittisttos sobre este plano, resistindo-inc de se haver tomado aqttella

resolução, sont alguma commttniraçio minha, e que nella via que a renunciacão da

itarreira, precedera as tliligcncias de alcança-la, tuas que já ttão ltavia tempo para

arguir, netn para tnt-llturar o destino de ttossas justas preteucõcs, e que assim lbee

pedia. que me explicasscm 0 que valia, e queria dizer aquella satisfatcão, que os Casâ

telltanos devião dar a Portugahsobre a pretencão da Colonia, sendo mais certo, e mais

claro. o estipular-se a sua restituição.

ifllles the responderãmqttea rainha pelo seu ministro em Paris, trata sobre as nossas

cousas, e que não podendo obter um palmo de terra etn llespanha, fora obrigada a

chegar a extremidade de renunciar a causa da barreira, mmliattdo o que se acha va a

nosso favor ttaqztelle plano. o qual de Yessales viera a Utrt-cltt e que por esta razão se

mt- não dera parte delle, nem o pouco agrado da nova, merecia a pressa da commu

niutcão. Betti claro nos mostrão, que a exclusão das nossas pretenções, foi estipulada

na mesma hora, em que cedcrão liespanlta ao duque de Anjou.

Disserão-me em explicação da mutha duvida, que os (Íastelltanos não hatião de

propor' um equivalente para (lolonia, porem que nos s--rlam-is sempre os senhores da

altcrnativa.e que a escolha havia dc .ser livremente nossa.

(lar-ta 103 -Londres lt de Abril de 1713, ao Sr. ltittgo de Mendonça Corte Beat.

l\a carta de 29 do passado disse a v. m. a suspeita que tive, de que os Castelltanos

pretender-tão propor-tios por equivalente da Colonia do Sacramt-ttto, os navios de

Doritos-Ayres, e que os tninistros me desenganavão desta suspeita. (btttinttt-i :testa

uiliizencia, e dei ntcmoria sobre ella, e tive a mesma resposta, de que a tal contpensação

se não me' teria por alternativa, porém não posso descobrir, qual soja este equivalente ,

e me dizem, que nem o marquez de Monte Leone, o sabia ainda. e que esperava sabe

lo pela chegada de um expresso, que havia tnandado a lilatlrid.

Carta itlli-Lottdres 11 de Abril de 1713, ao Diogo de ilicndonça Corte ileal.

O papel que v. m. me mandou para justiiicar o nosso dominio das terras do Cabo

do Norte. que já não e ttccessario, e quando fora, eu tenho tinta copia delle, e de ou

tros de iizual forca, que trouxe de França, e que comutuuiqttei aos ttosstts ministros,

que tambem occupzirão. Maior instrucção strria necessaria para a Colonia de Buenos

Ayres, se entrasse em questão.
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Guyanas Portugueza e Frauceza, estava entreo à» eo 5° grão dc latitude'

Norte. Soube tnais, soube negociar o tratado de l'aris. de 28 de Agosto

de I8l7,pelo qual as ditas altas partes contratantes. ractilicarão a disposição

do artigo 107 do congresso de Vienna, relativamente ao ponto da custa.

pelo qual a linha de litnites. devia passar entre o lt° e o 5° gráo de latitude

Norte, e traçara linha tnathematieâi, que devia percorrer de Leste a Oeste,

até eticontrar o parallelo de 322 grãos de longitudeqielo Meridiano da Ilha

do Ferro; e quem soube fazer tudo isto, na opinião do plenipotenciario Bra

 

Carta loã-Londres 18 de Abril de 1713. ao Sr. Diogo de Mendonca Corte fteal.

s a I n ' z I z I . I o o n o Q I n I z n n o n Q

Os Francezes não podem ir ao Brasil. que pelo tratado de 67, em o qual pelo capi‹

tolo 1h estipularão as mesmas vantagens concterlidas aos lnglezes. ou a outras ttacões,

referindo-s.- ao tratado, que fizemos corn Sua ttlagestade. e como aquelle trtado de

allianca de 67 ficou illuditlo pela nora paz com tlastella, ttuuca teve execução alguma,

ainda que nos a procnrantotV na guerra passada. para salvar com as :russas bandeiras

as fazendas dos nossos amigos. em que França não consentiu, nunca tiegandoa sua

validade. a qual poderctuos nos allegar zigova, com as stras titesmas razões, alem de

que aquelia alliança é contra (ätstclla. e chegou o caso do qual não ¡xide conieçatycomo

dlz a regra de direito.

Tambem sobre o jtrotesto, que fizerão os plenipotenclarios de França, etnqttattto a

demarcação rias terras do tlabo do boi-te. tico adu-rtido para dar memoria, e instruir

estes ntinlstros. se quizereni ouvir-lite, porque :teste negocio da paz vão a retira solta.

Carta loõ-Lotidres 25 de Abril de 1713, ao Sr. Diogo de iltendottça Corte lical.

O expresso ainda não tinha chegado a Utrecht, e D. Luiz da Cunha me escreve a

surpresa com que os ntinistros de Franca ottvirão a diflicttldatlc da corte de llladrid. e

que sobre a m tteria tinltão escrlpto .i sua corte. como v. m. verai da sua carta,

por onde espero que esta dependencia tenha tnelhor acommodametno por aqoella parte.

quando o lord Lexingtort não comsiga. que as cousas fiquem no mesmo estado, até a

cottclttsão da paz. que não pode tardar tnultos dias.

Ainda sefnão tem concluido cousa alguma sobre a declaração necessaria, e que tenho

pedido para intelligencia do plano, que faz a rainha para a nossa paz, na parte que

respeita a restituição da Colonia do Sacramento. como escrevi a v. m.. e todo o que

me dizem. é que a (blonla será nossa. e quando houvesse alguma ¡troposição ue cqui‹

valente, será tambem nossa a escolha delle.

A casa dos commons pediu homem a cópia dos artigos, não para argui-los. tiras

para loura-los com alguma adulladora representação á rainha. e a seus ministros. e

ministerio. Tudo se dispõe para um solemne 'I'c›Deum na igreja de S. l'attlo.logo que

chegarem ou se trocarem as ractilicacões, que será procedido de uma pomposo

poltlicaçãti.

Carta 107-Lotidres 2 de Maio de 1713, ao Sr. Diogo de Mendonça Corte lteal.

z z z z z z z z . s . z , s . z ú . . z - . z z . z

O sezmtario \l_vlord lšartmont, me escreveu a carta inclusaJnattdando-me uma copia

do que o lord bexington ltavia recebido do tnarqttez de lkdtnar, com data de 5 de

Abril, em que o ministro Castelhano lhe refere a ractilicacão do tratado da stisjmttsão

de armas feito em Utrccht,e com um grande appatato de expressões repetidas em con

sideração da rainha de inglaterra. faz valer aquelle pequeno serviço, que esta corte

não deixa de nos mettrt' em linha de coma. Mandei esta cópia a t). Luiz da Cunha. mas

pela sua carta, que hoje recebo. vejo que elle já-tinha a mesma cópia, que vit-ra aos

ntiittstros de Itiglaterra pela posta de Madrid. Este incidente etnlitn está terminado.

porém por elle ternos, que, para rebater estas labaretlas de Madrid, nada é mais neces

z n o z . z z n u z z z n ¡ z . . o
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siloiro não soube esclarecer a questão! llecommendamosá meditação dos

Brasileiros as mzzfun-«vgis palavras que Íicão acima transeriptas. (f)

O negociador Brasileiro fazendo tres concessões ‹le territorio,fnrão regei

tadas pelo plenipotenciario franrez. A 1' foi a renovação da olferta pelo

governo do Brasil, da linha de limites pelo Cassipouri. que elle já havia

apparen temente feito. O Cassípottri, está em 3 grzios A8 minutos Norte.

A 2.' foi pelo Canam' ou Coanani. que está em 2 gráos 50 minutos Norte.

A 3.' iinalmente,foi pelo (Ialsoencott Calçõmque está na latitude deã gráos

 

sario. que uma boa postura da nossa parte pela justa, e prudente resolução qtte ei-rei

nosso senhor tem tomado de fortiiicar a sua fronteira. e de entreter nella um nunu-ro

suliich-nte de tropas regradas. que as nossas nunca forão poucas quando tiverão boa

regra e discipiitta. Tomo a liberdade de escrever esta reflexão pelo contentamento com

que hontem ouvi fallar dos nossos rctrimentos de Catalunhadta lnglezes e Aliemães,qtte

allirtnño. que não lta na Ettropa melhor corpo de tropas, e que cada soldado podia ser

um official subaltetno.

o . . - z 9 z n o u . o z a n I n I u a . - n a u . a

Entende-se que por ttm estabelecimento em Indlas. ou no mar do Sul. ou na ribt-ira

do inata. da parte de Buenos-Ayres. querem os Inglezes dar Gibraltar. de que não

duvido, porque e dilIicnltoso que possão, e queirão sustentar esta praça com tão pouca

utilidade.

Toda a resposta, que posso conseguir, é quo não ltavera duvida na restituição da

Colonia. como tenho referido a v. m. e que sobre os navios represados nos ajudaria a

rainha com todos os seus esforços. De tudo estão preteuiztos os nossos ministros, e eu

fico fazendo nova memoria, que determino dar quando Monte Leone, se despedir da

corte, porque, como dependem (leste ministro, tratão de contenta-lo, e tudo lhe com~

municão.

Desta communlcação. entendo eu, que sahiu a melhor cfareza com que a rainha se

explicou na restituição da nossa Colonia, servindo-sc do tr", on palavra-satisfaçam

porqtte como os Castelhanos jiersuadem, que não temos dinheiro algum para aquella

posse, devião prova vvhnente requerer. que st- lhes não tirasse a liberdade de pieitearem

no congresso a sua justiça, ou de satisfazerem a Portugal de outra mam-ira, e o the

sottreiro por qualquer apparente vantagem, que lhe promrttessem os Castelhanos,

sacriticaria nossos interesses, como praticou em todoo curso desta negociação, a nosso

respeito.

u o z w z

Pelo plano da rainha terá v. m. visto, que ella não diz que Magalhães tinha desisti

do da barreira, mas que, mcdiaudo aquellas vantagens do Maranhão e da Colonia,

Magalhães se departaria (proprio termo) de qualquer pretenção sobre as praças que

pediamos no cotitittetite de Castelia: e assim a asserção de Lord Straford,i`oi de sua cabe

ça, e reprovado destes ministros cm resposta da minha memoria...

Carta 108. -Loudres 9 de Maio de 1713. ao Sr. Diogo de Mendonça (Arte iteal.

Nestes termos. não convé mandar recorrer as razões jurídicas. como se estivesse

mos em um juizo cive! contradictorio, em que as cousas se decidem pela igualdade da

jus-iça commulativa. Estamos em um congresso politico, em que a primeira lei é

o bem da paz, e em que a razão do repouso publico precede ao rigor do direito

particular.

(t) Não vale nada o territorio brasileiro para o nosso plenipotenciario !!! Parece-nos

bem semelhante. o que se passou no: ultimos annos, do ultimo quartel do seculo passa

do.entre Antonio do Araujo e a Françzucotn o que se deu agora. Desejando o directorio

uma nora convenção com Portugal, sobre os limites Septeutrionacs do Brasil, foi en‹_
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30 minutos Norte. Quanto á esta ultima concessão de territorio, o pl cniptv

tenciario francez disse, que, posto que não pudesse lisongear-se de poder'

ser aceita, elle a não regeitava, emquanto não recebesse as ordens do seu

governo, ao conhecimento do qual ia leva-la.

Na seguinte conferencia do 1° de Julho de 1856, declarou o plenipoten

ciario francez, que o seu governo não podia aceitar a linha de limites pelo

Calsoene, mas que para dar uma prova dos sentimentos, que o animavão

em favor do Brasil, e para terminar um negocio, que dura a mais de seculo

e meio, fazia a irrisoria proposição de passar alinha de limites pelo rio

Carapaporis, que está na latitude de 1 gráo liä minutos Norte. A linha

Leste Oeste, seguiria o curso deste rio, até a sua vertente. prolongando-se

em igual distancia da margem esquerda do Amazonas, até encontrar os li»

mites á Oeste do rio Branco ; isto no caso de se achar obstruida a etnboca

dura do Aravari,como asseverou o plenipotenciario do Brasil ao ministro

dos negocios estrangeiros de França (t).

O plenipotenciario do Brasil, não aceitou, nem regeitott esta insolita

proposiçát) do plenipotenciario francez e disse que levava com o protocolo das

conferencias ao conhecimento do seu governo, para que este houvesse

de resolver o que fosse servido, e por este modo deu por concluída a suu

ncgoctaçao. ,

 

carrafzado de negociar. por parte de PortugaLAntoniode Araujmdepois conde da itarca,

o este delimitando o territorio do Brasil, pelo rio (fabiana Calwene ou dos (falcon.

Portugal não quiz aceitar, e antes prctiritt a guerra que a paz, que se lhe otivrecia em

troca. D. ltodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares, inteirado do que se passava

em França,escrevett ao principe regente u illustrado D. João Vl. ditas cartas. reprnvntt

do altamente a confecção de um tratado, que além do prejuizo, trazia tlcsltttnra a Por

tugal. A 1' carta é nestes termos: (f)

Senhor-Vou por humildemente na attgttsta presença de V. A. li., que na galclü

franceza O Dlt-nileur do dia M, se lê o tratado,qtte V. A. It. assignou, c concluitt cont

a Françam se acha o artigo Pará, escripto em tal modo,que uma grande parte dO* PHP'

ciosos estabelecimentos do rio llranco ficão cortados, e perdidos, e diz as~im - Elle-a

auivent la dite Iliviére (cacltocne) jusq`á la source eusuite une ligne tlroit tirée. tlepttis

la dite source ter: Forrest, jusqu'au tio Branco -liaiçu o céo que estas, t- outras tristis:

simas, e necessarias consequencias de urn tão funesto tratado, possão evitar-SH Ptflfl

profunda sabedoria. prutlcncia, e talentos de V. A. Il. e que se recupere o tronccilfl 0

consideração, que se havião ganho em toda a Europa, resistindo as pz-rtizlâts intenções

da Hespanlta; e que se tem actualmente perdido pt-.la surpresa do directorio, de que

foi victima Antonio de Araujo, ou por vontade, ou por imbecilidade.

Sou mui humilde, e profundamente, aos rear-s pes, senhor, de V. A. lt. o mais ltttmil

de vassallo t- fiel criado. -D. Rodrigo de Souza (Joutinho. .

(t) Esta proposição do plcnipotettciario france: corresponde rom oque a Franca

havia exigido pelo tratado de Madrid, de_ 29 de Setembro de l801, assignado por Ln

clano Bottapartc. por parte da França e Cypriano Ribeiro Freire, por parte de Portu

gal, tratado que licou sem etfeito pela injustiça de atras disposições, e pelos esforços da

Grão-Bretanha, que embaraçou os progressos da negociação Franccza pelo artigo sc

creto do tratado de Atnietts.

(t) A segunda carta ao principe, em que D. Rodrigo demonstra as razões, que tem Portugal

para não fazer esse tratado, existe pela roprta letra de D. Rodrigo no archivo publico desta

tàortq do ttto de Janeirme que por ordem superior se nos não consetttiu copia-la para a

tvu gar.
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As coiiterencias terminarão consignando-se no ultimo protocolo, a espe

rança em que ficavão os dous plenipotcnciarios do Brasil, eda França. de

ver resolvido com brevidade o negocio, que elles tratarão em muito boa

harmonia. Depois da insolita proposição do plenipoteiiciario Francez,e da

incerteza em que deixou o pleriipoteociario Brasileiro, sobre a sorte di-lla,

taes palavras tem um alcance tal, que nós não podemos deixar de as trans

crever para por de aviso o Brasil inteiro. Eis como terminarão os dous

pleiiipoteiiciarios Brasileiro e Francez, as suas conlim-iieias principiadas

em 30 do .lgostii de 1855, e acabados no 1° dedurilio de 1856, e consig

nadas cm 15 protocolos.

Les deux plén ¡polentia-ires du Brésil rt de France eroicnt de leur devoir

avant de clore le ¡rezrent protocole, d`y coiisigncr le tentoígnnge de la

bomie eirlrnte ct de lu cordlolifé rõcipror/iirs qui' ont préisidëà leurs tra

cuurmt «mansa-i fexpressíoii dc fespoír gifils conserrcnt de 'noir une solution.

prochainc Icrininvr (Fun: façon satisfàísanle pour les deux cours impe

ríales le di/[Ífarend auquel elles ont un egal desir de ineltre fin.

a Os dous pleriipotenciarios do Brasil, e da França julgão de seu dever,

antes de concluir o prescrito protocolomoiisignar iielle o testemunho da boa

intelligcncia,e cordialidade reciprocas,qiie prisidirão o seu trabalho; e tam

bem a esperança, que conserrão de que uma solução proxima termine sa

tisfatoriamente para as duas cortes imperiaesmma contestação, que mutua

mente desejão ver terminada. ii

Os erros capitaes, commettirlos pelo governo do Brasil, levarão esta

questão de limites, aos termos escabrosos, que a deixara a negociação

prescrito.

O primeiro destes erros forão: annuir a cavilosa proposição de Mr. Guizot,

para que se não fizesse caso do que já estara dicidido e assentado, e que

se procedessc a nova diécussão franca e leal, sobre a iritelligencia do trata

do de Utrecht.

Segundo, em annuir a não menos cavilosa proposição do mesmo Mr.

Guizot, para annullar otralado de Paris, de '28 de Agosto de 1817, tratado.

pelo qual a França, novamente reconhecia e ractificara, a tlisposição do

art. 107 do congresso de Vienna, que declarou com o consenso e garantia

tacita das nações signatarias do mesmo congresso, que o Oyapock por

onde passava a linha de limites das duas Guyanas, Portugueza e Franceza,

estava entre o li" e o 5° grão de latitude Norte; e descrevia alinha, que

desse ponto se devera tirar Leste Oeste, até encontrar o parallelo de 39.2

gráos de longitude do llleridiario da Ilha do Ferro.

Terceiro, em mandar negociar em Paris. onde o negociador Brasileiro,

se achava isolado de todo o recurso de conselho, e o Francez, no centro dos

archives de sua nação, e rodeado dos mappas, e dos astronomos e enge

nheiros della, quando já se tinha ajustado com a França, que a iiegociação

fosse tratada e ultimada em Lisboa.

Quarto finalmente, em mandar propor, que a linha de limites passasse

pelo rio Calsoene ou dos Calçõcs.

5!
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Os erros indisculpaveis, commettidos no desempenho da missão, de que

se encarregou o negociador Ilrasileiromão forão menos fataes; e são:

Primeiro. tomar a iniciativa em urna negociação, que fora provocada

pela França,e não pelo Brasil, fazendo logo que chegou a Paris, e antes de

saber com quem tinha de tratar, um memorandunt. pelo qual revelou, sem

o querer, o pensamento que devia seguir nos termos da negociação; mcmo

randum, que serviu de base,e fundamento para a discussão, trocando as

posições, e pondo o plenipoteiiciario Francez, no lugar, que pertencia ao

plenipotenciario Brasileiro; de aceitar, ou regeitar as proposições, que fos

sem feitas pelo negociador Francez.

Segundo, tomar a iniciativa nas proposições, quando o seu dever fôra

aceitar ou regeitar,as que lhes fossem feitas,por quem provocou a negocia

ção. A unica proposição, que lhe competia fazer, se apresentava natural

mente no direito claro, positivo, e reconhecido pela França, em tratados

solemnes,por ella celebrados com Portugal, que tinha o Brasil á linha de

limites pelo rio Oyapoclr, que está entre o 4° e o 5" grão de latitude

Norte, correndo pela emhoeadura do dito rio, uma linha Leste Oeste. zité

encontrar o parallelo de 322 gráos de longitude, pelo Illeridiano da Ilha

do Ferro.

Terceiro finalmente, em fazer as proposições de levar a linha de limites

pelo Cassipure; com a declaração de que tomava sob sua responsabilidade,

semelhante proposição, para a qual não se achava autorisado pelo seu

governo.

Depois de tantos erros capitaes, commettidos pelo governo, e pelo nego

ciador, oresultado da negociação não podia ser diverso do que foi. Antes

della, o direito do Brasil á linha de limites pelo rio Oynpock, do art. 107

do congresso de Vienna, e do tratado de Paris de 28 de Agosto de 1817,

estava puro, sustentado pelo Brasil, e reconhecido por todas as nações. De

pois della, esse direito estremeceu, perdeu a sua importancia, ou a sua

virgindade, porque o Brasil de seu motu proprio, e sem ser para isso cons

trangido por força irresistível, ofl`ereceu á França, publica e solemnemente,

que a linha de limites passasse pelo Calsoene, cedendo por este modo, e

sem compensação alguma 3 gráos de costa do territorio do imperio, cuja

integridade, o imperador e a nação, jurarão manter e defender!

Portugal, que não soube. na opinião do plenipoteaciario Brasileiro, em

mais de um seculo e meio de negociação, esclarecer e demonstrar a ques

tão, como ella se acha actualmente, preferiu sujeitar-se aos elleitos da guer

ra, que lhe movia a republica Francezmantes, do que ractilicára o tratado

de 10 de Agosto de 1797, pelo qual a França imponha a Portugal, como

condição de paz, que a linha de limites entre as duas Guyanas. Portugue

za e Franceza, passasse pelo Calsoene! Ora, o que Portugal não concedeu

para obter a paz, o Brasil offerece, no remanso della, 63 annos depois,

pelo unico facto de haver o seu negociador esclarecido a questão !

L ord Holland,no eloquente discurso,qtie então pronunciou no parlamen

to inglez,sobre o tratado acima referido, que Portugal acabava de negociar,

com a republica franceza, por mcic de seu ministro, Antonio de Araujo de
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Ãzevedo, que depois foi conde da Barca, disse, que, se o principe regente

de Portugal ractiíicasse semelhante tratado, essa rectificação equivaleria a

entrega do Pará, ao dominio da França. (t)

Pensadamente,deixamos acima transcripto o trecho do discurso do pleni

potenciario Brasileiro pelo qual este senhor declarou ao plenipotenciario

Francez,que Portugal não soube esclarecer e demonstrar a questão; e o final

da ultima conferencia do 1° de Julho de 18ä6,onde o mesmo senhor mani

festa a esperança de ver em breve terminada a questão, satisfatoriamente

para ambas as nações. Da comparação daquelle trecho,com este final,resul

ta,que PortugaLporque não soube esclarecer e demonstrar a questão, sus

tentou sempre,que o rio Oyapock ou de Vicente Pinzomque está entre o lr"

e o 5° grão de latitude Norte, era o ponto por onde devia passar a linha
de limites, a que elle tinha direito ; e que agora que setsoube esclarecer e

demonstrar a questão se entende, que a linha de limites, deve passar por

uma das embocaduras do Arauari, situada a t grão e Irä minutos de latitu

de Norte, como propõe a França, proposta que o plenipotenciario Brasilei

ro tomou ad referendum.

No memorandum de 15 de Junho de 18ää,com que se encetou a negocia

ção em Paris, se disse,que os limites pelo rio Oyapock, já estava decidi

do pelo art. 107 do tratado geral do congresso de Vienna. A esta asserção

respondeu o plenipoteiiciario Francez, que, se ella fosse verdadeira, o no

bre diplomata Brasileiro não se acharia ali a negociar com elle.

A asserção do plenipotenciario Brasileiro foi exagerada, e a resposta do

francez inconveniente. Um afastou-se da realidade, e o outro da civilidade.

Nem a questão de limites se achava decidida pelo art. 107 do tratado geral

do congresso de Vienna, nem o plcnipotenciario Brasileiro se achava em

Paris a negociar, porque esta questão estivesse ainda indecisa. O art. 107

do congresso de Vienna, a que nos referimos, não decidiu a questão» que

fez foi designar o ponto da costa, donde devera partir a linha divisoria,

e isto, com o consenso e garantia tacita de todas as nações signatarias do

mesmo congresso. O resto foi feito pelo tratado de Paris, do 28 de Agosto

de 1817, pelo qiial, as altas partes contratantes, convierão na direcção,

que levaria a lšiilia dclimites, tirada do ponto da costa, designado pelo

art. 107 do referido congresso.

Aqnelle tratado, e este artigo, constituem o direito publico, que dicidiu

a questão de limites, e não um só isoladamente.

Logo o diplomata Brasileiro achava-sc a negociar em Paris, não por que

essa questão de limites não estivesse ainda solemnemcnle decidida, acha

va-se á negociar, porque os dous governos Brasileiro e Francez entenderão,

que devião ¡ior em duvida essa legal e solemne decisão, sujeitando-a a uma

nova discussão entre elles.

 

(t) Veia-se aclianle o extracto. deste rtíseiirso que se :tchn imcrto na collecção tlc.

doeizmeiitosâinizcxo ao Cornpcwlio historico, pelo con-'riliciru Manoel Jose' Maria

da Costa c sá.



-ÁOi

O direito que tem o Brasil á linha divisoria pela embocadura do `Oyapoclc

foi reconhecido pelo governo Franccz, antes da reunião do-coiigresso de

Vienna, como passamos a demonstranpor documentos diplomaticos.

Pelo art. 10 do tratado de paz geral com a França. assignado em

Paris aos 30 de Maio de lSi/t, obrigou-se o governo Portuguez, a entre

gar ao Francez a Guyana. que elie havia conquistado em justa guerra. O

conde do Funchal, plenipotenciario Portuguez, que assignoii este tratado,

não estava para isso autorisado, declarou porém. em nome do principe re

gente. seu amo, que fazendo esta concessão, não entendia desistir dos li

miles pelo rio Oyapock. que desemboca no Oceano entre o lt” e o 5°

grão de latitude Norte. O principe de Bencrertliv. ministro e secretario de

Estado dos negocios estrangeiros de LuizXVlll ,respondendo a esta declara

ção do conde do Funchalulissiâ em nota de 11 deJuuho do mesmo anno,

que era ella uma superubundancia, porque não se tratava de desisten

cia. (l) '

Não pode haver reconhecimento mais positivo de que, o Oyàpock, que

está entre o 4° e o 5° grão de latitude Norte, é o ponto donde deve partir

a linha divisoria, entre as duas Guyanas Brasileira e Franceza, do que

este, que fezo principe de Beneventc, em nome da França. pela sua pre

citada nota.

0 mesmo art. 10 do tratado de Paris, 'acima mencionado, dispõe, que

as duas altas partes combatentes, se eiitenderão amigavclmente, com a

mediação da Grãa-Bretanlia, sobre a liiiha de limites entre as duas Guya‹

nas. O ponto de partida desta linha de limites, já não era uma ques

 
,_______.___..'_.-.-_-

(t) Eis a integra da citada nota do principe de Iicncvcittcfiatatla de 11 de Junho

de ltsili.

Le soussignó. iiiinfstre et secretiiire d'etat des :iifaircs etrangères. :i reçu Ia note q_tie

S. l~`.x. .\lr. te cointe de Fuiiclizil. ztinbiissiiilciii' cxtiziortliiiâiire et plénipoientiairc d-- $.

A. ll. le prince rcgciii de Portugal, lui a fait l`tioiiiieur de lui adresser, et dans laqiiellc

il declare:

1” Qii'r-.n admettani l`ai ticle dix ‹lii traité patcnt siir la restitution de la Guyana

iranÇütSP. ll Iffltlcñtl point se dtí-.sistcr an noni de .sa coiir de Ia limite de lbyapock.

2° Qu`aiiisi que les plénipolt-iiliaires des piiisséiiici-s alliès liii eii otit donné Yassu

raiicc. il entend que lc principe posij- dans l`articlc troisième du int-me traité. pour le

rétiiblisscment des limites de la France i-t de H-Ispatznc. tclles qii'elles etaient em 1792,

sera appliqiie aux limites dt: Fiispagiie et dii Portugal.

lfiii ticle prëcite replaçaiit les clioses ilaiis l`éiat d`indécisitiii ou elles êtaient en 1792

rclativcuicnt aux limites coiniiiuiitrs tit.-s tiuyiities trancaise ct purttigiiise. et siilrordon

nant la lixatioii de ces limites a iiii arrangi-iiit-nt ainiablr, qiti atira liiil 5005 lít mélllílllüll

de la tirando ltretagiie, iie pi-ui iinpliquer aiicuii dèsistcmeiii qiielconque de la part de

la conr de Portugal.

t.a dr-elaraiioii .ie S. Ex. Mr. le comic de FuncliaLsur cc premier point ne peut dont:

clre considerei' que comme surabondaiitc. Quant au second point. dest avec rat-WD q??

S. lix. Mr. le coiiiie de Funchal l`a rcgaiwlé comme ii`éiatit point de nature à etre traite

entre la France et le Portugal ; puis qii`il est totalenicnt étranger ã la première de ces

deux l-'iiissaiiccâg N.. -ø5a Ãiajcsti* sera düiillciirs pretciciil toiilc circonstaiicc a eiiiplojcr ses bons ofliccs P0" f
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tão, porque esse ponto já estava expressamente concordado, e designa

do ser a embocadura do Oyapock, situada entre o 4° e o 5° gráo de

latitude Norte.

Razões ponderosasjmpcdirão que o principe regente de Portugal, racti

ficasse aqnelle tratado de paz geral com a França, assignado em Paris aos

30 de Maio de 1815. Fundavão-se ellas, 1° em que o conde de Funchal

não estava autorisado para negociar; 2° que o principe regente não resti

tuiria a Guyana, sem haver uma compensação equivalente pelos sacrifícios

que fizerão com a guerra, para obter a paz geral ; e 3° finalmente, porque

o preambnlo do citado art. 10, era indecoroso á dignidade do principe

regente, e da nação Portugueza.

O conde de Funchahhavia com elTeito assignado aquelle tratado, sem

estar ¡izii-zi iâs-.i ziiiiorisado, com plenos poderes e instrucções do seu go

verno. Forão os Inglezes, que obraiido em nome do seu alliado, dictarão

o supracitado art. 10, pelo qual o principe regente,restituia sem nenhum

equivalente a sua conquista da Guyana, sem se acharem para isso

autorisados pelo mesmo principe regente. A assignatura do conde de Fun

chal, a semelhante disposição do art. 10 do tratado de Paris, foi por

tanto uma concessão, que elle fizera de seu motu proprio ao predomínio

inglez.

A não rectificação por parte de Portugal, do tratado de paz geral com a

França. de 30 de Maio de 1814, poz os plenipotenciarios Portuguezes, no

congresso de Vienna, em grave embaraço. (') principe de Bcnevente decla

rou formalmente, que, a França não assignaria a paz com Portugal, sem

 

concourir à faire disparaitre tout cc qiii pourrait niiire au mantien de la bonnc intel

ligeiice entre los Couronnes dfiispagne ct la Portugal.

Le sonssl-.zné saisit avec vinpressement cette occaslon de rcnonveller à S. Ex. lllr. le

comte de lfiiiichal, Fassiiranc.: de sa plus hauto considêration. Paris le 11 .luin 181li.

Le Prince de lšeiievcnt. A S. Ex. l\lr. le cointe de Funchal. (1)

(t) O abaixo assignado, ministro e secretario de Estado dos negocios estrangeiros, recebeu

a nota, que, S. Ex. u Sr. conde de Funchal embaixador cxtraordinario e plenipotenciario de

S._A. lt. o principe regente de Portugal, fez-lhe a honra de dirigir. na qual declara :

lu Que adiiiittindo o art. t0 do tratado patente, sobre a restituição da Guyana Franceza,

não tenciona desistir, em nome de sua corte, do _limite dr- Oya ck. ,, '

2» Que assim como lhe tem assegurado os plenipotenciarios as potencias alliadasI entende

qu: o principio contido no art. 3~do mesmo tratado, para o restabelecimento dos limites da

ãralriçale daI llespanha, taes como estavão em 1792, ser: applicado aos limites da Hespanha e

e 'or uga .

0 mencionado artigo tornando a collocar as cousas no estado de indecisão em que estavão

em 1792, relativamente aoslirnites communs das Çuyanas Franceza e Portugueza, e subor

dinando a fixação desseslimites a um ajuste amigavel, qne está, feito sob a mediação da

Grita-Bretanha, nãopodi: implicar dcsistcncia al ma da parte da côrte de Portugal.

A declaração de . . Ex. o Sr. conde de Fitnc ial sobre este primeiro ponto não pod ser

considerada senâocomo superahudante. Quanto ao segundo ponto. é com razão que S. x. o

encara como sendo de natureza a não merecer ser tratado entre a França e Portugal, pois que

einteiramente estranho a rimeira destas duas potencias. _

Sua Magestade estara al -m disso prompto em qualquer circumstancia a empregar seu vali

mento em concorrer para que desappareça tudo 0 que poder prejudicar a boa intglligencia

entre as coroas de Hcspanha e Portugal. _

0 abaixo assignndo aproveita com fazer esta occasião de renovar a S. Ex. o Sr. conde

de Funchal a segurança de sua mais a ta consideração.

Paris, t1 de Junho de 1814. - t) principe de licncventc - A S. Ex. oSr.. coxim o: rcxcilal..
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quea Guyana, lhe fosse restituida. Que o congresso se dissolveria, e que

a Françt ficaria, a respeito de Portugal, no estado em que se achava pelo

armisttcio assignado entre ambos os governos. Mais o principe de Bene

oente fazendo esta declaração, nunca poz em duvida, que o Oyapock, fosse

o ponto donde devera partir a linha dc limites. entre as duas Guyanas, pelo

contrario, sempre assim o entendeu, como se pode ver das praticas, que

teve ã esse respeito, com os Plenipotenciarios Portuguezes.

No congresso de Paris. sobre a questão de ser o Oyapock, o ponto por

onde devêra partir a linha de limites, do qual o principe regente entendia

não desistir, o principe de Benavente disse, que essa declaração feita pelo

plenipotenciario Portuguez, era uma superabundaucia. POTQUB 1150 S6 ¡fü

tava de desistencia : logo, para que houvesse desistencia, seria necessario,

quea linha de limites partisse de outro ponto mais ao Sul. 0 ¡150 (10

Oyapock.

No congresso do Vienna, o principe de Benavente, em todo o decurso da

sua negociaçãocom os PlenipotenciariosPortuguezes,a respeito do Oyapvflli,

nunca disse o contrario, do que havia dito, e escripto em Paris.

Em Vianna a restituição da Guyana. foi sempre tratada conjuntamente

com a questão de limites. Mr. de la Bernardiére propôz ao conde do

Palmella, que para cortar as difficuldadcs. portanto tempo subsistentc,

cedesse ambas as altas partes, cada urna, algum tanto das suas prctençöes,

escolhendo-se um ponto tão distante do Oyapock, para dahi partir alinha

de limites, entre as duas Guyanas. Os plcnipfttonciarios Portuguezes

rcgcitarão esta proposi‹¬ão, o ltlr. do la Bernardi; rc, não insistiu mais

nella. -

Os plenipotenciarios Portuguczos de accordo com lord Castlcrea alt, tra

tarão então ‹lc negociar com os Plenipotcnriarios Francezcsmma substituição

ao art. 10 do tratado do Paris, para sor inserida no tratado de Vienna,

naqual substituição se estipulasso. 1" a restituição da Guyana, Ta linha

definitiva dc limites, entre as duas Guyanas Portttgucza e Franceza;

e3° finalmente, que nos tcrntos dessa sttltstitttição so salvassc o decoro,

ea dignidade do principe regente, e da tração Portugtteza.

Para esse fim convicrãit em formar uma especie tle commissão composta

de um Plenipotenciario Francez, de outro lnglez. como mediador, e dous

Plenipotetlciarios Portuguczes. O duque do Dalberg, foi nomeado por parte

da França, c lord Clancarty, por parte da Grãa-Bretanlta. (1)

 

(t) Veja-sc o oílicio reserva-lo n. 42 qu" os Plonipotcttciarios Portuguezes, dirigirão

ao marqucz dc Aguiar, com a data dc '25 de Janz-¡ro de 1815.

Illm. e Exm. Sr. -- A medida que sc atliantava a twgociztfzitt com lord (lastlercaglt,

dc cujo resultado tivemos a honra tic dar conta a \'. tis. no tio-iso otIit-.io precetletttfl.

pareceu-nos necessario tambem ir soudando as intonçíizts un prinftipf: de 'Fallr-yrattât a

nosso respeito, c discutindo cont ellc as bases, sobre as quaes dmiamos reformar o

art. 10 do tratado de Paris. ttcvt-mos em louvor da justiça declarar, que. ncm no mi‹

nistro lnglczmcm no Francor.. percebi-mos ttuttca a ntais lcvc intticatzão dc nos qttercr

excluir da commissão das oito potenciais, o que lltcs tcria sido facil, :to mrnos tctnpo
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0 principe de Benevenle, motivou então o desejo que tinha de demorar

a discussão, emquanto não recebesse novas iustrucções do seu governo,

dizendo, que receiava a critica dos sabios de Cayena, que erão os desterra

dos. que para ali forão no tempo do directorio. Passar do sério ao jocoso,

v--____-I-_-__-__-__-_______

raria mente. Pelo contrario '.'l.-. de 'Pallcyrand serve-nos eiiectivamente na nossa nego

ciação com a Inglaterra, instando com lord Castlereaglt, para que lltc ntautivessea

palavra dada no tratado de Paris relativatnt-ttte a Guyana; e dizendo que do governo

Inglez, e não do nosso. é que elle tinha direito a exigir osett cumprimento.

'Tendo-nos informado Francisco José -ttaria de Brito, que tinlta entregado já a illr. de

Jaucourt a ractilicatção da convenção de 30 de Abril. e tuna nota em que allegava os

pontlerosos motivos, porque S. A. Íl. se recusou it ractilicação do tratado de Patls; e

ltavcndo nos ao mesmo tt-mpo concluido felizmente o tratado cont a lnglalerrznpartlci

pamos a Mr. de Talleyrand que, em consequencia de uma promessa feita a essa poten‹

cia. nos acharemos promptos de etttrar com elãe em discussão, para renovar o art. 10

do tratado de Paris. admittittdo a base da restituição da Guyana; Porém não llte

dissemos (de accordo com lord tlastlereaglt) a obrigação expressa, que contraltlra

mos por aquelle tratado a verificar a tttencíonada restituição, recriando, se asslm o

fizemos, de o achar menos trataucl sobre a questão dos limites. Mr. dc la Bernar

dière. com quem já varias ot-:cs entramos em discussão sobre o mesmo auumpto,

propunha que cortasscntos por metade a questão dos limites, traçando uma linha

divisoria entre os rios Oyapocír c Vicente Pirtzon. a uma igual distancíazde am

bos. Nós pelo contrario ficámos firmes em exigir o limite do Oyapoc/r, e entrega

mos. para allegar os nossos rnotivos a Mr. de 'lallcyranzL uma nota verbal,

cuja cópia V. Ex. achará inclusa. Convicmos para adiantar essa discussão, em

formar uma especie de commissáo composta de um plenipotcnciarío France: (que

já está nomiado. e é o duque de Ualberg) um ingles. como mediador (Lord Clan

carty) e de nós. Porém Mr. de Talleyrand deseja. antes de proceder a discussão,

receber a esse respeito algumas inslruccoes do seu governo ; porque recaiu. di!

elle. a critica dos sabias de Cayena, isto c' , os que para lá ƒorão dcstcrrado: no

tempo do directorio.

Suppomos que esta demora ainda poderá durar quinze dias, e temos esperanças,

quando se debater a questão, de conseguir senão exactamente os limites que pretendia..

mos, em consequencia do tratado de Utrecht, ao menos de nos aproximar muito a elles,

Emquanto a mudança da phrase do preambulo do art. 10. não julgamos experimen.

tar nisso nenhum obsxaculo. A unica uiilicultlade de pratica que encontrámos é a do

methodo. que se deverá seguir. para renovar o tratado de Paris. conservando o pream.

bulo do tratado geral, que e' glorioso para S. A. lt. (e ao qual a França talvez se opporá

agora) e obtendo das outras potências signatarias que accedão á reforma do art. 10.

Procttraremos comtudo aplanar essas dillicttldades. Tambem desejatuos ver se a França

admltte n'um artigo set-reto a obrigação de cooperar ellicazmente para a restitulçãode

Olivença, pois que nisso. quando não consigamos outra vantagem, teremos ao menos

a de assegurar o voto de Mr. de Talleyrantl na commissão a nosso Íavor,o que de outro

modo seria duvidoso, pelo grande desejo que elle mostra de aüagar a Hespanha.

Julgamos dever dar conta a V. Ex. de algumas ideas. que o principe de 'falleyrand

indicou a um de nós, e que poderão parecer importantes a S. A. lt. Depois de ter feito.

em uma conversação particular. varias perguntas sobre o estado actual do Brasil, sobre

a composição do nosso ministerio. sobre as intenções do principe regente nosso senhor

relativamente á sua volta para a Europa etc. . etc. perguntas as quaes resp mdemos com

Íranquezamorém com a prudencia devida. «Se sobre taes assttmptos eu devesse dar o meu

voto continuou elle. aconselharia a vosso principe. que por ora não deixasse o Brasil,

porém que mandasse com brevidade o seu lilho primogenito para a Europa. Convém a

Portugal, e convém mesmo a Europa toda. que se mantenha por um prazo tão longo

quanto possivel for o enlace entre as-«nossas possessões Europeus e Americanas: o
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foi sempre o expediente, que muito serviu ao principe, em totlo o decurso

da sua vida, para sahir dos embaraços.

,Os plenipotencittrios Portuguezes,depois de uma longa conferencia com

o principe de Benavente, sob a fixação da linha de limites, entre as duas

__________.___-__-_-_---__

transtorno qtte cattsodno edificio Europeu a revolução da America Ingleza, que nós

tão imprttdentcmettte auxiliantos, vai-se já experimentando agora. e experimentar-se

lta cada dia mais. As Colonias llespanholas, pelo máo governo actuahnente daquella

monarchitr, podem-se contar qttasi como perdidas para a Europa; e em taes clrcttm

stancitrs eu consideraria como uma fortuna. que se estreitasse. por todos os meios pos

siveis o nexo entre Portugal eo Brasil :devendo este paiz, para lisonjrar os seus POVOS.

para destruir a idéa de Colonia, que tanto lhes desagrado, receber o tituio de lleino. B

o vosso soberano ser rei do ltcino Unido de Portugal e do Brasil. Potlr-is, accrescentott

elle, se jttlgardes conveniente, manifestar que eu vos strggeri estas ideas. e que tal é o

meu voto bem decidido. n V. Ex. :bem pode julgar da impressão que nos causou uma

tal abertura por parte de Mr. de Talleyrand, e depois de meditar sobre o assumpto.

aproveitamos a primeira occasião, para llre perguntar, se a França teria dilllctrldade em

reconhecer' solemnemcnte e garantir' o Reino Unido. no caso que S. A. li. adoptasse

esse titulo; á primeira pergunta respondeu logo atlirmativamente; sobre a segunda

calou-se, corno frequentemente lhe sttccede.

Mylord Castlereagb, a quem sent allccta ão, e como por acaso sontlamos sobrea mes

ma tdi-a, mostrou approva-la. e talvez fosse possivel liga-la com a ordem que S. A. It.

nos trtandott dar nas nossas instrucções de negociar com as dilierentes potencias trata

dos de garantia.

Não devemos. é verdade, ltcsitar muito sobre ttma responsabilidade tal como seria a

de tornarmos .~obre nós uma tal declaração, [altos como estamos imeiranrcttte de ins

trucções a esse respeito. Porém é obvia por outra parte a vantagem que restrltaria de

um reconhecimento, e de uma tzararttia tal. e seria impossivel o encontrar para o fazer

uma occasião tão propria como a do congresso. De modo que estas reflexões. o exem

plo de Hanover, e sobretudo a intima convicção de que interpretamos nisso as vistas

de S. A. IL, DOS ¡Ildulifáö lalvfll, depois de mais madura reflexão a accrescentar

ainda essa responsabilidade as que jános temor visto imperiosamente obrigados a tomar

sobre nos. Entretanto julgamos dever prevenir a V. Ex. do que suscitou em nos uma

tal idea.

Deos guarde a V. Ex. Vienna, 25 de Janeiro de 1815.

Illm e Ex. Sr. Marquez de Aguiar. - Conde de Palmellm- Antonio Saldo

nha da. Gama-D. Joaquim Lobo da Silveira,

Illm. e Exm. Sr. - Temos a honra de remetter inclusa á cópia de um oilicio. que

nos pareceu cottvcniente dirigir a Mylord Gastiercagh, depois de ajustados os artigos a

respeito da Guyana. A redacção destes artigos frwtt, a nosso entender melhor no

tratado gfffíll G0 que ¡íflhfl SÍGO âjufitada previamente com a França. e outorisa S. A.

R. a sustentar, que o ponto da entbocadura do Oyapock ficou decididamente fixado

como limite. e que as duvidas que restáoa determinansó .re referem a continua

ção da linha de demarcação. Assim o declaramos a Mytord Castlereagh, como

V, Em. verá do o/ficio juntou tal e' desde já a opinião do plenipotenciarío Britan

nico Mylord Clanctrrty.

Parece-nos comtudmqrte n_o acto da troca das ractiticacões do tratado geral S. A. R.

poderia, para maior clareza e segurança, mandar declarar oficialmente. que considera

a embocadura do Oyapodt. como ponto de limite já determinado, e que só com essa

interpretação e intelligencia ractitica o tratado.

Bom será, que se possa então obter uma resposta do governo France: aceitando essa

uet-,tatacãoz mas, Em l0d0 0150. parece-nos que basta que S. A. B. a taça para tirar

toda a duvida.

V. Ex. observará tambem, que no nosso otlicio a Mylord Castlereagb protestantes.
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Guyanas, porque o governo Portuguez entendia, n.-'io dever restituir a sua

conquistênsem deixar liqiiidada esta qiiestiio de liiiiites, enlregarão a S. A.

uma nota verbal. onde iis intenções do seu governo, á esse respeito, foriio

expostas com clareza. Tratava-se de duas cousas bem distinctas, a primeira

 

desde já, qiie S. A. R. não se considerará ligado a restituir a Guyana a qualquer oii

tro governo tie França, que não seja o de Luiz XVIII : procurando por este modo evi

tar que se renovc, ein negociações futuras, o inconveniente, que se experimentou tias

de Paris.

Deos guarde a V. Ex., Vienna 10 de Junho ‹le 1815.

lllm. e Iãxiii. Sr. Marquez de Aguiar--ljonde de PalmelltL-Arttonio de Salda

nha da Gama.

NOTA VIRBAL APRESENTADA A0 PIIINCÍPE DE TALLEYRAND, PELOS PLEXIPOTENCIARÍOS

DE S. A. R. 0 PRINCIPE REGENTE DE PORTUGAL NO CONGRESSO DE VIENNA.

LeTraite' tPUtrecht, du 11 Avril 1713 ayant fixê diifiiiitlt-ø-ment les limites entre les

deux Guyanes Portugaise et Française, l'oits`attendait à voir pur là disparaitre toiite

dispute ultérleiire á cet egard.

Gepenrtant les négociaieurs du Tralté, induiis eu erreur par le tréographe Fereiiz,

rédigèrent l'arlicle hiiiiièirie de manière qu'il a été possible de confondre la llirière o'

Oyapock avec celle de Vicent Pinzoti de là toutes ces contestatioiis des limites coiiiiues

entre le Portugal et Ia France, qui ne Iinlrcnt qu'en 1807. époqtie trop niallieureuse

pour qu'on la relevo ici.

La conqiiête de la Giiyanne a eu lieu en 1809; ei il ne s`agit à present que de terminer

la question des limites dii côté de I'0yapork, cn sorte que ioiit doute sur l' interpreta

tion du traité d'UIrectit soit àjaiiiais leve, et que I`Oyapoclt, du point ou il reqoit les

eaux du Gamopy ju.-‹|ii'à sou embouchureâépareie territoire français d'avec celui qui

nppartient au Portugal.

Le reste de ia froniiere n'a jamais été un stijet de dispute entre Lciirs ltlajesttšs le rol

de Portugal et de France. Les observations stiivantes serviront à éclalrcii' Fetal de la

question:

1° ll est à déiziref, gui-tout d'éviter les contestations sans cesse renaissantos depuis

le traité d'Utrecht, etde fixer les limite: deti deus: Guyana il'itite maiiière ¡tiraria

bee el londée sur les localités. La base du traité dz- Parizi et te status quo de 1792 pour

la France. Or à cette poque, equoique la question de ‹lroit reiativeineiit aux limites des

deux Guyanes siibsistàt, la France ue posséduitcepeiidaiit aucnti éiabiisseinent sur Ia

droite de la iiivièie Oyapock.

2" Le traite d'Utreclit ayant pris pour base des limites que Fon va. fizer, toute dis

cussion se réduit à saroii- à qui appartiendra le terrioire siiue entre les deux ltirièrcs

ROTA VERBAL APPRESENTADA A0 PRÍNCIPE DE TALLEIRA YILPELOS PLENIPOTIÍNCIARIOS DE S. A. R. O

PIINCIPE REGENTE DE PORTUGAL NO CONGRESSO DE VIENNA.

Tendo o tratado de Utrecht de tt de Abril de tZt3 lixado definitivamente entre as duas

Guyanas Portuguezg e Franeeza, esperava-se por isso, que desapparecerta toda e qualquer

disputa ulterior à este respeito. _ _ _

bntretantoos negociadores do tratado, induzidos em _erro pelo geographo Fereitz, redigirão

0 811- 80 de maneira. que foi possivel confundir a ribeira do Uyapoclt com a de Vicente

Pinzon. Provém dahi todas as contestflçoes dos limites conhecidos entre Portugal e a França,

que não acabarão senão em l807,éporza muito desgraçada para que seia aqui renovada.

A con uista da Guyana. teve ugar em ifllit); e agora não se trata senão de terminar a

questão os limites do lado do Oyapoclt, de sorte que toda a duvida sobre a interpretação do

tratado de Utrecht seja destruída eque o Ozapochdo ponto onde recebe as aguas do Camopy,

até a sua embocadura, separe o territorio 'rancez, do que pertence a Portugal.

0 resto da fronteira, nunca foi motivo de contenda entre SS. lttlil. os reis de Portugal e da

Fran . As observações seguintes servirão para esclarecer o estado da questão:

Io " sobretudo desejava! evitar contestaçües continuamente renascentes desde o tratado de

Utrecht e lixar os limites das duas Guyanas de um modo invariavel, e fundgado sobre as

5
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era. a restituição da conquista, e a segunda, a demarcação de liniites entre

as duas Guyaiias.

A iiota verbal dos ¡ilenipotenciarios Portuguezes, á que nos referimos,

sendo o primeiro documento, que servia de base a esta negociação no con

gresso de Vienna, niuito pensadainente a trasladamos aqui, tambem em

nota (l `‹.

No ileciirso da negociação o principe de Benevente, prevalecendo-se das

occurreni-ias politicas. que levarão de novo o imperador Napoleão I, ao

throno da França, obstinadamente sustentou, que não podia tratar da fixa

ção definitiva dos limites. não só porque não tinha á esse respeito todos os

esclarecimentos necessarios, senão porque essa fixação de liinites, poderia

 

de Vicent Pinzon et de l`Oyapoclu puisque la contestation vient de ce que l'on a pris

a cette epoqiie ces deux ltiviéregpour iine meme l-tivière, comme on peut voir par l`ar

ticle ci joint du ilit trailé.

3° ll n'_va point entre les deux ltivleres ci-dessus mentionnèes d'aiiire Flcuve, ou

enfit: aiiriiiie base liirale sur Iaqiielle ou puisse tracer les limites de inanière à éviter

totite coiiiestuiioii. l/Oyapocli est lieaiicoiip plus considéiable,qiie le Vicent Pinzou, et

par conâéqiicnt il serait plus considerable par cela meme de le preiidre pour limite.

li" Uiiiiporiiiiiee que le Portugal doit metire a la lixation de ces limites est lieaucoiip

plus grande comparatirement que eelle qu'y poiirrait meitre la France; parceqiie la

trzinqiiillité et la siirété future dii Brésil en dépendent, etqifelles rendraient beaucoiip

pl us ditlicile. comme ou doit ioujours le désirer, la communication entre les nègres des

deux Odoiiies.

5° Eiilin on ne pcut que troiiver jiiste et modérée la demande que faitle Portugal

ati tnomeiit oi`i il restitue à S. .\l. .\l. C. la Guyane (dont la conqiieie a été la seule com

pensation de tant de sacrilices et de pertes éproiivees par le Poriiigal diiraiii la guerra)

que les limites cn soieiit fixée: um /ois pour toutes. comme le Portugal l'a toiijoiirs

entendii et reclame depuis le traité d'lltrecht, c'est à dire, à la ltiticre d'O_vapoi:k eu le

remontam jusqiiYi son coiifluent avec le Camopy.

Vienna? le .lauvier 1815.

(t) Milmd. Nous avons Phonneur de porter á la connaissance de V. Ex. les articles au

sujet de la revalidation du traite de Paris entre le Portugal ei la France, et de la resti

tiitioii de la Guyaiine française à S. M. T. C. rédigés d`uccord avec les plénipoientiai

localidades. A base do tratado dc Pari s: é o ‹i status quo ›› de 1799 para a França. Ora, nessa

ièimca, ainda que a questão de direito relativamente aos limites das duas Guyanas subsistisse,

p) França não possuiria, entretanto nem um estabelecimento sobre o lado direito da ribeira

'8 K.

iliiäiratado deUtrechLtomando por base limites «que se vai fixar,›› toda discussão reduz-se

a saber aquem pertencera o territorio situado entre as duas ribeiras de Vicente Pinzon, e do

Oyapocii, pois que a contestação procede de ter-se, nessa época tomado por uma mesma, as

duas ribeiras, como pode-se ver pelo artigo aquijunto do dito tratado. .

3° Nao ha outro ponto entre as duas ribeiras, acima mencionadas, outro rio, ou tinalmente

base alguma local, Sobre a qual possa-se traçar os limites de maneira a evitar qualquercon

testaçào. O Oyapiicii e muito mais consideravel, que Vicente Pinzon, e por consequencia seria

muito mais conveniente toma-lo por limite.

4° A importancia ue Portugal deve dar a flxação desses limites, e muito maior comparativa

mente do que aqueiia; que poderia daraFrança; porque a tranquilidade,e a segurança futura

do Brasil disso depende, tornando muito mais dilllcil, como se deve desejar a communicação

dos negros das duas Colonias. _ _

5° Finalmente, se não pode deixar de achar Justo e moderado o pedido, que faz Portugal,

no momento em que restitueá S. M._C. a Gušanii (cuja conquista foi a unica compensação

de tantos sacriticios e de perdas sottridas por ortugal durante a guerra i ue os limites sejão

fixados de uma ve_z, como Portugal ha sem re entendido, e reclamado esde o tratado de

ttreclit. isto é. da ribeira do (lyapoclt, subin o até a sua contluencia com o Camopy .

Vienna, Janeiro l8t5.



-âll

desconceituar a Luiz XVIII, na opinião do povo franrez. “as o principe de

Benavente. iiuiicii dcsconlieceu. nem negou. que 0 Og/apoclr, cuja embo

cazlura está situada eiitre o li” e o 5° gráo de latitude Norte, fosse o po to

por onde devesse passar essa linha de limites. que elle recusava então

lixar delinitivaniente.

Neste sentido assignoii, por notas reverbaes. com os plenipotenciarios

Portuguezes, a convenção de tl de Maio de 1815, cujo conteúdo foi

incorporado nos artigos 10/» e 107 do tratado geral do congresso de

Vienna.

O art. 107 do tratado geral do congresso de Vienna, é do tlieor

seguinte:

a Art. 107. S. A. R. o principe regente de Portugal edoBrasil, para

 

res de S. M. Louis XVIILpour etre insérés dans le traité final du congres. F.n iioiis en

gagcant. au nom de S. A. Il. le prince iegcnt Notre Maltre. à iwrtiliiiier Ia tiuyane à S.

luniis XVIII. nous n`avon¬i cu d'aiitre ol›_|`et en vue. que celui de rempIir Peiigagenieiit

contracié avecfša tlajestiã ltritanniqii-.zpar te. premier article secret du trai1é du 22 Jau

vier 4815; et les ttiigociations (lu conttres toucliant à leur lin. nous avons cru devoir

prendre siir nous. sans atteudre meme la nouvelle de Ia ratilicatioii du traitá susdit

du 22 Janvier, (Ven remplir tes stipulations, en tout ce qui dépend de S. A. Il.

Nous espéronsMylord. que Votre Ex. verra. dans cette conduite. uue prciive de plus

de Ia loyaiité. que le caliinet de Portugal, et ses miuistres desireut mettre dans toutes

leiirs négociations :

Il ii'a pas été possible. \Iylord. en raison dos cirronslances, de tmcer. comme nous

Fauons déairé dan: cette occasion, la ligne entière de dámurcation entre lr:

Guyanes portugaise et Française; ct nous r y'clamcroiis toujours. lorsquc nous pro

ctfdcrons à. cette dcmarcutioii. Faccomplissenient dc Vengagemcnt. que S. M. Bri

tunnique a ccntractc' avec le Portugal. daus farticle secret cfdcssiw citë.

.~\ ou: auon.: cepenriant détermin l, comme point fire. pour lc eommencenicnt de

cctteligne de limites, Fembouchure de Vüyupock. ct nous dcvons díclarer au nom

de S. A. Il. lc prinw rägent de Portnqulqife-n restituunt la Guyannc Françaisr,

lil ne ronsentira jamais à abanrlonner cc point.

Nous dcvuns declarer égateiiieiiuaii nom de S. A. [Let de la maniere la plus Íormelle

que Ik-ngagement coutracté. avec S. M. Louis XVIII, ao siijet de la Guy/ane, ne pourra

jamais etri- considere comme obligatoirqenvers attcuii autre gouveriieiiieiit qui par sui

lllylord. -Temos a honra de levar ao conhencimento de V. Ex. os artigzosa respeito da

revalidação do tratado de Paris, entre Portugal e a França. e_o da restituição da Gu ana

Franceza á S. M. C., redigidos de iiccordo com os plenipotenciarios de S. M. Luiz X III,

para serem inseridas no tratado final do congresso. Responsabilisando-nos. em nome do prin

cipc regente, nosso senhor. a restituir a Gu anita S. _M. Lutz .\_\'III_. não temos em vista senão

preencher a convenção conlratadzrcom S.. . Britanntcinpelo primeiro artigo sectetodo tratado

de 21 de Janeiro de 1815; e estando quasi ñnalisadas as neuociaçíms do congresso, julgamos

dever tomar sobre n-'›s_, sem mesmo attender a nova da ractitica ao do sobredito tratado de 22

de Janeiro ; de cumprir as estipulações. em tudo, que depende e S. A. R.

I-Lsperamos, Itlylord. que V. Ex., verá nesta nossa maneira de obrar mais uma prova da

lealdade, que o gabinete de PortugaLe seus mintstrosdesejão manter em todas as suas nego

cia -‹zes.

*ao e possivel Mylord, traçar nesta occasiãmcomo desejavamos em razão das circumstan

cias. a linha inteira de demarcação entre as Guyanas I-'ortugueza e l-ranceaa :e reclamaremos

sempre. quando procedermos a esta demarcação, o cumprimento daconvençào, que S. M.

Britannica, contratou com ltortugal, no artigo secreto acima citado.

Temos determinado. entretanto, como ponto fixo. para o principio desta linha de limites. a

embocadura do Oya It.e devemos declarar em nome de S. A. It., o principe regente de Por

tugal. que restituin n a Guyana Franceza, não consentirá nunca em abandonar esse ponto.

lgualmeiite devemos declarar em nome de S. A. R. e pelo modo mais formal. que a conven

ção contratada, com S. M. Luiz XVlIt,a respeito da Gtiyana, não podera nunca ser considerada
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manifestar deum modo incontestavelsua consideração particular, para com

S. M. Christianissima, sc obrigou restituir a S. dita Magestade a Guyana

Franceza até o rio Oyapock, cuja embocadura está situada entre o li° e L'

gráo de latitude Septentrional, liuiite.que Portugalseuiiire considerou como

o que fora fixado pelo tratado de Utreclit. A época da entrega desta Colo

nia á S. M. illiristiaiiissima sera' determinada, desde que as circuuistancias

o permittirein, por uma convenção particulaneutre as duas cortes, e pro

twder-se-.ha ainigavelmente, logo que for possivel, à fixação definitiva dos

limites das Guyanas Portugueza e Franceza, conforme ao sentido preciso

do art. 8° do tratado de Utreoht. ii

Deste artigo, e da ronveiição de II de Maio de que elle deriva, se ré,

primeiro, que foi ajustado e celebrado, de accordo corri as outras potencias

 

te ‹l'iine revolution quelconque s`établirait, quand bien même ce gourernement se

wlifiolíilerail. et vivndrait, à être recoiinii par les Ituissaiices de Vl-Iurope. Dans ce cas

Ia, lfl-iigagement contiacté par le traiié dii 22 Janvienainsl que par le traiié general du

coiitzrès, de resiituer la Guyana à S. M. C. iie suhslstirait plus, et jamais S. A. It.

Ie prince regem ne iioiirrait consi-ntir a rétablir, dans le voisinage de ses Etats d' Amé

flfillfi, uno (iolonie française, qui näippartieiidrait pas à S. M. Louis XVIII, ouà ses le

gitimes aiiccesseiirs.

V. Ex. approuvera. sans doute les prlnclpes qiie nous venoiis d'éiioncer, et elle ne

pourra se dissimiilvr, qii'll convieiit, pour lo inoins, autant aux iiitérets di- la Grande

Bri-tagne, qii`a ceux de Portugal. que le contineiit de Phmériqiie soil garanil de l'in

fliii-nce dangereuse des gouvernenii-iis révolutioiinaires de la France. permetti-z-iioiis,

itlylord,de ne pas aclierer cette lt-ttre otlicielle, sans saisir Voccasioii qu'elle 0tl`re, pour

vous ténioigiici' cuinliien iiousiioiis cstiiiioiis lieureux d'avoir eu à trailer avec V. EX. et

coiubieii nous apprecions la inanlere noble et franclie avec laquelle elle a condult la

négociation que nous aions teriiiinée ici.

Agideãzunylord, Fassurance de ta haute cousidération avec Iaquelle nous avons l'h0n

DCIII' UC Z

Ue V. EX. les très humbles et très obéissants serviteurs. -Le cointe de Polmella.

Antonio de Saldanha da Gama.

A Son Ex. Mylord Gastlereagli,prlncipaI secretalre d'état de S. M. B. pour les atfaires

étraiigères.

Vienne, le 9 Juin 1815.

como obrieatoria, para com outro qualquer governo, que e_rn consequencia de qualquer

revolução se estabeleção, ainda inesmo,que esse governo seconsidere e venha a ser reconheci

do pelos poderes da Europa. Neste caso, a convenção oontiatada, pelo tratado de T2 de

Janeiro, assim como pelo tratado geraldo congresso, de restituir a Guyana á S. M. C. não

subsistirá mais, e nunr-a S. A. R. o principe iegeiite, consentira, que se restabelece na vizi

nlian a de seus Estados na America, uma Colonia Franceza, que não pertença á S. M.

Luiz VIII, ou a seus legítimos successores.

V. Ex. approvara,sem duvida osprincipios,que acabamos de annunciar,e não poderá dissi

mular, que convém, pelo _m‹-nos›,laiito os interesses da Çrãa-Bretanliincoino aos de Portugal,

que o' izqptinente da America, seja garantido da influencia perigosa dos governos revoluciona

rios a ran a.

Permitti-nâs, Iltylord, de não acabar esta carta otflcial, sem approveitar a occasião, que ella

nos olTerece, para testemunliarmos quanto prezamos a honra de tratar com V. Ex. e oquanto

apreciamos a maneira nobre franca, que V. Ilx. manteve na negocia `o que aqui terminamos.

Aceitai Mylord a segurança da alta wiisideraçamcom que temosa onra de ser

De V. Ex. mui liumildes e mui obedientes servomzoivnir m; PALMELLA-Aivrovio nr-: SALDANHA

nAosuA. A' s. nx. urioitii msrtisniaaoll- principal secretario de Estado de Sua .Ilagestadø

Britannica, nos negocios estrangeiros.

Vienna, 9 de .Iunho de ttltã.
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yepresentzidas nos congressos de Paris,e de Vienna, pelo que essa questão

de liinites, ficou incorporada ao direito publico Europeu ; segundo, que o

ponto por onde deve passara linha de limites, entre asduas Guyaiias, ficou

sendo designadamente o Oyapack, cuja einliocadiira está situada entre

o lr" e o 5° grão de latitude Norte; terceiro finalmente, que essa linha de

liniites, seria ajustada por uma convenção aiiiigaveLeiitre as duas altaspar

tes contratantes.

O principede Benevente insistiu, para que se ajuntasse ao supra

citado artigo- Ie scns précis des Slípulations de farticle huitième

du traile' tfl/treckt. - Esta reserva do principe de Beiievente desappa

reeeu, como depois se verá, com a celebração do tratado de 28 de Agosto

de 1817.

Os plenipotenciarios Portuguezes forão coadjuvados nesta negociação,

pela Grãa-išretanha, como garanto das disposições do tratado de UtrechLe

pela ltussia de quein invocarão, por rneio do niarquez de Marialva, os lions

oflicios cujas notas temos á vista.

Ao encerrar-se a negociaçâmos plenipoteneiarios Portuguezesderão disso

parte a lord Castlereagh, principal secretario de Estado da Grãa-Bretariha.

e plenipotenciario da mesma nação no congresso de Vienna, por uma nota

datada de 9 do Junho de 1815, na qual os mesmos plenipotenciarios ex

pressainente declarão ao gabinete inglez, que por circumstancias não pode

rão traçar, comodesejavão, definitivamente a linha inteira,de demarcação

entre as Guyanas, Portugueza e Franceza, e que reclamarião, quando se

procedesse á essa demarcação» complemento da obrigação, que Sua Ma

gestade Britannica, contratou com Portugal, pelo art. 1° do tratado secreto

de 2-2 de Janeiro de 1815. Designarão todavia, como ponto fixo onde

deve passar essa linha de liinites, a embocadura do Oyapock ;e declararão

|nais.em nome do principe regente de Portugal, que, restituindo a Guyana

Franceza, o mesmo augusto senhorjámais consentiria, que se abandonasse

aqiielle ponto.

Claro e positivamente ficou já demonstrado por documentos diplomaticos

que no congresso de Paris, o principe de Benavente, respondendo a uma

nota verbal do conde do FunchaLreconhceu, como sendo indubitavel, que

o Oyapock, cuja embocadura esta situada entre ola* e o 5' gráo de latitude

Norte, era o ponto por onde Portugal tinha direito, que passasse a linha

de limites, entre as duas Guyanas Portugueza e Franceza .

Claro e positivamente esse direito ficou sendo reconhecido pela França,

e por todas as outras nações, representadas nos dous congressos de Paris e

de Vienna, com o accordo das quaes se pactiiou o art. 107 do tratado

geral do ultimo congresso, e especialmente a Grãa-Bretanha, que servira

de medianeira nessa negociaçãmeque já se havia obriga-Jo por um tratado

secreto, a garantir os direitos do Brasil, iiela linha de liinites do Oyapock.

tendo sido essa garantia da Grãa-Bretanha, que decidiu os pleninoten

ciarios Portuguezes, a contrahirem em nome do seu soberano, a obrigação
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de restituirem a Guyana Franceza, sem que para isso se achassem por

el les autorisados (1).

Pelo tratado celebrado em Paris aos 28 de Agosto de 1817, entre Por

'tugal ea França, as duas altas partes contratantes expressamente confir

maráo, o que já havião ‹lecididoem Utrechte Vienna: isto é,que o Oyapock,

era o ponto, por onde devera partir a linha de limites, entre as duas

Guyanas.

Em complemento do que ficou disposto no art. 107 do. tratado geral do

Congresso de Vienna, acima referido, solemnemente concordarão e decidi

rão, que daquelle ponto da embocadura do Oyapock, que está situado entre

0 4° e o 5° gráo de latitude Norte, se tirasse uma linha recta de Leste ao

Oeste,etc.. e que esta linha formasse a demarcação, entre as duas Gityanas.

O referido tratado, completou definitivamente o que já se havia negociado

em Vienna; e conveionos meios de fazer effectiva essa linha de limites. no

meiando-se de parte a parte commissariospara esse fim. Não faltava portanto

mais do que tomar a negociaçãomo estado em que se achavamoineiar-se de

parte á parte os respectivos cominissarios, e ir sanando amigavelmeiite as

difficuldades, que se fossem encontrando na execução pratica da linha de

limites. já oonvcncionada. como tão habilmenteja o demonstrou o conse

lheiro Drummon.l, em uma memoria sobre este assumpto, em 1853, e á

que já mais de uma vez nos liaveirios referido.

Pi-lo que fica exposto se ve. primeiro. que o Oyapock. foi expressamente

designado no congresso de Vienna. como sendo o ponto por onde devera

partira linha de limites, entre as duas Guyanas ; e não o ponto, de limite

provisorio. para por elle se fazer a restituição da Guyana Franceza, até se

proceder a uma demarcação definitiva. como erradamente se tem querido

fazer acreditar, para por este modo, se encobrir faltas,que tão fataes estão

sendo a' integridade do Imperio

Segundo, que adolimitação traçada pelo tratado de 28 de Agosto de 1817,

 

(1) 0 marque: de Aguiar duvidon raticficar o tratado geral do congresso de Vienna,

porque os plenipou-nciarios Portugni-zes não estarão aiitorisados para iicgociar a res

tituição da (layeua Francøza. 0 conselho de Estado, foi da mvsina opinião ; mas o prin

cipc regente, ouvindo em particular o thancellér-mór do reino dollrasil. 'Thomaz Auto

nlo de Villa Nova Portugal, decidiu ractilicar o mesmo tratado. Damos .aqui osegiiixiie

extracto do parecer do chanceller-mór, que decidiu a questão no animo do principe

ri-gi-ntr.

EXTRACTO DO PARECER DE THOMAZ ANTONIO DE VILLA-NOVA PORTUGAL ÃCERCA DA

RACTIFICAÇÃÍ) DOS TRATADOS CONCLUIDOS PELOS PLENIPOTENCIAIUOS PORTUGUIZES

NO CONGRESSO DE VIIENNA.

(lcder e com razão no artigo de Caycnm-Não romprehendo a política. 00111 que S0

póaiz persuadir av. A. n. que de uma Colonia Francrza. se pode vir a fazer irma G0

loniu Portngueza. A verdadeira politica. é não perder' nem um dos proprios vassallos, e

não querer nem um dos alheios z o espirito nacional, que obra prodigios entre os Por

tuguezes, so por este nome vaidosa de Portuguezes, para S0 lllilulfll' 8 ¡Omfilllfllä é DW'

ciso considera-Io sempre separado, dilferente dos outros. etc.. etc. .Seja verdade ou não

seja, é o interessada mouarchia, que se rcputa a si melhor, que aos seus vizinhos.
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em virtude do que ficou disposto no art. 107 do tratado geral do congres

so de Vienna, é a explicação genuína do sentido do art. 8" do tratado de

Utrecht, concordada, e expressamente declarada pelas duas altas partes con

tratantes.

Terceiro finalmente, que a reserva imposta pelo principe de Benevente,

no supracitado art. 107 do tratado geral do congresso de Vienna, acerca

do sentido do art. 8° do tratado de Utrecht. já não existe, ficou absorvida

pelo tratado de Paris de 28 de Agosto de 1817, o qual pelas suas disposições

explicou genuinamente o sentido do art. 8° do já citado tratado de Utrecht.

Os limites do Brasil pelo lado do Norte, estavão pois terminantemente

fixados. por tratados solemnes com a França. O governo do Brasil. po: em

duvida os seus direitos á essa delimitação, desde o momento em que aceitou

a proposição, que lhe foi feita por parte da França, para entrar em nova

discussão franca e leal. sobre esses mesmos direitos. O governo do Brasil

commetteu um crime, trahiu o paiz e o imperador, quando convencionou

com a França. que ficasse sem effeito o tratado de 28 de Agosto de 1817,

que tão clara, positiva, e solemnemente havia dissolvido todas as questões

de limites ; e fixado definitivamente a linha, que devera separar uma da

outra Guyana, com reconhecimento manifesto dos direitos, que Portugal

por mais de um seculo, sustentou com honra e dignidade. O governo do

Brasil commetteu uma traição ao paiz, quando, cedendo dous grãos de ter

ritorio, mandou propor a França, que alinha de limites passasse pelo Cal
i soène, em detrimento dos direitos do Brasil, tão solemnemente reconheci

dos pela mesma França.

Os tratadose documentos diplomaticos,que ficão acima transcriptosmver

bão o nosso plenipoteuciario de pouco escrupuloso, nesta sua allegação. O

publico Brasileiro. as camaras e a imprensa, que tão indifíerentes se tem

mostrado nesta questãowerão agora nestas nossas poucas linhas a gravidade

della, e o perigo em que se acha o Brasil pela incuria, se não trahição, de

 

Portanto ; aconselhar-se a V.A. It. que largasse Santa Thereza. que era a chave do rio

Grande que é o Celeiro da capital ; e que conserva (layena, que é a escola das maxi

mas Francezas ; que só serve para inocular no Brasil o Jacohinismo ; cuja guarnição

mesma já está perdida. por revolucionariam que precisa não voltar ao Brasil, mas pas

Sar para Made-ira. ou Ilhas, para não vir contagiar as outras (a excepção dos ofliciacs,

0 Pmprt-garlos civis, que tem trabalhado sempre em conte-la) e cujos lrabitatrtesjãmais

hão de ser Portuguezes: confesso queé uma contradioção do conselho para mim incom

prehensivel.

De duas uma; ou a conservação de Cayena, é meramente de Iisonja a V. A. R. para

Ihc figurar o elIeito das suas armas, o augmento de uma conquista; estando na firme

tenqão de que se ha de entregar por fim : a tal lisonja não é decorosa: ou o que sei

eu.... que conserve Cayena. já que perde no rio da Prata fallar-se em uma cousa,

para não se faltar em outra, emfitn não comprelrendo. Digo só o que entendo: quando

se não estipulasse Cayena para Luiz XVIII; ella se devia largar; e tanto era util não

largar Santa Thereza, como é perigoso, e impolitico conservar (layena.

Não ha portanto cousa, que impeça esta ractlficação; pois virá a entregar-se a

Luiz XVIII; e no tempo em que convier, pois se deverá seguir a Inglaterra, que ainda

não entregou Martinica e Guadalupe ; talvez pelo estado duvidoso das cousas.
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alguns de seus ministros, de perder de prompto uma grande porção do sctl

territorio. perda que trará comsigo outras ainda de maior valor, como são

as terras do alto Amazonas, e cabeceiras do rio Branco.

Eui presença do que se tem feito desde 181if ,não sabemos até onde pode

chegar as perdas de territorio, que o Brasil tenha de solfrer pelo Norte do

Imperio. _

Grande responsabilidade pesa sobre os ministros Brasileiros, que acei

tarão as cavilosas proposições de Mr. Guizot; sobre os ministros que propo

zerão em Paris a negociação desviando-a de Lisboa, e sobre os ministros,

que autorisarzio a dissimulada proposta, que fez o nosso plenipotenciario

de passar a linha de limites sob a sua responsabilidade, pelo rio Cassi

pouri (f). `

Igual responsabilidade pesa, sobre os membros da sessão de diplomacia

do conselho de Estado,que engendrarão o parecer em virtude do qual forão

expedidas pelo ministerio dos negocios estrangeiros, as respectivas instruc

ções ao plenipotenciario Brasileiro,que foi lavrado em termos tão cavilosos,

que qualquer,que fosse o resultado da negociação, o negociador se sahiria

apparentemente bem.

A mesma responsabilidade se estende aos ministros. que tendo conhe

cimento do que se passava entre os dous negociadores Francez e Brasileiro.

em Paris, não souberão achar meios plausiveis, para mandar dar por aca

bada a missão, de que oseu pleuipotenciario estava encarregado.

Todos estes réos de Iéza nação, terão ainda de comparecer perante o

tribunal da opinião publica, para ahi serem julgados convenientemente.

 

(l) Ao terminarmos este capitulo, ternos a fazer mais alguns reparos, e vem a ser;

que odlreito do Brasil á sua actual linha de fronteira, acha-se intimamente incorporada

no direito publico Europeu, que grande erro commetten o Brasil, em enrelar uma

negociação com a França, sem previamente chamar' sobre ella a atteução daquelles

grandes potencias.

Que o negociador Brasileiro, não marchou bem quando respondeu ás inexactidfies do

plenipotenciario Franrez, que pretendeu provar que o Araguary era o verdadeiro rio

Vicente Pinzon. e disse que Vicente Pinzon,se achou em perigo no rio, que tomou o

aeu nome, por causa de inn accidente natural, à que os naturaes do paiz izliamão poro-l

roca, e que esse accidente se encontra no dito Araguaiy. Esse argumento pode igual¡

mente applicar-se ao Amazonas, ou e outro qualquer rio ao Sul do Equador, porque

em todos elles, naquellas regiões, as pororocas são conhecidas. O negociador Brasileiro

não deu por esta parvoice, que lhe oflereccu o seu nobre collega.

O Araxnary desagua na enseada, que algumas cartas geographicas denmninão dc

Vicente Pinzon. logo, segundo o pleuipotenciario Francez, o Araguary não pode ser

senão o rio de Vicente Pinzon, que elle procura. Este argumento não tem resposta.

A França ha mais de 150 annos, que procura o decantado rio de Vicente Pimon. e

alternativamente tem dado este nome a todos os rios, que mais se aproximão ao

Amazonas, onde ella quer fundar o seu predomínio. `

A enseada de Vicente Pinzon, tambem não é tão pequena. como figura em algumas

cartas,e acredita o pleuipotcnciario Francez. No Pará é tradiccional o chamar-se emenda

de Vicente Pinson, toda extensão de costa, que vai do Cabo do Norte, ao Cabo de

Orange. Parece que o negociador Brasileiro, ignorar: esta circumstancia.
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Juizo imparcial di: um iltustrado Brasileiro sobre a nego

ciação de limites em Paris em 1855. (1)

No principio do anno de 1675 os Hollandezcs tomarão Cayena, e nesse

mesmo anno rompeu a guerra entre Carlos ll rei da Grña-Bretanlia. o;

Luiz XIV. rei de França. 0 primeiro passo deste, foi reconquistar a lllia

pelo conde de Estrées.

Pela paz de Nimegua em 1679 dictada por Luiz XIV á Hespanlia, coti

servou tacitamente a posse de Cayena. ficando el-rei de Portugal, senhor

de ambas as margens do Amazonas. e fazendo occupar as Ilhas da sua fóz,

que mandoii povoar.

Luiz XIV não entendeu assim o seu direito. e reclamou. como depen

dencia de Cayena, todo o territorio desde a margem esquerda do Ama

zonas.

Os Portuguezes vigiarão com cuidado essa porção da costa. e resolverão

por fim fortificar-se. levantando no anno de 1686 os fortes de Aragiiary

sobre a fóz do rio deste nome. e o de Macapá, que foi tomado pelo gover

nador de Gayena em 1697, mas depois retomado pelo governador do Para

Antonio de Albuquerque.

Em 1697 chegou a Lisboa um embaixador francez Mr. de Rouillé, en

carregado de reclamar a desocciipação das terras do Gabo do Norte, até ás

margens do Amazonas. como pertencentes a el-rei Cliristiaiiissimo. Houve

renhida discussão, entre os pleiiipiitenciarios Francezcs e Portuguezes ; e

apezar da habilidade. com que se houverão estes ultimos, conseguiuo ple

nipotenciario Francez, fazer o tratado provisorio de lt de Março de 1700.

que ficou sendoo primeiro, e então o unico. Pelo art. 1° se mandárão

demolir e desainparar os fortes de Araguary e Camaú. Pelo 2° se prohi

bi ii a uns. e outros vassallos occupa-los, ou reedifica-los, ou doininarem as

referidas terras. Pelo 3' se ajustoii, que no mesmo estado, em que estavão

as nações em aldeas dos Iiidios dentro dos limites das ditas terras, assim

se conservassem, sem puderem ser pretendidas nem demolidas por alguma

das partes contratantes. Pelo art. 0° se concordou, que por parte de uma

 

(1) 0 distincto estadista, autor desta interessante iiit-moria, que por elle nos foi com

miinicadamxpõe demonstrando com imparcialidade os factomdeixando-tioatão bem coti

vencidomque desde 1713 o0yapock ficoiidesignadomomo sendo o ponto da costiialoiide

devera partir a linlizi de demarcação dos dous paizrs. O rei de França, como jâi disse

mos. declarou então. que desistia de todos os direitos, que podesse ter as terras do

Cabo do Norte. Deste artigo, combinado com o oiitro. segiiwse. que essas terras do

Cabo do Norte.que o rei de Franca desiste dos direitos, que iiellas possa tencliczão até

ao rio Oyapock. ponto do qual deve partir a linlia divisoria.

As convenções que se celebrarão depois do tratado de Utri-.cht dispondo o contrario

até a paz geral de 1815, ou Ímsem ellas fritas sem o consentimento do governo Portn

guez. como aconteceu em Amieiis. ou negociadas por elle mesmo. caliirão todas. ou

porque não fossem ractilicadas, ou porque a guerra com a França, assim o Iiouvei-ii

determinado. _ _ _ _

A paz geral deu nova ordem, e nora divisao territorial. A respeito desta questão de

às
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e outra coroa. se procttrariaio e tnandarião \'ir até o fim do anno seguinte

de fT0f, todas as iiiforiiitigões e documentos, de que se havia tratado tias

cotifi-.risiit-ias, paramelliore itiais exacta instrucção do direito das ditas pos

ses. t) art. t0, estipuloit qiie, porquanto o tratado era sómente provi

risioiiul e suspensivo, se irão adquittria. por virtude dello, ou de algumas

das sims clausulas, condir-ções, e declaraçocs, direito algum nem a urria,

item ti outra parte, ein ordem a posse e propriedade das ditas terras.

Portugal sustentou sempre o seu direito. tanto que no tratado da Liga

olfeitsiviide t6 de Maio de 1703, em que entrou com olmperio, inglaterra,

e as províncias unidas, muito expressamente se ajustou, e concordou no

art. 22; ‹‹ que não se poderia fazer paz corn el-rei de França,setii que elle

cedesse de qualquer direito, quo pretendesse ter ás terras do Cabo do

Norte. que pertenciao ao Estado do Maranhão, não obstante qualquer

tratado provisional ou decisivo, que se tivesse feito entre Sua Real Ma

gestaile de Portugal, e el-rei Christianissimo, sobre a posse e propriedade

das ditas terras. ››

Tendo Lnir. XIV de ceder á dita poderosa Liga, não teve remedio, senão

stibmetter-se ao tratado de Utrecht de ff de Abril de 171 3,que Íic‹›u sendo

o primeiro, e principal funilameiito do direito de Portugal. O artigo 8° é

do flieor seguirite: ‹‹ Para prevenirtodo e qualquer motivo de discordia,

que possa apparecer entre os suliditos da coroa de França. e os de Por

tugal, Sua ltlagestade Christianissirria desistirá para sempre, pelo presente

tratado, rios termos os mais fortes e autlienticos. e com todas as clausiilas

exigidas, como se fossem aqui itisertas z tanto em seu nome, como no de

seus succcssores, descendentes. e herdeiros, de todos os direitos e pre

tvnçües, que pode ou poderá ter sobre a propriedade das terras chama

das do Cabo do Norte, situadas entre o rio do Aniazonas, e o do Oya

poclõ ou de Vicente Pinzon, sem reservar ou reter porção alguma das ditas

terras. afim de que scjao para adiante possnidas por Sua ttlagestade

Portttgtieza, seus descendentes. successores. e herdeiros com todo o di

reito, soberania, de absoluto poder. e de inteiro dominio, como fazendo

parte dos seus Estados, e que ellas lho fiquem em perpetuidade. sem

que a dita Sua lliagestade Portugueza, seus descendentes, successores, e

 

limites das ditas Gtryanas dispoz, pelo art. 107 do acto geral, que o ponto de partida

dessa demarcação fosse o Oyupock, que está situado entre o li' e 5° grito de latitude

i\tirti-_ Que se faria depois entre as duas cortes, sob a mediação da Grãa-Itretanlia uma

cotivi-ticao amigavel. para concluir definitivamente a respectiva demarcação, segundo o

sentido do tratado de Utrcctit.

os plcnipotenciarfos Portniritezes no congresso de Vienna, por essa occasião, fizerão

bem entender ao principe de 'l'alleyianrl, que o Oyapocls. era o ponto por onde devia

passar a Iintia divisoria, e que essa linha ficava para ser traçada, em consequencia de

um ajuste aniigavcl com a França sob a mediação Inglcza. A lord Cast. ministro dos

negocios estrangeiros da inglaterra, e embaixador no ccngresso, bem positivamente

participou oittro tanto. Nem tim, item otitrose oppôz a esta formal tleclaraçao. Antes

delta, em 18th, ja o conde do lfunclial, havia declarado ein Londres, ao principe de

'i`.itl‹-yrand, que o principe regente rcstititindo Caycna, não desistiu do ponto do Oya
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lierdeiros possão jamais ser porturbados na dita posse por Sua .ilagestztrlø

Chrislianissiina. ou por seus descendentes. sticccssores e lierileiros. n

Art. 9° ‹‹ Em consequencia do artigo precedente. podera Sua .llagestarle

Portugueza.. fazer reedilirar os fortes de Araguary, e Cainnú ou aliicapri,

e os mais qria.- forzio demolidos em execuçâio do tratado provisional de à

do ztlarço de 1700 entre Sua ttlagostade Cliristiéinissima e Sua Magestatle

Portugueza, el-rei ll. Pedro Il de gloriosa memoria ; o qual tratado

provisional. em virtude deste. tica nullo e de nenhum vigor. Como

tambem serei livre a Sua lllagestade Portugucza, fazer levantar de novo

nas terras. de que se far. menção no artigo precedente, os mais fortes

que lhe parecer, e prove-los de todo o netaâssarit) para defczat das ditas

terras.

Pelo art. t0,se reconheceu que ainbas as margens do rio do Amazonas.

tanto a Meridional. comoa Septuntrional. perteneião a Sua lllagestade

Portugueza. e promotion-se por parte do Sua lllagestade Cliristianissimzi.

nunca formar pretenção alguma sobre a navegzsção e uso do dito rio, de

baixo de qualquer pretexto que fosse. E o art. 16 diz: ‹‹ E porque a

muito alta e muito poderosa princeza a rainha da Grãa-Bretanha olferecc

ser garante da inteira execução deste tratado, e de sua validade, e duração.

Sua Magestade Christianissima e Sua Magestade Portugueza acoitão a

sobredita garantia em toda a sua força e vigor para todos, e cada um dos

presentes artigos. »

Portugal tendo ohtidoestas condicções favoraveis, não deixaria de aprovei

tar-se da sua momentanea superioridade, para conseguir o maximo das

suas pretenções. que forão expellir sempre os lirancezes da :navegação do

Amazonas. arredando-os do Pará. Do que se segue, que o limite ambicio

nado por Portugal. e por elle exigido. quando se formou a Liga contra

Luiz XIV. e que os alliados se comproincttêrzio a reputar uma condicção

sinequa non da paz, era o candaloso Oyapoclc, arredado do Cabo do Norte.

e não algum dos rios proximos deste Cabmiiisigriilicarites. improprios, para

servirem a dous Estados, e commnnicados pelo iriterior com o Amazonas.

Nem é crivel, que os tilenipiitenciarios, que assignarào a paz de Utreclit

se servissem, corno pretendem os Francezes,de um mappa obscuro,e desco

 

pock, como sendo aquelle por ondc devia passar a linha divisoria. O principe de Tal

Iøyrand respondeu, que essa declaração era uma supvratmndâiitcia.

0 ainsi» amigawl de que trata o art. 107 do acto geral do congresso de Vienna.,

fui ci-lehrado em Paris. em Agosto de 1817, dotado-se por elle direcção competente a

linha de deniarcziçño entre os dons paizes.

Pari-ce que não ha direito mais clairo,nem mais positivo do que este. que o Brasil tmn

a .sua linha dedirifiio com a Guyana Franceza pelo ponto do Uyapock, cuja emhocadit

ra está entre o lt" e o 5" grito de latitude Norte.

A Franca, para illudir e¬|r direito, apaga-se ai uma expressão maliciosammte iris»

rida no art. 107 do acto geral do congresso de Vienna. a iiistanrias do principe de

'falli-yrand. e incorporada (lepois no tratado celebrado em Paris em 1817. Esta expres

são é a za-guintc: conforme o sentido do tratado de Utrecht.

M chicam do foro, onde a boa fé não fosse respcitaia, esta expressão conforme o
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nhecido, qual o do Hollandez Vankeulen. Francezes e Portuguezes portanto

deverião ter sido. na ordem natural das cousas, os dados geograpliicos,

que servirão em Utrecht, e é mui provavel.que o roteiro de Pimentel. obra

publicada um anno antes do tratado, sob os auspícios do governo de Portu

gal, que então merecia. e ainda hoje merece muitocredito, e que colloca o

rio Oyapock ou de Vicente Pinzou entre o 5° e 5° gráo de latitude Norte,

estivesse na iiiente dos plenipotenciarios.

Não se tendo demairuido os limites na conformidade do tratado de Utre

cht.e insistindo sempre a França na sua pretenção de navegar o Amazonas,

conseguiu no tempo dodirectorio fraucez.fa1er com Sua Magestaziti r'idelis‹

sima em t0 de Agosto de 1797 um tratado. que no art. 7" reconhece,

como limite, o rio Calsoene a Ei‹lo - Les liinites entre les deux Guyanes

Française et Portugaise serout diâteriniiiéiâs par la rivière appelée par les

Portugais Calseoiie, et i ar les Français de Vincent Pirizon qui se jette dans

YOcéan au dessus du Cab du Nord environ á 2 degrés et demi de latitude

Septentrionale. Elles suivront la dile riviére Septentrionale jusqu'à sa

source vers l'0est jusqu' au rio Blanco. » Este tratado. apezar de ser

desfavoravel a Portugal, loi declarado nullo por decreto do directorio

de 26 de Outubro de 1797, sob pretexto de que o principe regente de

Portugal, o não ractiflcára em tempo competente.

Em 1801 a França aproveitando-se do seu poder. assignou dous tratados

com Portugal. 0 primeiro foi feito em 6 de Junho daquelle anno em Badtr

jol, dando-se por limite o rio Araguary, como se vê do art 4° do theor

seguinte: a Les limites entre les deux Guyanes seront daterminóes à l'ave

nir par le rio Arawary, qui sejette dans l'0cean au dessus du Cab du Nord,

¡irés de l'isle Neuve et de l'ile de la Penitence, environ á uu degré et un

tiers de latitude Septentrionale : les liiniies suivront le rio Arawary depuis

son emboucliure la plus eloigne e du Cab du Nord jusqifá sa source, et en

suite une ligne droite tirée de sa source jusqu'au rio Blanco. ii Este tra

tado não foi ractificado pela França, assignando-se um segundo em Madrid

de 29 de Setembro do dito anuo, que nos usurpon toda a nossa Guyana

até o forte de Macapá. sendo a raia pelo rio Carapanatuba. como se ve do

art. lt" do theor seguinte: ‹‹ Les limites entre les deux Guyanes Française

et Portugaise seront determinées à l'avenii' par la rivière Carapanatuba.

 

sentido do tratado de Utrecht, maliciosamcate introduzida com sinistra intenção para

criar futniras dificuldades, por quem a honra individual. como a lionra das nações, era

um nome vão, em presença do interesse materiaLpoderia ser occasião de um processo

renhido. mas entre duas nações. que présão a verdade e a fé dos lratadomqtie respeitão

a opinião do mundo civilisado, e présão a sua dignidade, não sabemos,que significação

ten a.

Não sabemos o que quer dizer, conforme o sentido do tratado de Utrecht, lá, onde

tudo se acha já claro. e iidsitivameiite detinitlo. llesdc quando cumpre a França as obri

gações, que contrata pelas intenções. que suppõe no seu negociador, o- uão pela letra

esrriuia dos tratados. e actos subsequentes. que a esclarece e eoaztirma? semelhante

restrição mentaLe indigna de um governo qualquer.



-v-Ír2l

qui se jette dans YAmazone á environ un tiers de degré de l'Equateur,

latitude Septentriiinale, au dessus du fort Macapá. Les limites suivront le

cours de Ia rivièrejusqifà sa source, d'oú elles se porteront vers la gran

de chaine, qui fait le partagâ: des eanx : elles suivront les iullexions de

cette chaine jnsqu`au point ou elle se rapproclie le plus du rio Blanco,

vers le deuxièirieilegré et un tiers Nord de VEqziateur. ››

Na paz de Amiens feita em 1802. em que Portugal não foi ouvido. a In

glaterra tomou sobre si, ceder á França no art. 7° o limite do Araguary

-Eis o artigo. a Les territoires et possessions de Sa lllajesté Très Fidele

sontmainteniisdans leur intrégritétels qu'tls étaient avant la guerre. Ce

pcnllaiit les limites des Gnyanes française et portugaise sont lixées á la

rivière de Arawary, qui se jette dans l'0eéan audessus du Cab Nord près

de l'lsle Neuve. et de l'lsle de la Pénitence, environ à nn dégré un tiers

de latitude Septentrionale! .es limites suivront la rivière dÍlrawary depuis

son embouehnre Ia plus éloigtiée du Cab Nord jusqu'á sa source, et les

terres qui se trouvent au Nord dela ligue de limites Íixées ci-dessus, appar

tiendout en toute souveraineté àla république française. La rive Méridionale

de la dite rivière á partir de la meme einbouehnre, et toutes les terres au

Sud de la dite ligne des limites appartiendront á Sa .llajesté Tres Fidèle.

La navigation de la rivière d'Arawziry dans tout son cours, sera eommune

aux deux Nations. Les arrangemeiis, qui ont eu lieu entre les cours de

Madrid et de Lisbonne pour la reetificatiori de leurs frontières en Europe,

serout tente fois exéctitées suivant les stipulations du traité de Badajoz. ››

A renovação da guerra entre Portugal e a França no anno de 1808, deu

lugar á que o principe regente, depois o Sr. D. João Vl, mandasse apromp

tar no fim daquelle anno uma expedição, para ir tomar Cayena. cuja con

quista foi feita em 12 de Janeiro de 1809 pelo coronel Manoel Marques,

ajudado pela corveta ingleza Confiancc, de 'Lt peças ao mando do

capitão Yeo.

Restabeleceu-se a paz geral na Europa, assignando-se em Paris entre a

França, Inglaterra, Austria, Russia e Prussia o tratado de 3 de ,Maio

de 1811;. A Grãa- Bretanha que tinha assignado um artigo secreto ao

tratado de 19 de Fevereiro de 1810 entre ella,e PortugaLfoi do theor sc

¡zuinte : « Promette a Inglaterra contribuir na paz geral, para que os limites

da America Portugueza do lado de Cayena sejão aquelles, que se confor

mem à interpretaçãmque Portugal tem dado constantemente ás estipnlações

do tratado de Utrecht ;-julgando-se autorisado á fazer inserir no mencio

nado tratado de 30 de Maio de 181!» oart. 10 do theor seguinte: -Sa

Majesté Très Fidéle, en conséquenee d`arrangenieus pris avec ses alliés, et

pour Féxecution de Particle 8m, s`engage à restituer à Sa Majesté Tres

Chrétienrte, dans le délai ei après Íixé, la Guyane Française telle qu'elle

existait le 1°* .lanvier 1792. lfelfel de la stipulation ci-dessus. étant do

faire soivre la contestation existanteà cette époque au sujet des limites; il

est convenu que cette contestatton sera terminée par nn arrangement amia

ble entre les deux Cours, sous la mcdiatiori de Sa Majesté Portugaise.

Embora Portugal desapprovasse, e protestasse contra semelhante estipu



- U2? -

lação, viu-se a final obrigado. a condescender com n Inglaterra. e fez um'

artigo secreto addicciortal ao tratado de Vienna de 22 de Janeiro de 1815

do tlteor seguinte: a 0 principe regente de Portugal se obriga a adoptar as

triedidiis necessarias para realisar immediatamente o art. 10 do tratado

de Paris. que estipula a restituição da Guyana Fraucoza a Sua Magcstatle

Christiauissitria e Sua .llagestade Britannica. prometto a sua tricdiar-ziu. se

gundo o conteúdo do dito artigo, para obter quanto arttcs um ainigzivel

arranjo da disputa entre S. A. ll. o principe regente de Portugal e Sua

Magestatle Cltristianissitna, emqtraitto as fronteiras de suas respectivas

¡mssessões daquelle lado, em conlorinidade do que se acha disposto pelo

art. 8° do tratado de Utrecltt.

A vinda de Napoleão da llha de Elba. e a sua entrada em Paris, fizerâo

suspender os trabalhos do congresso de Vienna d'Austria ; mas elles depois

continuarão até ser rtssignado em 9 de .lunlio de 1815, o acto final ‹lo dito

congresso, em que se t-n -ontrão os dous seguintes artigos. « Art. 106 ATtn

de levei' les tlillirultés, qui se sont opposées de part de S. A. lt. le prince

regem du Boyaiiine do `Bortugal ot de celni du Brésil. à la ractilication du

traité signé le 30 Mai 181!; entre le Portugal, et la France ; il estarrèté,

que la stipulation conlcnue rlans Particle 10 du dit traité et toutes cclles

qui pourraint y avoir rapport, rcsterout sans eflet, et qu`il sera substitué

dflaccord avec toutes les Puissances les dispositions énonrées dans Particle

suiratit, les quelles seront seules considérées. comme valables. Au moycn

de cette suhstitution, toutes les autres clauses du susdit traité, seront main

tènues et régardées, corume mutuelleinent obligatoires pour les deux

COUFS. »

Art. 107. ‹‹ S. A. R. le prince régentde Portugal, et de celuidu Brésil.

pour niauilcster d'uue mauière iinzontestzable sa considération parti

culiére pour Sa Majesté 'l`rc's Clirétienne s`ongage á restituer à Sa Dite

Illajesté la Guyaue française jusqu'à la riviére d'0yapock, dont Teinbott

chure est située entro le b” et S” deflré de latitude Septeutritwnale. limi

te que le lwrttigzil a toujours considerée, comme celle qui avait été fixée

par le traité dlltrecltt.

l/érioquc de la remise de cette Colonie à S. M. Tres Cltrétienne sera

déteriiiirtée, d`es que les circonstances le perinettront, par une conven

tion particulière entre les dcux Cours, et l`on proeéilera á Yantiable,

atissitot que laire se pourra, a la lixation délittitive des limites dos Goya

nes Portugaise ct Française coulorméiiteitt au seus précis de Particle 8"" du

traité dlltrecltt. »

Parecia que estas estipulações erão terminantes : mas ellas encerravão em

si o germeu de futuras duvidas: pois que, se por tnn lado se resolveu a

questao de qual ora o rio, que Portugal sempre reputott, como 0 limite

ajustado no tratado do Utreclit: por outro estipulou-se que se procede

ria á fixação de linriles. cottfortne o sentido preciso do mesmo tratado ;

o que deu lugar a que os Fraucezes reputassem o rio Oyupock tmicrunen

te. corno lintitc ¡irovisorio para a entrega da Colonia, e se julguSsem



-úas

eom o direito a sustentar suas amigas pretenções relativamente ao limite

delinitivo.

Não foi por negligencia do governo Portuguez, que se não aproveitou a

occasião de se fixarem primeiramente os limites antes da entrega de Caye

na; pois que. estando ella em poder de Portugal. se ohteria corn mais l'a~

cilidade o quc se desejasse. O plenipotenciario Francisco .lose lllarizi de

Brito, empregou todo o seu zelo e liabilidade, para se tirarem todas as difti

culdades. A razão que se deu para a iminediala eritrega daquella Colonia,

era,que a sua restituição fazia parte du equilibrio Europeu; opinião em que

concordavão todos os alliados. Que debalde Portugal se opporia ; porque

a França estava resolvida a tomar de viva força a Guyana, no que não

encontraria obstaculo algum da parte da Inglaterra, e das mais potcncias

da Europa.

Assigriowse port-into a convenção de 28 de Agosto de l8t7, de que fo

rão plenipoteiiciarios, o dito Francisco José Maria de Brito. eo duque de

Riclielied-Cópiamos aqui os arts. 1° e2°, que servem para a nossa

questão. -Art. 1° a Sa lllajesté Très Fidcle étant animée du désir de

mettreà execution Particle 107 de l'acte du congrès de Vienne, sengage à

rcmettre a Sa lllajesté Tres Chrétienntzdans lo délai de trois mois, ou plutôt

si faire se peut, la Guyane française jusqiƒá la rivièrc Oyapock. dont l`em

bouchure est située entre le lr” etle 5"” digré de latitude Ssptentrionale, e

jusqu'au 322me degré de longitude a Fest de l'ile de Fer par le 2. 2h' det

latitude Septentrionale.

a Art. 2° Ou procédera immédiatementdes deux parts a la nomination

et à l'envoi des commissaires, pour fixer définitivement les limites des tlnya

nes Portugaise et Française conformément au seus précis de l'article 8°" du

traité d'Utrecht, et aux stipulations de l'acte du Congrès de Vienne ; les dits

commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an le plustard

à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si à l' expiration de ce termo

d'un an. les dits commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder,

les deux llautes parties contractantés procéderorita Yamiable à un autro

arrangement sous la médiation de la Grande Bretagne, et toujoiirs au seus

précis de l'article 8"” du traité d'Utrecht conclu sous la garantia de cette

puissance. »

Depois da restituição da Cayena á França, não se procedeu á demarcação

de limites, de que trata o art. 2° da mencionada converição de 1817.

Entretanto em 1835 rebenta a rebelião do Pará. o a França. pelo minis

terio da marinha manda occupar o posto de Mapa, e Ainapá ao Sul do

Oyapock.

0 ministro Brasileiro em Paris, Luiz llloiitinho Lima Alvares e Silva.

pede explicações a este respeito ao duque de Broglie, ministro dos negocios

estrangeiros em 1» de Janeiro de 1836, e a 26 deste mcz. recebeu a seguin

te resposta : ‹‹ que o ministro da marinha se havia limitado a ordenar o

estabelecimento de um posto prorisorimsobre a inargem direita do Oyapock

para ahi proteger algumas fazendas francezas. c preservar as suas posses

soes do contacto das sanguinolentas coinmoções, do que era theatro a pro~
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virr-ia rlo Pará. Acerescentava, que esta disposição de modo algum preju

rlicava a solução definitiva do importante negocio da delimitação das Guya

nas. e que já habilitára o ministro Fraucez no Rio de Janeiro, para dar ao

gabinete Brasileiro, as explicações necessarias. »

Pacificada inteiramente a provincia do Pará, o conselheiro Moutinho

pediu a dcsoccupação do posto militar francez, e o conde de Molé,ministro

dos negocios estrangeiros, negou-se á dita desoccupação, ‹‹ allegando que

a restauração da provincia era recente. e podia não ser duradoura, mas

não se oppunha a uma negociação de tratado de limites, oqual poderia

ser ajustado no Rio de Janeiro. n

As vistas porém da França se manifestárão patentemente, quando o ma

rechal Soult, duque de Dalmacia. que estava servindo interinamente na

repartição dos negocios estrangeiros,deu em nota de 3 de Julho de 1839 a

seguinte resposta ao ministro Brasileiro em Paris ‹‹ Le gouvernement du

Roi ne sauroit admettre. comme préliminaireindispensable dela négocia

tion l`obligation que l'on voudrait lui faire de retirer les postes établis

dans le voisinage du lleuve de Arawary; car, à ses yeux, la question rela

tive à ces postes n'est qu'un pur accessoire dela question principale de

la démarcation des limites. et la solution de celle-ci doit naturellement

inlluer sur la décision de l'autre. Le gouvemement en établissant ces pos

tes ¡était principalement détenníne' par la conviction intima et re/lechie

des droits de laFrance sur Ie territoire situé au-delà dela five droite de

l'0yapock. n

Apezar desta resposta terminante. tendo a Inglaterra intervindo a Íinal

neste negocio, á vista do tratado de Utrecht. do congresso de Vienna

det8l5, e da convenção de 28 de Agosto de 1817, a França mandou re

tirar o posto de Mapá e Amapá. como officialmente communicou Mr. Ouse

ley, encarregado de negocios de Inglaterra no Rio de Janeiro, ao Sr. sena

dor Caetano Maria Lopes Gama, então ministro dos negocios estrangeiros, o

qual participou tão fausta e agradavel noticia à camara dos Srs. senadores

em 23 de Abril de 1850.

Oenviado Francez no Rio de Janeiro communicou ao governo Brasileiro,

um despacho de Mr. Guizot, ministro dos negocios estrangeiros. em que

se acha a passagem seguinte: Dans notre opinion. la réunion des com

missaires français et brésilicn serait peu propre à conduire à un résultat

complet et définitif. ll ne s'agit point. en ellet, d'un travail ordinaire do

démarcation, suite naturelle d'unc négociation ou la limite que doit sepa

rer les deux territoires a eté convcnue en principe, etc. Il faut d'abor‹l

s'entendre sur Yinterprétatiozr de l'article 8' du traité d'Utrecht, et dé

terrniner une base de délimitation; il faut, cequi ne peut se faire que

par une négociation entre les deux cabinets, vi-'ler d'al›ord la question

des traités et délinir les droits respectifs avant d'arriver à Papplication

pratique de ces mémes droits. ››

‹‹ Il a paro au gouvernement du Roi qu'il serait à la fois plus logique et

plus expéditif de commencer par ouvrir une négociation dans le but de

se mettre préalablement daccord sur Yintcrprélation du traité d'Utrucl1



et sur les termos d'uno dómarcation qu'il n'y anrait plus ensuite qu'¡`t re'

giilariscr sur les lieux mentes. » _

0 governo imperial annuio á este convite. e deu consogutntemente ins‹

trucções ao ministro Brasileiro em Paris, José de Araujo Ribeiro, para se

entender com os plenipotenciarios Francezessendo nomead‹› primeiramen

te o barão Deflaurlis. e depois o barão de Rouen. Nada porém tendo-so

concluido, por motivos que occorrerão. resolveu-se a final ‹› governo Brasi

leiro á nomear um seu plenipotenciario. para terminar esta negociação; o

a escolha recahio em um dos nossos conselheiros de Estado.

Esta nomeação fez conceber a todos, as mais lisonjeiras esperanças: pois

que ten‹lo estado elle á testa da repartição dos negocios estraugeirosmfeito o

estudo mais aprofundado da materia, de que se ia tratar, resolveria as du

vidas, que se suscitassem ; tanto mais. que elle gozava dos fóros do primeiro

estadista do Brasil. e do mais habil ministro dos tiegocios estrangeiros.

Publicado porém o protocolo. que se annexou ao relatorio da repartição

dos negocios estrangeiros, e que foi submettido ás camaras legislativas na

lingua franceza, sem que fosse acompanhado de uma traducção na lingua

do paiz, para que o geral do povo ignorasse as particularidades da ne

gociação, como é praxe em semelhantes casos, vio-se com pezar, que o

negociador Brasileiro foi o primeiro que apresentou o inemoranzlumquati

do este devia partir do plenipotenciario Francez Mr. His de Butenval; visto

que foi o governo de Françtuquem convidou ao governo Brasileirtncomti se

mostrou pelo despacho citado de Mr. Guizot.

A utilidade, que se colheria de assim praticar-se. seria conhecer desde

logo o plenipotenciario Brasileiro, que a :negociação mio poderia progredir

á vista da seguinte proposição do plenipotenciario Francez. como se ve

da decima‹quinta conferencia. ‹‹ Le canal de Gsrapaporis separam l'ile de

Maraca des terrcs adjacentes au Cab du Nord; puis la bande du Nord dn

fleuve Arawnri si cette branche est libre, ou, dans les casou cette bran

che serait aujourd'hui obstruée. le premier cours d'eau suivant, en rc

montant vers le nord et se jctant sous le nom de Mannaie ou de rivière

de Carapaporis dans le canal de Carapaporis, à uu dégre quarante cinq

minutes en viron de latitude Nord. ››

Parece porém que o negociador Brasileiro, prosumindo muito dos

seus conhecimentos sobre mappas geographicos, e obras que citou nas

conferencias,assentou que o seu triumpho era completo. Enganou-se: pois

que o plenipotenciario lfrariccnatixiliarlo pelos trabalhos,que de antcmãti se

havião preparado na secretaria de Estado. visto ser este um negocio do

maximo interesse para a França. não só mostrou igual erudição. mas até

com habilidade diplomaticzi aproveitou-se da tlcclaração que fez o plenipo

tenciario do Brasil para refuta-lo. e é a seguinte. ‹‹ Il cst vrai que jo no

puis citer un document official qui doune exactement la latitude du Vin

cent Pinzon d'Utrecht par lc quatrième degré ctdcmi, ce qui lermincrait la

díƒ/lculté. mais la France ne le petit davantage. ›› a Aestas palavras res

p‹›ndeu immediataliiente Mr. His de ButenvaLdizendo o seguinte z Uhonii

rable plénipotentiaire du Brésil elait mal informe. Nous possedions

54
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la latitude du Vicent Pinzon de Lisbonc et dftrcclict exactemcnt inda'

qzrrfr dans uu diu-iiinciit o/ficicl et Portugais. ›› E apresentou dous volu

mes em nianiiscripto encadernadn, irilolio de marroquim encarnado, com

as :irmas de Mr. de Ton-y ‹le 1699 até 1700. os quaes caminhão a corres

pondeucia oiigi nal do embaixador Mr. Rouillé, e nella se encontrarão dous

documentos emanados da secretaria deEstado de Portugal do theor seguinte:

‹‹ E ainda mais claramente se mostra a pouca força, que tem estas paten

tes para estabelecer 0 direito da França, e está tão longe de se iucluircm

nellas as terras do Cabo do Norte até o rio de Vicente Pinzon, que antes

pela mesma concessão ficarão incluidas e exceptuadas, reconhecendo

tat-itamente el-rei Cliristianissimo eo cardeal, queestas terras pertencião

a Portugal, porque declara expressamente que podenlio commerciar com

os Indios da terra desde 3 gráos e 3 quartos de altura` até li gráos e tres

quartos inclusivos. e como o Cabo do Norte fica em dous gráos escassos,

e o rio de Vicente Pinzon ou de Oyapock entre tres escassos, segue-se

evidentemente que exceptuou estas terras do Cabo do Norte, até o dito

rio de Vicente Pinzon ou de Oyapock. ››

« E quando a nação Franceza queira fazer missões. e buscar descobri

mentos. para adquirir novos vassallos e novas províncias para a coroa de

França, o rio Oyapock ou de Vicent-e Pinzon se acha situado em 2 gráos

e 50 minutos da parte do Norte. e dahi a Cayena serão sessenta leguas de

costa. com alguns portos, e para o interior do sertão lhe tica bem em que

empregar a sua industria e o traballio por muitos annos. »

O negociador Brasileiro procurou tirar toda a validade deste documento,

por não estar assignado nem datado, como se ve da decima conferencia

incerta no protocolo.

O pleitipotenciario Francez rebateu immediatamente esta asserção, de

clarando quc não era de uso diplomatioo assignarern-se estas peças. e citou

o proprio exemplo do plenipotenciario Brasileiro, com as seguintes palm ras

que se lem na undecima conferencia §1li: ‹‹ De savant mmoranduan

remis par l`lxonorable plénipritentiaire brésilrcn au gouvernement français

au début de sa mission m' porte m' signature ni date. Iintendraibill, si la

¡iréscnle négociation devenait, a son tour, sujeito à interprétation, qu'une

tin de non réception fut alléguée contre cette pièce si aiitheutique, si im

portante, bien qu'elle n'ait ni signature ni date? »

Seguiu-se a duodecima conferencia,e nella faz o negociador Brasileiro as

duas propostas seguintes: ‹‹ l' O plenipotenciario Brasileiro annuixcia que,

sem estar convencido dos direitos actuaes da França sobre a margem esqucr‹

da do Oyapockze desejando acabar com uma questão que dura ha mais de

seculo e meio.e dar ao mesmo tempo uma prova do espirito de coriciliação

que o anima, oflerececomo transacçãmque se tome por linha de divisão o

cume das terras as mais elevadas. que fixão a separação das aguas entre o

Oyapock e o Cassi-puri, de maneira que a margem direita do 0_vapock,e os

rios que nelle desaguão, venhãoa pertencer á França ››

2' Foi a offerta do levar os limites á margem esquerda do Cassipuri.

Não aceitando estas propostas o plcnipotenciario Francez, declarou-lhe
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o Brasileirmqnc in t cslir iusirucrries :to seu governo , as quê-tes tendo-lite

chegado. fez elle uma terceira prooosta. que é a seguinte : ‹‹ levar o limite

nte a cmbocadura ‹lo Couaui. ou Coanuni ; e 115o sendo esta aceita. fez a

quarta, que era a do ri‹›, que a França tinha já reconhecido como sendo

de Vicente Piuzou. ››

O pleuipotouciario Francezficou de levar esta ultima proposta ao conhe

cimento do seu governo. e em virtude della propoz o limite, que foi acima

indicado.

0 plenipotenciario Brasileiro não anuuio a esta proposição, e deu por

terminada a negociação.

Parece que agora se dava o caso de se recorrer á mediação da Grãa

Bretauha. e das grandes poteucias signatarias do tratado de 'ienna de 1815:

mas talvez elias digão z ‹‹ tios Brasil, já prescindistes do direito, que vos

davão o tratado do Utrecht de 1713. de Vienna de 1815. e de Paris de 1817,

fazendo já cessões á França : entendei-vus presentemente com ella, e nada

espereis de nós. ››

Eis o triste resultado da negociação coniiada á um dos nossos Estadis

tas t! ! O coração Brasileiro está opprimido de dor, sem que lhe sirvão de

allivio as palavras cousoladoras com que os plonipoteuciarios Francez e

Brasileiro terminárão as suas conferencias : u Os dous plenipotenciarios do

Brasil e da França, antes de encerrarem o presente protocolo, julgão do

seu dever registrar nelle o testemunho de boa intelligencia e cordialidade

reciprocasque presidirão aos seus trabalhos; e bem assim a esperança que

nutrem,‹le que uma solução proxima decida de um modo satislactorio para

ambas as cortes tmpertaes a disputa. que desejêio terminar.

Nota sobre u negociação pendente para se fazer offectivo

o tratado de limites do imperio do Brasil com a Guyana

Franceza pelo conselheiro Antonio de Menezes Vascon

cellos de Drummond. (1)

1° A negociação porque tem de accordar-se os termos, para fazer eiiectivo

o cumprimento do tratado de 28 de Agosto de 1817, que estipulou os

limites entre o imperio do Brasil e a Guyana Franceza, procede para com

o Brasil sob varias considerações, na seguinte deducção: considerações

 

(l) Esta memoria que aqui transcrevemos do conselheiro Antonio de Menezes Vascon

cellos dt- Drulnottd teve por origem o facto seguinte : o ministro Aureliano de Souza e

Oliveira Coutinho. tendo cahido no laço que lite armouGtiizot, deu insirucções a Anto

nio de Araujo para negociar' os limites do Norte do Brasil. O conselheiro Drummond,

que era então ministro rvsidetite em Lisboa, tendo sciencia disto, conheceu a armadilha

do ministro de Luiz Filippe. e julgou esclarecer a Aureliano, mostrando-lhe debaixo

de que ponto de vista devia elle eticanr a negociação. Parece, que o cotiseiheif-o Drum

nionthconsegttio o seu patriotico pensamento, e de um modo mui simples, enviando ao

nuuistro Auretiano sob o modesto titulo-de nota--a memoria, que aqui tneucionamos

do proprio original itieilicto.
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prcl-¡øninares : considerações do objecto em si ; considerações sobre a espo

cralzdade da negociação que lhe e' relativa.

cottsloenztçõrzs rasuniissnes.

2° A que se olferece logo como capital, é a differente combinação poli

tir-a das nações. segundo a mudança sohrevinda á seus interesses. 0 truta

do em questão foi derivado do art. 107 do acto geral do congresso de

Vienna, conforme as relevantes e especiaes circumstancias de que nesse

tempo se achava investido o chefe da augusto casa de Bragança, depois da

guerra que havia libertado a Europa, e para tão desejado elfeito, conspi

úzuameute liavião contribuído os sacrifícios de sua pessoa e de todos os

seus povos. O arhitrio on interposição das disposirfücs do dito congresso,

para reniover os pretextos de guerra entre as iiações, e sustentar os prin

cipios do direito publico, existia intactme em plena força ; e a Inglaterra.

com a imposição das obrigações que dahi lhe provinhão, e de outras de

vehr-mente recommendação, tinha para com o objecto occorreiite a grave

responsabilidade da sua especial garantia, mais obrigatoria e peremptoria.

pelos seus compromettimentos publicos, quando com violencia iuaudita. e

com desar do seu mui liel alliudo. em prejuizo delle, sem a menor con

templação para com elle, e para com o publico, não duvidou, por arbítrio

proprio. estipular no tratado de Paris ‹lo 18th, que a Caycna, sem o me

nor equivalente, serin restituida ã França.

3° E' bem notoria a mudançmqne tudo depois fez. 0 congresso de Vien

na quasi não permitte hoje outro recurso ou allegaçâo, que não seja a

simples reclamação da interposição das nações, que forão uelle suas prin

cipaes consignatarias. A garantia e mediação Britannica acha-se attenuada.

pela parcialiadade em que ella mesmo se constituio, com o estabelecimento

adquirido em Demerára, principalmente nestes ultimos annos, em razão

da identidade dos seus projectos com os da França, concordcm o ponto

essencial de procurar incorporar-lhe territorios usurpados ao Brasil.

lt” Daqui se ve a attenta circumspecção com que deve tratar-se tão grave

objecto: 1°, para que seevite toda a apparencia de se haver presciudido,

ou ainda levemente desviado da base, que lhe assentou o congresso de

Vienna: 2", para que bem entendida a conveniencia deste proposito,assim

exuberantemente se declare em todos os termos ou actos, que lhe possão

ser concernente; 3", para que, na pontualidade desta observação, se com

munique as grandes potencias consignatarias do referido congresso, o

principio que toma a presente negociação, protestando-se pela sua interven

ção, se necessario for, para que, na conformidade do que foi ali resolvido,

tenha todo o seu exito; porque, quaesquer que sejão as actuaes circum

stancias do imperio do BrasiLé de opportuna e boa recommendaçämque a

questão de qua se trata seja sempre reputada Européa, como na verdade

é. pelo acto que de sua origem a regula.

5° Que snpposto e não obstante o desconto em que devo ser tida a inter

fereucia Britannica, cumpre todavia não cumprometter a menor idea, que
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da mesma interforeneia se dilfere, antes pelo contrario não se deve perder

caso em que se ostente.e denionstre a alta e firme idéa da força opportuna

ein que se avalia` conforme vem expresso no art. T do tratado de que

se promove, a presente negociação, o elleâ-:ivo cumprimento; e quando

iiliãs a mediação Britannica, por commum consenso das nações, é um acto

pi-Jsitivo oiii virtu le do qual os direitos do Brasil. de que se trata, estão sol›

a vigilancia e guarda de todo o seu poder. Sem a menor duvida a lnglaterra

inuito desejaria esquivar-so hoje as obrigações que dahi lhe provêm,

eonvindii por isso ainda niais ao BrasiLtoda a encoborta e cautelosa vigi

lancia sobre os rodeios da astuta politica do seu iilliado.

6' Pode-se bem presumir, sem afrogar nenhuma temeridade, que o

gabinete Ifrinitzez, quando no wnllictii de apertadissimas diflieuldadiis abrio

propostas para entrar em seini-.Ihiinte negociação, procedeu no presupposto

de lhe ser incnos rigorosa a competencia da mediação Britannica, que do

modo iiieiicioúziilo, e pelos motivos ponderados, julga comprornettida, ou

em total fallencia ; lisorijeando-se ainda mais, que a vista das facilidades,

que julga, e se lho arinuncião haverem logrado os lnglezes, nas suas usur

paçõesile territorio do iinperio do Brasil, taes acquisições de territorios se

lhes ficão assim pcrmittindo e facilitando, firmando o seu juizo á este res

peito ein varios argumentos de escusada referenria; iiléas todas estas, que

sem detcnsa cumpre iminediatamente corrigir contrastar: 1" significando

desde logo ao governo lnglez a negociação em que se entra. e assim tambem

ao embaixador da rainha Victoria em Paris, e do accordo que 0 governo

imperial julga assistir-lhe da parte do seu alliado, para todas as occurren

cias e marcha desta iiegociação. afim de que prevaleça sem nenhuma duvida

oefficaze prestadio intermedio da mediação Britannicznein execução do que

dispõe, e tão expressamente declara o art. 2° do cita 'o tratado de 28 de

Agosto de 1817, que exceptúa a plena ohservancia do direito assentado,e

reconhecido pelo art. 8° do tratado de Utrecht, imniediatamente concluido

e assignado debaixo da sua especial garantia ; 2°, indicando-se discreta

mente, que os actos occorridos na fronteira do BrasiLcom a Guyana ln

gleza. são factos sem nexo, arbitrarios, sem nenhuin compromettimento

do que constitua o direito do m-:smo Brasil, que na plenitude de suas pro

vas, e demonstração da força de suas razões, o gabinete lnglez necessaria

mente ha de reparar, segundo os principios da inilefectiveljustiip que

professa. O acto ultimo da evacuação do Pirará,serve de prova. e deixa

obscurecidas por entanto as usurpações feitas sobre as vertentes do Rapu

nury e Essequibo, com a imposição da bandeira e marcos da Inglaterra.

E, ein 3° lugar, porqueo Brasil. no religioso respeitmqiie consagra ao que

é de justiça e direito das outras nações. se esforçará. por todos os adquados

meios que se lhe proporcionão, á obter que inviolavelinente se lhe guarde

e mantenha quanto lhe seja devido.

7° Quando succeda pretender-se objectar, quo tendo o Brasil deixado

correr o prazo assignado no tratado, para se ajustarem os termos de ser

levado a effective execução, não apparecen-lo, no lapso de tantos annos,

nora um acto indicativo da sua diligencia,para semelhante fiin, querendo
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se com taes argumentos inâinnar duvulas,sol›re a obrigação reciprocamentc

imposta pelo dito tratado. e assim enervar a força vigenteein que deve ser

tido e reputado. As imprevistos, extraordinorias e notorias occurrencias

sutwzezlidais no llrasiLsão de uina ordctn tão excepcional e relevante, que

o mais simples ieslioço. ou dcdiicção,que dellas se façinmutfutzio pleitaiiiente,

e convenceiri de especiosas :irgucias, umas taes duvidas, que sinistraint-iite

se dirigem á abalar, ou a destruir o eífeito do uiencionado tratado, para a

execução do qual,tão intimamente estão ligados o Brasil e a França, sob o

testemunho. consenso, e garantia solemneiriente interposta por parte das

outras nações.

8n Do exposto sobresahem logo os seguintes importantes corollarios,

como preliminares do assumpto em geral, e taos são: 1”, que deve pro‹

curar-se caracterisar a presente questãocoino questão Européa. sob a

immediata interlerencia e uiodiaçíio das principaes nações da Europa.

2” que a mediaçãomu interferencia a que se acha expressa e restrictairiento

obrigada a tlrãa-Išretêiriha, sendo ostensivamcnte promovida, como muito

importa e convem so-ja, deve acoinpanliar-se de toda a diligência, nisso

empregadfzuáfiin de que sem prejuizo se ajustam seus ell`eitos.to=l0s de mui

séria e ponderosa appreliensño; 3' que na assistencia destes arbitriiis, e

força, que sulnninistrão, cumpre evitm-so todo o acto. porque se possa

julgar substituido o tratado om questão, por algum outro subsequente, e

novo accortlo adoptado entre as duas nações contractantes; luz que o dito

tratado, reputaurlo-se terminante, claro e expressivo, como é, só para a

execução, que lhe izumpre tenha, é que se negoeião mutuamente as con

venções especiaes á isso coziducentes, e que não são mais que thàoremas,

ou consequencias immediatas dos principios ali assentados: e 5° que dahi se

doprelieiide a necessaria coricliisão, de que taes convenções em cousa al

guma devem mudar, alterar ou infringir o espirito,e as litteraes disposições

do tratado donde ema ›ão, e onde virtual e totalmente se achão compre

hendidas. quando. para a effective execução e pleno vigor do sobredito

tratado, é que unicamente tem de dizer respeito, como inlterentes, que por

isso lhe ficão sendo.

9° Grande abuso se commetteria pretendendo recommendar a urgencia

da pontual e melhor observancia do que tica assentado, e com que, se a

propria idea não engana, se assegura eflicazmente, o que pode ser condu

cente ao desejado exito da negociação intentada, ¡irccavendo-se, o mais que

seja possivel, os compromettimentos de sinistras eventualidades futuras.

CONSIDERAÇÕES DO OBJECTO EM SI.

10 E' elle: a mutua convenção dos termos porque o tratado de 28 de

Agosto de limites entre o imperio do Brasil e a Guyana Franceza, cumpre

tenha seu ell`ectivo,e devido cumprimento ; e como para esse fim,o mesmo

tratado estabelece, do modo mais expresso e terminante, positivamente,

como tres potitos cardeaes, sobre elles é que tem de vcrtor~se a mesma

convecção, dos quaes pontospoi- isso mesmo do nenhum modo convém se
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desligucm, ou se transponliño os artigos. que n vão formalisar, são aquel

lGS tNtIIIOS; l"0 ponto de tiinite do rio Oyapoclr; 2° o ponto da longitude

tomada e fixada de 322 gráos :lc longitude, a Leda da It/ra do Ferro,

3” a linha recta que do Oyapock segue, atäaquslle ponto de longitude

de 322 gráos, pelo parallelo de 2 gráos e2i rninutos de latitude Norte.

E determinando-sc no art. 2° ‹lo mencionado tratado, os actos da inc

diaçãmconi que este mesmo tratado liavia siilo instaurado e estipulado. os

outros tres iirtigosqueo completáo, irierameiite se dirigem ao que se fazia

concernente á evacua ,não pelo Brasil da Cayena, e da sua entrega ao governo

Francez,

11 Do que tica manifesto, que no acto da primittiva negociação. nu de

proposito, ou por inadvertencia. ainda ficarão em aberto immrlzinles ques

tões, omissas no mesmo tratado, ás quaes agora reclamão pelo menosa

devida consideração do negociador, e do gabinete imperial, ainda quando

se julgue,que devem ficar por ora insoluveis, e sómente em aberto a sua

indicação para em tempo opportuno serem devidamente resolvidas.

t2 Entre-se no exame de cada um dos sobreditos tres pontos. relleüindo

se no que cumpre á negociação, ou estipulação dos artigos, que lhes devem

ser correspondentes.

como no ovarocx ou: rónr: casic-Nan-sa mt cosm no um, ou no cano

m: Ltísra.

13 Com este primeiro exame; é inherente o das anteriores estipulações,

ou antigos tratados. porque o artigo, que lhe diz respeito immediatarriente,

dahi recebe o espirito, assim como toda a força o preciso e litteral sentido,

porque nesta parte foi redigido o tratado de 28 de Agostode 1817, e por

consequencia deve ser entendido. e restrictanreiite executado, e guardado,

por ambas as altas partes contractaiites.

1!; Arrogava a França ofdominio da margem Septentrional do rio Ama

zonas, e por isso a entrada dos ditferentcs cnnacs da sua barra, e navegação

da sua corrente: e do posto da Cayena, onde se achava, ficava iritestzipdo

as embocaduras do mesmo Ainazonas, com incursões repetidas.e saltos nas

suas Ilhas, e tcrritorios da terra firme. Um dos grandes prejuizos, que com

ist‹› se oxpcriineritava, era a sublevzição dos Indios, e a extracçio dos fru

ctos da terra, com damno do fisco, pelo contrabando. etc. Em defesae

segurança contra taes depredações, e obstaculo de se ultimarem ultoriores

intentos, que com isso se propunhãn, levantou-se por parto do Brasila

fortaleza regular do Macapá, com varios outros fontins; vindo tudo isto a

provocar asporas e grandes contestações entre os gabinetes de Lisboa e do

Paris, cujo resultado forão as imgociaçõcs constantes do tratado de 4 de

Março de 1700, entre Portugal e a França, á este respeito, apparecendn

pela primeira vez a questão de limites, seguindo ao dito tratado os de 18

deJunho de 1701, concluido tambem com a França, e 0 de 16 de Maio

de 1703 com a luglaitcrra, e nações marítimas da Europa. e com o imperio

da Allcuianhzi, etc. etc , todos porém conducentes á que se ficassem sus



tentando pelo Brasil integralmente os territorios de que se lho iuquictava à

posse com violencia, e quebra dos seus direitos, vindo por tiiii, como de

clairação plena. e rectificação geral do seu direito, a se ultiinarein estas

questões, com o tratado de Utrecht de 11 de Abril de 1713. celebrado com

a França. debaixo da mrdiação e garantia Britannica, em cujos art. 8“,

9. 10, 11, 12. e 13, definitivamente se ticon determinando este objecto.

:i saber: 1" que o rio Oyapoc/i (ainda que confundido com o rio de Vicente

Pinzon) (1) aqui. servisse de limite e de fronteira aos territorios dos dous

Estados; 5h que pudessem de novo ser reedificzidas as fortalezas de Macapá,

e os outros fortes, que o tratado de 1700 dispunha fossem arrasados.er:

quanto se não concordasse no ajuste final deste objecto das fronteiras. etc.

3" que ao Brasil, pelo expresso reconhecimento da França, licavão perten

cendo as duas margens do rio do Amazonas. com a sua exclusiva navega

ção. protestando assim a França, que desistia de toda a pretenção á navega

ção do mesmo rio; li° exclusão,ou prohibição do mutuo commercio dos lI ran

cezes de Cayena com o Brasil, e do Brasil com a Caycnn: 5,° prohibição

absoluta dos padres missionarios de cada uma das partes contractantes

entrarem nos territorios, que não fossem pertencentes ã sua nação.

15 Todas as mencionadas condições erão essencialissimas á garantia, e

melhor defesa deste lado aberto. e vulneravel do Estado do Brasil, que por

ahi ve ameaçado todo o seu interior (2). condições reparantes, 150 qtlff SÓ fl

prepotencia franccza depois, no auge das siias victorias, e no iiiaudito arrojo

das suas estupendas conquistas, sem achar o menor obstaciilo da parte da

Europa aturdida, podia de algum modo fazer desistir, como na verdade fez

nas apuradissimas e cruelissimas circuinstancias. ein que esteve fluctuanilo

0 gabinete de Lisboa. nas duas infaustissimas épocas de 1797 e de 1801.

16 Na primeira época de 1797. se não houve tambem algum lapso- na

ponderação com que no ministerio anterior se achava reflectidr» tão impor

tante objecto foi-se compellido, por imperiosas exigencias, á convir-sc em

rebaixar excessivamente o dito limite. E, não se podendo obter fixa-lo pelo

Cassipoure, veio o art. 7° do tratado então ajustado com a republica Fran

ceza a determina-lo pelo rio Calsoeiie, ou de Vicente lliiizon. o que tantas

solicitudes e sinistras appreliciizâões (3) ficou inerecendo a todos os enten

didos, que nesse tempo havião em Lisboa. das localidades c proporções dos

territorios de que se tratava, e da grande fzicilidarle. que os Franeezos,

pelas concessões estipuladas, obtinlião para realisarem as ittléas. que de ha

muito tinhão de ingresso no Amazonas, e assim para os seus ulteriores pro

jectos sobre o Brasil.

17 Em 1801 forão muito mais terríveis as circumstancias, sob que se

 

(1) Este rio é muito mais ao 5iiI daquellrge se conhece tambem pela dcnoininacão de

Calsoene oii rio dos (lalções, '

(9) Confira-sc a opinião de lor‹l Holland em 1301

(3) Deliaiito do n. 18 csttijiinto ao compennlio /iirzorico do occvrrido na demafm

ção do: tomates pelo lado de Cayenfl. pelo conselheiro .Manoel Jose' Illaria da

(esta e Sa, uin documento que assiui o prova. Vidg adiante.
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negociou o tratado de Madrid, que alterou o outro, que nesse mesmo anno

se havia concluido em Badajoz com a França, por mediação da Hespanha,

Gm que foi preciso empregar toda a dexteridade para coactar o maleiico

Câfflcter das estipulações funestas, que continha, afim de que a linha dos

limites ahi violentamente assentada pelo rio Carapanatuba, que entra no

Amazonas um terço de gráo latitude Septentrional, logo acima da fortaleza

d0 Macapá, e já dentro da foz do Amazonas, se remontasse pelo menos ao

rioArawary, ou aliás Araguary, que desce ao Oceano um gráo, e um terço

de latitude Norte.

18. No compendio historico do occorrido na demarcação dos limites do

Brasil do lado da Guyanna Francesa, pelo conselheiro Manoel José Maria

da Costa e Sd, achâo-se substanciadas as particularidades de taes occorren

cias, comprovadas com os seus precisos documentos, que exclue a mais

minima duvida, sobre a grande ponderação com que deva dirigir-se, e com

que deve marchar este negocio, gravíssimo desdejá e muito mais pelo elfei

to possivel de ulteriores consequencias.

19. Afim de que tudo mui adequada e devidamente se acautelasse e fos

se preveuidmé que o negociador do tratado de t817,por parte do Brasil,

aproveitando o grande favor da posição, que lhe permittia a justa contem

plação de respeito. em que se achava o monarcha de quem era represen

tante ; e aproveitando-se de todo o comprometimento em que a presente

questão, aos olhos do mundo, apertava o gabinete Britannico conseguiu :

1° fixar os limites das duas Guyannas Brasileira e Franceza pelo rio Oya

pock, e não obstante ser este rio conhecido, e já distinctamente designado

em todos os mappas e cartas desta parte da America Meridional, o que des

vanecia toda a duvida sobre que rio fosse, isso posto, para que se

ficasse obstando a toda tcrgiversação, por menor que fosse e snrgisse a

esse respeito, mui expressamente declara -cuja boca é situada entre

o à' e 5° grau de latitude Norte ; 2° estabelecer, que a linha que d'abi

deve correreformar a continuação da divisão da fronteira, vai até 322

gráos de longitude a Léste da llha do Ferro, pelo parallelo de 2gráos e 2h

minutos de latitude Norte; (t) 3° que com o fim de definitivamente se

fixanam os ditos limites, se nomeiarião immediatamente commissarios por

ambas as partes ; li” e que tudo se regularia conforme o preciso sentido do

art. 8' do tratado de Utrecht, e das estipulações do acto do congresso de

Vienna, concessão talvez a mais importante de todas, que o mencionado ne

gociador conseguiu obter ; o 5.' finalmente, que neste mesmo sentido, tudo

ficava correndo debaixo da mediação da Grãa-Bretanha.

__,._-__-__-___-__-____

(l) Compare-ee esta cstlpulação com as dos tratados de 1797 e 1801, cm que tal li

nha, em parallelo mais diminuto sobre o Equador, se entendia até se fixar sobre a cor

rente do rio Branco ao forte de S. Joaquim, com o que, salvando-se importantíssimo:

tcrritorios. se fechárão os canacs que os Francezes então procuravão para penetrarem

no interior do Brasil. Não somos nos oaque podemos avaliar a importancia destas

precauções, são os que depois se acharem em couflicto com os vizinhos, que por ahi

apparcçao. 5a



20. Ainda se precisa insistir mais : o Oyapock é um rio caudaloso (t),

que, recebendo em si outros ditferentes rios, entra no Occeano, na bahia ou

golfo do seu mesmo nome. e com 0 que se deve ficar advertindo tambem,

que a esto golfo ou bahia vem desaguar outros differentes rios, aliás

importantes, tanto do lado do Norte, como da banda do Sui. Por este lado

do Sul sobresaiie-lhe oCabodOrangeádoneo posto, ouestação de observação,

de grande valor maritimo e militar. apropriado para outras differentes ser

ventias. O Amazonas, e com elle o Para, só pode dar-se por conveniente~

monte preservado dos ataques dos lfrancezes, ou dos que vierem a possuir

a sua Guyanna. quando os seus estabelecimentos se restrinjão a sotavento

daqnelle Cabo. porque desse modo se lhe impossibilita o uso de expediçúes

improvisadas de pequenas flotillias, compostas de lanchöese canoas. com

que, sem o apparato de preparativos navaes, que na sua demora dão sempre

tempo para os que são concernentes a uma necessaria defesa e cautela,

podem embarcar-se tropas para a respectiva invasão e ataque : 0 que assim

não succede no resto da costa, ao Sul daquelle Cabo e paragem, donde,

sem se despegar da terra, o mar permitte com segurança a navegação de

taes transportes até aproarem á corrente do Amazonas, segundo os seus

differentes canaes. A acquisição, ou aliás a conservação do dito Cabo, con

forme lhe assigna o tratado do 1817. é portanto, como posto avançado,

um meio mui opportuuo de defesa, e de convenientissima prevenção para

o Brasil, e proprio, por tão valiosas considerações, a merecer e excitar a

mais activa vigilância, afim de que na presente negociação se procure por

todos os modos sustentar a integral observancia, do que o mencionado tra

tado a este respeito dispõe (2). O Cabode Gassipoure, e o Cabo do Norte são

como postos e estações sitbalternas, que não podem cabalmente satisfazer

tão desejados fins. Foi na combinação de semelhantes ideas, que quando

pelo tratado de 1801 se determinárão oslimites do Brasil pelo rio Araguary,

Lord Holland, comtoda avehemencia não duvi‹lou declarar em pleno par

lamento,quo o Amazonas e o Brasil ficavão abertos ou á merce da França,

como se pode ver do extractmque da sua falla acha-se junto ao citado com

pendio historico do occorrido sobre os Iíntites do Brasil com a Guyanna

I'z`ranceza, do conselheiro Manoel Jose Maria da Costa e Sá. Temos logo,

portanto. mediante estas sérias e gravissimas ponderações, que o primeiro

abjeeto da negociação pendente, será assentar de um modo firme e termi

nante. que mantido na sua integral observancia o que nesta parte dispõe o

tratado em questão, se declare até que ponto, ou por que espaço corrente

 

(t) Veia-se por exemploamrta que vem no-«Exposé des mez/cm de mettrc enva

lcur fa Guyanna par Lescaltier. Pari: 1791---c a carta 32 da historia do abbade

Reínal.

(2) O Para esteve pelos annos de 1799 e 1800 no perigo de repentina invasão de

embarcações pequenas juntas simnladamente ao Sul do Cassipoureale que toi salvo pela

suhlevação dos negros da Cayenna, etc., conÍirão-se por exemplo os mesmos documen

tos, que por cópia väo juntos no tim desta nota, que parecem sustentar fortemente a

doutrina expedida.
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acima da sua emboucadura ou foz, o rio Oyapock forma o limite dos terri

torios dos dous Estados contractantes.

21. Continuando com os outros dous pontos, a saber :

Linha tirada do Oyapock até 322 gráos de longitude Leste da Ilha do

Ferro, pelo parallelo dc 2 gráos 021» -ntimttos de latitude Norte ; e nota do

que se acha omisso, c que cumpre sc occorra.

Acha-se z que, o que compete e reclama da iiegociação o primeiro men

cionado ponto,reduz-se ao ajuste do modo seguinte: i» porque devem ser no

meados os commissariosmu partidos de ufficiaes,e da congregação ou reunião

delles em commissão, que, por ¡utrte de cada uma das respectivas nações,

tem de proceder á fixação ou reconhccimentos astronomicos dos pontos

em que na forma sobre-indicada e estabelecida, devem levantar-se as hali

zas permanentes,que assita perpetuamente se fiquem designando, e compro

vandoo resultado do acto ou actos das suas operações scientificas, porque

em virtude do tratado se oonclue :testa parte a execução que lhe é devida,

2° cm consequencia disso, fixar-se o ponto da partida que tem de observar

taes commissarios ou partidos de ofliciaes, nas commissões que reunidos

fazem, da corrente do Oyapock, até o ponto de 322 grãos assignado pelo

tratado; c 3° em se declarar,que se conveuciona em manter aestipulação,

por agora,da linha recta por tnatheinaticapu de se convencionar a direc

ção da mesma linha, desde já, conforme as indicações que a estructura phy

sica e natural do terreno, no prolongamento ou seguimento da mesma li

nha, olfereça como mais apropriadasa uma denominação de limites, e esta

beleção a divisão da fronteira ou separação das terras dos dous Estados

contractantcs ; ou de que isto fica prevenido em accordo para subsequente

convenio, resultante dos exames e averiguações contestadas, em virtude

das execuções, averiguações e juizo dos sobreditos cornmissarios ou parti

dos de ofliciaes, ou deoutros quaesquer, que subsequentemente disso mes

mo expressa e determinadameute se hajão de encurregar.

22. Chega-se porém ao terceiro termo, de que aliás o tratado apparcce

deficiente, na especificação que particularmente se lhe requeria fizesse, e

que por mais de uma razão se devia esperar achar ahiconsignado, quando

tanto importa pezar o reflectir sobre as coitdições do que se reveste. E' elle

pois coinpreheitsivo da linha vertical que o sobremencionado ponto

de 322 grãos de longitude Leste da Ilha do Ferro, guardada a latitude es

tabelecida de 2 grãos e 21s minutos, forma, por todo o fundo ou altura de

Norte Sul do territorio da Guyanna Franceza entre a Guyanna Hollan Ieza

ou dos Paizes Baixose os territorios do imperio do Brasil, toda a extenção

dos territorios pertencentes ã Guyanna Franceza, e que deve fechar ou for

mar a sna ultima fronteira oecidental ; porquanto, os Francezes certa

mente não julgão taes territorios formando naquelle ponto de 322 grãos

de longitude o ponto agudo de um triangulo, de que a base seja a costa do

Oceano, em que fique conprehendido o que pertence a sua Guyanna,

quando pelo contrario. por muitas razões o julgão formando um extenso

parallelogrammo, de que por isso a linha parallela á que estabelece a costa

e faz a fronteira ou limite oecidental fica em toda a sua prolongação cor
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tando em frente dos tcrritorios do Brasil, porque, como se sabe. o Brasil,

para a batida do Norte, não limita o seu dominio a latitude de 2 gráos

e 21s minutos, quando ao contrario, tanto se eleva mais ao Norte, quanto

mais restricto sempre foi o limite dos territorios da Guyanna Hollandeza,

hoje do reino dos Paizes Baixos, etc., como reconhecidamente se acha

notado por todos os geographos, sem exclusão dos proprios geographos

hollandezes. 0 modo por que isto fóra avaliado e reconhecido pela França

éde summo interesse ao imperio do Brasil, assim para a questão que

actualmente se ventila com a inglaterra. pelo lado de Demerára, sobreo Esse

quebo e Repumuai, como com a que se promette excitar-se-llie com os

Paizes Baixos, a que pertencem hoje taes territorios, lago que no decidido

para Inglaterra se ache plausível fundamento a suas identicas, molestas

e consequentes pretenções. Por onde a negociação e estipulação neste

ponto ou termo. proceder dextrzimente, occultando-se todos os sobreditos

inotivos, até ganhar, com a competente concessão ou declaração, justos e

decisivos argumentos, qne lhe sirvão em tempo opportunamente nas sobre

ditas contestações, que sem duvida lhe serão promovidas.

23. Portanto, fica se deduzindo e recomendando do exposto: 1°, que

sendo todo oobjecto da presente negociação tão sómente o ajuste dos ter

mos por que deve ter efiectivo cumprimento o tratado de 28 de Agosto

de 1817, uma semelhante negociação não póde admitir, nem ainda ou

vir, nenhuma proposição, ou converter em qualquer idéa, de qualquer

natureza que seja, que contradiga ou annulle as precizas e determinadas

bases que no mesmo tratado se achão assignadas, reconhecidas e mutua

mente convencidas por modo tão expresso, claro, e fóra da mais minima

duvida ; 22 que neste sentido, eobscrvancia, nenhum subterfugimargucia.

simulação póde permittir-se, quer venha a tergiversação de suas insidiosas

insiiiuações immediatamcnte do governo Francez,ou meramente de folhe

tos ou brochuras, seja da composição de Walckenair, de Humboldt ou de

qualquer outro curioso, que ou por devoção propria, ou suggestão alheia,

e superior, se tenhão dedicado a tratar do assumpto em questão ; 3', que

nesta circumscripta e urgentissima obrigação sobresahe ainda a restricta

responsabilidade, para que não se possa por modo algum tolerar proposi

ção ou insinuação, cm que se proponha ou indique diffcrente base a uma

fronteira, que tão clara e distinctamente se acha assignada. ou esta modi

ficação de fronteira seja pelo Cassipoure, ou seja pelo Calcocne, ou Cal

soene, ou de Vicente Pinzon ; porque não é de maior ou de menor porção

de terreno que se trata, nem menos de melhorar a linha da fronteira, mas

sim do objecto, em si mais relevante, comoo que se apresenta em força,

para captar toda a consideração, e consiste em se sustentar, como cumpre,

e é devido, o que foi e se acha estipulado ; e por isso, todo o ministro, ou

negociador, de qualquer ordem ou graduação que seja, que assim o não

sustente, ou que para isso directamente não coopere, ficara desde logo

incurso na mais grave e restricta responsabilidade para com o imperador,

iiação e opinião geral do mundo politico. sendo maxima iiicoiitestavel, que

todo o povo ou Estado iiidependente, que impuneinentc, e sem scr con s
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trangido por irresistível violencia, deixa infringir, interromper, ou violar

por outro qualquer Estado ou povo os tratados que com elle tem celebrado.

e se achão em pontual vigor,se degrada a si mesmo,sua dignidade (tend ol,

sacrifica atrozmente o seu proprio credito, e expõe ao ludibrio a sua inde

pendencia. a sua soberania, e até a essencia da sua nacionalidade.

2h. No respeito e fiel observancia de tão gravissimas e capitaes razões

de Estado, cumpre tome principio, sigae chegue ao desejado effeito a pro

posta e necessaria negociaçzzio de que se trata, sobre o que ainda comvem

juntar duas breves reflexões pleliminares. Foi a França que no meio dos

seus actuaes conhecidos grandes embaraços, propóz a mesma negociação,

por onde, sobremodo, se torna conveniente investigar os motivos. que a

semelhante passo a poderião induzir ; ficando aqui já pondorando (l), queI

este facto poderia em parte ser provocado ou pela falsa idea da condes

cendencia e abandono, a que talvez presumem entregue o gabinete impe

rial. satisfeito, e, como dizem, saturado com a vastissima amplitude de

seu territorio ; ou pelo conceito não menos falso e errado, que fazem dos

seus ministros, supondo-os indeflerentes, ou menos instruídos da impor

tancia do objecto que se ventila: e julgando por isso, opportuno opresente

ensejo para tentar por parte da França o mesmo que se julga realizado, em

identico objecto entre o Brasil e a Grãa-Bretanha ; que suppostas as pre

sumpções, que sedeixárão insiuuadas relativamente á politica Britannica,

com todo o tento se deve estudar, e procurar fazer observar e comprehen-V

der o sentido das suas reflexões, e juizo concernente a esta mesma nego

ciação e seu andamento, de que ao respectivo gabinete Britannico e seu

embaixador em Paris deve franquear-se todo o competente conhecimento

do que se propõe ventilar e ajustar. Finalmente, que em harmonia atodas

estas ideas se procure ter presente as que forão axpendidas no memoran

dum para a negociação sobre a invasão que a França havia perpertrado

pelo lado da Guyanna no imperio do Brasil, mentomndum que foi junto

ao compendio historico do occorrido na demarcação dos limites nesta lado

da sua ƒromeira, pelo conselheiro Manoel José Maria da Costa e Sá.

25. Assim. todavia, na respectiva conferencia, porque se obra a actual

negociação, se significará com as expressões da mais lisongeira benevolen

cia, quanto foi agradavel ao governo imperial a proposição feita pelo gover

no Francez. parase excitar a dar principio á presente negociação, em que

se deve assentar o ajuste para o effective cumprimento do referido tratado,

ou. aliás, para asua final execução, o que é prova significativa de se achar

o mesmo governo. por entanto em tregua de cuidados mais transcenden

tes, e livre de aflluencia de complicações que lhe apprehendâo a attençáo,

em toda a franca e desejada opportunidade de se poder oecupar deste ob

jecto, que no seu amígavel accordo e feliz conclusão tão conducente e pro

picio é, por todas as razões, para que se fiquem removendo d'entre os

dous Estados todo o principio e germen de desintelligencia, e menos re~

 

(t) No S6'
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ciproca coacordia, conforme insta e propõe enlaces de paz, commercio e

harmonia Ide melhorbcorrespondenilzja, que com vantagoán commum ao

resento fc izmente su siste entre am as as nações: oden 0-se ifrualmen
tresegurar, que uma igual e semelhante feliz opportuiiidade, pela Dgraça da

Providencia. hoje acontece e se dá no imperio do Brasil, onde a acção do

governo prevalecendo, assistida da geral cooperação e votos unanimes dos

povos de todo o imperio. do mesmo modo permittem ao gabinete imperial

ftalhar e dirigir as mais efficazes solicitudes a tão importante objecto, queV

neste ponto, como nos mais de igual natureza. tão aitameiite se estão re

commendando à viva altenção esolicitude que lhes merece. E que portanto,

nestes termos mui gostosamente se receberáõ da parte do iiegociador Fran

rez toda a idea, proposição ou projecto concernente á melhor resolução e

decisão do assumpto, de que se promove a liquidação ou ajuste final por

quanto, vindo immediatamente do mesmo governo Francez, aquella propo

sição e iniciativa. fica sendo necessaria consequencia.que do mesmo governo

igualmente mane e proceda o projecto, que lhe tem de dar o competente

desenvolvimento, como indicarem as diversas especies ali comprehen

sivas.

a A vantagem do negociador Brasileiro ficar assim na expectativa, dei

cando a iniciativa ao negociador Francez, parece tão clara que .retorna

como acusado e prolixo produzir as razões que concludcntemcnte o es

tão perauadindo e demonstrando. »

S6. Talvez, por algumas razões de conveniencia propria, e que todavia

se deixão presumir, o negociador Francez se recuse a isto, mas nesse caso

o negociador Brasileiro, na sua insistência. deverá empregar todos os ar

gumentos. que ao seu talento. experiencia e dexteridade amplamente se

estão subministrando do que se deixa apontado, ainda que tão ligeiramente;

quando porém succeda sustentar-se uma tal recusa, de modo absolutamente

invencível, neste caso o negociador Brasileiro wmpendiara' um projecto

segundo o que depois a esse respeito vai aqui ser expandido.

21. Qnando etTectivamente se ache entregue o projecto requerido por

parte da França,o negociador Brasileiro passará a observa-loja a combina

to em todos os seus diíferentes pontos, examinando cuidadosamente se em

algum dos seus requisitos se infringe ou annulla o tratado subsistente, e

que constitue toda a base da presente negociação, ou mesmo, se por termos

abnoxios e duvidosos na intelligencia precisa e clara se torna duvidoso o

vigor e execução que lhe é devida: quando assim aconteça, mediante todo

o comedimento, evitando-se cuidadosamenle toda a dureza e acrimonia de

expressões, em termos simples, mas significativos, se fará patente o reparo

que isto provoca. na necessidade da correcção ou correcções com que cum

pre immediatamente ractificar tudo, e apura-lo nos devidos termos da re

querida comformidade do dito projecto com a letra e espirito do tratado de

que elle deve ser corolario. e a que vai dar complemento: succedeitdo ainda

mais, que o projecto otTerecido, por parte da França, absolutamente con

tradiga e quebrante as ell`ectivas theses ou pontos capitaes do tratado, ou

que o negociador Francez, para logo repulse totalmente o projecto apresen
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tado pelo negociador Brasileiro, em termos de se concluir, que na presente

negociação só se pretende, tomando base essencialmente differente da que

ali se assigna do rio Oyapock para formar a parte da fronteira Brasileira

com a Guyana Franceza, transtornando-se assim o que se acha e está es

tabelecido no tratado que forma e coustitue a essencia da presente nego

ciação, e de quc inteiramente se deriva; na urgencia desta ponderativa

circumstancia, o negociador Brasileiro, sem que por isso, em nenhum

ponto altere a moderação recommendada' com toda a circumspecção. sigui

ficará o particular desgosto de que fica possuído, de ter por isso de suspen

der sua negociação. que immediatzimente julga interrompida, uma vez que

não se cinja aos restrictos principios consignados no tratado de 28 de

Agosto de 1817, quaudoo modo dc faze-lo elfectivo, no cumprimento que

lhe é devido,é tão sómente o objecto e o unico lim da presente negociação:

que portanto, uma vez que se não rcforme o tal projecto, e não se ajuste

aos termos, que a isso são conducentes, omittind‹› a clausula ou clausulas

especiaes que o infringem, e lhe enfraquecem o vigor em que deve ser

pontual e religiosamente mantido. ou finalmente que o projecto pelo ne

gociador Brasileiro olferecido, redigido nesta precisa condição, seja repul

sado com a declaração de notavel mudança com que para os seus effeitos se

fiquem promovendo as mesmas sinistras consequencias. elle. negociador

Brasileiro, da sua parte, dá de facto por interrompida a negociação que lhe

foi encarregada, passando immcdiatamecte a submetter á sua corte a conta

de tão desagradavel occurrencia, e de que desde já pode assegurar o par

ticular, grave e subidissimo desgosto com que será recebida semelhante

communicação. Sustentando o negociador llrancez, sem desistencia, o pro

jecto que tenha communicado. ou a repulsa que houver feito ao que lho

ten ha sido dirigido pelo negociador Brasileiro, este passará na forma reque

rida a instruir sua côrte de todo o referido, prevenindo-se com a acquisi

ção de todas as nações e de todas as circumstancias que possão ter chegado

ao alcance de sua diligencia sobre a tal occurrencia, acompanhando tudo

das particulares reflexões e informes que ao dito respeito se olfereção. Sendo

para suggerir a ponderação sobre os interesses particulares que da parte da

França se devolvem na diligencia de ampliar o dominio da Guyana, para

se saciar a ambição dos projectistas, que por meio de associações tratão de

especular na venda das suas terras. etc.: projectistas que se achão relacio

nados nos dous ministerios dos negocios estrangeiros, e das Colonias em

Paris, pelo que a vigilância sobre taes agentes e correctores não póde ser

indiflerente para o caso presente.

28. E' fóra de toda a duvida a urgencia de se guardar semelhante passo

porque, em consequencia da occurencia que o mesmo fica reclamando.

tem o gabinete imperial de deliberar nos subsequentes procedimentos le

gaes o politicos que lhe assistem. para sustentação do seu direito, e ma

nutenção do que por titulo tão solemne lhe compete. E sendo, com o do

, cumento que exarc e testemunha este facto, que tem de dirigir-se á media

tão Britannica, e em todo o caso tambem ás tres grandes nações continen
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tacs consignatsrias do congresso de Vienna, é mui claro e obvio o esmero

que lhe fica recommendado.

20. Sendo o projecto apresentado conforme. no todo. e nos seus rti

culares, ao que se acha indicado. passará o negociador Brasileiro a ¡scri

minar ou extrahir os tres pontos distinctos que no assumpto se corn~

prehendem. porque toda a clareza e methodo, que nisso se observe e

guarde, é de conhecida vantagem, assim para que devidamente se oblenhão

os desejados effeitos das presentes estipulações, como para que fiquem

para o futuro, com isso previnidas e acauteladus algumas duvidas, proce

dentes sempre da falta de deducçãoc clareza.

30. E sendoo primeiroponto que se indica o do rio Oyapock. é clara con

sequencia da observaucia do tratade a que se refere, que desde a suafóz ou

barra no 0ceano,a sua margem direita,praia,ou margem Meridional, effecti

vamente.sem duvida neuhuma.se deve julgar no dominio do imperio do Bra

5il,com repulsa de toda e qualquer cavillação oom que sepretenda invalida:

semelhante precisa intelligencia do que dispõe o tratado, nos termos mais cla

ros e terminantes: ao que todavia ainda cumpreajuritar algumas observações.

31. Não diz o tratado até que altura, remontando a sua corrente. servirá

o rio Oyapock de limites, por onde deve ficar entendido, em todo o rigor.

e' por todo o curso que elle tenha com a denominação de rio Oyapoclt

Isto porém até a altura da latitude de 2 gráos e 2/4 minutos, que forma a

linha recta para a fronteira dos territorios dos dous Estados, e que por isso

não pode ser ultrapassada. Segundo a carta inedita e official, que submi

nistrei juntamente com o compendio historico do occorrido na demarcação

dos limites deste lado do Brasil com a Guyanna Franceza, do conselheiro

Manoel Jose Maria da Costa eSá, tres são as principaes vertentes que jun

tas, tomão o nome de Oyapock, e formão a sua corrente ou madre princi

pal. Uma daquellas vertentes, decidas do grande grupo montanhoso. que

se levanta distincto no centro do pais, corre quasi direito de Oeste a Léste.

oom o nome de rio Camopy, e engrossado com outros entra no tronco prin

cipal do Oyapock. por-uns 2 gráos e 58 minutos latitude Norte: as outras

duas vertentes vão-se-lhes incorporar com desencontrado curso uma com

o nome de Yaroubi, descendo de um braço mais prolongado daquella ser

ra sobre Léste, aftluindo ahi quasi em juncção com o Camopy, trazendo ja'

incorporada a vertente denominada Yaré, que desce contra o Norte das

mesmas serras, que deitão as suas aguas, formando os diifetentes rios su

balternos, que entrão immediatamente no Oceano. Na pequena carta

topographica do la Guyana Francaise dressée d'après plusieurs noucel

les observatians 1791. que acompanha o Expose de moyens de meltrc m

óaleur et dbdministrcr le Guyana, por Daniel les Callier, ancien Ordon

nateur de cette Colonia, et de Ia Guyana Hollondaise - Pari-s 1791

in 8° grande as duas vertentes ultimas que se apontarão descem contra o

Norte, com a denominação de Oyapock, encontrar o Camopy, demoran

do-as na sua origem em 2 gráos e uns t7 minutos latitude Norte; com o

que se não desconforma a carta que o abbade Baynal dá da Guyana

Franceza, debaixo do numero 32 no Atlas de que se acompanha a sua



liistoria (t) no citrso que do Sul, de encontro ao rio (Iamopyy designa ter

o rio Oyapock (2). Isto posto, o rzie-.lizinte os exemplos do modo porque o

tratado de 1797 no art. 7" declara a linha de limites entre as duas

Guayanas pelo rio Calcoene ou Calsoene ou de Vice-nte Pinzon, e assim

mesmo o modo porque foi declarada a linha de limites entre os dous pai

zes, pelo art. A" do tratado de 1861. os quaes limites, pelas declara

lgões de Londres forão mandados seguir pela linha traçada pelo rio Aravari,

ou Araguary. (3) Parece quo a linha de limites da fronteira do rio Oya

pock, que ‹› art. t" do presente tratado estipula, ou que aliás mantém

ao imperio do Brasil, o que sempre foi de seu direito e reconhecida pro

priedade, parece dever ser neste precisos e explícitos termos declarada.

32 0 rio Oyapock, desde a sua barra ou fóz no Oceano, subindo ou

remontando a corretite. até encontrar o ponto da altura de 2 gráos e 25

ininntos :lo latitude Norte, formando e constituindo com a sua margem do

hul, ou tnargerti direita, como se acha estipulado no mencionado art. 1°

do tratado de 28 de Agosto de 1817, que assim se conforma com o que

sempre foi de constante, pleno c reconhecido direito do Brasil, a linha di

visoria ou de limites e fronteira entre os territorios que pertencem ao Brasil,

e os que ¡verteacxm a lluyaiia Franceza. para que assim se fique indicando,

sem nenhurnzi duvida, na titargeni Meridional, ou lado do Sul da foz ou

barra do dito rio, queé do dominio do imperio do Bratsil, se levantará um

marco ou padrão indicativo do dominio do mesmo imperio, levantando-se

outro semelhante marco ou ¡iadrão no lado opposto da dita barra ou fóz,

que lhe seja fronteiro, e que designe o dominio da França; e assim tam

bem, suhindo ou remontandoo curso ou corrente do referido rio Oyapock,

no lugar onde se fixar a mencionada altura de 2 gráos e 24 minutos, cada

uina das mesmas duas ttações, lcvantarao por commum accordo, unidos,

mas voltados cada um para os seus respectivos territorios, dous marcos ou

padrões, com que ahi s_e fique designando a fronteira ou divisão daquelles

territorios no dominio e soberania de cada uma das duas respectivas nações

contratantes, e assignalando o que para o lado do Sul é do imperio do

Brasil, assim corno o que dahi para o Norte fica tocando e pertencendo á

Guyana Franceza. E sendo as margens deste rio Oyapock o limite dos ter

ritorios pertencerites a cada um dos ditos dous Estados, todos os terrenos de

cada uma destas margens plena e restrictamente ficão no dominio e sobe

rania de cada um dos referidos Estados, a saber: os da margem direita ou

do Sul, do irnperio do Brasil ; e os da margem esquerda ou da parte do

 

(1) Conforme aadvertencia que precede a este Atlas, os seus mappas são extrahidos

do deposito do lninisterio das colonias ein Paris, e por isso são documentos ofliciaas do

mesmo ministerio.

(2) Concorda com i¬so a carta de to Guyana, pour servir à Vhistoira génüral e de:

Voyagcs, tirée dc la carte de VJmzfríque, de Danville, que se comprehcnde no res

pectivo Atlas da dita lristoria. ` '

(3) (Ionsnltcin-se estas pecas ou documentos no compcndio historico ja citado do

eonselliciro Si, onde se ucliio na sua integra debaixo dos ns. t7 e 21.

5G
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Norte, da Guyana Franceza, mas a foz ou barra que o Oyapock tem no

Oceano, a navegação por toda a sua corrente, desde essa barra ou fóz, até

aquelle indicado ponto tomado. de 2 gráos e 2h minutos, a pesca e mais

uso das suas aguas e corrente, será commum ao uso de ambas as duas na

ções, com recíproco accordo, perfeita intelligencia, e melhor harmonia,

sem que uma, da outra, assim das duas autoridades publicasmhefes, com

mandantes, rondas ou vigias, subditos ou particulares, receba moiestia;

aggravo, estorvo, ou incommodo de qualidade alguma ao livre uso do mes

mo rio, no que écommum sua propriedade, antes mutuamente se auxilia

ráõ em todos os accidentes que sejão urgentes, isto tudo, como fica dito.

até o ponto em que iõrem collocados e erigidos os sobremencionados mar

cos ou padrões. que Íirmem ou consignem a referida altura de 2 gráos e 'Zi

minutos de latitude Norte. E por toda a corrente do rio commum a ambas

as duas tiações escrupulosamente pelas autoridades e individuos dellas se

respeitará o dominio e soberania das margens a cada uma pertencentes,

regulando-se o que disser respeito a quaesquer ilhas, que no curso do

mesmo rio Oyapock encontrem, do modo por que foi e se acha regulado e

disposto semelhante objecto, pelo art. ils do tratado preliminar de limi

tes na America Meridional, concluido entre as coroas de Portugal e de

llespanha no 1° de Outubro de 1777, cingido ao anteoedenie tratado de

18 de Janeiro de 1750. (t) Porém do ponto da sobremencionada altura

de 2 gráos e 21s minutos latitude Norte, onde se collocarem os mar

cos ou padrões, na forma que fica expressado, para cima, ainda que

o mesmo rio Oyapock facilite navegação, esta totalmente fica reservada

e só pertencendo aos subditos do imperio do Brasil, e inteiramente

debaixo das autoridades do mesmo imperio, por isso que todo o territorio,

por onde o mesmo rio iica correndo e manando, de um e outro lado e

do dominio do Brasil, e a elle só pertencente. (2)

33 E como não é compativel com o estado dos conhecimentos topogra

phicos, localidades, e circnmstancias do paiz em questão, nenhuma facili

dade ao seu transito, nem segura idéa da sua formação ou ordem physica.

 

(1) Prefiro a adopção da referencia deste tratado pela couveniencia de pertencer ao

Brasil e constituir o seu direito publico, de que os subsequentes actos devem ser deri

vados, por diiferentes razões que não é para aqui expender. Os exemplos da Europa

são muitose frequentes nas ultimas occorrencias da sua politica, como sejão os diile

rentes tratados entre a França e os Estados da Allemanha sobre a soberania das duas

respectivas margens do Itheno, e uso da sua navegação. Abi apparecea expressão

._mz-|weg¢- designando o meio do rio.para dar para cada uma das margens as ilhas.

que se designa entre nós por alveo do rio, ou sua veia d'agua. As negociações de 1800

a 1802 da republica francesa com o imperio da Alicmanha são frisantes ao objecto em

questão não o sendo menos todas as que se apresentão em virtude das transacções fei

tas pelos annos de 18th e 1815. Todavia ao Brasil importa cingir-se ao seu proprio

direito, repuisando a referencia a tratados da Europa que mais ou menos se deduzem

da franqueza da navegação fluvial, de que no congresso de Viennase pretendeu estabe

er-o direito gcral e commum, que por boas razões não contêm por agora seja admit

tldo no Brasil, e muito menos reconhecido.

(2) No projecto an-uexo consigno isto mui especialmente.
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pmler-se adoptar desde já nenhum outro arbitrio para a divisão e reconheci

mento das fronteiras dos territorios entre os dous Estados. que não seja a

da linha recta ou mathematica, indicada e determinada no tratado de 28

de Agosto de 1817, para que a mesma linha se trace, e os pontos

respectivos em que tem de se fixar. devida e exatamente se tomem ; prin

cipiando logo daquelle primeiro ponto, que ha de ser assignalado, re

montando a corrente do rio Oyapock. com os marcos ou padrões, que

ambas as duas nações ahi collocárão, para termo c disignação das fron

teiras dos dominios, que a cada uma diz respeito, e donde, na fórma indi

cada no tratado mencionado de 28 de Agosto de 1817, tem de partir e

correr de Leste para Oeste a linha divisoria dos ditos dominios, pelo do

terminado paralello de 2 gráos e 2!» minutos latitude Norte, até o ponto

de 322 gráos de longitude da Ilha do Ferro. onde, para pleno, geral, e

individual conhecimento, cumpre so assentem e colloquem marcos ou

padrões iguaes aos que se achão indicados para o ponto sobre o rio Oya

pock, donde. até este ponto de longitude. tomado sobre a referida mesma

altura de latitude de 2graos e 2/4 minutos Norte, deve ser tirada a estipu

lada linha recta ou mathematica, sendo taes marcos, ou outros semelhantes,

e como elles, collocados com as mesmas solemnidades .- as duas nações

contractantes, de commum accordo, conforme dispõe o sobremencionado

tratado, passarão a nomear, cada uma da sua parte, uma commissão de

igual numero de pessoas habilitadas para a melhor e mais pontual satis

facão dos ditos fins, as quaes munidas com as instrucções competentes,

dirigidas ao fiel desempenho de uma semelhante incumbencia, das quaes

intrucções, nos termos da mais recíproca boa fé, e devido accordo, se

trocaráõ as cópias entre os dous governos. ajuramentando-se aquelles indi -

viduos, para a mais fiel e restricta execução ao que por taes instrucções

lhe seja determinado, entraráõ, no prazo que se estabelecer, na eflectiva

execução desta importante diligencia, para a qual os governos. autorida

des, e moradores dos districtos. onde têm de ser empregados, prestaráõ o

auxilio e toda a coadjuvação que necessario seja ao seu recommendado e

urgente objecto.

N. B. O numero de commissarios,e praticos, etc.. que forão nomeados

para se determinar a linha de limites indicada no tratado preliminar de

limites do 1° de Outubro de 1777, e se assentar. em consequencia dos

seus exames. a devida execução ao mesmo tratado. foi, para cada um dos

districtos ou partidos por que se ficou dividindo a fronteira do Brasil. so

bre os territorios ahi pertencentes á corôa de Hespanha de oito individuos.

a saber : dous commissarios principaes, dous officiaes engenheiros. dous

officiaes geographos (isto é, astronomos), e dous praticos do paiz, com a

comitiva proporcionada a este numero de pessoas, sua guarda e natureza

do serviço que selhes encarregava. Nesta idéa parece que foi que no anno

de 1818 se formou e nomeou a commissaio encarregada dos exames, para

a execução e effective cumprimento deste tratado de 28 de Agosto de 1817,

composta de cinco individuos. e forão : o brigadeiro Manoel lllarquesfo

coronel graduado Francisco Saraiva da Costa llcfoios. o tenente-coronel



graduado João de Souza Pacheco Leitão, c para adjunto á sua r-ommissãri

o conselheiro João Severiano Maciel da Costa com mais um pratico. Polo

art. â° do tratado de limites da America. que a llespanha tiegocioti com

os Estados-Unidos no anno de 1819, (l) o numero designado das ¡iessoas

encarregadas do exame e inspecção dos limites simplesmente se reduz a

um oommissario, e a um medidor. (2) Quando porém os mesmos Estados

Unidos tem tido de negociar com a Inglaterra, acerca do importante

object" de limites, o numero de commissarios encarregados do uma tal

.incumbencia sempre tem sido maior, e com declaradas liabilitaçõcs, para

satisfação de sua diligencia. Todavia aquelle tratado de 1819 entre a Hes

panha e os ditos Estados-Unidos, com os antecedentemente celebrados

entre estas duas potencias nos annos de 1295, e 1807 pedem e merecem

ser consultados.

3h. Participando e communicando mutuamente os dous governos a re

laçãos das pessoas, que tcnhão nomeado, e assim a composição da com

missão, que ficão formando, para o desempenho da incumbencia e dili

gencia mencionada; e tendo-se procedido á troca da cópia das respectivas

instrucções porque tem de regular-se, corivcncionado o prazo ou época

das mencionadas pessoas se acharem no tlistricto ou lugar (3) por onde

tem de principiar a execução do que lhes foi incumbido, ahi elfectivamento

compareceráõ, e juntas as duas commissões, de cada uma dasduas nações.

reunindo-se todas as pessoas que as formão, conferindo entre os seus

commandantos ou chefes os titulos porque se achão investidos, e que os

uutorisão paaa entrarem no exercicio das funcçõcs de que taes commissõcs

estão encarregadas, conforme o que é da letra c expresso o sentido do tra

tado de 9.8 de Agosto de 1817, procederáõ remontando o rio Oyapoclt.

desde sua fóz até a altura assignadu no artigo 1» desta convenção, que e

de 2 grãos e 24 minutos latitude Norte, como dispõe c declara o dito tra

trado, de que a presente convenção é o complemento ou precisa e final

execução. E caso, que subindo o rio Oyapock. (A) corrente acima, a ultima

vertente que deste rio se encontro seja inferior, isto é, que não chegue

até a indicada altura do 2 grãos o :Zi minutos Norte, ahi se levantaráõ

marcos ou padrões que sirvão de designar este resultado do reconheci

mento feito, e que declarem ahi finda a raia que para a divisão dos ter

ritorios dos dous Estados estabelecia a corrente do rio Oyapock, do que se

lavrarã termo correspondete, na fórma ponderada, nos dous respectivos

 

(1) Este tratado intitulou-se de amizade, ajuste c limites, entre os iistados-Ilttidofi 0

Sua itlagestatle Catltolica, c foi assignarlo em Washington aos 2!; dias do mez do Forc

rciro de 1819,sendo iiegociadcrezgpox' parte dos Estados-Unidos João tittincy _›\tlauii,c por

parte da llcspatiltzi Luiz de Onis. c não sendo ractilirfiado cstc tratado por parte da Ites

panlta, foi publicado nos Plstados-Llttidos com os nmis tlocutncntos que Ilte erão comer-

ttt-ntes sobre uma tão intportuntc negociação, que assar como exemplo sc recomnienda.

t2) isto é, gcometra ou agrimcnsor.

(3) Parece que a foz do Oyupock ó o lugar idonco, e quc corta a idézt de preferencia

por qualquer dos dous Estados contractaiitcs.

(lr) Jai ttotci quc assim não parece scr, mas cumpre ptcvcttit' sempre csic azcidcrite.



idiomas, que assimoexpresse, guardaiido-sc nisso todas as formalidades

ja recommendadas. E desse tal ponto, em quc-se collocar semelhante pa

drão ou marco, se tirara uma linha recta de Norte a Sul, que vertical

mente venha encontrar a latitude de 2 gráos e 21a minutos, estipulada no

tratado de 28 de Agosto de 18i7 ; e do ponto em que nessa latitude é ver

tical o marco da ultima vertente do rio Uyapock, e donde começa. e ha de

partir a sobredita linha recta guardando a iiiencionada altura de 2 grãos

e 21s minutos dc Léste a Oeste (1), que lixa seu termo na longitude

de 322 grãos da Ilha do Ferro. E como, por isso, eda maior importancia

e transcendencizt determinar o principio, ou a primeira base, que em tal

ponto toma a mesma linha divisoria, ahi necessariamente se levantará

um marco ou padrão na forma para os outros indicada. E como é da maior

importancia e transcedencia, este principio ou base que em tal ponto

torna a dita linha divisoria e dc raia. para os territorios das duas nações,

ahi se levaiitará outro marco ou padrão, que sirva de indicar esse ponto, e

como nelle se lixa assim a hase ou o principio da mencionada linha de

Leste a Oeste, como tambem o termo que ahi faz a outra linha vertical,

que da ultima vertente do Oyaporzíâ vem encontrar a referida latitude de

terminada de 2 ,rz-í-.os c 2h minulws Norte : e de todos os precisos reco

iihccimentos, c de assim se ficar ziccordando entre ambas as respectivas

conimissões se lavrarú auto em forma legal e juridica, com as formalidades

requeridas, c expressas declracries, que assim o certefiquem. o qual auto

sera assignado por todos os commissarios, de que se compoem as commis

sõcs de ambas as duas nações contratantes, e do mesmo modo 0 Será

(como acto publico, solemnc, e authentico), por todas aquellas testemu

nhas idoneas que, no referido acto, possão ter comparecido, e tenhâo

presenciado a acção a que se refere, sendo escripio tal auto nos idiomas

portugezc francez em duplicados transumptos, para serem trocados entre

as duas respectivas commissões, cobrando, cada uma dellas, conhecimen

to do recibo, em forma publica. da outra, e dando com isso por concluida

a grave acção de ticar fixada a estipulada base para a linha de fronteira

dos territorios dos dous Estados.

N. B. Duas linhas da raia consigna o tratado de 28 de Agosto de 1817

para o imperio do Brasil com a G-ayana Franceza : a divisão physica da

corrente Oyapock, e a mathematica, da linha recta desde a corrente des

te rio ao Oeste, ao termo de longitude gráos da Ilha do Ferro sobre a

latitude de 2 gráos c 2!» minutos. Daqui se segue ser pIBCÍSO fiXM il di!!!

linha ou divisão physica, porque della immediatamente procede a da linha

mathematica.

Duas hypotheses se oflerecem : ou as vertentes do rio Oyapock, sobem.

c trarispassao a latitude de 2 gráos e 2h minutos da linha mathematica ou

lhe são interiores. Na primeira hypothese todas as aguas, que a taes ver

tentes pertenção, c sc achem ao Sul da mencionada linha, todas inteira

 

(1) Serido esta a expressão do tratado, e preciso mantè-la.
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mente pertencem ao Brasil, isto é, ambas as duas margens do dito

rio são do seu dominio, e só dessa determinada latitude de 2 gráos

e 2h minutos abaixo, éque amargem ou praia do Norte pertenceá França,

e a margem ou praia do Sul ao imperio do Brasil, sendo o seu alveo a

divisão entre os dous Estados ; nesse caso em tal ponto se collocará um

marco, que assim o indique, e mostre como ahi começa a linha recta so

bremencionada. Na segunda hypothese, quando as vertentes do Oyapock

fiquem superiores a mencionada altura de 2 grãos e 2h minutos, ahi to

mado esse ponto. fixado com o competente marco. se tirará uma linha

recta, que vindo encontrar a sobredita altura de 2 gràos e 2!; minutos. no

ponto a que ahi seja vertical, se levantará um marco que assim o designe,

e como ahi começa a correr para Oeste a linha recta estipulada no tratado.

Para maior clareza,e porque nisto ba mais importancia doque á primeira

všsta apparece, vão estas duas hypotheses figuradas nos dous mappas in

c usos.

35. Partindo de semelhante ponto, no proseguimento da linha recta esta

belecida no tratado, pelo rumo de Léste a Oeste a demandaro outro ultimo

ponto della, no mesmo tratado indicado, e que é o que se fixa seguindo

aquella latitude sobre a longitude de 322 grãos a Léste da Ilha do Ferro,

ahi tomada, reconhecida,e ractificada semelhante altura, do mesmo modo

se procederá a levantar os indicados marcos ou padrões por parte de cada

uma das respectivas nações, lavrando-se tambem outro auto, em tudo e por

tudo, com as mesmas reeommendadas solemnidades. igual ao que antece

dentemente propuz dever fazer-se, para o primeiro antecedente ponto desta

linha ou divisão de fronteira; bem entendido que, se naquelle se declara o

ponto que lhe dá principio, este com mais especialidade tem de mencionar

ser o termo sobre o Oeste, em que Íindão os territorios da Guyana Fran

ceza fronteira ao Norte do Brasil.

N, B. No estado em que se achão os conhecimentos do paiz que se

offerece a demarcar. difficuldades de transito, para o seu exacto reconheci

mento, não é muito facil, nem talvez possivel, no momento actual, sem

ir de encontro com os dictames da circnmspecta prudencia, propor, nem

mesmo lembrar qualquer outro arbitrio para se terminar a sobremenciona

da linha de fronteira ou de limites e de raia por estes districtos. Não parece

admissível recorrer á configuração ou ordem physica e natural que estes

ierrenos possão subministrar, pelas sérias hesitações que dahi se ficão

provocando, na falta absoluta de equilibrar as mutuas vantagens, tendo-se

por isso de proceder ás cégas, sem a menor idéa positiva do paiz, sendo

neste jogo toda a vantagem para quem dispõe do maior cabedal de forças,

com que fica prevalecendo em toda a sorte. Não se trata de adquirir terre

nos, nem de dilatar dominio, mas essencialmente de preservar e conve

nientemente defender e guardar os que se possuem, e de que, para o

futuro, não se ache até compromettida a integridade do mesmo todo.

Occorre a idéa que, aberto efranqueado o paiz, não é em muitos dias,

que da Cayena se pode estar sobre os rios dominantes do Amazonas, c ao

que a unica prevenção são as posições c passos de antemão advertides, e
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cumprindo para isso que não falte a precisa diligencia e melhor cuidado.

Ainda no projecto que para esta negociação apresento, vem insinuada a

idéa que tem corrido, e sem exame algum admittida, de uma cordilheira

geral de montes ou serranias, de Oeste sobre o Léste. sobranceiras á mar

gem esquerda ou Septentrional do Amazonas, quando tantas e tão diversi

ficadas são as differentes serras, que se levantão no paiz e dividem suas

aguas. (1) E' com a precisa e devida investigação e reconhecimentos fei

t‹›s por todo o paiz, com o augmento da sua povoação, que isso deve ser

ultimamente decidido, e ultimado mediante adequadas estipulações. Seria

de grande extensão ponderar o que se envolve na presente idéa, que vai

levemente apontada para a recommendação que merece.

36. E porque, deste ponto da rnencionada longitude Léste da Ilha do

Ferro de 329. grãos, sobre a latitude de ãgráos e 24 minutos, que. em vir

tude deste mesmo tratado, fica fixando a linha da fronteira entre os terri

torios do imperio do Brasil e os da Guyana Franceza, sobem e se dilatão

para o Norte os do imperio do Brasil, cumpre que o governo Francez de

clare, em termos que positivos sejão, até que ponto delatitude Norte, do

assentado de2 grãos e 2!» minutos, que forma a linha parallela e divisoria

entre o Brasil e a sua Guyana, remontão os territorios que da mesma

Guyana lhes pertencem, e que por isso fazem esão a sua fronteira do Norte

com as terras da Guyana Hollandeza, hoje do reino dos Paizes Baixos,

afim que tirada, subindo do sobre referido ponto de 322 gráos de longi

tude da Ilha do Ferro, que faz a ultima extremidadosobre o Oeste da linha

da fronteira do imperio do Brasil, contra o Norte, uma linha recta a esse

ponto em que vão terminar os territorios francezes com os da Guyana

do reino dos Paizos Baixos, nesse tal ponto, igualmente fixado, se collo

quem, do modo que fica estabelecido e accordado, os respectivos marcos

ou padrões. que firmem a divisão ou separação da raia ou fronteira das

terras dos dous Estados contratantes, precedendo, para a collocação dos

marcos neste ponto, todas as solemnidades e actos, que ficão apontados, e

se achão recommendados para os anteccedentes marcos, que tem de ser

erigidos, como necessarios ao reconhecimento competente de toda a fron

teira mencionada , dando-se aqui, neste ponto do Norte, sobre asterras

da Guyana pertencentes ao reino dos Paizes Baixos, por concluída, e termi

nada a designação e demarcação dos limites eraia entre os dominios do

imperio do Brasil e os da Guyana que são pertencentes á coroa de

França.

37. Como do primeiro limite, remontando o Oyapock, que serve de

principio á linha que se traça ou determina, para adivisão dos territorios

dos dous Estados, até o outro ponto de 322 gráos de longitude, em que

 

(l No centro do territorio, a que se chama Guyana, levanta-se um singular syste

ma e montanha, ditferente do conhecido, com o nome de serra de pacaralma, don

de sahe o rlo Branco, e que formando a cachoeira do Itapnnuri e Esseqtrebo, vem

morrer ao Oceano. llumboldt não advertiu nisto, e a idea exposta ainda é desconhecida

aos geographos, mas de toda importancia á politica do Brasil.



- 543 _

linda. se contão uns h grãos dc extensão, convém os ditos dous Estados

contratantes, que na distancia de gráo a gráo, da ordem marítima, de lon

gitude da Ilha do Ferro, até chegar ao sobredito ponto de 322 grãos, no

sobredito prolongamento ou parallelo daquella linha de latitude de '2 grãos

e Qi minutos Norte, sejão levantados. na volta que as mesmas coinmissõcs

fizerem da sua principal diligencia. (t) outros marcos ou padrões, que se

refirão ao reconhecimento de ficar passando por ahi aquella linha divisoria

na sobredita altura de latitude indicada; lavrando-se disso tambem os

competentes autos, na forma que anteriormente foi mencionada z podendo

todavia estes tres marcos ser de menor dimensão, e com referencia para

o auto da collocação dos dous que formão as duas extremidades da linha.

e que servem de lhe firmar a sua base e direcção. de toda a maior ostenta

ção e solemnidade para isso recommendadas. declarando especificadamente

as inscripções ou letreiros dos dous principaes marcos ou padrões, que

elles são o extremo, e os pontos fundamentaes, donde se tira e estende a

linha estipulada pelo tratado de '28 de Agosto de 1817. (2)

38. Antes de se proceder ao acto de tomar as alturas respectivas. e fazer

as observações astronomicas porque têm de ser fixadas e determinadas, o

primeiro ponto em que ha de ser collocado o primeiro padrão ou marco de

limites. se acha mencionado antecedentcmente, os astronomos e offi

ciaes engenheiros, para isso destinados. juntando-sc todos os de que se

compõe cada uma das duas commissões, entre si conferirão os seus respec

tivos instrumentos mathematícos, e depois de terem, com mutua intelli

gencia. procedido ã sua rectificação, corcordando no modo porque véio

operar com elles, e proceder a determinar a latitude e longitude do lugar a

que se propõem, se sepárarão, e divididos os referidos officiaes por cada uma

das commissões a que pcrtenção, sobre si tratárão de fazer todas as obser

vações ao tal referido fim conduscentes, o que concluidoque seja, porparte

de cada uma das mesmas commissões, outra vez ambas se reuniráõ cm

acto de conferencia geral, para oexame do que se houver feito, c executado,

eaccordando-se conformes, e, ficando entre si exactas. se dará por conclui

da a referida operação; mas quando succeda darem-se quaesquer occurren

tes duvidas. se determinará o acto de conferencia geralem que se discutão,

seractifiquem, e com maioria absoluta fiquem decididas, havendo para

tudoisso um livro duplicado de actas em fórma legal, encerrado e rubri

_`______________z_-__-_

H) A razão de se determinar esta diligencia para a volta dos commissarlos, é para

não demorar a pritneira essencial parte da sua imcumbencia, que tanto urge seja ple

namente satisfeita.

(2) Deve ficar em advertcncia que na camara do Parzi derem ser registrados os autos

de diligencla porque se collocão os sobreditos ntarcosnbcttt como nas outras duas cama

ras das villas de Macapá, pelo que toca ao padrão que tem de se etigir remontando o

Oyapock, e na villa de Obidos oupauxis o que diz respeito ao que se erigir e collocar

no ponto de 322 grãos de longitude Leste da Ilha do Ferro. ultimo extremo da inencio

nada linha recta. Quando se levante marco ou padrão sobre a fronteira da Guyana

ilollandeza, hoje dos Paises Baixos. com que se fecha toda a divisão com a Guyana

Franccza. semelhante registro deve verificar-sc na capital do Rio Negro.
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cado pelos chefes de ambas as cornmissoes. o secretario-s dellas,ondc todos

os couferentes assignaraó, e em que todavia poderáö declarar, quando

algum delles seja vencido, a opinião particular que teve, porque. na fórrnrr

dita a maioria de votos é que prevalece, recorrendo-se á sorte nos casos de

empate.

39. E deste modo fica assentado se procederá em toda a collisão de du

vidas ou encontro de opiniões que no processo desta diligencia venhão ott

possão oceorrer.

t0. Que por parte de ambos os governos se expediráõ tanto as autori

dades publicas dos respectivos districtos, por onde as duas ditas comunis

sões tem de transitar. demorar-se, e executar a diligencia que se lhes in

curnhe. ordens directas para prestarem todo o auxilio, tanta á comnnssziti

collectivumente,como a cada um dos individuos que a coinpoem,de tudo o

que elles exigirem ou reclamarem, de tudo o que possa ser-lhes necessario

ou conveniente ao desempenho da sua importantissima incurnbencia,

passando-se-lhes até cartas geraes e ostensivas para que taes soccorros e

apoio lhe seja prestado por todo o official militar : autoridade civil, ou pcs

soa particular que possão encontrar; satisfazendo-se oomtudo a estes por

conta de ambas as mesmas commissöes, toda a despeza que em taes au

xilios se faça,ou pagando-se-lhes os serviços pessoacs que imrnediatamcnte

executam.

ESPECIALIDADE DA PRESENTE NEGOCIAÇÃO.

M. Propendendo urna tal negociação, do que foi e se acha estipulado

- no tratado de 28 do Agosto de 1817, para a effective execução do que iu

teiramente é dirigida, riecessiiriamente lhe compete seguir os termos da

mediação Britannica que assiste ao dito tratado, e que nelle tão explicitamen

te se declara ficar existindo por geral assenso do que foi decidido no con

gresso de Vienna. Para este fim faz‹se como iridispensavel a adopção dos

respectivos termos na cornrnunicação de quanto seja relativo á negociação

emprehendida, e de que se vai tratar, como ao accordo porque isso rn os

mo tem de ser sustentado, afim de que lbe não fique faltando semelhante

mediação e garantia Britannica. Conforme esta circumstancia pois, uma

vez que o Brasil não queira prescindir de semelhante garantia, e do que

em sua vantagem a mesma garantia parece assegura-lhe. (l) o que a França

sem duvida assaz estimará, e talvez nãs menos a propria Inglaterra,

pelo desembaraço em que a deixa das obrigações dali derivadas, para o ul

terior caminho que tem traçado e proposto para os seus intentos sobre este

 

` (t) E' preciso que se tenha presente que os actos da garantia Britannica se interpoctn

obrigatoriamente sobre outros lados da fronteira do ituperio do Brasil, c que dispor»

sando-se deste que e mais expresso e presente, se pode julgar virtualmente aimuttatli»

o qne se acha mais remoto: deve merecer nmita attencão o que deve surgir do lado do

rio da Prata, para onde a favor dos Estados indcpendi-iites da Bandit Oriental sc dirigciii

WSOra os interesses publicos e partic ularcs da Cria-Bretanha. 7

à
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mcsmo lado da America Meridional. Nesta hüvpotlicse, a prndencia, e até o

tnesmti decoro recommendão toda circumspecção. afim, não só ‹le occorrer

a qualquer accidente porque a Inglaterra venha a dar-se por despedida e

dispensada das obrigações em que a este respeito se acha constituida, como

paraque oinelindre do seu orgulho, dando-se por desattendido, não a fique

provocando a empregar os estorvcs, que são faceis ao seu poder e tnanejos :

cumprindo igualmente reflectir-se que aquella interferencia Britauttitit

envolve nas suas additccöes, senão a expressa garantia das grandes na

ções da Europa, consignatarias do congresso de Vienna, ao menos o apoio

queo Brasil pode vir a ter que reclamar de seus gabinetes : cemprometten

(lo-se a lembrança já suggerida da conveniencia de construir a questão

corrente em questão européa: com o que se acha persuadido o gabinete

imperial que participe esta negociação ao gabinete da Grita-Bretanha, na

conformidade do tratado donde procede, e da decente contemplação para

com os actos de mediação ha pouco reclamados por parte do Brasil na oc

rasião da invasão perpetrada pela França no territorio do imperio. actos que

tão effectivamettte forão satisfeitos como recebidos, aeoordando-se nos ter

mos para a sustentação da mesma mediação no processo da actual negocia~

çãc,e a consignação da competente declaração da suhsistencia em que fica,

na convenção que se houver de concluir.

â2. Cabe aqui uma conferencia ao que, acerca dos termos da negociação

de que se trata, foi expendido no memorandum, adjunto como appenso ao

Compendio Historico do occorrido na demarcação dos limites do Brasil do

lado da Guyana Franceza. pelo conselheiro lllanoel José Maria da Costa o

Sánquando se recommenda todo o comedimento de linguagem,porquc na

verdade isto é muito necessario. O direito do Brasil é manifesto e compro

vado, e não carece, antes dispensa toda a vehemencia de estylo e força de

expressão. '

b3. Que muito emuito convém que se procure adquirir sujeitos idoneos

para o desempenho da parte scientifica da sobredita commissão, por parte

do Brasil, tanto na ordem de astronomos, como engenheiros geometras,

tendo-se presente, para se por de parte todo preconceito, que a Inglaterra

'irão duvidou agora mesmo que fosse um Hollandez ou Allemão o que se

encarregasse da demarcação das terras da sua Guyana. (t) 0 Dr. Miguel

Angelo de Blasco. parece-me de nação Piemontez, foi o chefe e com

mandante do primeiro partido de engenheiros astronomos destinados

a determinar a linha de limites do Sul do Brasil, estipulada pelo tratado

de 11 de Janeiro de 1750, no que tantos e tão assignalados serviços elle

fez ao mesmo Brasil, como são os que se fazem constantes aos que tem es~

tndado estes assumptos. (2) Nos mais partidos ou commissões, então man

 

(t) Schomborgh, que tanto veioa incommodane ainda lia de incommndar o Brasil,

com a brochura que publicou ao dito respeito.

(2) Mem disso fol o que traçou um optimo plano de defesa para a capital do Rio de

Janeiro, c outro para o Rio (trantle, que todavia combinações, que se podem taxar de

traiiçoatiztsf.l deixarão sem eficacia, etc., etc.
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dadas para os outros pontos do Brasil. em satisfação do que se determinava

no referido tratado, forào empregados outros muitos engenheiros. princi

palmente Italianos e Allemães, do que se segue que semelhante arbítrio

nemissario, nenhuma censura envolve em si. ou deve fazer excitar. As ins

trucçües por que os mencionados commissarios tem de se regular, que cum~

pra sé-jzio terminantes com oobjecto a que se dirigem, não devem tambem

ser menos ponderadas. parecendo que o respectivo commaudante tem de

ser superiormente prevenido do que ao assumpto convém attenda,no que diz

respeito ao Brasil, assim do que iinmediatamente se propõe á sua observa

oão actual, como do que para depois póde ter preventiva applicação.

O que fica expandido insinua. na conclusão, a esperança de ser relevada

sua diffusão, como tambem iiievitavel, pela variedade e encontro das cs

pecies sobre que foi necessario reflectir.

aonicçÃo.

` Depois de fechada a presente nota sobrevierão varios documentos com

provando a posse e uso do dominio e soberania do imperio do Brasil a

todos os territorios da margem direita ou Meridional do rio Oyapock para

o lado do Sul; com oque mais se faz consistente o theor dos tratados, por

que ao Brasil se acha confirmado e reconhecido o direito que aos taes di

tos territorios tem, e a posse em que se achava delles; pelo quc. toda a

transferencia que se faça, ou se perinitta da linha da fronteira do imperio

rom a Guyana Franceza. da sobredita margem direita do rio Oyapock,

para outro qualquer ponto. que fique ao Sul deste rio, importa, e será po

sitiva e manifesta cessão de territorio do imperio.

Os documentos que se referem são:

i" O officio que na data de à de Março de 179!» escreveu D. Francisco de

Souza Continhmgoveriiadoreczapitão general do Estado do Grãa-Pará. dando

conta da escolta de einbarcações, ou tlotilha ligeira que mandou ao reiso~

nhecimento do rio Oyapock, com instrucçõcs que lhes são annexas. dadas

ao respectivo cabo ou commandante da dita flotilha; nos quaes documentos.

positivamente se protesta pelo direito do Brasil aos so redit‹›s territorios

todos, eo nenhum fundamento das pretenções quelhes fazião os Franoezes

o que assim vem a constituir soleinne sustentação do mesmo inconcusso e

claro direito do Brasil.

2" O outro oftlcio, que em data de H de Agosto de 1795 dirigio

aqoelle governador e capitão general. relativamente á expedição da men‹

cionada llotilha; patenteando os seus receios de guerra com a França, e

quo o tiraváo obriganlo a conreritrar as forças de que podia dispor para a

immediata defesa da capital do Pará.

3° Faz o terceiro documento, a importante carta de oflicio. que o men

cionado governador e capitão general, na data de t0 de Setembro do so

bredito anno de 1795. escreveu ao governador Franccz da Cayena, que do

mesmo modo encerra todo o devido protesto pelo direito do Brasil aos ter

ritorios de que se trata; a cópia desta carta acompanha-se do officio e mai»
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documentos com que foi transmittida ao governo : e por onilc se fica com

preheudeudo a urgencia a que se via reduzido. pela defesa da capital do

Para, de concentrar ahi todas as forças de que podia dispor, o que era 0

me~mo que ser forçado a dcsguarnecer. e a evacuar, quasi inteiramente.

todo o Norte do Auiazonas,princi|ialinenteos territorns da costa do Oceano

até o Cabo do Norte. Na sobredita carta, faz-se notavel o protesto pelo

direito incontestavel do Brasil ás montanhas d'Argeut onde os France-les se

liavião ingerido.

O direito. portanto, que taes documentos reforção comprohativnmente,

nenhuma duvida licão deixando ú sustentação do que foi estipulado. em

virtude do iiiesmo direito. pelo ultimo tratado de 28 de Agosto de 1817 ;

a pelo que nzio pode ser afluiittido na presente converte-alo, que só trâita de

negociar sertão o que seja conducente, ou que possa ser relativo á integral

e fiel execucao que se reclama.

esnoço ou svaovsis m: uu Pnonzcro, Pon ranrr. no nnasti.. mas A coma'

çÃo out: si; viu Neoocian esrtvuutsno os 'rt-:nuos mas a i-:xectiçrto ¡narrat

rtvA no 'raanno ns. 28 nr. aoosro ni: 1817, carina o inverno no naasu.

E o namo na FRANÇA. aELArivAueNri-z aos uuruas no inverno com a cuwnut

ra/tisceza, sxriununo no Que si: zxrennt: an aesvecriva Non, Qua um

sizavi; nt: ruim/intimo.

Firmando-se no preambnlo a necessaria idéa que a negociação, e a con

venção que se lhe segue, tendo por unico objecto a integral, fiel e litteral

execução daquelle tratado de '28 de Agosto de 1817, em tão desejado

intento convierão as duas altas partes contractantes.

1° Que sendo o rio Oyapock o primeiro termo da fronteira dos territo

rios dos dous Estados, firmada por este limite natural pelo dito tratado, em

tudo conforme ao reconhecido direito do imperio do Brasil : convém que

se reconheça a corrente do mesmo rio desde sua fó1. no Oceano, ri-montan

do ou subindo até a altura de '2 gráos e 2h minutos latitude Norte, onde,

comose dispõe no tratado, tem de ser lixado o primeiro ponto, ou a base

para a linha que seguidamente nesse parallelo vai correr e formar a divisão

do limite dos territorios pertencentes aos dous Estados de Leste a Oeste,

até ao ponto em que se ache a longitude de 322 gráos da Ilha do Ferro,

ultimo termo a que ficão chegando nessa direcção os territorios da Guyana

Franceza, em frente com os territorios do imperio do Brasil. (1) E para

que assim fique estabelecido e devidamente seja reconhecido, se colloczziráõ

marcos ou padrões. por parte de cada uma das duas respectivas nações, na

fóz do rio Oyapock, do lad‹› que a cada uma dellas é pertencente. bem

como outros marcos ou padrões semelhantes se collocaráõ no primeiro sitio

ou ponto prefixo, em que, rcmontando o rio Oyapock, se tome a mencio

 

(l) Talvez seja opportnno declarar mais que desse ponto-ficão suhindo a confron

tar com os que possão pertencer. seja aos que fazião o governo do antigo reino da Nova

Grauadmlioje republica de Venezuela, seja da (ãuyana tlollandeza.
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nada latitidc de 2 gráo= e 2!» minutos Norte, e debaixo de semelhante e

precisa altura fiquem taes marcos ou padrões collocados. mediante as

astronomicas e scieutiticas operações para esse fim empregadas z e, assim.

do mesmo modo, no outro ponto declarado no tratado. para fiual extrema

desta linha fronteira. na mencionada latitude sobrea longitude dc 322

graus Leste da Ilha do Ferro, em que as operações respectivas. para termi

nar esse ponto, tem de proceder. com maior rigor, pela dupla operação de

mh-.ulos. e exacçño requerida, para determinar a exacção. que tem de :e

verificar, afim de fixar-se a sobrcdita linha divisoria da fronteira dos dous

Eâlêttiiifi.

2° E sendo os territorio; banhados pela margem direita, ou do Sul do

rio Oyapock, do absoluto dominio do imperio do Brasil, hem como do

absoluto dominio da França são os territorios banhados pela margem es

querda, ou do lado do Norte deste rio Oyapodt, a lóz delle, sua iiavegaçño,

ou descendo ou subindo, o livre uso das suas aguas. e pescarias. ficaráõ

communs ao uso de ambas as duas nações. sem que as autoridades. ou os

particulares de cada uma dellas mutuamente da outra expcrimentem

nenhum estorvo, hostilidade, ou contradicçzio, antes, sempre no melhor

accordo. e na mais recíproca e perfeita intelligencia com pontual auxilio

de todas as autoridades, rondas, vigias, que por parte de cada uma das

ring-ões ali dominantes se possäo encontrar; regulando-se. o que diz res

peito ás ilhas que se encontrarem na corrente do mesmo rio Oyapock. con

forme inteiramente ao que dispõe o art. 1h do tratado preliminar de

limites na America Meridional entre as coroas de Portugal e de Hespanha

do 1°de Outubro de 1777, que diz assim :

‹‹ Todas as ilhas, que se acharem em qualquer dos rios, por onde ha de

passar a raia. segundo o coovinrlo nos presentes artigos preliminares. per

tenceráõ ao dominio a que estiverem mais proximas, em tempo e estação

mais secca : e se estiverem situadas a igual distancia de ambas as margens,

ficaráõ neutras, excepto quando forem de grande extensão. e aproveitamen

to. pois então se dividiráõ por metade, forman lo a correspondente linha

de separação. para determinar os limites de ambas as nações»

3° Caso que a ultima vertente que se encontre e tenha o rio Oyapock,

seja inferior em latitude á que se acha indicada de 2 gráos e Qi minutos,

desse termo da ultima vertente ou ponto do rio Oyapock. se tirará uma

linha recta a encontrar oponto em que se verifique semelhante altura de

latitude, bem entendido, ficando os dous pontos desta linha assignados com

os competentes marcos ou padrões, afim que. como determina o tratado,

se firme o primeiro ponto á linha parallela, que de Léste a Oeste, na sobre

dita altura de 2 gráos e 2h minutos latitude Norte vai formando a fronteira

do Brasil com a Guyana Franceza z caso porém que as vertentes. e a

propria corrente do rio Oyapock. vão acima daquella determinada latitude,

os terrenos, por onde taes vertentes manem, ou por onde alflua a dita cor

rente. de um e de outro lado, por inteiro, são do dominio do imperio do

Brasil, como restrictamente se deprchende do disposto e estipulado no

respectivo tratado.
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b' E porque. do sobre.lito ponto de 322 gratos de longitude da Ilha do

Ferro. onde vai terminar a linha indicada no tratado, do ultimo limite da

fronteira da Guyana Franceza, com o imperio do Brasil, e em que se ha

de collocar o marco ou padrão. a esse lim respectivo, os territorios do

mesmo imperio se licâo dilatando para o Norte. e formando como a cabe

ceira ou fronteira do Oeste, dos que dizem respeito á Guyana Franceza.

subindo os ditos territorios do Brasil a conlinar, seja com os que dizem

respeito aos do antigo reino da Nova Granada, hoje republica de Vene

zuela, confundidos em parte com os da Guyana Hollandeza, hoje dos Pai

zes Baixos, até cujos ultimos confins do Norte tem indubitavel direito o

Brasil a esses taes territorios, e sobre cuja fronteira a divisão de Leste para

o Brasil, e de Oeste para a Guyana Franceza, nada foi e se acha estipula

do no tratado de 28 de Agosto de 1817: convém os dous Estados contrac

tantes, em que do ultimo limite ao Norte, que o governo Frencez indique

como pertenwnte ao seu dominio. e forme o ponto por onde de Oeste a

Leste vai correndo sobre a costa a fronteira do Norte da sua Guyana, ou

taes terrenos se tenhão hoje como pertencentes ao reino dos Paizes Baixos,

ou sendo os conhecidos com a denominação de Guyana H dlandeza, ou se

achem ainda duvidosos no dominio com a republica de Venezuela ou ou-I

tra potencia qualquer. como reputando-se quo até ahi se estendia o reino

da Nova Granada, ou terra firme, agora constituido em Estado indepen

dente; desse tal ultimo limite se projectará uma linha vertical sobre o dito

ponto assentad › no tratado. e já. pelos commissarios de ambas as nações

reconhecido e fixado de 322 gráos de longitude da Ilha do Ferro. sobre 2

gráos e 26, minutos latitude Norte. e no ponto donde se diriva e se toma

semelhantelinha vertical, se collocaráõ marcos ou padrões, que designem.

que daquella altura Norte que se verifique, fica correndo sobre oSul a

linha de fronteira entre os territorios do irnperio do Brasil e os da Guyana

Franceza.

5° E porquanto do ponto onde começa a corror de Leste a Oeste a so

bremencionada linha divisoria ou de fronteira. sobre 2 gráos e 25 minutos

latitude Norte, até ao ponto marcado de longitude de 322 gráos da Ilha do

Ferro. sitios em que se levantaràõ os respectivos marcos ou padrões, se dá

consideravel extensão de paiz, que fará desconhecida ou perturbada nella

a linha que o corta e vai descrevendo por entre os dous Estados, pelo que

mnvindo, que no correr da mencionada linha se firmem e se repitáo as in

dicações della, para commum e geral intelligencia : accordáráõ os dous

Fâtados coritractantes,que na distancia de cada um gráo marítimo de longi

tude. pelo menos. do principio da linha estabelecida sobre sua prolongação

sobre o Oeste. secolloquem igualmente marcos ou padrões, de menor di

mansão. porém que assignalem o curso ou direcção que por ali tem a so

bremencionada linha. A diligencia porém da oollocação de taes marcos ou

padrões só se verificará depois de concluída a principal incumbencia, que

consiste em terminar os pontos cardeaes da fronteira.na fixação dos pontos

que devem tomar-se para principio e termo da linha da fronteira proposta

e estipulada no tratado.



6° Tanto para que se execute e faça coinpctenternente o reconhecimento

do rio 03fapock. e so fixam na devida forma os marcos ou padrões que con

vém se colloqiiem, por uma e outra parte, sobre os dous pontos da sua

barra ou foz do Oceano, e successivameute se tome a altura astronomica,

em que tèm de firar fixados os dous pontos que estabelecem e determiuão,

que na latitude de '2 gráos e 2% minutos Norte, fica formando a fronteira

aos territorios dos dous Estados coutractaiites. tudo conforme ao que se acha

estabelecido e estipulado no tratado, de que a presente convenção vai Íir

mar a devida execução e cumprimento: convierâo os dous mesmos gover

nos que os individuos, que por parte de cada um delles para isso nomea

dos fossem em numero de sete, a saber: t commandante, 2 astronomos.

2 officiaes engenheiros ou geometras, e 2 praticos, servindo um dos primei

ros de secretario, formando collectivamente uma commissão, por parto do

governo a que pertenção, para a execução de tão importante diligencia,

deferindo-se a todos juramento do seu fiel desempenho. e communicando

se e trocando-so mutuamente as instrucções. que a cada uma destas com

missões forem dadas, prestando-se por parte dc ambos os governos escol

tas e destacamentos para a sua guarda e defesa, e devida segurança do

desempenho que flies incumbe z ¡mssando-se terminantes ordens a todas as

autoridades superiores e inferiores para os auxílios que em tudo lhes cum

pre facilitar-lhes. Ambas as duas commissöes, no prazo razoavel que fôr

assentado, se acharáö n'um determinado sitiopnra dar principio á sua dili

gencia, havendo, para registro da qual, um livro duplicado, para as respec

tivas actas, redigindo~se em separado quaesquer autos que ahi se lancem,

nos dous idiomas portuguez e francez, em duplicado, para serem trocados

entre ambas as ditas cummissões, e a taes autos indispensaveis se pro

cederá, com todas as formalidades e solernnidadcs que o rigor juridico

recommenda, quando a elles tenha de se proceder, depois de todos osrcco‹

uhecimentos scieutificos, em que se convém, na collocaçêio dos marcos ou

padrões, que tem de ser erigidos, principalmente os que na forma pondera

da nesta convenção fixão os termos cardeaes, para a divisão e reconheci

mento da fronteira dos territorios pertencentes aos dous Estados.

7° Na discrepancia dc opiniões entre ambas as duas commissões, e du‹

vidas que occorrcr, a decisão será tomada por inaioridade de votos, e pela

Sorte quando se de empate.

8° Os instrumentos mathematicos, quo usarem estas duas commissões,

serão ractificados em eommum, deixando-se esta pratica referida no auto

em que se consignaro resultado do trabalho por elles operado, bem como

a natureza de taes instrumentos, e os nomes dos seus autores; do mesmo

modo em commum se patentearáõ os titulos das habilitações dos individuos

que formão as sobreditas commissões.

9° Nem por isso, que aquelle seja como o numero legal dos individuos

de que se hão de compôrasmesmas commissões, fica inhibido nenhum dos

dous Estados contractantes de faze-las acompanhar. como voluntarios, de

alguns outros officiaes aspirantes em astronomia e engenharia, que toilavia

só em caso geral de testemunhas, que se convoqueui, para algum auto de



-ÀSG

solomne publicidade. é que poderúõ figurar na diligencia da comm`ssão z

sem que por isso lhe fique sendo vedado suas particulares observações e

estudos em tudo o que se recommenda a sua curiosidade e zel‹› scientilieo.

N. II. A necessidade, que temos de pessoas habilitadas, para semelhan~

tes incumbencías. recommenda como de conveniente opportunidtide, a que

a presente diligencia offerece de fazer no seu exercicio adextrar alguns

officiaes, ou na ordem da astronomia. ou na da engenharia, e para o

que o concurso pratico que se lhes propoem se mostra assaz proficuo a

adquirir estas e outras habilitações, etc.

Regulada conforme estes ou outros mais apropriados termos a effective

execução do tratado em questao, com o pontual reconhecimento e fixação

da linha que fica constituindo a fronteira entre os dominios de ambas as

duas nações. tem ainda de ser decidido, se a presente convenção lhe cum~

pre contemplar ainda:

t' 0 que diz respeito aos povos Indígenas e selvagens que divagão, e exis›

tem no sertão de todo paiz.que vai ser percorrido e demarcadmo que assás

circumspecção recommenda ; mas como quer que isso seja, convém recor

dando-se o art. t3 do tratado entre Portugal e a França de tl de Abril

de t7t3,exritar de novo as suas estipulações relativas aos rnissiotiarios de

cada uma das duas respectivas nações. O theor do dito artigo é :

a Tambem S. M. Christianissima em seu nome, e de seus descendentes

e successores e herdeiros promette impedir que em todas as ditas terras.

que por este tratado ficão julgadas pertencer ineontestavelmerite á coroa de

Portugal, entrem rnissionarios francezes, ou quaesquer outos debaixo ‹ a

sua protecção. ficando inteiramente a direcção espiritual daquellcs povos

aos missionarios Portuguezes, ou mandados de Portugal. ››

A urgencia desta cautella esta recommeudada até pelas pompozas noticias

que annualmente se estão publicando em França do progresso que por este

sertão todo vão fazendo os missionarios francezes, e da alliariça e sujeição

que dos chefes dos Indios selvagens vão obtendo com o reconhecimento e

sujeição do dominio da França. (t)

2° O que diz singularmeiite respeito as communicações trato, frequencia

e relações entre os territorios da Guyana Franceza, e os do imperio do Bra

sil, eonvindo oceorrer neste importante objecto, tendo presente a doutrina'

e estipulações contidas no antecedente art. 12 do citado tratado de Utrecht

que totalmente as vedava, etc.

3° Tomar na divida comtemplaçâo ao artigo ou artigos, o que fôr relativo

á mediação Britannica, quando com isso sejulgue que convém accordar-se.

 

(1) Na cópia n. i vai o artigo do tratado orincluido entre a França e a Inglaterra em

Utrecbt sobre os povos selvagens do Canadá, que subministra algumas nações a tal

respeito.

FIM DO PRDIEIRO T0310. _ . .
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Deducção dos direitos do Brasil a propriedade e posse da

sua actual linha de fronteira do Norte do Imperio do

Brasil pelo conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos

de Drummond.

.Antes deitados os tratados as naçoes tom seus direitos.

Manifesto dorei da Prussia em3 de (httubra de 1806.

Portugal e Castello possuião o dominio de toda America Meridional,

reconhecido pelas mais nações, que todas se resignarão quando os seus

subditos erão dali afugentados e perseguidos. O direito da descoberta. e

primeira posse, sauccionado por actos Pontificios ficou posto em vigor (1)

 

(1)','Veja-se a ballade Alexandra VI dada em Roma aos 13 de Maio de 1l93,primeiro

anno do seu Pontificado, a qual vem incerta a pag. 13 da collccção, que se segue ao

tratado de limites de 13 de Janeiro de 1750, impresso em Lisboa nesse mesmo anno,

. em Ã° grande, e de que depois houve segunda edição na imprensa regis. Anteceden

temente outras hullas se tinhio interposto nas succcssivas controversius. que Castella

fazia a navegação e conquistas Portuguezas, como forio as do Pónti/¡ce Nicoláo V, em

Janeiro de HM; e de Calixto I!! de 1457, que confirmâo todas as bullas e breves de

seus predecessores relativos ao mesmo assumpto; nio se podendo duvidar, que tacs

dilferenças e contestações, por parte de Castello, forão grande estorvo e impedimento

ao progresso dos descobrimentos, navegação e conquistas de Portugal, como reconhece

o autor de Fllistoire General dela Marine, tres volumes de 4° grande, impressos em

Paris no anno de 17h. Emquantoa interposição da autoridade Pontilicia nestas ques

tões é opportuna a reflexão do illustre historiador da America Robertson no reconheci

mento que faz de ser ella a de um arbitrio mutuamente escolhido.

Veja-se a Historia Geral das Indios, livro 1” t) Padre Sintúo de Vasconcellos no seu

livro, Noticias ljuriosas enecossarias do Brasil, do § 13 em diante.

Veja-sc tambem: Noticia e Justificação do titulo a boa fé com que se obrou na nova

Colonia do Sacramento. Lisboa 1681 em folio: e esta mesma obra traduzida em

France: nas suas duas edições de Lisboa, no dito anno de 1681. e na da llaya, no

nuno de 1713. ambas em 8° O excellente trabalho do visconde de S. Leopoldo, sobre os

limites do Brasil. impresso no Rio de Janeiro no anno dt: 1839. u Lcttrcs écritcs de
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porque a iiavcgaçzio, descobertas e conquistas transatlanticas. se achavão

divididas pelas ditas duas coroas de Castella e Portugal. (l)

tlonvinlia as duas nações o procederem ambas, no que fosse relativo a

tao importante objecto. de accordo, sem discrepância da mutua intelligencia,

teve Portugal de solTrer ‹› sacrilicio de deixar restringir os limites do que

iiaquella região llie pertencia. quando, subsequentes transacções havião

_|':i reduzido o argumento do arbítrio da linha imaginaria da bulla de

Alexandre Vl á prova do facto da possessão, ¡ierdendo com isso o Brasil

muito nos seus limites ao Sul (2); e não recusando ao mesmo tempo 0

¡iadrzio de limites, que da banda do Norte. sobre o Rio de Vicente Pinzon

ou llie Oyapoclgse levantou pelo Imperador Carlos V (3). 0 que pertencia

 

Portugal sur I'etat ancien. ct actuel de cc Royaume traduites dc Vanglais. Londres 178W.

8° grande, a que se deve procurarjuntar o (Iompendin Historico. que o marqucz de

Pombal escreveu, estando retirado na villa deste titulo, por inativo de senielhantc

¡tublicaçãm ››

(1) Veja-se: O Dr. Fr Serafina do Freitas. De justo Imperio Lusilanomm Asíalim

de que ba duas edições, sendo a segunda em Valhadolid 1625 em U' l). D. Joanis

de Solorzano Pereira de Indiarum Jura, na edicao a mais correcta de Lugduni Sum

ptibus Laurantii, Anisson 1672 2 vol. em folio. 'A edição em Hespanhol publicada em

1 vol. em I`olio por Henrico yCornelio Verdussen lnercailoresde livros em Amberes no

anno de 1703 e um res imo incompleto. 0 direito referido das duas curdos de l'0rlu'

t-fnl e Castella estava sendo plenamente reconhecido, quando Hugo Grocio publicou

anonymo o seu livro Mare Liberum no anno da 1607 em 1°, a que serviu de resposta

a primeira obra citada do sabio Portuguez Seraliiio de Freitas, c com o que se deu

principio a grande discussao sobre a liberdade da navegação, constante de muitos es~

criptos. que se tem publicado a semelhante respeito. Todavia as leis Portuguesas con~

tinuarão em vigor na prohibição da navegação estrangeira nos mLIrES d” 51185 C0l0llifli

Vejaio-sa: Let de 9 da Fevereiro de 1591. Provisão de 16 de Junho de 1606.0 de à de

Marçode1ü05. Carla regiu de 23 de Setembro de 1610. Estas leis forão todas incorpo

radas no lívro 5° das ordenaçõesdo reino. til. 112 e ficárão constituindo o direito pu

blico Portmruez. Veja-se o cap 17° dc Mara Clausum de João Saldan adição do lmtdru

1636, em 2h obra que ii tal respeito deve ser consultada. Ainda no anno de 172ä se

imprimia em 4° nas duas línguas Latina c Allernüa. a Viudicias del derecho y privi

legio de navegar à Africa, y a lndias. y conierciar en elias. nuevamcnte concedido a

los Flauiengos. Veja-se Pínelo, Epílome de Ia Bibliotheca Oriental y Occidental etc ,

tom 1° col. 512. »

(2) Veja-sc a citada: Noticia eJusH/icaçüo do título e boa [doom que se obrou na nova

Colonia do Sacramento. Os actos das explorações Portuguesas, com o facto da creccão

de padrões dc seu dominio assim o estarão indicando, como forão os que erigio pur

toda aquella costa Martim Affonso de Souza, em cumprimento da eommissãmquc teve

de reconhecer e explorar todo o litoral do Brasil etc. a ConIira-sc o Diario da Itavem

çio de Pedro Lopes de Souza, seu irmão, e companheiro. publicado pela prinn-ira

vez pelo Sr. Varnhagem, feito em Lisboa, no anno de 1839, em 8°. Corograp/«ia do

Brasil do Padre Manoel Ayres do Casal, tom. 1° pag. 119. » (_)s padrões de Portugal

forão erectos ao Sul da margem austral do Rio da Prata, na bahia de S. Mathias,

licando as duas margens daquelle rio dentro do seu dominio. como demonstrava a

carta. que o ‹‹ cormographo Bartholomeu Velho fez no anne dc 1562, por ordem do

rel D. João lll. Ainda a desrripção de todo o marítimo da terra de Santo Cruz, cha

mado vulgarmente Brasil feito por João Teixeira, cosmogropho de Sua Magestade,

anno de 1640, ›› na carta geral determina os rnencionados limites. dizendo porem na

Cflflfl Ílllllledifllfl. quando trata do Rio da Prata. que pela sua rnargeiii austraLfurma o

limite do Brasil. La Martinière no seu Dictionatre assigna os limites do Brasil, ate o

Rio da Prata em 35 gritos, de latitude Sul.

(3) ‹‹ Vcja~se Iierredo: Annaes llisloricos do Estado do hlaranliño liv. 1° §1'i.

pm;- 7, rclrrindo o testemunho do autor Castelhano Frei Marcos dc tiuadalaxara.

¡Iistoria Pontifical, part. 5" liv. IJ” cap. ä", t' a descoberta que deste iiicsiuo niarc-J fcz
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aos limites do interior do paiz.ficou ao arbítrio do facto, exploração. trato

c povoaçrimcom que por parte das duas ditas na‹_*‹`›es se verificasse o adian

tamento do seu ingresso. e se firmasse a pos=e, e dominio dos territorios

em que effectivamente se aehassem estabelecidos (l ). E como. nesta grande

divisão natural, convinha desde logo, que em sua conformidade fossem

designados os limites e fronteiras do BrasiLeom os Estados da dominação

Castelhano, em todas as cartas e mappas, que ião apparecendo da America

Meridional, foi sendo adoptada a mencionada tiixisaio. (Qt

Neste eorsenso, comprovado por diversos actos, lirárão procedendo os

governos das duas naçõesminda depois da sujeição de Portugal a Castello:

porque sendo os governos das rlitas duas nações dilferentes, posto que per

tencentes á um mesmo imperante, as autoridades civis, militarres e ee

clesiasticas de cada um daquelles governos. com grande zelo promovião a

separação do que constituía o dominio de cada um delles. Foi entñmqrre

ocapitão-mór Pedro 'l`eixeira, sendo encarregado do descobrimento e exl

ploração do Rio do Amazonas, levantou com as solemnidades prescriptas

em direito., o padrão de limites da parte do Oeste do Brasil, sobre o Rio

Aguarico lavrando em semelhante ocr-asião auto solemne e authentico

conforme as instrucçõràs que para isso levava, auto que foi registrado nos

livros da provedoria de Belém do Grão-Pará, e senado da sua camara. t3)

 

no anno de 1723, ocapitüo do Pará, João Paes do Amaral. Veja-setambem o Compen

dio dos eras da provincia do Pará por Antonio Ladisláo Monteiro Buena, improçso no

Para no anno de1838, pag. 208 e 209; bem como o M. S. do Dr. Alexandre Rodri

gues Ferreira. Propriedade e possedas terras do Cabo do Norte, etc. u

ti) Fzsta rcflesão e importoutissiuta. Da infraecäo, a que Portugal não resistiu. das

primeiras estipulaçõcs accordndas sobre a linha mathematica ou astronomies, ficou

nstallado o direito do facto; plrrque tai infraccão, com todas as outros strbsetiucntes,

forão os que dttcrminarño as posteriores convencões negociadas neste sentido.

(2) ‹‹ Taca forão por emuplo. alem das apontadas em a 3-1 nota, as de Gerardo Mer

cuor, na sua Geographic Universal fol. 363; Philippe Claverin I.iv. 6° foi. 367 da sua

Intmducçào Gaogmphica; e do mesmo modo o Padre João Malfeo, Theatrum Orbit no

'lobos do Brasil: Gothofrrdo na sua ArchontoIug-ta Carmim fol. 318; Carta llnivemzt

domcmdoma Historia da ¡Vnuegacdo de João Hugrus de Linschot. como se observa ua

terceira edição mais correcta do Dr. P. Paludanos, Amsterdão 163%: Sebastião Mum

ter na sua Comograpisia eriição de 1559; bem corno de la .hlartiniercmo Díclionno-íre

(køgfaphique. o '

(3) o Veja-se Børredo: Amuus Ilísroricos do Estado do itlaranlrüo liv. 10 pag. 3|0

§710, onde transcrevo o mesmo auto na sua integra por inteiro. Veja-se mais a carta

do ¡zovernador do Para João de Abreu Castello Branco, em data de 9 de Novembro

de 1738. dirigida aos missionarios Hespanhócs do Quito, cm sustentação dos limites c

jnrisdicção do seu governo, à qualsc acha publicada a patr. 72 das Reflexões Histori

car do conselheiro João Pedro Ribeiro: Coimbrafifiltli. Esta mesmo carta, ou alias

mstenução de direito dat-cs limites do Brasil ja se achava impressa no Diario da

Viagens de visita e oorrelcio da Capitania de S Jose do Rio Negro, por Francisco

Xavier Ribeiro de Sampaio no anno de 1774 a 1775, que a academia real das scicncias

de Lisboa, mandou imprimir no art-no de 18251: a transcrevo do art. 131 em diante,

soppnsw com a data de 18 de Novembro de 1787, que parece ser mais exacta. 0 que o

dito Sompoio escreve do srt 108 em diante itceron do mesmo drão ou marco. refu

tondo a opinião de la Condnmirre, sobre os limites das Columns Portuguesas no Ri»

do Amazonas; ccstabelecendo o íncontrastavel direito dos rnestnos,co ntra -as pretençõtn

.de Hcspanho, merece ser especialmente attendidn. Veja-sc o Campendio das Éra: do

provincia do Para, por Antonio Ladislao Moriteiro Buena, pag. 15.
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Assim se achava a America Meridional, no exclusivo dominio das duas

coroas de Cêistella e do Portugal, quando forão sobrevindo as interprezas

dos armadores, ou aliás corsarios, levantados da Hollanda, França e ingla

terra. com successiva alternativa da bandeira. ao reconhecimento de cada

urna destas nações. para os estnbelecimentos,que ahi conseguirão formar ;

como foi um,tendo por capital a Ilha de Cayena, e o outro, tendo como

pontos principaes. sobre a costa da terra firme, Demerara, Berbice e Suri~

nham; (t) sendo este ultimo,fóra dos limites do BrasiLcom a interposição dos

territorios pertencentes á Hespanha. A corte de Madrid, com a mesma im

prevideucia. com que tolerára asexpressões do ousado e celebre lteilegh (2)

sobre o Orenooo. veio a pennittir, que todos os referidos estabelecimentos

adquirissem a precisa consistencia. com prejuizo do direito do seu dominio

desprezando pela vastidão do muito que ali possuíam que parecia insigni

ficante, sem uttender ao compromettimentmque assim se origiuaria as suas

outras importantes possessões.

v Portugal. restaurando a sua independencia, sustentada e defendida em

28 annos de guerra pertinaz, violenta e gloriosa, ficou sempre prejudicado

na sua antiga recíproca intelligencia.com o gabinete de Madrid, donde veio

grande prejuizo. no que dizia respeito aos limites das suas possessões da

America. E porém certo,que pelo tratado de 13 de Fevereiro de 1668. ce-`

lebrado com a llespanha. porque terminou aquella guerra. tratado solem

nemente ajustado debaixo da mediação de Carlos II,rei da Grão-Bretanha.

que expressamente se constituiu garante de suas estipulsções, conforme ao

antecedente tratado concluido com a propria Inglaterra, aos 23 de Julho de

1661, o Brasil na sua integridade foi reconhecido no dominio da Augus

 

(I) a Veja-se o que em resumo refere li este respeito o Abbsde Raynal Histoire Phi

Iosophique. tom. 6° da edição de Neuchatel 1783. Voyage du Chevalier de Marchois

pelo Padre Labnt, tom. 3° da pair. 79 a Sã. Histoire Gdndral de: Voyager etc. De la

Martinlère. Dietionairs Géographique. verb. CayenmGuyene ou la Guyana. Surinam;

e assim o Dictionaire Univerulds la Gáographio Commsrçants. verb. Cayene. Guyem:

et Surinam etc. Veja-se tambem Lescullier Export' des moyens de mettre en valcur

la Guyene. Paris 1791. Fermln: description de Ia Colonie de Surinam. Essai histori

que sur Ia Colonie de Surinam par David de Nassy. u

Não foi assim Portugal, que solicito não descausou em debellsr todos quantos estabe

lecimentos e intcrpreus sobre o torritorio do Brasil, intentario de faler as referidas

nações maritimes. oppoudo a contumacia com que procuravio imi-usarem no Amaro

nas. e outros pontos a rellectida constancia do mais distincto valor, e mais sia politica,

corno se verifica. sobre o que cousulte=se a Berredo Armas: Historico: do Estado do

Maranhão, e principalmente a ultima carta do Amuonas, da descripção de todo o

marítimo da terra de Santa Cruz. chamado vulgarmente o Brasil, de João Teixeira,

anno de 1650. que desígnio os lugares em que na entrada daquelle rio havia as men

ciouadas nações erigido fortalezas. para segurança das suas feitorias etc. Rocha Pitta.

Historia do Brasil, e quanto encerra a relação dos succcssos para a defesa e restauração

da P mbuco.

(2) u onsuIte-se o que di: respeito â este homem verdadeiramente extraordinario o

tom. 54 da Historia Geral dal Viagens da edição em 8° de Paris, no anno de 1761.

A Iclflcãti da sua viagem a esta parte da Americavem por inteiro no 4° vol. da collec

ção intitulada The World desplay etc. or a curioses collection of voyages etc. Lon

don 1768 em 12. 0 Dr. Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, pag. 101, art. 335 do

Diario da sua viagem, impresso pela academia real dassciencias de Lisboa delle trata,

assim como no cap. 7° da sua Relação Geographica. Historia do Rio Branco. o
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tissima casa de Bragança í e neste sentido foríio idcnticos, e rigorosamente

mnlbrmes os tratados com a França em 1662 e 1667, assim como os celu

brados,com os Estados geraes das provincias de llullanda, a saber: o tratado

de paz ealliança de 6 de Agosto de 1602, e o de alliança e conimercio

de 31 de Julho de 1669 (1). `

Aquelle desfavoravel espirito, que o gabinete de Madrid nutria para com

o de Lisboa, cresceu pelo accidente da nova Colonia do Sacramento, fun

dada no Rio da l'rata,pelogoverno portuguez. afim de prevenir as estranhas

tentativas, que para ali se dirigião. O impresso intitulado- Noticia e Justi

ficação do titulo e boa fé-com que se obrou ú Vnova Colonia do Sacramento

tias terras da Capitania de S. Vicente. no sitio chamado de S. Gabriel, nas

margens do Rio da Prata, ficou servindo como de preliminar, e allegação

ao direito do tratado provisional, que a respeito daquella mesma occurren-v

cia se celebrou em Lisboa a 7 de Maio de 1681 (2). assim como depois se

repetio como reclamação da justiça, que a Portugal era devida sobre um

tal objecto, nes conferencias do congresso de Utrecht, em que as questões

de limites das duas nações forão por uma e outra parte pleiteadas com van

tagemnecorihecida pela de Portugal. Na dita- Noticia -posto se suscitem

os argumentos da bulla de Alexandre VI, e sua linha divisoria, é no direito

do facto que firmou toda força do seu arrazoado, como sendo aquelle, que

por mutua iiitelligencia era o que se fazia subsisteiite.

Nas sérias alternativas da cor‹`›a de Hespanlia por occasião da morte do

D. Carlos II, e entrada da familia de Bourbon na successão da corda, em

que Portugal veio á envolver-se, com toda a ponderação fez ractificar e re

conhecer de novo os seus direitos americanos, primeiramente pelos tratados

celebrados com a França,e com a Hespanha,aos 18 de Julho de 1701 ( 3);

e depois pelos de alliança offensive e defensivmconcluidos com as cortes de

Vienna e de Londres, e com os Estados geraes dos Paizes Baixos (t), vindo

as disposições de todos os referidos tratados, no que era relativo a este

objecto em questão, a fixar-se iios que ficarão resultando das negociações

do congresso de Utrecht, como foríio o de 11 de Abril de 1713 com a

França, e o de 6 de Fevereiro de 1715 com a Hespanha mediante, para

 

(1) ‹‹ Consultemse estes tratados nas collecções do Dumont e Martins. tratado

do 23 de Julho de 1661 entre Portugal e a Inglaterra é positivo a tal respeito. Este

tratado vom a pag. 286 d_o toin. 2° de Chulmui. As posteriores convenções entre as

duas iiações são mais terniinantes ainda. ii

(2) t) lim, qucfortugal teve na fundação da Colonia e Praça do Sacramento, foi

guardar odomiiito Septentrional do Rio da Prata. que lhe pertencimdiis ititerpresas

e estabeleciiiientos,quc soube se propunhño ali fazer varias nações da Europa. verdade

éqiie com muito custo attendeu depois a corte de M_odrid eni principio dos reciprocos

enlaces da mais advertlda politica porque se linttiao flciir mutuamente obrigando on

duas iiações no que era relativo ao que pouuiiío na Ainerica.

(3) Este: tratados achão-se ainda ineditos na sua integra por inteiro. Veja-se o que

dir. Martins no toin. 1° do seu Cours ¡ñploniatfquo pag. 3t8. referindo-se ao extracto

que deu delle: Dumont tom. 8°, part. 1a pag. 31, a Dumberty tom. Ppag. 547.

(e) Estes tratados vein todos na collecçâo de Dumont nos respectivos uiiiios etc.,›Mar.

tins c outros.

2



ambos. a interposição dos dous actos de garantia da parte da Grãa-Bretanlta

de 8 de Agosto de 1713. e 3 de Maio de17l5,passados debaixo do grande

sello das armas da rainha Anna (t).

Era porém de mutuo interesse para as duas nações de Hespanha e Por¬

tugal. que se procurasse remover todos os motivos de pendencias, acerca

dos limites da America. tratando-se de fixur. quanto fosse possivel, defini

tivamentc os mesmos limitesmfim de que se acautelassem. e ficassem preve¬

nidos todos os futuros compromettimentos em que 0 inesperado ataque da

Colonia do Sacramento. no anno de 1737, por parto da Hespanba. a

havia exposto, com prejuizo gravíssimo para ambas as monarchias (2).

Neste sentido foi que seabrio, por parte de Portugal, uma importante

negociação na corte de Madrid, pelos annos de 1740, da qual o resultado

e coriclusãojoi o tratado de limites de 13 de Janeiro de 1750. em que os

lenipotenciarios para isto nomeados pela Magestade Fidelissima, forão

bomaz da Silva Telles, visconde de Villa Nova da Cerveira, e por parte

da Magestade Catholica D. Joseph de Carvayal e Lencastre. Por ambas as

cortes tinha sido reconhecido e assentado, que era preliminar indispensavel.

para que tão importante negociação chegasse á seus desejados fins, guiada

sempre com o melhor, e mais cornpleto accordo, que debaixo da direcção

dossebrcditos plenipotenciarios. e seus assistentes, conforme os documen

tos. e noções authenticas e officiaes, que mutuamente se produzissem. se

delineasse um mappa geral designando os pontos, e os territorios corres

pondentes de que cada uma das duas coroas se achavão de actual posse;

porque assim. com toda clareza e segurança, se poderia convir no que cada

uma das mesmas coroas, respectivamente teria de ceder em mutua combi¬

naçâo,e cornpensação de interesses; vindo um tal mappa á ser como a chave

ou base fundamental para a negociação do tratado,á que as ditas coroas se

propunhão; como do mesmo modo. ficava constituindo urna authentica.

plena e reconhecida demonstração do facto da possessão em que de taes

territorios.se achavão aquellas duas coroas (3).

Foi então.qne ficou na mais clara e plena evidencia,que mantendo-se a

coroa de PortugaLa integridade do territorio comprebendido a Leste do

 

(t) Estes documentos ou peças justificativas destes apontamentos existem jli na se

cretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, e se sehio transcriptos no Compmdio

Historico de Manoel Jose' Maria da Costa e Sd, existente no archive do mesmo ministerio.

(2) Veja-se a Relação que de tudo imprimiu Silvestre Ferreira da Silva, em Lisboa

mesmo do 1748 em 4°.

(3) a Consultem-se a este respeito particularmente. oque diz a carta duodecims das

que se intitulãor Lcttres écritcs de Portugal sur l'état anclen et actuol de ce Royaume,

trsdultes de Vansrlais. Londres.em 8°. No csp. 6° da obra M. S. do Dr. Francisco Xa

vier Ribeiro de Sampaio intitulada Relação Geogmphlca, historia do Rio Branco da

America Portuguesa. datada do anno de 1778 tambem por miudo se tocio estes pontos.

ue tem particular menção no outro M. S. do visconde de Balsemão, sendo ministro

e Portugal no corte de Londres. nos annos de 17790 1770. intitulado: Considerações

Gerees sobre alguns pontos da demarcação estabelecida no tratado de paz e limites do

1° de Outubro de 1777. E' sabido que o mappa, que o celebre geographo Faden pu

blicou em Londres no anno de 1807 da Anierica MeridionaLse rcconlicrt- devedor aos

subsídios que o dito visconde de Batsemão lhe administrvu. w
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marco, que o capitão-mor Pedro Teixeira liavia, com todas as precisas

solemnidades, levantado no anno de 1639 sobre o Rio do Amazonas,

desse ponto. de facto o seu dominio se achava estabelecido por ambas as

margens do mesmo rio, para o Occidente, com senhorio e posse,em todos

os outros innumeraveis rios, que de um e outro lado do das Amazonas lhe

são collacteraes; subindo os Portuguezes pelos mesmos rios á communicar

com o Rio Orenoco, com posse c dominio em todos os seus extensos territo

rios (t), lixando todavia seus limites pelo cume das grandes serrauias, que

deste lado forma a distribuiçãmou divisão geral das aguas, a saber: as que

vão para o Orenoco, e mar da costa da terra firme, de encontro ao Norte;

das que descem para o Sul,e vom incorporar-se ao grande Amazonas: que

semelhante facto, comprovado com os estabelecimentos de navegação.

pesca, commercio, pratica e sujeição das nações Indigenas, autoridades

porque estavão sendo regidas, missões e prelasias ahi estabelecidas e sus

tentadas, com a fundação de registros, povoaçõcs,e fortes para sua defesa,

erão termos concludentissimos em prova do um tal facto, o o revestião de

todas as circumstancias de que se podião desejar, para o reconhecimento d‹›

direito, que assim ficava solidamente constituido: que todos os geographos

assim o estavão reconhecendo, como até se testemunhava da propria via

gem de Condamine,pclas duvidas, que quiz oppor á evidencia de tão posi

tivos testemunhos, pelas particulares inspirações (2), que se reduzem a pre

tender accusar de excessos os sobreditos progressos do dominio portuguez,

que se justificavão com os mais solidos,e persuasivos argumentos (3).

. E como todos os actos relativos aos limites da America Meridional, entre

as duas coroas de Portugal e Hespanha, se achavâo reduzidos ao termo da

possessão, porque os convenios,ou tratados, que á este respeito tinhão an

tes entre si celebrado erão concernentes (lt) a Colonia do Sacramento, e

 

(i) A'cerca deste objecto consulte-se a refutação feita a Condamínqsobro a opinião

que havia dado a respeito dos limites das Colonias Portuguezas no Rio do Amazonas,

estabelecendo o iucontcstavel direito dos mesmos, contra as pretençñes de Hespanha,

que do art. 108 em diante nos olfereos o digno Dr. Francisco Xavier Ribeiro da Sam

poíomo Diario do sua viagem, que publicou a Academia Real da.: Sciencias de Lisboa

no anno da 1825 em 4°. A opinião de Çondamine vem no tom. 2° das Viagem, na dis

sertação sobre o Rio do Amazonas.

(2) Veja-sc o que o Abbade Felner diz no seu Diccionario Híltoricomrtigo Contlarníne,

em que attribue ii sua v|agem,um lim politico. não padccendojli nenhuma duvida, que

para ella havia recebido instrucções particulares da corte de Madrid.

(3) ‹‹ Confirão-se. entre outros documentos, o oilicio do governador e capitão-general

do Estado do Grão-Para, .leão de Abreu dc Castello Ilranco, escripto em t8 de Novem

bro de 1737, aos .lesultas llespanhóes de Quito sobre os limites de suas missões; e oli

cio com que em 26 de Agosto de 1763 respondeu o governador e capitão general do

mesmo Estado Manoel Bernardo de Mello e Castro, ao commissario Bespanhol, para a

execução dos limites da America entre Portugal e Hespanhs, D. José de lturringa. e

ue vein transcripto no citado Diario da Viagem do Dr. Francisco Xavier Ribeiro de

Blllpfllü. u

(à) A corte de Madrid, que abandonam as interprezas,e estabelecimentos das nações

maritimes as terras das duas margens do Rio da Prata, como antes fizera dos que diziio

respeito a costa da terra iirme denominados Guyana, despertava,qunndo Portugal, por

cautela e defesa do que ali possuia, promovia qualquer providaute estlbcleciiueiito,

como sucoedcu com a fuutlaçzio da nova Colonia do Sacramento, a que occorreu o tru



territorios iinnexos sobre o Rio da Prata ; e como o fim. e todo o objecto

da presente negociaçãmdizião respeito a sanar e remover quaesquer duvi

das,que da referida possessão podessem ficar resultando, sendo a mesma

possessão reeonhecídme garantida por um tratado solemne: convierão mais

os sobremencionados pleiiipotenciatios Portugues e Hespanhol, em fazer

publicar de commiim accordo aquelle referido mappa, como com elleito

fizerão no anno de t7L9,com o seguinte titulo: - Mappa de los confines

del Brasil.con las tierras dela corona de Hespãna,en laAmeriea Meridional.

Lo que .está de color blanco es lo que se halla oecupado per los Portugue

zes: l‹› que está de color de rosa es lo que tienen occupado los Hespanoles.

- EV como,aIém disso. aquellri divisão, ou limite de territorio,se vai desi

girando por rima linha de pontinhos, que corre assignaliiiiilo-se pelo cume

da serrauia indicada, para firmar a divisão ou limite prescripto. dentro da

referida cor branca,e no espaço ao Sul da linha de pontinhos mencionada,

se notao Rio Branco.com todos os seus collateraes,e territorios adjacentes.

Foi este mappa em dous transumptos assignados por ambos os sobreditos

plenipotenciarios. ede commum aecordo trocados, para que cada um delles

ficasse no archive da sua respectiva corte.aliiii deque em todo 0 tempo po

dessein postar por fé, e ficassem removendo quaesquer subsequentes

duvidas (t).

Ao iissenso deste tão conforme regular processo seguio-se a as-.ignatiira

do tratado. que se negociam aos t3 de .larieiro de 1750, o qual consignou

á designação da fronteira do Brasil do lado do Norte o seu art. 9° que dizf

assim : a Continnará a fronteira pelo meio do Rio Japurá. e pelos mais rios

que ali se ajuntão, e que mais se chegarem ao ramo do Norte, até encon

trar o alto da cordilheira de montes. que mediäo entre o Rio Orenoco e o

do Amazonas ou Maranhão z e proseguirá pelo cume destes montes para o

(lriente, até onde se estender o dominio de uma e outra monarchia (2). n

 

tado prouisional da 7 ds Maio da 1681. s que se seguirão outras diversas convenções,

sirggeridiis pelos ataques. com que dehrilde pretenderãii os Hespanhoes. desiilojar os

Portuguezcs da Praça da nova Colonia do Sacramento. Quanto li-urgeiicia de conser

var para o ItrasiLo que era de seu dominio, e a Hcspaiilia sut-cessivarriciite lhe subtra

bia restringindo por este lado o que legitimiiineiite à elle pertencia. Veja-se o que

diz a nota 11'; corno tninbein a ‹‹ relaçao do sitio.que o governador de Buenos-Ayres

D. Miguel de Salcerlo poz no anno de 1735 a Praga da nova Colonia, por Silvestre

Ferreira da Silva. Lisboa no anno de 17i8, em b”. A primeira parte da Memoria sobre

os limites naturaes, pactundos do Imperio do Brasil, pelo visconde de S. Leopoldo.

-Rio de Janeiro 1839, em 8°. n

(l) Emquanto o incendio suctwssivo ao terremoto, que submergio Lisboa em um

montão de ruínas, no 1° de Novernbro de 1755, corn os archives das serrewriiw de ES

tsdo wpsuniiii os exemplares deste iiiappa remettidos lt Lisboa, a corte de Madrid,

guiada por differentes vistas, aproveitando este incidente, feihavâi-se corri todos _os_ ou

tros exemplares do dito mappa, de que todavia um delles foi presente ao riri_nistro

llritannico nas contestsções sobreviniliis entre Portugal e Hespsnlia, por occasiao dos

ataques feitos por esta ao Brasil nos annos de 1774 a 1777.

(2) Este tratado sahio linpresso em Lisboa no dito aiirio de 1750, com todos os an

teredentes tratados relativos a lirnites entre Henpanha e Portugal. sendo depois re

inrpresso ria ollicina regia da iiiesuia corte de Lisboa. 0 original existe actualmente no

archive lurperial.
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Ctistosissimo foi n sacrifício porque se obteve o final reconhecimento da

designação deste lado da fronteira do Norte do Brasil, como facilmente con

vence o mais leve exame, que se faça do mesmo tratado, porque tirava ao

Brasil extensos e importantes territorios. (t) :i que todavia hoje se lhe não

restringe, e se permitta a immediata competencia.

Foi o dito tratado de 13 de Janeiro do 1750. com todas as convenções,

posteriormente nssignadas, para o effoito da sua integral execução, annul

lado expressamente pelo subsequente tratado de t2 de Fevereiro de 176t:

mas os termos da fronteira do Norte ‹lo BrasiLlicárão prevalecendo em toda

força do direito do facto e possessão, em que se achavão firmados. como'

se comprova da correspondencia com que os governadores,e cipitães gene

raes do Grãa-ParáJiverão de responder e debellur a temeridudemoin que os

governadores do reino da Nova Granadzuse propunhão iiiternar-se pelos

territorios do Rio Branco. e alto ltio Negro; e tendo começado esta corres

pondencia logo no anno de 1763, se prolongou pelos subsequentes annos

de 1769 a 1777, em que forño desfeitos os intentos Castelhanos, com o

apresionamemo dos cabos, e partidas de soldados, que do cume do serra.

que fazia a divisão dos dominios das coroas de Portugal e Hespanha, tinhão

descido até vir entrar no territorio do BrasiLpassando ao Sul da mesma ser

ra (2). Terminou semelhante controversia, com a estipulação do tratado

¡àreliminar de limites do 1° de Outubro do anno de 1777, que nesta parte

revalida otratado de 13 de Janeiro de 1750, pelo art. 12, que diz assim :I

‹‹ Continuam' a fronteira, subindo aguas acima da dita boca, mais Occiden

tal do Japurá, e pelo meio deste rio até aquelle ponto, em que possão ficar'

cobertos os estabelecimentos Portuguezes.das margens do dito Rio Japurá

e do Negro, como tambem a communicação, ou canal, de que se servião

os mesmos Portugueses, entre estes dous rios, ao tempo de celebrar-se o

tratado de limites de 13 de Janeiro de 1750, conforme ao sentido litterzilI

delle, e do seu art. 9° que inteiramente :e executará, segundo o estado que

então tinhão as cousas, sem prejudicar tão poucoms possessões Hespanholas,

nem aos seus respectivos dominios, e commuuicuções com ellas, e com o

Rio Orenoco : de modo que nem os Hespanhóes possão introduzir-se nos

respectivos estabelecimentos, e communicação portugueza, nem passar

 

(1) Como são os que comprehendem a diposição do artigo M, que dis respeito o

cessuo dos territorios dos Rios lça e Napo, o que se subtendeu no tratado do 1° do

Outubro de 1777.

(2) ‹‹ A historia destas occurrencies acha-se por inteiro na Relação Gsographíca.

historico do Rio Branco da America Portugueza,por Francisco Xavier Ribeiro de Sam

paio, o qual no Diccionario dama Viagem, impresso pela Academia Reel dos sciencios

de Lisboa, no anno de 1825. insira o principio desta correspondencimcom a integra do

ollicto de 2d de Agosto de 1763 de Manoel Bernardo de Mello e Castro, capitão-gene

rsl do Estado do Grão-Pará. ao commissario Hespanliol D. Jose de lturriags, já apon

tado em a nota 15. No vol. 10 dnslliemoría: da Academia Real das sciencias de Lisboa,

pag. 233 vem o que o conselheiro Manoel José Maria da Costa e Sa escreveu llcerca do

serra, que serve de limites ao BrasiLpelo lado du Guytrnas, no qual se apontão os suc

cessos do intrusão 'internada pelos Uespnnbóes ao Sul da dita serra. Os MM. SS. do

Dr. Alexandre Rodrigues Ferreirmrelutivos no Rio Branco contém um,u1iudo registro

do quanto a tal respeito se passou.



aguas abaixo da dita boca Occidental do Japurá, nem do ponto da linha.

que se formar no Rio Negro, e nas demais,que nelle se introduziram; nem

os Portuguezes subirem aguas acima dos mesmos, nem outros rios,que se

lhes unão para passar do referido ponto da linha,aos estabelecimentos Hes

panhóes,e as suas communicações, nem subirem para 0 Rio. Orenoco. nem

estender-se para as rovincias povoadas por Hespanhóes, nem para os

despovoados,que lhe iião de pertencenconforme os presentes artigos, para

o qual etfeito as pessoas,que se nomearem para a execução deste tratado,

assignalarzio aquelles limites, buscando as lagoas e rios,que se juntem ao

Japurá e Negro, e se avisinhem mais ao ramo do Norte, e nelles Íixaráõ o

ponto de que não deverá passar a navegação e uso de uma, nem de outra

iiaçãmquando apertando-se dos rios, haja de continuar a fronteira pelos

montes,que medeião entre o Orenoco e Maranhão, ou AmazonasJndirei

tando tambem a linha da raia, quanto puder ser, para a parte do Norte.

sem reparar no pouco mais ou menos de terreno,que fique a uma ou outra

corôa, com tanto que se logrem os fins já explicadosmté concluir a dita

linha, onde findar os dominios de ambas as monarehias. »

_ Ao referido tratado seguia-se o tratado de alliança, defensiva, entre as

duas coróus de Portugal e Hespanha, de 11 de Março do anno iinmediato

de 1778, o qual ractificando semelhante estipulação no art. 3° renova em

termos ainda mais positivos o pleno vigor do acto da mutua garantimpara

todos os seus dominios de ambas as monarchias, concordado no tratado de

13 de Janeiro de 1750, nestas seguintes expressivas palavras. Com o mesmo

objectode satisfazeraosemperilios contrahidos nos antigostratadose nos mais,

áquese refirão aquelles,e que subsistem entre asduas corôastetn convindo

Suas Magestades Fidelissima e Catholica em declarar o sentido,e vigor del

les, e em obrigar-se,como se obrigão,a uma garantia recíproca de todos os

seus dominios da Europa e Ilhas adjacentes, regaliasmrivilegios, e direito,

deque gozãoactualniente os mesmosmomo tambem a renovar,e revalidar a

garantia, e mais factos estabelicidos no art. 25 do tratado de limites de

13 de Janeiro de 1750, o qual se copíará na continuação deste artigo,en

tendendo-se os limites, que ali se assignalarão. respeito a America Meri

dional,nos termos estipulados, e explicados ultimamente no tratado preli

minar do 1° de Outubro de 1777, e, theor do dito art. 25,é como se segue :

.Para mais plena segurança deste tratadmconvícrão os dous altos contra

tantes em garantir-rent' rocamentc toda a ƒronteirtm: adjhcencías dos seus
dominios naAmericaMldrídionahconƒormc acima fica expressadambrigait

do-sc cada um á auxiliar, e soccorrcr, o outro,contra qualquer ataque

ou invasãomté que com e/[èito fique na pacífica posse e uso livre e inteiro

do que se lhe pretendesse usurpar; e esta obrigação quanto as costas do

mar. c paira circumuisinhos á ellas, pela parte de Sua Magestade Fide

Iissima se estenderá, até as margens do Orenocmdc uma e outra banda ;

e desde Castilhos att o Estreito de Magalhães ; e pela parte de Sua M0

gestade Catholica, se estenderá até as margens de uma e outra banda do

Rio do Amazonas ou Maranhão, _c desde o dito Castilhosmté o porto de

Santos. Mas pelo que toca ao interior da tlmerica fiIeridionaLserá inde
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/inita esta obrigação; cm qualquer caso de invasão ou sublevação. cada

uma das côrtes ajudaram soccorrerá a outra,ale' reparem ae cousas em es

tado Pacífico *

Foi este tratado de alliança defensiva,entre as duas corôas deiiespanha

e Portugal. celebrado e redigido com positiva, e expressa referencia á in'

tervençâo e garantia que a Grão-Bretanha estava prestando as estipulações

dos antecedentes tratados, por elle renovados ou citados,para a sua pontual

observancia, como se póde notar do final do segundo paragrapho da sua

introducção ou preâmbulo ; e com o que aquella garantia ficou assim pre

valecendo eflectiva em sustentação da integridade do Brasil, conforme a

linha de fronteira,que lhe servia de limites. (2) A côrte de Françmprestou

ao mesmo tratado de alliança o seu acto de accessâo de 13de Julho de 1783

a que em 8 de Agosto do mesmo anno, passou outro acto solemne de rac

tificação (3).

A garantia e mediação Britannica, em guarda e defeza da integridade

dos sobreditos dominios, segundo a linha de fronteira, que á elles perten

cia, foi renovada e instaurada em todos os tratados que as duas nações

Portugueza e lnglezinvierão á celebrar na constante permunencia de sua

fiel alliança; como forão o tratado de alliança, entre as duas coroas de 26

de Setembro de 1793 Ut); tratado preliminar de paz entre a Inglaterra,e

a França, assignado em Londres no 1° de Outubro de 1801 (5), artigo se

creto. que nessa mesma data ahi foi assignado; tratado de paz de A-miens

de 27 de Março de 1802 (6); convenção de 22 de Outubro de 1807; tra

 

(tl Esta mutua obrigação de garantia, para os estabelecimentos e dominios ultrama

rinos do ambas as coroas, vinha de mais subida data, quasi do principio em que a;

mesmas coroas começarão a se interessar pelas suas navegações, como se pode conhecer

da conferencia do a tratado de Tordesilhas de 2 de Julho dc 1.194; Eecrtptura de Sa

ragoça de 22 de Abril de 1529, fora outros actos menos publicos, porém do niesmo

efllcaz theor de semelhante obrigação. n

(2) a Eis aqui como se expressa o dito segundo paragrapho da introducção deste tra

tado. Os dous tratados de Lisboa e deUtrecht. que viu citados, e se tem agora renova

do, tem sido, eespecinlmentc o primeiro, a base e fundamento da reconcilinçio, c Ia

ços das duas monarchins Portugueza e Hespanhola, para chegar no estudo, em quo se

nchio hoje, uma a respeito da outra; e por causa tio relevante forão tambem ninhos

os tratados garantidos pelo rei da Grão-Bretanha, estipulando-se formalmente esta

garantia no art. 20 do tratado de Utrccht de 18 de Julho de 1713, celebrado entre a

coroa de Her anha e a Inglaterra. Na correspondencia oilicial. havida por emilio das

negociações o tratado referido ainda tudo foi maispositivamenta assentado. n -

(3) a O rimeiro acto de :recessão de13 de Julho de 1783.foi publicado por Martins.

e o segun o de 8 de Agosto do dito anno foi publicado por Koch pag. 463 do tom. 2°

da Table des Traités, entre Ia France et las Puissances étrangéres. Baile 1802.

(A) Este tratado não se imprimiu em separado, c to pela primeira va: appareceu nl

Collection of stat papers' 1794, que se apresentou no parlamento Britannica. Nelle se

constituiu a mais rigoroza garantia dos respectivos dominios.

(5) Este tratado preliminanou artigos preliminares de par. entre a republica Franccra

c a Magestade Britannica, acha-se incluido entre os Papini prdscntds d ta chambre der

conummos par lord Hanhasbury, concerne las discussions twec la France. A impressão

desêes piqpeis foi ordenada em 20 de Maio de 1803, esahiu ll luz em 8° da lmpremcrie

de ox s.

(0) Aquclle artigo secreto, que envolve as estipuleções relativas a Portugal, nos Ii`

mites do Brasil com a Guyana, foi comtnunicado por Luciano Bounaparte ao ministro



lado de aniizadem alliança de 19 de Fevereiro de 1810; nos quaes todos

se convém expressamente na integral garantia dos dominios da coroa de

PortugaLpor parte da Grau-Bretanha. e por ultimo no congresso de Vienna

foi reconhecida a obrigação immediata da Grãa-Bretanlia, para a interferen

cia effectiva. no que dizia respeito aos limites do Norte do Brasil, quando

pela sua mediaçãmcom pleno reconhecimento de todas as nações. se concor

dou na entrega da Cayena, pelos liinites,que lhe erão assignados segundo

0 sentido do art. 8° do tratado de Utrecht com o que veio a repetir-se o reco

nhecimento, que pelas negociações de Londres de 1801.se fazia por parte

da Inglaterra, de uma porção dos mesmos territ‹›rios de que hoje parece

se pretende disputar a legitima propriedade ao Brasil, (1), por isso que,

naquellas ditas iiegociações,se tratava de restringir a favor do mesmo Brasil'

u linharecta, que da margem do Norte do Rio Araguarymté o Rio Branco;

a França. pelas estipulações de 23 de Setembro em Madrid, impoz se diri

gisse pouco acima da Praça de Macapá, situada quasi na entrada do Rio

do Amazonas, até ao mencionado Rio Branco, fazendo a mesma liriha,a

divisão dos territorios do BrasiLcom os da Guyana Franceza (2). Os actos

dos tratados do reconhecimento da independencia do BrasiLde 29 de Agosto

de 1825. e o de 17 de Agosto de 1827,vem na força das disposições dos

sobreditos tratadosexcilar o vigor da sua pontual interferencia.

Acha-se por tamo o direito do Imperio do Brasil, a linha de limites deste

lado da sua fronteira, constituido,e incorporado no direito publico europeo

por tantosJío solemnes e valiosos titulos,coino são os que se Íirmárão em

todos os reliridos tratados, nos quaes a garantia Britannicmapparece com o

caracter solemne da mais importante e sagrada obrigação, distincta para

os effaitosda sua mediaçãme imerferenciamlim de que pontual,e restricte

mente se guarde ao Imperio do Brasil, a integridade da mesma linha de

fronteira,contra todas as usurpações,que se lhe pretenda promover de qual

quer ordem ou natureza que possão ser (3).

 

da Portugalem MadrídCg/príano Ribeiro Frofrqque com elle acabava de nsuignar otratado

de 29d: Satcrnbrodo díto annodeIBOI; e foi uma prevenção dos negociadores de Londres

para evitar o prejuizo das negociações emque sabiio estar o governo de PortugaLcom

o da França; o seu correctlvo passou a constituir oort. 7° do tratado definitivo concluí

do emAmienl d 27 da Março M1802, por onde l Grãa-Bretuiilia virtualmente reconhe

ce pertencer ao Brasil, na cessão que lhe evita, territorios de que parece pretende agora

desconhecer-lhe a propriedade. 0 tratado de Ainieiis, vem na sua iiitegra na collecção

do: referido: papeis apresentados departamento Britannica.

(1) Vejio-se as conotações por mim feita: a Nota,que o encarregado de negocios da

Gria-Bretanba dirigiu ao ministro e secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros

do Imperio Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho sobre este assumpto.

(2) Todo o territorio do Tacutú. Mahú, etc. ahi ae coinpreliendeiinromo sendo ao

Sul da grande serra de limitando Brasilmu cabereiras dos Rios Essequebo e Bepunori

se incluenncoiiio convence qtlfllquer mediano exammque se faça no mappa do paiz.

(3) c Conrnlteúe a minha nota sobre a iiegociaçiio pendente para se fuer elfcctivo

o tratado de liniites do Imperio do Brasil com a Guyana Franceu. escripta em Lisboa,

e coberta com o meu offlcio confidencial deS de Março de 1843, dirigido ao Eun Sr.

Aureliano de Souza e Oliveira CoutinhoJninistro e secretario de Estado dos Negocios

Estrangeiros. A dita nota acha-se seguida de nm esboço ou synopsis de um projecto,

por parte do Brasil, para a convenção, que se vai negociar cstipuluudo os ternios, para
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Cumpre notar-se mais: que o facto da possessão do Brasil, que prirneirn

os geograplxos lravião determinado. no reconhecimentmque lazião da linha

desta sua fronteira do Norte, passara depois a Set' ítldícfld0 DOS authenticos

e legítimos titulos dos solemnes actos dos mencionados tractados, que lhe

erâo relativos, e porque a dita linha de fronteira ficou sendo sanccionarla.

Ella se cousigna na serra,que faz a grande divisão das aguas, para os dous

lados oppostos do Norte e do Sul, isto é, das que vão ao Orenoco. para o

Norte,e das que descem ao Rio Negro,para o Sul ; vindo os ramos daquella

serra, correndo para o lado do 0riente,ou cordilheiras parciaes,á encontrar

o Rio lllarony, que vai desembocar na costa da Guyana Hollandeza, lor

mando sempre a separação dos territorios das antigas colonias de Hespn

nha,das do BrasiI,isto é, dos paizes que formavão os governos do reino da

Nova Granada, e provincia da Nova Andaluíia, e hoje são os que constituem

a republica de Venezuela ; vindo os ramos da mesma serra,cortar as corren

tes dos dous Rios Rapunuri, e Essequebo, com as cachoeiras ou catadupas,

que á ambos estes rios assignão todos os mappas; isto em grande distan

cia dos estabelecimentos Hollandezes, limitados até agora a costa da terra

firme, sem nenhum reconhecido fundo para o interior do continente, sem

que jámais se assignassem limitrophes do Brasil. como pode ver-se dos

mappas de Bellin, Bonne,dos que traz a Historia Geral das Viagens,Atlas

da Historia Philosophica, do Abbade Raynal, executados, como se decla

ra na advertenciu, que lhe precede conforme as cartas e mappas olliciaes

do gabinete real de Paris; a carta que destes districtos nos subministrou

o Atlas da Encyclopedia methodica, redigido por Bonne, segundo elle

tambem declara pelos mappas ofliciaes do archivo de Paris; Atlas de Men

telle, Delamanche, cartas lnglezas de Faden, corrigidas por Arrowsmith:

cartas Hollandezas do governador de Surinham Von Boltenberg e Bonchen

roeder, que se incluirão, para os necessarios resultados, nos trabalhos de

Faden e Arrowsmith; a carta que Fermin havia juntado á discripção, que

imprimio de Surinham no anno de 1769 ; e assim as que em seguida se

publirárão desta importante região do mundo. Cumprindo se advirta, que

em todos os sobreditos mappas o Pirará, o Amacú o Tacutú com todos os

seus territorios, e os do Rio Branco, sobre que se pretende ooncitar inlun»

dadas duvidas, determinadamento todos ahi estão comprehendidos dentro

dos limites do Brasil, a que pertencem pelo direito dos mais inoontestaveis

titulos de propriedade, como são os que ficão expendidos,e dos quaes desde
já se oonclue: i

___-_-u-ànon-___o__fl-fl-___fl_`_____

e execução definitiva do tractado de 28 de Agosto de 1817, o entre o Imperio do Brasil

e o reino da França, relativamente aos limites do imperio com a Guyana Franceza,

extrahido do que se expande na respectiva nota,que lhe serve de fundamento diversos

importantes documentos, e de dous map as figurando os duas hypotheses de subir ou

não a ultima vertente do Rio Oyapock a atitude de 2 grãos e 24 minutos Nortmatéo

ponto em que se ache a longitude de 822 graus da Ilha do Ferro, ultlmo termo h que

ehcgío nessa direcçio os territorios da Guyana Franceza, em frente com os territorios

do Imperio do Brasil. Deste ponto Iicão subindo a confrontar com os que possão per

tencenscja aosque fazlio parte ou constituiria o governo do antigo reino da Nova Gra

nada, hoje republica de Venezuela, seja da Guyana Hollanden. _
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1° Que a liulm da 'fronteira do Norte do imperio do Brasil, pelo cume

das serrasqtte separão as correntes ou aguas do Orenocmdas do Ilio Negro.

foi primeiro um facto de posse primordial. mantido pelos estabelecimentos

de propriedade, e dominio do Brasil.

2° Que 0 direito que ao Brasil assistia aos termos desta sua mesma

fronteira, em que se achava constituido pela possessão, foi depois investido

com os titulos de tractados solemnes, celebrados com a nação possuidora

dos territorios, que com aquelles erão confinantes: e assim tambem, com

geral reconhecimento das nações alliadas das duas contractatittes.

3° Que estes tractados incorporados no direito publico da Europa, estão

sendo especialmente garantidos pela Inglaterra, França e Hespanha, com

accordo, e assenso geral das outras nações pelo que, a linha da fronteira

de que se tracta, acha-se na immediata applicação, e salva de semelhante

gtrantia.

A" Que por todos os geographos foi sempre reconhecida a mesma linha

de fronteira. argumento náo menos justificado em caso de duvida.

5° Que esta linha de fronteira passava inteiramente, dividindo os territo

rios pertencentes aos dominios Arnericanos da coroa de Hespanha, forman

do agora os quc comprehendem e constituem a republica e Estados de Ve

nezuela, com o Imperio do Brasil. sem nenhum contacto ou fronteira com

.os territorios da Guyana ou estabelecimentos Hollandezes, como testemu

nhão os mencionados geographos, que limitão, e restringem os territorios

llollandezessobre a costaencravados totalmente nos que formarão os do an

ligo lleino da Nova Granada, eProvincia da Nova Andaluzia. que interpu

nhão e separavão os que erão do Brasil, da dita Guyana Hollandeza.

O Rio Oyapock ou de Vicente Pinzon é o limite do Norte

' do Imperio do Brasil conforme o sentido exacto do art.

8° do tractado de Utrecht provado pelo Dr. J. G. da Silva.

O Sr. Dr. Joaquim Caetano da Silva, na sessão, do Instituto Historico

e Geographico Brasileiro, de 26 de Setembro e 10 e 21o de Outubro de

1851V em presença do illustrado monarcha o Sr. l). Pedro Il, leu uma

interessante memoria, sobre a nossa questão de limites, em que por in

ducçâo e dados geographicos provou ser o Rio Oyapock ou de Vicente

Pinzon o limite do Brasil, pelo lado do Norte, com a possessão Franceza._

E' mais em auxiliar ás nossas opiniões. Que essa grande tração, empregue

todos os meios para dilatar o seu dominio, a apoderar-se de uma porção do

territorio brasileiro, e pelo poder da força e argumentos especiosos, e até

com documentos sonhados, n‹›simponha o que quizer. nos conformaremos,

porque uma nação pequena como aBrasileira, e com ministros que tem

tido, deve necessariamente resignar-secomoquelhe queirão impor; porém

pelo direito expresso, pelas letras dos tractados, c fé das convenções, se _se

apodera do que lhe não pertence, é porque só reconhece o direito alheio,

na força que possue. Escrevão o que quizerent os seus jornalistas, dtgao
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o que muito lhes parecer: o direito do Brasil está em que: - 1_°_0

tractarlo de par., deduz o Sr. I)r. .Ioaquim Caetano da Silva, entre Sua

Mrigeslàrde Christianissima, e Sua Matzestade Portugueza. concluido em

Utrecht a 11 de Abril de 1713, art. 8° a Afim de prevenir toda a ecoa'

sizio de discordia, que poderia haver entre os vassallos da coroa de

França, e os da coroa de Portugal, Sua Magestadc Christianissima desis

Iirá para sempre, como iireserrterriente desiste por este traclado pelos

termos rnais fortes, e rnais aritherrticos, e com todas as clausulas que se

requerem. como se ellas aqui fossem declaradas. assim em seu nome,

corno de seus descendentes. surcessores, e lierdeiros. de todo, e qual

quer direito, e preterição que pode. ou poderá ter sobre a propriedade

das terras chamadas do Cabo do Norte, e situadas entre o Rio do

Amazonas, e o de Japoc, ou de Vicente Pinzon, sem reservar. ou

reter porção alguma das ditas terras, para que ellas sejão possuidas

daqui em diante por Sua Magestarle Portugneza, seus descendentes. suc

cessores, e herdeiros, corn todos os direitos de soberania, poder absoluto.

e inteiro dominio, como parte de seus estados, e lhe fiquem perpetua

mente, sem que Sua llr1agestadeI-'ortugrreza, seus descendentes, succossores,

e herdeiros possão jámais ser perturbados na dita posse por Sua Mageslade

Christianissima, seus descendentes, successores, e herdeiros. ››

2° Acto do congresso de Vienna. assignado cm 9 deJunho de 1815.»

Art. 107. «Sua Altezrr Real o Principe Regente do reino de Portugal e

do Brasil, para manifestar de maneira inconteslavel a. sua consideração

particular para com Sua Magostade Christianissirna, se obriga a restituir'

a Sua Dita Magestade a Guyana Franceza até o rio Oyapock. crija emboca

dura está situada entre o lr° e 5° gráos de latitude Septentrional; limite

que Portugal considerou sempre como o que fóra lixado pelo tractado de`

Utrecht.

‹‹ A época da entrega desta colonia a Sua Magestade Christianissima,

será determinada, assim que as circumstancias o permittirem. por uma

corrverrção particular entre as duas cortes; e proceder-se-ha amígavel

mente, com a maior brevidade, á lixação delinitivadoslimites das Guyanas

Portugueza e Franceza, corrforme o sentido exacto do art. 8° do tractado

de Utrecht. n

3° Convenção entre Sua Magestade Fidelissima. el-rei do Reino Unido

de Portugal, Brasil, e Algarves, e Sua Magestade el-rei de França e de

Navarra. feita em Paris a 28 de Agosto de 1817.

Art. 1° ‹‹ Sua Magestacle Fidelissima, animado do desejo (le-dar exe

cução ao art. 107 do acto do congresso de Vienna, seV obriga a entregar

a Sua Magestarle Clrristianissima, dentro de tres mezes, ou antes. se fôr

tiossivel, a (irryana Franceza até o Rio Oyapock, cuja embocadura está

situada entre o h° eä° gráos de latitude Septentrional, e até- Büãgráos do

longitude a Leste da llha do Ferro. pelo parallelo de 2 gráos e 2h mi-

nutos de latitude Septentriorial.

Art. 2' ‹‹ Proceder-se-ha immediatamcnte de ambas as partes a no¬

menção e expedição dos commissarios para. fixaram` detinitivatnerite os
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limites das Guyanas Portugueza e Franceza, conforme o sentido exacto do

art. 8° do tractado de Utrecht, e as estipulações do acto do congresso de

Vienna: os ditos commissarios deveráõ terniiirai' o seu trabalho no prazo

de um anno, ao mais tardar, contando desde o dia da sua reunião na

Guyana.

a Se, á expiração deste termo de um anno. os ditos commissaríos res

pectivos não conseguirem concordar entre si, as duas altas partes contrac

tantes procederáõ amigavelmente á outro arranjo sob a mediação da

Gran-Bretanha, e sempre conforme o sentido exacto do art. 8' do tractado

de Utrecbt concluido sob a garantiu desta potencia. »

à” Taes são as estipulaçöes vigentes entre o Brasil e a França. Rec0

nheceu-o a propria França no dia 5 de Julho de 1841, em aviso do seu

ministro dos negocios estrangeiros ao seu ministro na corte do Brasil.

quando desistiu finalmente da pertinacia com que occupára o Mapa desde

os fins de 1835; e tornou a reconhecel-o no mez de Agosto do 1850, em

communiração de outro seu ministro dos negocios estrangeiros ao minis

tro Brasileiro em Paris, quando renunciou á tentativa que repetira cm

Dezembro de l8ä9 sobre o mesmo posto do alapá.

5° Em presença de tão sérios documentos, é uma verdade irrefragavel

que os lirnites estipulados em 1815 e 1817 para o Brasil ea Guyana Fran

ceza. lorão provisorios; e que a fixação definitiva ticou reservada para um

ajuste subsequente.

6" Este ajuste ainda se não realisou : e como elle depende da interpre

tação genuiiia do art. 8° do tractado de Utrecht, cumpre averigual-a bem.

7° A interpretação de Portugal, e do Brasil, tem sidoirivariavel como

o proclamou solemnemente o acto do congresso de Vienna : o Rio Japoc

ou de Vicente Pinzon, do art. 8° do tractado de Utrecht, é para nós um

unico rio. -o Oyapock, cuja embocadura está situada entre o 14° e 5°

grãos de latitude Septentrional.

S" A França porém tem variado estranhamente. situando o mesmo rio,

ora no Calsoerie, ora no Mayacaré, ora no Mapa. ora no Carapapury, ora

no Araguary, ora no Amazonas. De sorte que, determinando o acto do

congresso de Vienna. e a convenção de Paris, que se resolva o ponto

conforme o sentido exacto do tractado de Utrecht, apresenta-nos a França

esta incrivel solução: o Rio Japoc ou de Vicente Pinzon do tractado de

Utrecht é ao certo o Calsoene, a 56 milhas do Amazonas: é ao certo o

Mayacaré. a 49 milhas do Amazonas; é ao certo o ltlapã, a 33 milhas do

Amazonas; é ao certo o Carapapury, a 12 milhas do Amazonas ; éao certo

o Araguary, 25 milhas dentro do Amazonas; é ao certo o proprio Ama

zonas.

9” Seria bem cabido em semelhante caso aquelle argumento, em que se

firmou Bossuet na sua Historia das variações das Igrejas Protestantes; mas

não precisamos delle. Tomaremos uma por uma, todas as seis desencon

tradas asseverações da França, e a unica do Brasil; e depois de destruir

mos aquellas, demonstraremos a nossa.

10. Urge que o Brasil exponha solidamente o seu direito, para em
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bargar, que a repetição da mentira se converta em verdade. Urge, e vale a

pena: porque tracta de uma nação magnanima, idealista, que póde pre

jodicar por illudida, mas nunca por calculo; eque. tendo por timbre a

maxima de Athenas. não hesita em sacrificar o util, quando se convence

de que não é honesto.

Não é o Amazonas,

11. Possuir a margem esquerda do Amazonas, deste rio portentoso,

inveja das nações do mundo, seria para a França um thesouro tamanho,

que merece desculpa a perseverança com que nelle tem tido a mira, ainda

depois que o tractado de Utrecht lhe arredou dali as plantas.

12. Na obra publicada em Paris pelo padre Labat em 1730, dezessete

annos depois do tractado, com o titulo de Viagem do Cavalheiro des Mar

chais a Guiné, Ilhas vizinhas, c Cayena, vem, desde pag. 133 do tom. 3'

até pag. hQ/i do tom. M, uma descripção da Guyana Franceza, extrahida

em 1729 de memorias manuscriptas do cavalheiro Milhau, que lôrajuiz

do almirantado da ilha e governo de Cayena. Ahi, na pag. 151 do tom.

3°, encontra-se a phrase seguinte: - « Sem detrimento do direito indis

putavel que temos ao Rio do Amazonas, e que faremos valer quando fôr

do agrado d'el-rei ; só fallarei aqui dos _rios que estão ao Oeste do Cabo

do Norte. ›› '

13. No volume da Historia da Academia Real das Sciencias de Paris

publicado no anno de 1749, e relativo ao de 1745, encerra-se da pag. 391

em diante a seguinte memoria: Relação abreviada de uma viagem no

interior da America Meridional , desde a costa do mar do Sul alc' as costas

do Brasil e da Guyana, descendo o Rio do Amazonas. Pelo Sr. dela

Condamine. Lida na sessão publica de 28 de Abril de 1755. Ahi, pag.

1h85, lem-se as palavras seguintes :- ‹‹ algumas leguas ao Oeste do banco

dos sete dias, e pela mesma altura, encontrei uma segunda fóz do Ara

vari, hoje entupida. Esta fóz, e oprofundo e largo canal que a ella conduz

vindo do lado do Norte, entre o continente do Cabo do Norte e as ilhas que

cobrem este cabo, são o rio e bahia de Vicente Pinzon. a menos de ser o

ltio de Pinzon o proprio Amazonas. ›› E é muito de reparar que na edicção

avulsa. que desta sua memoria publicára La Condamine no mesmo anno

de flhõ em que o lera na academia. não se acha este ultimo inciso; pelo

que é fúra de duvida que o intercalou posteriormente, relinando na sua

tençiio damnada.

1h. Ainda agora, em 2 de Fevereiro de 1850, assim escrevia official

mente o governador da Guyana Franceza ao presidente da provincia do

Pará, o Sr. Jeronymo Francisco Coelho, que nessa critica emergencia se

constituio benemerito da patria: -‹‹ a incerteza deixada pelo texto do

tractado de Utrecht sobre os limites reaes do Brasil e das possessões fran

cezas da Fzuyana, não foi removida pelos lractados de 1815; e a posse

delinitiva do territorio que se estende entre o Amazonas e o Oyapock,
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tornou-sc o olijccto de um litigio que os commissarios ilcmarifadorcs

devem resolver. »

Iä. Qual soja o alcance destas pretenções ao Amazonas. cvidencoia~se

bem ás claras em dous preciosos inanuscriptos, com que me auxiliou o

illuiniiiado brasileirismo do Sr. Varnliagen, e do Sr. Lagos.

16. O inanuscripto. que me proporcionou oSr. 1" secretario, pertence

ao archivo do Instituto, e sua importancia se collige do titulo' corres

pondencia de Antonio de Araujo, mandado a Paris para lrzictar da paz

entre Portugal c França. E' ilesnei-essariii declarar que esta personagem

é Antonio ‹te Araujo de Azevedo, tao alainado posteriormente no Brasil

com o titulo de Conde da Barca, e bem conhecido em França desde então

com o nome de Cavalheiro de Araujo, viciado ordinariamente em Araujo;

e que o tratado é o que elle concluio em t0 de Agosto de 1797, e que,

rairtificadii por ambas as potencias, ficou nullo todavia, por haver sido

demorada, muito de proposito, a rectificação de Portugal, por contemplação

com liiglaterra. E' cópia, e cópia sem assignatura, nem formalidade

alguma tendente a authentical-a; e entretanto não se lhe podem negar os

fóros de bem aiithentica, pois é do punho de José Egydio Alvares de

Almeida, posteriormente iiiarqiiez de Santo Amaro, e então secretario par

ticular do principe regente o Sr. D. João. com a inciimbencia, entre outras

attribuições, de tirar para Sua Alteza cópias destas: e cuja identidade de

letra se pózle verificar no Archivo Publico do imperio, ein grande numero

de aiitiigraplios seus daquella mesma época do tractado, e no mesmo pre

dicameiittide secretario real. Distingiiirei este manuscripto com a indicação

de correspondencia oƒficíal do cavalheiro de Araujo.

t7. O do Sr. Lagos é mesmo propriedade sua: houve-o do espolio do

nosso prestante ex-collega José Silvestre Rebello, que fora amigo intimo

do conquistador de Cayena. lntitiila-se Illemorias sobre a parte da

Got/ana chainada Francesa; e divide-se ein tres secções, cada uma com

a mesma data de 26 de Novembro de 1810, e a assignatura autographa do

brigadeiro Manoel Marques. Este trabalho, que muito se reeominenda

intrinsecamente, tem para nós dobrado valor, por ser litteralmente extra

hido, quasi todo, do Archivo Geographico de G-iyenzi, o qual ficara em

poder do conquistador, como consta do art. 7" da respectiva capitulaçño;

circiimstancia que o illustre brigadeiro calou. inas que transluz claramente

do continuo francesisino da ilicção e das ideas, e que se corrobora com

outro manuscripto, tambem do Sr. Lagos, e da mesma procedeiiiziri, aiii

que se reproduzem muitas passagens do primeiro, com melhor linguagem

porém. Este outro manuscripto, sem data iiem assigriaturri, tem por

titulo Inslrucções Nauticas para os Navegantes, que dirigindo-se a (Iaycna.

quizer-cm reconhecer a terra nas costas da Guyana ; e traz na frente esta

advertencia: - « a seguinte memoria, escripta depois de repetidas oliser

vações eexiieriencias de João Baptista Jlonach, câqiitíii) do Porto de tlayoiia

no teinpo do governo francez, foi achada no deposito das cartas e planos

desta colouia. ›› - Dareiiios ao que se ziutorisa com a firma do brigadeiro
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Manoel Marques o nome característico dc Memoria do Arc/tivo Geogra

phico (Ie Caycna.

18. Correspondencia official do cavalheiro de Araujo. nfficio de 26 de

Junho de 1797. documento n. 26. em fraucez. com o titulo de .Meanoría

sobre a Guyana. e importancia das margens e navegação do Rio do

Arnazonas. Não tem assignatiira, nem data; mas o proprio contexto esta

dizendo que era contemporanea. a A parte da Guyana com que ficámos

depáiis do traclado d: UtrechLé a peior, e nunca passará de colonia muito

me iocre... Seria e summa importancia para a Republica exigir dos

Portuguezes a restituição do que fomos forçados a ceder-llies em 1713;

bem como metade da Ilha de Marajó, que outr'ora estava coberta de gado

vaccum. e poderia sustentar mais de trinta milhões de cabeças. Seriamos

então senhores do braço Septentrional do Amazonas, que é o unico em

que elles navegão. Se as inargens do Amazonas fossem da França, em

breve formarião a mais rica e mais formosa colonia do Novo Mundo;

dentro de um anno poderia a Republica vedar a entrada das ilhas delle

a toda bandeira estrangeira: porque então ministrarião as suas mar ens

a todas as nossas ilhas, as madeiras. o gado, e geralmente tudo qušnto

agora importão da Auierica Septentrional... Este pequeno esboço das

vantagens que a França poderia tirar das ribeiras do Amazonas, deve bastar

para dar a entender o muito que nos releva possuil-as; segundo o iso

lamento e abandono em que Portugal está hoje, pela decadencia das

finanças de Inglaterra, será facil ao nosso governo conseguir esta cessão,

É reputein-se os Portuguezes muito felizes pelo negocio lhes sahir tão

arato. n

19. Memoria do Archivo Geographico de (Joyena, 3` parte, fl. 7 doV

manuscripto. a E' sobretudo relativamente aos Estados do Para e do Brasil

que a possessão da Colonia da Guyana vem a ser extremamente impor

tante: entre as maos de um governo poderoso e activo, bem depressa

serião formados estabelecimentos em a parte do Sul: augmeiitaiido, e

aproximandose cada dia do Rio do Amazonas. acabaria por ser de uma

grande vantagem, tanto para o commercio furtivo que poderia fazer-se,

como para preparar os meios de usurpação da capitania do Para e do llio

Negro, e facilitar a conquista. Havendo em a Guyana todos os meios ne

cessarios para construir pequenas embarcacões, e equipal-as e armal-as,

um inimigo que possuisse a Colonia, poderia facilmente, com pouco gasto

e em todo o tempo, tentar de se amparar da capitania do Pará. não em

pregando nesta expedição senão tropas já acostumados ao clima da Colonia,

muito pouco differente do do Pará ; se se podesse assenhorear da Ilha de=

Joaunes. o que talvez não seria muito difficil, teria já feito um grande

golpe, pela vantagem de ahi achar viveres. vista a immensidade de gado;

que ella contém, e ao mesmo tempo feriria de um golpe mortal o Pará..

embaraçando-llie a fonte dos seus aprovisionaiiieritos. o que llie facilitaria

singularmente a conquista do paiz. So. uma vez o Pará estivesse ein poder

de um inimigo forte em meios e actividade, poder-se-ia dizer que os Es-.

tados do Brasil corrião os inaiores perigos, pela facilidade de um ataque.



em o seu interior, por meio de diversos rios que desaguão em o Ama

ZOIIflS. ››

20. Porém. se a França tem razões para cobiçar o Amazonas. tambem

as têm o Brasil para zelal-lo com a maior solicitude. E por fortuna está a

questão remettida ao louvamento do tractado de Utrecht.

21. Diz o art. 8° do tractado, que Sua Magestade Christianissima desiste

para sempre de todo e qualquer direito ou pretençâo sobre a propriedade

das terras chamadas do Cabo do Norte. Ora as terras do Cabo do Norte

principião justamente na margem esquerda do Amazonas : se esta margem

pertencesse á França, que palmo de terra caberia ao Brasil nas terras do

Cabo do Norte? ›

22. Accrescenta o artigo, que estas terras estão situadas entre o Rio do

Amazonas, e o Rio Japoc ou de Vicente Pinzon. Mas se o Japoe ou

Vicente Pinzon fosse o Amazonas, commettia o tractado de Utrecht o ab

surdo evidente de dizer que as terras do Cabo do Norte estão situadas entre

a margem esquerda do Amazonas e a mesma margem esquerda do mesmo

Amazonas.

23. Insistem todavia os Francezes, pretendendo que o que o tractarlo de

Utreeht concedeu realmente a Portugal cifra-se no direito privativo da

navegação do Amazonas: e escorão com a maior confiariça em um argu

mento exoogitado por Barbé-lllarbois.

24. Correspondencía official do Cavalheiro de Araujo. documento

n. 1, do oflicio de 17 de Setembro de 1797, em francez. com este titulo :

Discurso que tinha preparado o representante Barbé-Marbois. para ler

no conselho dos .dnciões a respeito da pa; com Portugal. ‹‹ O ministro

da marinha, e as pessoas illustradas que elle convocou, considerão a mar

gem esquerda do Amazonas como o nosso limite; porém, vendo esta

opinião impugnada pela corte de Lisboa. não podemos consideral-a como

decisiva. Lembrámo-nos então de indagar nos proprios documentos de

Portugal o meio de solver esta grande difficuldade. Se provarmos que em

um auto publico, solemne, assaz recente. considerou a corte de Lisboa a

margem esquerda do Amazonas como o seu limite ao Norte. ninguem

acreditará que tenhamos tido intenção de largar-llie fóra deste limite um

territorio de 27 mil leguas quadradas-Saiamos pois dos nossos archives,

representantes da nação : e já que Portugal não quer reconhecer os docu‹

mentos que elles nos ministrão, entremos nos seus; sem duvida não nos

ha de impugnar os titulos que aeharmos nos seus proprios depositos.

os titulos que elle assignou com outras potencias, que lhe não disputavão

cousa alguma. nem tinhão como nós interesse neste litigio. Ora a tl de

Março de 1778 concluiu-se um tractado de garantia recíproca entre Hes

panha e Portugal. Não interferimos nas negociações ; erão duas potencias

que tractavão livre e independentemente, e para assegurar. para regular os

seus respectivos interesses. O art. 3° deste tractado é assim concebido...

Bem vèdes que de um lado da Guyana garante Portugal á Hespanha ambas

as margens do Orenoeo; e que do outro lado garante Hespanlia a Portugal

ambas as margens do Amazonas, e mais nada. Sem duvida, é porque o



proprio Portugal nada mais pretendia ha dczanove annos. lllcncionão-so

neste documento ambas as margens do Orenoco e do Amazonas. para se

não cuidar que a garantia se estende unicamente até o meia de cada um

dos dous rios. Não se menciona o Rio de Vicente Pinzon, porque o proprio

Portugal tinha por muito eqnivocos os seus direitos a elle. - Este artigo,

representantes do povo, parece-nos que prova até á evidencia. que Por

tugal reconhece a margem esquerda do Amazonas por seu limite ao Norte.

Semelhante documento não pode ser suspeito. Nelle tendes. represen

tantes do povo, o mais claro commentario, a mais inquestionavel explica

ção do tractado de Utrecht. ››

25. Mas vejamos desassombradamente esse formidavel art. 3° do tractailo

de 11 de Março de 1778 entre Portugal e Hespanha. a Com o mesmo

objecto de satisfazer empenhos contrahidos nos antigos tractados, e outros

a que se referirão aquelles, eque subsistem entre as duas coroas, convierâo

SS. MM. Fidelissima e Catholica em aclarar o sentido e vigor delles, e em

obrigar-se, como se obrigão, a uma garantia recíproca de todos os seus

dominios da Europa, e ilhas adjacentes, regalias, privilegios, e direitos

de que gozão actualmente nelles, como tambem a renovar e revalidar a

garantia, e mais pontos estabelecidos no art. 25 do tractado de limites de

13 de Janeiro de 1750, o qual se copiara em continuação. deste, enten

dendo-se os limites, que ali se estabelecerão com respeito á America

Meridional,nos termos estipulados e explicados ultimamente no tractado

preliminar do 1" de Outubro de 1777, e sendo o theor do dito art. 25 como

se segue. - ‹‹ Para mais plena segurança deste tractado, convicrão os

dous altos contra/rentes cm garantir rcciprocamente toda a fronteira, e

adjacencias dos seus donzinios na America Meridional, conforme acima

fica expressado; obrigando-se cada um a auxiliar, e soccorrer o outro

contra qualquer ataque, ou invasão ate' que com efeito /ique na pacífica

posse, e uso livre e inteiro do que se lhe pretendesse usurpar ; cesta

obrigação, quanto as costas do mar, e paises circumtizinltos a ellas, pelo

parte de S. M. Fidelissiitta se estenderá ate' ás margens do Orenoco de

uma e outra banda; e desde Castilhos ate' o estreito d: Jllagalhães. E pela

parte de S. M. Catholica se estenderá ate' ás margens de uma c outra banda

do Rio do Amazonas ou .lllaø-anhâo; edesdc o dito Uastilliosaté o porto deSan

tos. Mas, pelo que toca ao interior da America Meridional, será indcfinila

esta obrigação; c em qualquer caso de invasão, ou sublevação, cada uma

das corôas ajudará, e soccorrcrá a outra ate' se reporem as cousas em

estado pacífico. ››

26. E' certo que por este artigo não garantio Hespanha a Portugal terri

torio algum na costa da Guyana; mas é igualmente innegavel que nenhuma

outra porção lhe garantio no littoral, senão de Santos para o Sul ; e preten

derá a França, com o mesmo argumento de Barhé-Marbois, que neste trac

tado não se fez nlenção da extensissi ma costa que se prolonga de Santos ao

Amazonas, e que é o Brasil quasi todo inteirm-porque Portugal tivesse

por equivocos os seus direitos a ella? U evidente é que Hespanha só quiz
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garantir a Portugal aquillo que lhe fazia conta garantir, e que erão unica

nn-iile as vizinliztngais de .Montevidéu e Paraiguiiy, e a porta do Perú.

27. Mas anti-s de passarmos ao Araguary, relevo-nos elucidar qual seja

a verdadeira tóz d‹› Amazonas. Coui-ordão todos os geograplios que a meta

Oriental e a l'onta do lllaguary na Ilha de Marajó; porém. quanto ao Occi

dente, divideni-se. Marcão uns o Cabo Raso, como ao principio faziao

todos; outros a Ponta Meridional do Araguary, que está 25 milhas dentro

do Cabo; e outros a Ponta Jupaty, que dista do mesmo Cabo 72 milhas:

estes dizem :illectaniente-as [ózes do Amazonas, porque querem tapar o

grande rio com as ilhas Caviana e ltlexianêi. Prelirão embora os Francezes

as duas ultimas opiniões. segundo as quaes ficaria de fóra do Amazonas, e

menos amparado pelo tractado de Utrecht,o Rio Araguary, com um extenso

tracto do continente da Guyana. Mas não as devemos nós admttir, porque,

sobre serem-nos adversas, são oppostas á verdade. Em primeiro lugar, o

lançamento da costa, desde defronte do Rio Chingú até o Cabo Raso, exten‹

são de 228 millias, é geralmente o mesmo, de Nordeste. Em segundo lugar,

se ¡iarece deniasiado o trajecto de 65 leguas da Ponta Maguary ao Cabo

Raso, pondere-se que ao Orenoco, com as suas sós 426 Ieguas de curso

total, concedeln todos um Delta de 50 leguas de costa, e que o Amazonas

tem de navegação 1,100 leguas. E por ultimo, é de observação geologica.

que a grande zona de terras de alluvião, que caraclerisa a costa da Guyana

desde o tlabo Raso até o Oyapock, formava prirnittivamente um Delta do

Amazonas: pelo que, pede a razão que respeitem os geographos como

termo actual du Amazonas o mesmo Cabo Raso que lixa a Geologia.

Não é o Araguary.

28. O verdadeiro Aragnaryzque é o rio de que tractamos, tem 36 leguas

de curso de Oeste para Léste. e desemboca no Amazonas 25 milhas acima

do Cabo Raso, pela latitude Septentrional de t gráo e um J/ä. Chamava-se

primittivainente Arawari, nome que os exploradores lnglezes escreverao

com o seu W: e os Francezes ora com o seu dipthongo de ou, e ora im

propriamente com V, pelo costume que tem de pronunciarem como allemão

o W inglez.

29. Até o anno de 1782 davão este nome, não só ao rio que ainda hoje

o conserva, mas tambem promiscuamente ao Carapapury : por ser opiniao

geral até aquelle tempo, que o rio, que desde entao se conhece com o nome

distincto de Carapapury, era um ramo do Araguary.

30. Vogava portanto esta equivocação. quando La Condamine, compar

tiudo-a no anno de 17145, afoutou-se ao arrojo que já citamos, de preten

der que aquelle espurio Araguary era o verdadeiro Rio de Vicente Pinzon

do tractado de Utrecht.

3!. Este engano de La Condamine, commum a todos os seus contempo

rancos, e aquella arrojada pretenção muito sua, forão provavelmente a

origem remota do tractado irrito de Badajoz de 6 de Junho de 1801, e do

tractatto effective de Amiens de 27 de lltarço de 1S02,em ambos os quaes
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se assentarão os limites da Guyana Franccza na margem esquerda do ver

dadeiro Araguary.

32. llavia quasi sete annos que.em virtude do tract/ado de Amiens. es

tava o Brasil em-,olliido na rnargern direita do Araguary. quando. pela ra

pitulação de 12 de .Iaueiro de 1809. arbsorvendo toda a Guyana Franceza.

ampliou-se ,fzloriusaxnente .até a margem direita do Marouy. na latitude Sep

tentrional de perto do (t graos. E mui legitimamente scnhorearnos todo

aquelle territorio até 8 de Novembro de 1817.

33. Porém, durante os quasi nove annos da nossa dominação. em vez

de restringirmos precautarnente a Guyana lfranceza entre o Marony e o

Oyapock, como fora por quasi dous seculos. mantivemo-la tal qual a con

quislamos. alargando o termo do nosso governo em Cayena até a margem

esquerda do Araguary.

Bt. Portanto, quando restituimos a França a sua antiga possessão até o

Oyapock. havia perto de dezaseis annos que os Francezes de Cayena tinhão

contrahido ohabito funcsto de chamarem Guyana Ifranceza até o Araguary.

35. E' provavel que esta circurnstancia influissc nas ulteriores ¡wrcten

ções dos governadores de Cayena.

36. Em 29 de Agosto de 1836. ofliciava o governador da Guyana Fran

ceza ao presidente do Par:i-‹‹ que em conformidade das ordens do seu go

verno. tomara posse dos limites da Guyana pelo lado do Sul. segundo o

tractado de Amit-ns. ››

37. No primeiro de Abril de 1850, officiava outro governador da Guyana

Franceza a outro presidente do Pará nos seguintes termos: ‹‹ llecorrelldo

se aos tractados,sÓ um encontrar-se-ha, no qual alguma cousa de preciso

se tenha estabelecido relativamente á contestação originada da interpretação

do art. 8° do tractado de Utrecht; eeste tractado é o de Arnicns de 25 e 27

de Março de 1802. Dando pois este tractado. sem ambiguidade alguma. o

Arawari ou Araguary por limite ao territorio Francez,é natural, com quanto

os traetados posteriores tenbão em duvida a justiça da solução adoptada

em 1802, que não possamos aceitar no territorio conquistadolimites mais

estreitos que os naqnella época admittidos como definitivos. E' isto que a

França sustenta: e tal ó evidentemente o sentido em que foi redigida a nota

do Sr. Guizot de ä de Julho de 1841. junta ao ofticio de V. Ex., assim

como tambem o que tem precedido a toda esta controversia desde a paz

de 1815.... Segundo as explicações que me deu o Sr. Martins Hannibal

Boldt. a Colonia Pedro ll não se acha estabelecida no Araguary, mas n'um

dos aflluentes deste rio. vindo do Norte. e que por conseguinte desagua

pela margem esquerda. Não é preciso mais que notar-se que são estas as

proprias terras do Cabo do Norte. Ora quanto a nósn: segundo os tractados.

não são estas as fronteiras da ¡irovincia a cargo de V. Ex. li' pois realmente

uma invasão do territorio reservado, a que eu ¡ioder-me-ia oppor.... Ile

todas estas occurrencias dei parte ao meu governo; e aguardando suas or

dens. cumpre um dever protestando desde já em seu nome contra o que se

passa por parte do Brasil cm todo o territorio ao Norte do curso do Ara

gtlür). n
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38. lllas como, sem embargo dos Srs. governadores da Guyana Franceza,

quem deve sentenciar o litigio não é o tractado de Amiens, mas sim o de

Utrecht,-resolvendo este que sirva de limite o Rio Oyapock ou de Vicente

Pinzon, exclue terminantemente o Araguary, pois nunca teve nem o nome

de Oyapock nem o de Vicente Pinzon,nem antes nem depois do tractado de

Utrecht.

Não é o Garapapury.

39. Do Araguary para baixo. vai seguindo o continente da Guyana, ao

longo do Amazonas, o rumo de Nordeste que leva desdeo Chingú; mas. 25

milhas depois daqut-lle rio. torce para a esquerda. e vira totalmente de Léste

para Oeste: só conserva 12 milhas esta nova posição, e logo indireita do

Sul para o Norte, declinando sutilmente para Oeste. o espaço de 165 mi

lhas. até o Cabo de Orange, além do qual toma redondamente para No

roeste. As duas primeiras linhas, de Nordeste e Leste-Oeste, circumscrevem

uma pequena península; c a mesma linha de Leste-Oeste, com a de Norte

Sul, abrem um angulo abtuso, em cujo vão se agazalha a froudosa Ilha

de Maracá, e em cujo vertice, na latitu‹le boreal de 1 grão e 51 minutos.

desagua um rio largo e curto, que a rcmette para o Sul, demandando o

Araguary perpendicularmente. e como que ameaçando converter a penín

sula em ilha. A ponta Oriental desta península é o Cabo Raso. baliza ver

dadeira do Amazonas; e o rio largo e curto, que com o Araguary lho retalha

a base. é o Carapapztry. O canal que ringe a Ilha de Maraca, e que recebe

do continente a mesma fórma de um angulo abtuso, tem na sua totalidade

o nome da ilha: porém o lado Occidental, do comprimento de 18 milhas,

houve dos Francezeso nome distinctivo de Canal de Carapapury. por ser

caminho de Cayena para este rio ; assim como chamão Canal de Turury.

em razão de uma ilha que jaz ao Sul do Cabo Raso, o lado Meridional do

mesmo Canal de Maracá, de t2 milhas de comprimento.

1:0. Mana o Carapapiiry da Lagoa Jllapruene. que llie fica 20 milhas

nnicas ao Sul da foz; de sorte que vem a ser em realidade o saogradouro

desta lagôa. Deslisa-se quasi em direitura, do Sul para o Norte; e não cons

tando que tenha tributarios pela margem Oriental, recolhe pela outra al

guns de importancia. Logo a menos de I/2 legua acima da foz. o Bello

Igarapé. que desce do Norte, e é um dos escoantes da Lagôa illepepuczi.

Tres leguas ao Sul deste, o Igarapé Macary. com direcção do Norte igual

mente. e sangradouro da famosa lagoa a quem deve o nome. Por ultimo,

menos de i/2 legua ao Sul do Igarapé lllacary. o Rio Manayc. parallelo ao

Araguary, e que, por sua largura, quasi igual á do tronco. e seu compri

mento muito maior, mereceria ser comtemplado como a verdadeira conti

nuação do Carapupury. Este Rio Manaye, que os mappas costumão errar,

é digno de muita consideração, porque da ingresso para o Amazonas por

duas distinctas paragens, mediante as lagoas Urubú e de EI-rei, situadas

entre o mesmo Manaye e o Araguary, cada uma das quaes se communica

com ambos estes rios por dous oppostos lgarapús. E' verdade porém que.



tlescontão a convenieucia desta dobrada communicação os perigos da poro

rooa. singularmente formidaveis nas primeiras 8 leguas do lltanay'e.

M. Como todos os mais rios da mesma costa, desde o Cabo Raso até o

de Gacipure, é o Carapapury muito vario de fundo na fóz. Quando por ella

passou La Condamirte, em 17413, estava entupida: quarenta armos depois,

era magestosat, segundo informa o barão Walckenaer: e ultimamente, no

anno de 1836, estava novamente entupida como attesta a mesma auto

ridade.

ltâl. Mas não obstante a pessima natureza da barra do Carapaptrry, não

obstante os perigos do seu conlluente Manaye, bem se ve o grande valor

que da a este posto a sua communicação com o Amazonas, que sempre

faculta uma prompta irrupção clandestina; e assaz se comprehende o atu

rado empenho com que o governo da França porfia em possui-lo: porque

é de saber tpte, bem que os governadores da Guyana Franceza se obsti

nem em pretender o Araguary, e até o Amazonas. o governo geral, respei

tando sem duvida o art. 10 do tractado de lltrecht,o qual declara formal

mente que ambas as margens do Amazonas pertencem ao Brasil, limita

agora o seu direito no Rio Carapapury, que é o ultimo termo de infracção

a que se podião aventurar sem burlar escandalosamente o tractado.

143. U inverno desta transgressão pertence a La Condamitte. Partira

aquelle academico, de Paris para o Perú, em Abril de 1735, mandado pelo

seu governo a uma expedição scientitica memoravel. Desempenhada a

commissãmembarcou-se na parte superior doAmazonas em Julho de t7lt3,

navegou quasi inteiro aquelle rio immenso, aportou no Pará, apertou em

Cayena; e recolhido a Paris em Fevereiro de 1745, logo dahi a dous mezes,

fervendo ainda no enthusiasmo que lhe inspirára o fabulosi Amazonas,

quanto mais que era elle o primeiro Franoez que o perlustrára. leu em

uma sessão apparatosa da academia real das sciencias aquella famosa me

moria que já indicamos, e cuja citação completaremos agora, pedindo pri

meíro que se não esqueça a advertencia já feita, de ser o Araguary de La

Condamine e Carapapury. «Algumas leguas a Oeste do Banco dos sete dias,

e pela mesma altura, encontrei uma segunda fóz do Arawari, hoje entupida;

Esta fóz, e o profundo e largo canal que a ella conduz vindo do lado do

Norte,entre o continente do Cabo do Norte e as ilhas que cobrem este Gabo,

são o Rio e Bahia de Vicente Pinzon, a menos de ser o Rio de Pinzon o

proprio Amazonas. Os Portuguezes do Pará têm suas razões para confundi

lo com o Rio Oyapock, cuja fóz, abaixo do Cabo de Orange. esta pelos à

grãos e tämiinutos de latitude Norte. O artigo do tractado de UtrechLque

parece fazer do Oyapock, com o nome de Yapock, e do Rio Vicente Pinzon.

um unico e mesmo rio, não tolhe que elles estejão com effeito a 50 leguas

um do outro. Este facto não será impugnado por nenhuma das pessoas que

tiverem consultado os mappas antigos, e lido os autores originaes, que es

crevcrão da America antes do estabelecimento dos Portuguezes no Brasil. ››

-E em nota accrescenta estas palavras, a proposito dos mappas: ‹‹ Um

entre outros do Arcano del Illarc, publicado ha mais de um seculo, por

Dudley, representa muito circumstanciadamente a ribeira Occidcrrtal da
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fóz do Amazonas até alem do Cabo do Norte, c a Bahia de Vicente Pinzon

logo depois deste Cêibo. ››

M. Trinta e nove annos andou vagando esta lembrança dc La Conda

mine nas regiões especulativos, ale' que um iinsado governador de tlayeria,

o barão de llessrrer, rcduzio-a finalmente a pratica. Como foi que se rca

lisou este grave acontecimento, refercrn-no a rucmoria do archive geogra

pliico ‹le tlaycna, e o lrarão Walckenaer.

lrä. ¡llemoria sobre as novas descobertas gcographicas [vilas na Gui/ana

Franceza. e sobre 0 novo estabelecimento formado na Ilha de Mapá.

Acompanhada de um ntappa. Pelo Sr. barão de IValc/:enaernlrrserta nos

novos annaes das viagens c ‹las sciencias geographicas, tom. 3° do anno

de 1837, Paris: pag. 6 :-‹‹ Segundo o tractado de Utrccbbtirilia a Guyana

por limite ao Sueste o Rio de Vicente Pinzon, conhecido dos Iridigenas com

o nome dc Yapock. A fóz deste rio foi ignorada por muito ternpo: mas

ern 1784, o barão de Bessner, governador de Cayena, querendo fixar os

limites con forme os tractadosnnandou explorar pelo Sr. lllentclltycngeirliciro

liuvdrograplro, a`costa do continente. desde o Cabo do Norte até o Cabo do

Orange. Rcconheceu-se, fixou-se positivamente o curso do Rio de Vicente

Pinzon, e na sua foi mandou o governador levantar um fortim,que, segun

do o uso geralmente seguido em França. custou muito dinheiro. nunca foi

occupado, e até não se distingue hoje o lugar em que existiu. Junto a este

osto militar. forão estabelecer-se alguns Jesuítas nas margens de uma

agôa |›iscosa. e fundarão a missão de S. Francisco, que prosporou

até 1793. Nesta época. destruirãe os Brasileiros os edificios, expcllirão os

Jesuítas. e transportárão para o Amazonas 1200 ou 1500 lndios, que vi -

vião debaixo da protecção daquelles missiouarios-O Rio de Vicente Piu

zon está portanto bem conhecido; é aq uelle que os Brasileiros cliarnão hoje

Carapariury. Em 178!» era um rio magestoso, que admittia embarcações

costeiras, e ofTerecia na foz um ancoradouro excellenle para vasos grandes

de guerra. Hoje está tudo mudado. »

lr6. Memoria do Archivo Geographic-o de Cayena. parte 1' fol. 10 do

manuscripto.-« Tentou-se em 1782 construir em n parte do Sul da costa.

no alto do Rio Carapaponry, na ciubocadtrra do Bello Igarapé, um pequeno

forte que nunca se acabou ; elle devia ser reconhecido debaixo do norne de

Forte de Vicente Pinzon, ou de Bom Ancoradouro. O dcstacanrcrrto que

o devia guardar foi enviado de Cayena. mas elle ficou muito tempo. como

cm deposito,y sobre as margens do Lago Macari, onde havia uma missão,

isto é, um estabelecimento formado pelo governo, que ahi conservava um

padre missionario para procurar civilrsar os lndios, rcuni-los a sociedade.

o tirar algum partido para a Colonia excitando sua industria. -llivcrsas

corrsiflcraqões, e particularmente os progressos que o rnar fazia sobre o

terreiro deste forte, dcterminarão em 1792 a transporta-lo sobre uma terra

firme situada na cmbocadtrra do Rio de lllayacaré. Coristruirão-se os estabe

lecimentos mais necessarios; o recinto estava começado, quando em 1793

a dcclêirziçãio da guerra corn a Inglaterra fez suspcrnler todo o traballio.

A impossibilidade dc sustentar neste posto assaz força para opor crncstado
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de resistir aos ataques dos lnglezes, e a de procurar ao destacamento meios

de retirada por terra. fez renunciar este posto, de que a situação olferece

de outra parte rnuitas vantagens. »

47. Seguiu-se o tractado nullo de 10 de Agosto de 1797, que recuava o

nosso direito, do Oyapock ao tlalsoene; o tractado irrito de 6 de Junho

de 1801, que nos estrcitava no Araguary; o tractado ephemero de 29 deSe

lembro de 1801,que nos suffocava no Carapanatuba; o tractado de Ainieris,

de 27 de Março de 1802, que nos repôz no Araguary, e nelle nos teve

quasi sete annos; a capitulação de 12 de Janeiro de 1809, que de facto e

de direito rios dilatava até o lllarony: quando em 30 de lllaio de 18th, em

Pflfifi. no mesmo dia. no mesmo lugar, e rio mesmo momento, assignou

a França separadamente com a Austria, a Grãa-Bretanlrzi, a Prussia, e a

Russia. um mesmo tractado de paz, em que se notavão os dous seguintes

arts. 8° o 10.

li8. Art. 8° ‹‹ Sua llfagestade Britannica, estipulando por si e seus allia

dos, obriga-se a restituir a Sua Magestade Clrristianissima, nos prazos que

adianto forem fixados. as colonias, pesqueiras. feitorias, e estabelecimentos

de todo genero que a França possuia no 1° de Jarreiro de 1792 nos mares

e continentes da America, Africa. e Asia.... n

li9. Art. 10. « Sua Magestade Fidelissima. em consequencia de ajustes

feitos com os seus alliados,e [ara execução do art. 8°. obriga-so a restituir

a Sua Magestade Christianissima, no prazo adiante fixado, a Guyana Fran

ceza, tal qualexistia no 1° de Janeiro de 1792.

Sendo o efleito da estipulação supra fazer reviver a contestação que

naquelle época existia a respeito dos limites, fica convencionado que esta

corrtestação será terminada por um ajuste amigavel entre as duas cortes,

sob a mediação de Sua Magestade Britannica. n

50. Estes dous artigos do quadruplice tractado de 1811;, constituem um

disfarçado manifesto do governo de França em favor do direito que preten

dia terá margem esquerda do Garapapury; pois reclamava a Guyana Fran

ceza tal qual existia no 1" de Janeiro de 1792, e fica demonstrado que ua

quella época até este rio se estendia de facto a Guyana Franceza.

51. Eis aqui a semelhançaea dillerença do tractado de 181h,em que não

intervierão plenipotenciarios de Portugal, e do acto de 1815, a que forão

admittidos. Ambos deixarão controverso, e para decidir anrigavclmente, o

direito ao territorio entre o Oyapock e o Carapapury; mas o tractado de

1811» conccdia-o provisoriamente de facto ã França, e o acto do congresso

de Vienna conccdeo-o provisoriamente de facto ao Brasil.

52. Contiárão pois ‹le Portugal aquelle deposito a Austria, a Guia-Breta

nha, a Prussia, a Russia, a Suecia, ea mesma França : obrigando-se Por

tugal a conserva-lo tal qual, c obrigando-se a França a respeita-lo inviola

velmente.

53. Observarão Portugal e o Brasil o compromisso com illibada lealda‹lc:

no longo espaço de mais de 18 annos, nenhuma pedra, nenhum pao le

vantãrão em todo aquelle territorio.

55. A. França porém, pelos tins de 1835, sem que houvessem precedido
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nem se quer tentativas do ajuste exigido pelo acto do congresso de Vienna,

e pela convenção de Paris,-em um arrebatamento de vertiginosa patrio

tisnio, tentou substituir a força á razão.

55. Em nota de 26 de Janeiro de 1836, dirigida ao ministro Brasileiro

em Paris, assegurava ao ministro dos negocios estrangeiros da França a que

0 ministro da marinha se tinha limitado a ordenar o estabelecimento de

um posto provisorio na margem direita do Oyapock, afiin de proteger a

eontigua Colonia Franceza das sanguinosas commoçöes que a esse tempo

havia na provincia do Pará; e accrescentava que esta disposição não pre

judicava em tempo algum a definitiva solução sobre os limites das Guyanas

Brasileira e Franoeza. ››

56. Mas de propria ordem do ministro da marinha publicou-se em Pa

ris, no principio de 1838, um documento official com o titulo de Notícias

Estatisticas sobre as Colonias Francezas. Incluem uma noticia especial

sobre a Guyana ; e ahi, no capitulo segundo. que tem por titulo Topogra

phia. estampárão-se as seguintes revelações, dignas por certo da mais séria

ponderação de todos os Brasileiros. « O limite Meridional da Guyana Fran

oeza não está exactamente determinado. Na origem. era formado pelo Rio

do Amazonas. O tractado concluido em Utrechta 11 de Abril de 1713, reser

vando exclusivamente para Portugal a navegação deste grande rio, cedeu á

mesma potencia a propriedade das terras chamadas do Cabo do Norte, e

situadas entre o Rio do Amazonas e o de Japoc ou de Vicente Pinzon ; e

fixou o limite das duas Guyanas, Franceza e Portugueza, no Rio de Vicento

Pinzon. Desde então, foi a determinação deste limite um objecto de contro

Versia entre a França e Portugal, pretendendo a corte de Lisboa confundir

o Rio de .lapoc ou de Vicente Pinzon (que tem a sua fóz perto do Cabo

do Norte, por 1° 55' de latitude Norte), com o rio Oyapock (que tem a sua

perto do Cabo de Orange, por lt gráos 15 minutos de latitude Norte, e que

está bä a 50 leguas mais perto da Cayena que o primeiro.) Nos termos do

art. 107 do tractado de Vienna de 9 de Junho de 1815,e por uma convenção

feita em Paris a 98 de Agosto de 1817 para a execução provisoria das es

tipulações deste artigo, foi a_ Guyana _Franceza entregue a França até o

Oyapock sómente, salva decisão ulterior relativamente ás controversias

suscitadas quanto a fixação da linha divisoria das terras situadas entre este

ultimo rio e do Amazonas-Não havendo sortido até hoje resultado algum

as diversas tentativas feitas para chegar á solução destas controversias. or

denou o governo em 1836, por motivos de urgencia, o estabelecimento de

um posto Franccz em uma ilha situada no meio da Lagoa Mapá, não longe

da linha divisoria quefiegundoos tractados deve separar deste lado a Guyana

Franceza da Giiyaiia Brasileira-O vago dos limites interiores da Cuyana

Franceza não permitte determinar a extensão do territorio da Colonia de um

modo exacto. Só se póde dizerqueocomprimentodo seu IittoraLdesde o Ma

rony até o Rio de Vicente Pinzon,é de lfläleguas communs, sobre um fundo

que, prolongado até o Rio Branco, não teria menos de 300 leguas. c daria

então uma superficie triangular de dezoito mil leguas quadradas. »-E logo
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depois. no mesmo capitulo: ‹‹ Costeaiido a Guyana Francem desde o (lva

pock ate' o Cabo d‹› Norte, encontra-se na vizinhança deste tlabo, delroiite

da foz do Rio Carapapury' ou de Vicente Pinzoii, a Ilha de Maraca. ››

57. Temos pois 0 ministro da uiarinlia de França. aquelle nicsuio da

quem seu (mlk-ga da repartição dos negocios estrangeiros assegurava om

Janeiro de 1836 ao ministro do Brasil, que só havia inandadii occupar pro

visoriamente nm posto na margem direita do Oyapock. sem detrimento da

fixação delinitiva de limites-declarando publicamente, logo dous annos

depois. que esses liinites erão para a França, a Leste o Rio Carapaptiry,

que dista do Uyapock 165 inilhas. eao Oeste o Rio Branco. que dista do

tlarapaiiiiry' 300 leguas. Mas não para nisto.

53. Em 1843, tres annos depois da evacuação do ltlapâi dous annos

apenas depois do despacho de 5 de Julho de 1841, em que o ministro dos

negocios estrangeiros mandára assegurar pelo ministro da França no Brasil

que aquella potencia se compromettia riovamente nos tractados vigentes,

reimprimiu~se em Paris, com aiitorisação do ministro da marinha, aquelle

citado documento de 1838, corri o titulo seguinte : f-ltbticia Estatistica

sobre a GuyanaFranceza. Extracto dasNoticiasEstatísticas sobre as co

lonias Francezasjiizpressas em 1838 por ordem do Sr. ministro da mori

nha e das calúnias. E á frente desta reimpressão lè-se mais isto: a carta do

Sr. ministro o secretario de estado da repartição da iriariuha e das coloriías,

aos Srs. Ternaux-Coinpzinszdules Lecbevaliene .loly de Lotbitiière. Senhores

pedistes-me autorisiição para iiiaudardes imprimir, a vossa custa, em be

neficio do projecto de colonisação de que vos occupais. a Noticia Estatis

ticasobre a GuyanaF-ranceza,pirblicada em 1838 pela direcção das colonias.

Consinto com inuitogosto einceder-vos esta autorisaçãoalebaixoda condição

por vós mesmos expressadasquc o texto da noticia será reproduzido pura o

simplesmentesizm notas nem commentarios. a. .. .Não será lícito presumirmos

que a intenção desta clausula foi deixar inconcussa no animo da França

a crença de que os liniites irieridionaes de sua Guyana se estendião do tja

rapapury ao Rio Branco? p

59. Não deve ticar esquecido, antes é muito para lembrar, que esta rc

impressão daNotíciaEstatisticatraz encorporado um rnappa com este titulo

-Mappa da Guyana segundoosterinos do traslado de Utrecht. Publicado

pela Sociedade de Estudos para a colonisação da Guyana Francnza em

1843. Neste rnappa inauditmqueáprinieiravistase antolha por um disparate

digno de escarnco, mas cujo grande alcance logo apreciarerrios, estao

marcados pelas scguintesdirecções os limites da Guyana Franceza: alargem

esquerda do Marony até as suas vertentes na serra Tumucuinaque; urna

linha recta para Oeste atéaconlluencia do Rio Mahú no Tacutú,pouc0 abaixo

do Pirará; margem esquerda do 'l`aci.itú, e o do Rio Branco ; niargern es

querda do Ilio Negro até a distancia de doze millias do Arnazorias; uma

linha quebrada. que vai acompanhando todas as sinuosidales do Amazo

nas, sempre nesta curta distancia de doze millias, ate a altura de ltlacaiiã ;

uma linha recta daqui para Nordeste, em direitnra a foz do Rio de Vicente

finzon: advcrtindo porém, que este Vicente Pinzoir do rnappa já não é o

J
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da Notícia, já não é o Carapapurymo Sul da Ilha ileãlaraczi : é o primeiro

rio ao Norte desta llha. c portanto o verdadeiro Mayacaré.

60. Esta atnliiciosa pretençño da França ao nosso Ilio Branco não é do

agora; já quatro vezes se patenteára nos traclados de 1797, 1801. e 1802.

61. Tractado ‹le 't0 de Agosto de 1797. Art. 7° . - ‹‹ Os limites entre

as duas Giryatias Eranceza e Portugueza serão determinados pelo rio cha

mado pelos Portuguezes Calsueno, e pelos Francezes de Vicente Pinzon,

que se lança no Oceano acima do Cabo do Norte, a 2 gráos e 1/'2 do' lil

titude Septeutrional aproximadamente. Seguiráõ o dito rio até a sua

origem. depois uma linha recta tirada desde a dita origem para Oeste até

o Rio Branco. n

62. Tractatlo do 6 de Junho do 1801. Art. 4°: ‹‹ Os limites entre as

duas Guyonas serão determinados daqui em diante pelo Rio Arauari ou

Araguari, que se lança no Oceano abaixo do Cabo do Norte, perto da

Ilha Nova,e da Ilha da Penitencitna 1 gráo e 1 terço de latitude Septentrio

nal aproximadamente. Estes limites seguirão o Bio Araguari, desde a sua

íÓz mais arredada do Cabo do Norte até a sua origem, e depois uma linha

recta tirada desta origem até o Rio Branco para Oeste. n

63. Tractado de 29 de Setembro de 1801. Art. 4°: ‹‹ Os limites entre

as duas (šuyanas, Franceza e Portuguem. serão detvrminados daqui em

diante pelo Rio Carapanattiba, que se lança no Amazonas a um terço de

gráo do Equador aproximadamente, latitude Septentrional, acima do Forte

de Macapá. Estes limites seguiráõ o curso do rio até a sua origem. donde

se dirigiráõ para a serra que forma a divisão das aguas: seguiráõ as

inllexões desta serra até o ponto em que ella mais se aproxima do Rio

Branco, pelo 2° gráo e um terço ao Norte do Equador. ››

6h. Tractado de Amiens, de 27 de Março de 1802. Art. 8°: ‹‹ Os ter

ritorios e possessões de Sua lllagestade Fidelissima serão mantidos na sua

integridade, taes quaes erão antes da guerra. ‹‹ Entretanto os limites das

Guyanas Francesa e Portugueza serão fixados no Itio de Arawari, que se

lança no Oceano acima do Cabo do Norte, perto da Ilha Nova. e da Ilha

da Penitencia, a um gráo e um terço de latitude Septentrional aproxima

demente. Estes limites seguiráõ o Rio de Arawari, desde a sua lóz mais

arredada do Cabo do Norte até a sua origem, e depois uma linha recta

tirada desta origem até o Rio Branco para Oeste. »

65. Ileparemos que só o tractado de 29 de Setembro de 1801, o qual

nesta parte nos é muito menos desfavoravel que os outros, fixa exacta

mente a linha tirada até o Rio Branco, dispondo que seja pelas inllexões

da serra central da Guyana, e que os outros tres rontentão-se com dizer

vagamente uma linha recta tirada ate' o Rio Branco para Oeste.

66. Ora. o que entende a França por essa linha tirada para Oeste. é

cousa de tanta magnitude, e tão inesperada, que neste ponto. mais que

em nenhum, peço ao Instituto a graça da sua attenção. Veremos um

novo exemplo do melindroso escrupulo com que se devem formular es

tipulações diplomaticas.



_33_

67. O que passo a expender é traslaJado da corrcspondericia oflicial do

Cavalheiro de Araujo.

68. Em 17 de Abril de 1797, escrevia o plenipotenciario Portuguez ao

lettipotenciario Fraucez, commuuicando-lhe as iristrucções que tinha de

.isboa ' ‹‹ Os novos limites seguirão o curso do Calsoene até a sua mais

alta origem, e dali uma linha recta parallela ao Equador, ou de Este para

Oeste. até encontrar o llio Branco. ››

6!). Concluído o traclado, oflieiava para Lisboa o mesmo plenipoten

oiario Portuguez, em 13 de Agosto, dando conta das discussões que tivera

com seus concorrentes: ‹‹ Em lugar da linha recta de Este para Oeste,

elle escreveu sómente vers l'0uest, o que vem a ser o mesmo; e não

julguei por pequenas cousas dever retardar a conclusão de um negocio tão

importante, que podia perder-se de um dia para o outro. »

70. Quanto pesava aquillo que parecia rninudencia a um homem como

Antonio de Araujo de Azevedo, e que t;uha por seu secretario nada menos

que Silvestre Pinheiro Ferreira, revela-o Barbé-Marbois no seu parecer.

71. § t6 do parecer de Barbé-lllarbois. a Quanto a nós, que sabemos

que o conselho sÓ tem por intuito a justiça e a verdade; dir-llie-emos que

não achamos no tractado de lltrecht fundamento de direito certo aos ter

renos do sertão. Aquellas regiões erão naquelle tempo de tão medioere

valor, que os negociadores nem sequer tiverão o pensamento de inclui-las

nas suas estipulações. Mas desde aquelle época, ã proporção que os es

tabelecimentos se forão iuternando, u occupação não impugnada, o com

mercio corn os selvagens, a extensão das rnissões para propagação da fé,

formarão uma especie de direito peculiar as regiões da America. Os Por

tuguezes não tem a este respeito mais direito que nós. -Partindo destes

dados, rnandárão os governadores da Guyana Franceza em dilferentes

épocas traçar os rnappas daquelle paiz : este que submettemos ao tronsellio

nos foi ministrado pela repartição dus colonias. lllandárão-no traçar os

administradores francezes, segundo as instrucções do ministro da nlarinha,

que passamos a ler... Em conformidade destas ordens. tomarão aquelles

administradores por limite com as possessões portuguezas uma linha

distante 15 leguas do Amazonas, e que segue nesta distancia todas as

sinuosidades do rio. »

§ 51: « Se os nossos collegas quizer-em agora fitar os olhos no mappa

exhibido. notaráõ uma linha tirada a 2 gráos e meio de latitude Septeu

trional, parallcla á linha equinoxial. Ella separa em duas porções a Guyana

Frauceza, de maneira que a que tica ao Norte só tem... leguas quadradas,

emquanto a que tica ao Sul contém... - Tal seria a direcção da linha que

se tem de traçar, se em virtude do artigo que acabamos de ler (o art. 7“

do traetado). houvesse de tirar-se esta linha recta de Léste para Oeste

parallelainente ao Equador. Parece que o ministro portuguez assim o

propuzera ; e se desgraçadamerite se tivesse acolhido semelhante proposta.

teriamos agora que deliberar-se nos devemos restringir a uma ä' parte

da Guyana Franceza. e. renunciar ao mais em favor dos portuguezas, ou

se devemos negar a nossa ractilicagão ao tractado. - Porém a expressão
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para (icstc tem sentido liem diverso. Parece-nos preciso determinar, ou

pelo tiranos ileclarar conto e que a entendemos. As pessoas familiarisadas

com a linguagem dos iiaiitas, e dos gcogr-iphom sabem que estas expres

sões para Oeste, Léste, Norte. e Sul, abrangem vastas regiões: assim se

diz que Nantes tica a Oeste de Paris, Item que esteja um gráo mais ao Sul,

c a iiiesma declinação prolongada a grande distancia abrangerá muito mais.

Assiin tambem dizemos que a Ainericzi, que se estende quasi de um ao

outro pólo. está a Oeste da França. ››

72. Outra importante revelação devemos ao mesmo parecer de Barbé

Marbois; e é que a França não pretende tinicamente o Rio Branco, mas

tambem o Rio Negro: o que otíerece total coherencia com o mappa de

Ternaux-Compans.

73. § 56 do parecer de Barlié-Marbois. em proseguímerito do trecho

sobre a demarcação indicada aos governadores da (šuyêina pelo ministro da

rnarinha z a Seguindo esta mesma tleniarcaç-aio, forma o Rio Negro a Oeste

o nosso limite commum. ››

7h. Tornando á fronteira Meridional z e estudando aquellas incriveis li

nhas quebradas do parecer de Barbó-lllarhois e do rnappa de Ternaux-Coiii

pansmmlias pegadas com todas as sinuosiilades do Amazonas, uma a quinze

legoas de distancia, e a outra a doze ntilhas: acharemos que concordão

perfeitamente no essencial, e que a tliscrepanrfia procede de que antes do

tramtâitlii de 1797 situava o governo France-z o Rio de Vicente Pinzon no

llrlayâicaré, distante do Cabo tšaso quinze lcgnas, e lioje o situa no Carape

piiry. distante do mesmo calm doze milhas.

75. Combinando agora todos os dados que nos proporcionão Barbé-Mar

bois, 'fernaux-Compans. e o ministro da marinha de lirança: e notando

que a serra central da Guyana dista do Amazonas 250 a 300 milhas, e que

o Rio Branco e o Rio Negro distêio do Oceano mais de 660 milhas em linha

recta: estamos habilitados para formar uina idéa clara do complexo das

aspirações da França no anno de 1835.

Subiu a fronteira pela margem esquerda do seu Marony até n serra central

da Guyana; tomava a Oeste. pelocimo llexuosri desta serra diversorin. re

salvando todas as aguas hollaiidezas e inglczas. e encaminhando-se. para

as vertentes orientaes do nosso Rio Branco: chegando á Lagoa Amacú.

«est-ia para o Sul da margeiu esquerda do PirarzLMahú. Tacutú. Rio Branco

e Rio Negro. até doze milhas do Amazonas: daqui virava para Leste, acom

panhando todas as sinuosidades do grande rio. sempre naquella breve

distancia. até a margem (lireita do Carapapiiry, a doze milhas da foz;

atravez-sirva o Carapapury, e seguia finalmente pela sua margem esquerda

até a costa.

76. ‹‹ Mas alta lei dos penetraes sagrados

Baixou, que o fatal impeto reporte »....

(unindo em 1802, conformando-se com os tractados de 1797 e 1801. cs

tipiilam a Inglaterra que a Girvana Ifranceza alcancnria até o Rio Branco.

ricssa incsma occasiíio restituia á Hollanda os estabelecimentos de Barbice.
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Mas em 1835, havia trinta e um annos que novamente perteucião de facto

ã mesma Inglaterra, desde 19 e 25 de Setembro de 180o; e vinte e um

annos havia que lhe ¡iertettcião de direito, em virtude do primeiro artigo

addiccititizil da convenção entre S. M. Britannica e as provincias unidas dos

Paizes Baixos relativamente ás suas colonias, assignada em Londres a 13

de Agosto de 1814. (tra aquelles allluentes orientaes do nosso Rio Branco.

ambicionados pela França, entestãojtistamente com o Fssequebo itiglez: e

a Inglaterra sabe apreciar semelhante vizinhança.

77. Podemos asseverur que a primeira exploração que a Inglaterra man

dou lazer por Scliotnburgk, em 1835, foi motivada pela teritativa que a

França itiiciara naquella época e que a segunda arrojada exploração do

mesmo Schomliurgk, em 1838, e as sinistras subsequentes pretcnçoes da

Inglaterra. tiverão por causa a noticia estatistica que naquelle mesmo anno

de 1838 mandára publicar o governo Francez. Assim que, dobradamente

nos prejudicou a França: pois investindo-rios ella pela frente do Amazonas

e a Grãa-Bretunha pela culatra do Rio Branco, acendem-nos o facho por

ambas as pontas.

78. Parece que esta atitude da Inglaterra fez com que a França se des

prendesse do seu tão antigo e tão alugado empenho de ensancliar-se até o

Rio Negro, e se resigne a redondear-se com o Rio das Trombetas, cujas

cabeceiras orientaes são contravertentes do seu Marony.

79. Infere-se o novo plano, de uma exploração bydrographica realizada

pela França, no anno de 184o,desde a ponta oriental da enseada do Mara

nhão até aCuyana Iugleza,registrando de passagem o Amazonas e que deu

em resultado um precioso Atlas, complementar do de Roussin. O segundo

mappa deste Atlas, com o n. 1104, tem por titulo- ‹‹ Mappa reduzido do

Amazonas dcsde as suas fózes até Obidos, levantado e traçado em 18h,

pelos Srs. 'l`ardy de Montravel. tenente de náo. commandante do brigue

La Boulonnaise, Dujardin, tenente de náo, Le Serree, Fleuriot de Langle,

e Desmoulins, alteres de náo,pubIicado por ordem de el-rei no ministerio

do Sr. Barão de lllackau, vice-almirante, par de França, secretario de esta

do da repartição da marinha e das colonias, no deposito geral da marinha

cm 18h6. » Bem que o titulo não o declare, abrange este tuappu a lóz do

Rio das Trnmbetas. com cinco milhas acima de Obidos. Os mappas 1105,

1106, 1107, com titulos identicos, mudando só o indispensaveL-dão em

escala muito maior aquelle mesma porção do Amazonas, isto é, até a fóz

do Rio das Trombetas, na latitude Meridional de 1 grão 51s minutos 30 sc

gundos, e na longitude occidental de Paris de 57 grãos 51 minutos. E tanto

no mappa geral n. 110á. como no mappa especial n. 1107, em uma ilha

que principia seis milhas e meia a Leste de Obidos, com dez milhas e meia

de comprimento na direcção de Noroeste a Sueste, e tres milhas na maior

largura. está gravado por extenso o nome francez do brigue explorador,

Ile Boultmnaise.

80. (Qualquer que seja ao certo o plano actual da Ifrança, é sempre mag

nillco porque, além de tragar-nos toda a Ilha de Maraca e o Araguary
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quasi inteiro, morde-nos as villas de Macapá, Mazagão. Arraiollos, Almei

rim. Monte-Alegre. Alemquer, e Obidos :-e com Obidos, aquella preciosa

garganta que lhe lica na frente onde se entalão na estreitura de uma milha

todas as aguas do Amazonas. que acima e baixo dalli se revolvem livremen

te na largura de uma legua e que taerceia em duas metadts as 55h leguas

de :navegação que temos do Oceano ao Javary.

81. Mas felizmente para o Brasil. esses grandes projectos em qualquer

época serião fantasticos: pois assentão no presuposto de ser o verdadeiro

Vicente Pinzon o primeiro rio que se encontra ao Norte do Cabo do Norte;

e o astuto La Condamine, aproveitando dextrarnente uma equivocaçâo vul

gar. encampou-nos por Cabo do Norte o Cabo Raso. 0 verdadeiro Cabo do

Norte está na ponta Nordeste da Ilha de Maraca, como se prova, além de

outras razões, pelo testemunho de quatro graves autoridades Francezas em

distinctus épocas : Froger em 1698. Milhau em 1730, Bellin em 1764, e

Brué em 1836; o primeirmengenheiro voluntario a bordo de uma esquadra

da sua nação.que em 1696 estivera em Cayena, e muito encarniçado contra

nós; oscgundo ex-juiz do almirantado da ilha egoverno de Cayena,como já

adverltmos, e igualmente nosso inimigo figadal , o terceiro, engenheiro da

marinha real, e que publicou o seu Atlas por ordem do duque de Choiseul,

ministro da guerra e da marinha ; e o quarto geographo de cl-rei. O teste

munho de Milhau é sobre todos preciosissimo; porque o dos outros é mudo,

em mappas, e o delle bem explicito nestas palavras da pag. 151 do tom. 3”

de Labat: ‹‹ Sem detrimento do direito indisputavel, que temos ao Rio do

Amazonas. e que faremos valer quanto fôr do agrado de el-rei ; só fallarei

aqui dos rios que estão ao Oeste do Cabo do Norte. O primeiro, e que é o

mais vizinho a elle, chama-se llio de Maniacaré ou do Cabo. n Logo, se

gundo o proprio argumento fundamental de La Condamine. o verdadeiro

Vicente Pinzon seria o Mayacaré (chamado por Milhau Maniacaré), que é

o primeiro rio ao Norte do Cabo do Norte e não o Carapapury, que fica

ao Sul.

82. E mais felizmente ainda. dependendo agoraa questão do sentido

genuíno do tractado de UtrecliL-desmorona-se todo o soberbo artefacto ao

sopro do uma palavra. 0 rio do art. 8° do tractado do Utrecht tem simulta

neamente os dous nomes de Japoc e Vicente Pinzon: e o Carapapury,

até fllröjsto é, até 32 annos depois do tractado, conservou constantemente

o nome unico Arauary; só desde o dito anno de 17h5 houve quem se aven

turasse applicar-lhe o nome de Vicente Pinzome nem antes do tractadomem

depois delle, não teve nunca o nome de Japock.

83. E é tanto assim, é tão iniqua a pretençâo da França no Carapaptlfy.

que, fazendo-lho tanta conta dilatarse até elle, deixou correr 39 annos

sem intentar cousa alguma; pois que o conselho de La Condamine foi

em flhö, e a execucao de Bessner em 1781;.

85. E' tão iniqua, que, com serem tão destimidos, não se animarão a

¡icrpetra-la ás claras; mas sim muito clandestinamente, e quando tinhao

toda a segurança de não serem descobertos, por scr a época das nossas



..39...

demarcaçõcs com as fronteiras Hespanliolas, e estar toda a provincia do

Pará com os olhos voltados para o Rio Negro e Japurá.

85. E' tão iniqua.que 52 annos depois da primeira occnpação. quando

abusárão de um ensejo ainda melhor ageitado que o de 178b, pois estava

a provincia do Para ardendo em guerra civiL-vexarão-se de declarar ao

Brasil o seu verdadeiro intento : e o ministro dos negocios estrangeiros do

França. o autor da nota de 26 de Janeiro de 1836, vio-se reduzido ao las

timoso expediente de comprometter a dignidade da sua grande nação, v.1‹

lendo-se daquelle Satanismo que attribuem a Talleyrand-Que doou lleos a

palavra ao homem. para elle occultar os seus pensamentos.

86. E' tão iniqua. que, para melhor se afafelar. constrangeo cinco brio

sos officiaes da marinha franceza, os autores do Atlas de 1846. a :neta

morphosearern a Ilha de Maraca. sumindo-lhe perto da metade Meridional;

quando é de observação geologia: que aquella ilha, de formação incom

pleta,bem como toda aquella costa,vai crescendo continuamente, e promette

amassar-se com a terra firme.

87. E' tão iniqua.que o proprio engenheiro Yl1entelle.que praticam as ex

plorações prévias de Bessner, perseverou na opinião de que as fronteiras

da Guyana Franceza não devião chegar a tanto. Mas uma revelação que de

vemos ao parecer de Barbé-Marbois. nos seguintes termos: ‹‹ Só observa

remos que os administradores de Cayena. e os geographos francezes, Men

telle entre outros. que esteve pessoalmente na Guyana. sitnão o Rio de

Vicente Pinzon a t5 leguas da fóz do Amazonas. » Ora sabemos que o rio

que esta' a 15 legnas do Amazonas, é o Mayacaré; e não o Carapapury, que

só dista 12 milhas.

88. E' tão iniqua. que no mesmo anno de 1836. em que o governo

francez promovia a occupação do Carapapiiry, publicou-se em Paris um

Atlas acreditadojem cujo mappa 63 se fixa a fronteira Meridional da Guya

na Franceza ao Norte da Ilha de Maraca. Eis aqui o titulo: a Atlas Univer

sal de Geogrophia. Nova edição em 65 mappas, Por A Brué. geographo

de el-rei, revista e augmentada por Charles Picqueggeographo de el-rei e

do Sr. duque de Orleans. n

89. Finalmente. é tão iniqua. que até em 1853, 5 annos depois do

manifesto do ministro da marinha, que proclamava o pretenso direito da

França ao Rio Garapapury, -naquelle mesmo mappa tão infenso ao Brasil

annexo á reimpressão purae simples do dito manifesto, tres Francezes ins

truidos, e bem rledicadosá França, e bem empenhados na prosperidade da

Guyana Franceza, os Srs. Ternaux-Compans, Jules Lechevalior, eJoly de

Lotbinière. insistirão em situar a fronteira da Guyana Franceza ao Norte da

Ilha de Maraca. e não ao Sul della, não no Rio Carapapury.

90. Mas que muito. esoondão os Francezes a mão que deitão ao Carapa

pury; que muito. coníessem outros implicitamente, que semelhante pre

tender não é tentar. mas attentar: se essa longa machinação. além do seu

proprio vicio interno, afeia-se de mais a mais pelo labéo original de ter por

alvitrista La Condamine, e por executor Bessner!

91. Que laia de especulador inconsciencioso era esse Bessner, attesta um
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seu patriclo que muito lidou com elle,-Malouet. na introducção da sua

collecção de niemorias e correspondcncías oƒficíacs sobre a adntinislraçãu

das coloniar, Paris anno 10.

92. Quanto à consciencia de La Condamine, aqui temos fielmente o que

delle propala a Biogrup/iia Universal de Michaud, no tom. 9”, impresso

em Paris em 1813: a Um dia, entrando no aposento da duqueza de Choi

seul. em occasião que ella escrevia uma carta, não pode resistir á tentação

de chegar-se por detrás, para ler o que ella estava escrevendo. A duqueza,

que deu por elle, continuou a escrever, accrescentando: muito mais lho

diria, se o Sr. de La Condamine não estivesse por de trás de mim lendo o

que escrevo-Ali, minha senhora! exclamou La Condamine, não ha

cousa mais injusta: e protesto que não estou lendo. a

93. Assentemos, que só por nimia obcecação de mal entendido patrio‹

tismo pode haver quem se declare mantenedor do testamento de La Conda~

mine e Bessuer.

Não é o Mapa.

91s. Entre os rios Carapapury e Mayacaré, pela mesma latitude em que

surge d‹› Oceano a Ilha de Maraca, reclina-se no continente a Lagoa Macary,

estrellada de varias ilhetas, a maior de todas as quaes, com 12 milhas de

roda, lhe apaiuela o thalamo em dous compartimentos, Meridional e Sep

tentrional : estremando-se propriamente esta ultima porção com o riome

de Lagoa Mapá, agora commum a ambas. Alimenta-se com 0 cabedal de

dous rios pujantes, que se fincão no Occidente, atigurando duas compridas

pernas esganchados, porque um delles, a que os Francezes cliaiuíio Saint

Hilaire, chega de Sudoeste, como das cabeceiras do Araguary, e o outro, a

que chamão Baudrand, baixa de Noroeste, como das contravertentes do

Oyapock. No tempo da primeira intrusão dos Francezes, fartava a lagoa

com quasi todas as suas sobegidões o Rio Carapapury, por um extenso braço

de 6 leguas, que é oapontado Igarapé Macary; e pouca cousa mandava ao

Norte, por um mirrado coto de 4 milhas, chamado Igarapé Mapa, que se

agarrava ao Mayacaré em angulo muito agudo, no ponto em que este rio,

com a sua fórma de baculo, deixa a direcção de Oeste para Leste. e \ai

rematar com a de Sul para Norte. Porém em 1836, quando ali tornarão a

penetrar, deparãrão com uma grande novidade. Eritupida totalmente a barra

doCarapapury, e carregando então para o Norte todo o peso das aguas,

precipitarão-se no Igarapé Mapa; e com o ímpeto que levavâo por elle

abaixo, na sua direcção perpendicular á praia,-em vez de torcerem com o

Mayacaré o estirão de 16 milhas, rasgario a terra em direitura ao mar, e

cavarão ao rio uma segunda fóz, que poupa metade da antiga distancia.

Esta nova embocadura, que o Mayacaré tem agora, é o famoso Rio Mag-á.

Sua latitude, 2 gráos 10 minutos Norte.

95. Por pouco que se attente neste systema hydrographico da Lagoa Ma

cary, resalta a convicção de que, ainda prescindindo do novo canal, é o

posto de Mapa o coração de todo o importante territorio do Oyapock ao



Àmazonas. Porque` da parte de Leste, com as fauces do Mayacaré e Cara

paptiry, estringe a llha de Maraca. e abre ou fecha a seu alvidrio a ordinaria

navegação costeira de Cayena ao Pará; ao Sul, penetra no Amazonas. des

cendo pelo Igarapé Macary aos rios Carapapury. Manaye e Araguary : e pela

banda de Oeste. com aquellas duas correntes do Saint-Hilaire e Baudrand.

prende o Ainazonas com o Oyapock, ilhando quasi o territorio intermedio.

-- I-` que não será depois do novo rio! Elle desemboca dentro do canal

mesmo de Maraca, e defronte de um seio em que a ilha pode dar abrigo a

náos.

96. Demonstrão estas corisiderações. que o posto de Mapa é o fito ver‹

dadeiro da França; e que, quando com tanta contumacia pretende o Gara

papury. é para melhor resguardar aquelle apreciado thesouro.

97. E não é de data recente, como geralmente se imagina, a primeira

tentativa da França para se upoderar do Mapa; remonta muito além do

anno de 1835, ao de 1776. O que estorva reconhecer-se a identidade do

objecto, é. como tantas vezes, a diversidade dos nomes: porque a Lagoa,

que hoje alcunhão de Mapa. chamava-se naquelle tempo Macary, primitti

vamente Uamzicary.,e tambem Uanan y.

98. Bem que, aqprojectarein a primeira occupacão, não tivessem ainda

uma idéa exacta do valor daquelle posto. c só vissem na Lagoa Macary um

viveiro de pescado: muito no; importa sabermos af|tir¬llcs remotos rtrincí

pios. Foi lembrança do famigerado harão de Bessner. levada a elfcito por

Malouet; e como assumpto que de tão perto nos toca, ouçamos paciente

mente a authentica narração que nos da desde a raiz o proprio executor:

cousa sempre inestimavel. .

99. ‹‹ Collecção de memorias e correspondencias offieiaes sobre a admi

nistração das colooias, e principalmente sobre a Guyana Franceza e Hollam

dela. Por V. P. Malouet. antigo administrador das colonias e da marinha.

Paris, aiino 10 (1801). 6 vol. em 8° tom. 1° pag. 6'-20. Em 1776 tor

nou-se Gayena pela terceira vez no espaço de 12 annos um novo Perú. Um

tal barão de Bessner. que andava com a mira em ser governador da Colo

nia, e que o conseguio depois da minha administração, havia electrisado

todas as cabeças... Seus contos. transformados em factos positivos em

memorias muito bemescriptasJizerão tal impressãmquc o conselho de lllon

sieur chegou a capacitar-se de queú mais rica porção do seu apanagio seria

desde eritão na Guyana; e entre os financeiros, dous homens distinctos

pelo seu talento. puzerão-se a frente de uma terceira companhia da Guya

na, cujo capital havia de ser de 3 milhões. e rcquererão ao governo privi

legios. Era eu commissario geral da- marinha, membro da commissão de

legislação das colonias; e fui incumbido pelo Sr.. de Sartines de examinar'

todos aquelles projectos. e dar sobre elles um pareceu.. Estudei então a

fundamento a historia de Cayena; collegi no archivo das coloniais, em Ver

salhes, tudo quanto se havia dito e praticado sobre esta. desde a sua ori

gem; e apresentei um resumo de tudo no meu pareceu... lteuriiršio-.se4

muitas vezes os accionistas em minha presença; communicarão-me os planos

de commercio e de agricultura, o regimen administrativo... Alcancei algu.

6



ma Vantagem na liišfltlssão: porém o barão do Bossuet, que gm a alma

daquella niovirnento enthusiastico para Cayena, reassumio logo a sua pre~

ponderancizi, com uma nova memoria, cuja impressão não podia eu apa

gar sem ir aos proprios sitios indagar a verdade. - A discussão de todos

estes projectos zivultaua-lhes a celebridade....o barão engrossava o seu au

dilorio, escrevia, orava, e afinal sahio-se com um plano que arrebatou os

suflragios. O estabelecimento dos Jesuítas no Paraguay foi o modelo por

onde elle bosquejou o seu romance: tinhíio os Jesuítas reunido duzentos

mil Indios. e havião conseguido convertedos em agricultores. c ofliciaes

mechanicos ; e porque se não faria o mesmo na Guyana? Ninguem lite podia

negar que tivesse cem mil homens á sua disposiçâoj Só se tractava de ir

começando um primeiro nucleo com as doutrinas e formas attractivas dos

Jesuítas; e para isso ofTerecia elle congregar duzentos padres daquella or

dem extincta na Europa, e conduzi-los para a Guyana. l~`azia resenha das

diversas tribus que vira ou sabia estarem estabelecidas entre o Amazonas e

o Oyapock, e bem se presume que achava pelo menos cem mil homens.

Gs gastos desta empresa erão nada. ou quasi nada ; pois nunca se ouvira

dizer que os reis de Hespanha c. Portugal tivessem ministrado czipitaes á

companhia de Jesus para o seu grande estabelecimento do Paraguay. E

entretantmque vantagem para a metrópoli, reunir em uma mesma Colonia

uma população Indigena, que associasse a cultura das nossas artes com a

das producqões da America ! Assim deveria ser aproveitada a parte Meridio

nal da Guyana. Missionarios enviados as margens do Amazonas devizio

attrahir a nos os Indios Portuguezes. Até aquelle rio devião estender-se as

nossas fronteiras, na conformidade de antigas pretenções; e pouco a pouco

ali se dcviào fixar todas as tribus Indias das outras partes da Guyanam.

Esta memoria vinha acompanhada de um mappa colorido, em que se divi

savão cento e cincoenta aldéas de Indios, com a indicação dos sitios para as

villas e cidades... Em varios pontos do mesmo mappa semeara o autor

ao desdem a baunilha, o cacáo, as especiarias.. . indicava os lugares em

que ellas nascem, aquelles em que se encontrão fragmentos de pedras pre

ciosas, e os em que se suspeitão minas de ouro. e dc diamantes. - Este

mappa e a memoria fizerão em Versalhesnm elfeito prodigioso; mas o Sr.

de Sartines. que duvidava sempre, não quiz tomar sobre si a responsabi

lidade da admissão ou regejção de um plano tão belle, e prevenio~me de

que com o Sr. Maurepas o devia eu discutir... . Poucos dias depois, mandou

me o Sr. de Sartines chamar a Versalhes, e me disse que el-rei approvára

todas as_ providencias que eu propuzera, e que Sua Magestade me eQcarreL

gave da execução, com maior latitude de confiança e polares do que tinhão

os outros administradores; que seria eu mesmo o redactor das minhas ins

trucções; que deixarião no seu lugar o governador antigo, o Sr. de Fied

mont, que ora um velho marechal de campo, homem de bem, posto que

sem talento; mas lhe mandarião ordem para me não contrariar em cousa

alguma, e antes favorecer todas as minhas disposições... Foi tudo cum

prido pontualmente... Fsta commissão, cujas difficuldades não dissimu

lava; lisongeava-me todavia; e formei proposito de desempenha-la com
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toda a actividade e exacçiio de que era capaz Logo que fui ilespachado,

deixarão-me senhor de assentar um começo de operações com a companhia,

e com o Sr. de Bessner. que posto se lhe lioiivesse mallogrado a preten

çáo de ser governador, ainda couservava a influencia da ultima meiiioria

com o seu mappa colorido; porque, para a maior parte dos homens, as

mais inverosiveis cliiineras tomão certo grão de consistencia, quando se

representão com imagens sensíveis...

Pag. 21. a De todos os iiriijectiis do barão de Bessner, eu só tinha repel

lido com inflexibilidade as tentativas dispendiiisas , mas coiisenti em levar

commigo alguns missionarios, para tentar na Bahia de Vicente Pinzono

estabelecimento de uma missão, bem como o de uma pescaria de peixe-boi.

que multiplicados informações davão por muito rendosa..., Embarquei

me no Havre em Setembro de 1776.... e cheguei a Cayena no fim de Ou

tubro.

Pag. 66. ‹‹ Pouco depois da minha chegada, estabeleceu-se na Bahia de

Vicente Pinzon uma das iiiissões projectadas; mandamos para ali dous

sacerdotes. alguns operarios, mercadorias de resgate, e um posto comman

dade por uin sargento, ás ordens dos missionarios. Correrão estes a bahia,

ajuntárão os Indios. e com presentes que lhes derâo. chegarão a reuni-losl

todos os domingos na capclla que tinhão mandado construir. Catheqoiza

rão-os, biiptisarão-os, e fazião com que assistissem ao officio divino, dis

tribuindo-lhes de cada vez uma ração de cachaça. ››

100. Ouçamos mais, com a benignidadequa requer a transcedencia da

questão, o seguinte extracto d'o parecer apresentado ao governo pelo mes

iiio Malouet em 1776, antes de despachado para Cayena, eno qual se iião

pejou de abaixar-se a instrumento daquelle barão de Bessner a quem des

prezava. E' summamente curioso, além de outros iiccessorios, pela circuin

staiicia de patentear nos o barathro donde borbulharão as primeiras pre

tençöes oo Rio Negro.

101. Tom. 1° pag. 107. « A longuissima indifferença do governo para

as posscsões da Guyana tem occasionado nestes ultimos cinooenta annos

uma progressiva usurpaçíio da parte dos Portiiguezes e Hollandezes. Se

Sua Magestade não firma de uin modo inabalavel o direito que tem esta

porção do continente. é muito verosimil que se multipliquem em detrimen

to nosso os estabelecimentos dos nossos vizinhos. E' notorio que os Portii

guezes estenderão cincoeiita leguas além do Cabo do Norte os seus preten

sos limites, e que ali estabelecerão postos e missões, com cujo favor levão

nos os lnd¡‹›s estabelecidos no nosso territorio. e carrão-nos todas as ave

nidas do Rio Negro, cuja navegação seria para nós tão importante. Esta

porção de terra iisiirpadii por elles é além disso muito preciosa, pela facul

dade que teriamos de estabelecer ali uma pescaria de peixe-boi. do seu

lodo. parece que os Hollandezes tem a pretenção de encurralar-nos no inte

rior das terras,e virem estabelecer-se até as margens do Camopy. 0 pouco

numero de colonos Francezes que tem liojea Guyana, comparado com a

quantidade de terras incultas que ainda se offercrie á sua industria, ¡ioderia

debilitar a importancia das nossas reclamaçoesfie não tivessemos em 8.00
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mingos um exemplo recente dos inconvenientes da nossa incuria cm com

servarmos o direito que temos ás possessões da coroa na America. Emquan

to os Francezes estabelecidos na costa de S. Douiiugos tiverão diante de si

terras que rotcar, esquecerão-se de consolidar a posse de todo o terreno

que fora reconhecido nosso por Philippe V. Quando depois se alargiirão' as

nossas lavouras, encontrámos os Hespanhóes estabelecidos muito além dos

limites ajustaidos, e já não foi possivel fue-los recuar. O mesmo nos acon

teceria na Guyana, se nos não occupassemos desde já com a demarcação

dos limites entre a nossa Colonia, e as dos Hollandezes e Portuguezes. Com

este intuito, juntamos a este papel uma memoria achada nas antigas pastas

de Cayena. do anno de 1688, e duas do Sr..-barão de Bessner; e como'

poderia haver ¡ierigo em parecer que duvidamos da legitimidade dos nossos

direitos, pensamos que o preanibulo indispensavel de qualquer negociação

seria declararmos a corte de Portugal, que el-icimos termos do tractazlo do

Utret ht, ordenou o estabelecimento de um posto na Bahia de Vicente Pin

zon. donde tem resolvido tirar uma linha recta de Léste para Oeste, para

lixar os limites. Muitos postos e missões Portuguezas se acharião então en

cravados nas nossas terras, e seria do mesmo interesse reter ali os indios já

acostumados. O estabelecimento deste primeiro posto deve ser corifiado

a rnissionarios intelligeutes, acompanhados de :alguns soldados, e cumpre

rcalisa-lo assim que se fizer a declaração á corte de Portugal, e a‹› governo

do Para. Não é verosimil que este se opponha abertamente antes de receber

ordens dn sua corte, as quaes ficaráíi, quando menos, suspensas pela nego

ciação. principalmente na ¡iosição em que está :Igora el-rei de Portugal.

Porém se contra toda probabilidade, o governador do Para mandasse pren

der os nossos missionarios, parece que as actuaes circumstancias serião

hein favoraveis para obtermos justiça de tão manifesta infracção ao tractado

de UtrechL-Prescindindo da pesca do peixe-boi, e do accrescimo de terri

torio que este arranjo nos proporciona, abre-nos o commercio de gado com

o Para; e pelo Rio Negro, a navegação entrelópa no Amazonas. - Estas

diversas vistas, juntas com a necessidade de sastentarmos dignamente os

direitos da coroa, bastaráõ, por certo, para fixarem a attenção do governo

sobre um objecto de tanta importancia. Segue-se a memoria de t688, cujo

titulo é curiosissimo: -¬ meinoria que contém os direitos da Framça sobre

os paizes situados entre o Rio do Amazonas e o Orenoco. n

E no fim de tudo conclue Malouet, na pag. It8, com esta declaração:

-‹‹ A consequencia deste parecer foique em 1777 nos tornànios a apossar

da Bahia de Vicente Pinzon, com o estabelecimento de uma missão e um

posto, contra que não reclamarão os Portuguezes. ››

102. Contra que não reclamarão os Portuguezcs. Devia dizer a razão.

Foi porque o perigo que receiava Malouet em não faler-se declaração á

corte de Lisboa, e ao governador do Pará, assentou o governo Francez que

era mais certo fazendo-a ; e prescreveu que se enliassem pelas nossas terras

sosquiriandtvse.

103. Não declara Malouet nomeiadamente que estivesse na Lagoa Ma

'cary o posto por elle fundado ; porém bastante o indica, dizendo que era
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na Bahia de Vicente Pinzon, visto que a Lagoa llacary desagua no Ílliiya

café, e que este rio é o termo Septcntrional da Bahia de Vicente Pinzon,

segundo se explica com toda a clareza a Memoria do Archivo Geograp/iico

de Cayena, ll. lt, v. do manuscripto: a O que os Francezes chainão Bahia

de Vicente Pin-zon, é fonnado pela costa Septentriortal da Ilha do Cabo do

Noite. pela parte da costa de terra firme ao Sul de Mayacaré, e pela em

boeadura do canal chamado commumertte de Carapapury. »

10%. Melhor o determina 0 barão Walclreiiaer, na passagem do§ 145,

situando a missão de S. Francisco á margem de uma lagoa piscosa.

105. Ainda melhor a mesma Memoria do Archivo Geographico de

Cayena, na citação do § 1x6, direndo que o destacamento mandado de

féiytina em 1782, para gtiarnecer o forte de Vicente Pinzon no Rio (Íarapa

pury, Íicãra muito tempo como em deposito nas tnargens da Lagoa Macary,

ondehavia uma missão.

106. Finalmente. particularisa-nos tudo, mostrando a completa iden

tidade da Lagoa Macary com a Lagoa Mapa. o tenente Francisco Xavier de

Azevedo Coutinho, no diario da viagem que fez do Araguary ao (Jyapock

em Setembro e Outubro de 179!» por ordem do capitão general do Pará

D. Francisco de Souza Coutinho, depois da ntirada dos Francezes , e

cuja publicação devemos ao fallecido Sr. Baena, prtistatite collaborador do

Instituto, na sua memoria impressa em 1856. Embocou aquellenosso

official o Rio Carapapury a 16 de Setembro de 1795; subio pelo Igarapé

Macary, e no dia 18 entrou na lagoa deste nome, em cujas margens achou

um grupo de doze casas. mais uma na ilha central, e mais oiitrais em

outras; retirou-se no dia 22, descendo pelo mesmo Igarapé, e no dia 27

largou a barra do Carapariury.

107. Quinze annos havia portanto que a França pairava no Mapá, em

polgando com uma e outra mão o Carapapury e o Mayacaré, c espandindo

as azas para galgar o Rio Negro: quando o tufãfi da revolução européa

veio tudu redomoinhar, e varrer soldados. missionarios, e povoadores, de

revoada para Cayena.

108. Mas levarão bem vivas na lembrança as explorações de Mentelle ;4

e não só de Cayena, senão tambem, e principalmente de Faris,v tiveráo de

continuo os olhos alongados para a terra da promissão. áespreita. Bal

darño-se algumas arremettidas, até que vingou, poucos annos felizmente,

a de 1835. Devemos ao barão Walckenaer, com a data bem conchcgada

de 10 de Março de 1837, uma ingenua exposição da empreza, assacando.

a culpa maior a um delegado do seu governo.

109. Memoria do barão Walckenaer, citada nos 1:5, pag. 7. ‹‹ A paz

de 1815 reteve provisoriamente os nossos limites no Oyapock. Havendo-seV

revoltado muitas vezes os indios do Para, ordenou o governo gerala

diversos governadores da Guyana, que se apoderassem da nossa fronteira,

e nella fundassem um posto niilitar; mas, corno o ministro de estado

nunca dissera se tomava por base o tractado de Amiens, ou o de Utrecht,

nenhum governador se quiz arriscar a represalias da parte dos Brasileiros,

e provavelmente a ser rccriminado ou reprehendido pelo ministerio Fran
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cez. Nisso ficarão as cousas até 1836. Vendo então o ministerio toda a

provincia do Pará a braços com os Indios rebellados, deu ordem para se

tomar posse dos nossos lirnites inilitarmerite; porém, segundo seu costume,

não dizia em que ponto devia parar a Guyana Franceza, e assim deixava

por decidir ao governador uma questão gravissima. - 0 predecessor do

Sr. de Choisy mandou explorar a costa. mas não tomou resolução alguma.

Logo que chegou o Sr. de Choisy, expedio novos exploradores, com ordem

de lhe apontaram todos os lugares proprios para um estabelecimento

militar, desde a fóz do Arauary, limite do tractado de Amiens. Desejava o

Sr. de Clioisy lixar-se no Amazonas mesmo, afim de se aproximar das

províncias brasileiras. e facilitar as communicações entre os dous paizes:

alem de que, não tendo ordens em contrario, parecia-lhe natural tomarmos

por limites os que nos erão mais vantajosos. Recolherão-se os explora

dores, e por sua irrformaçiio vie-se o governador obrigado a desistir de

tomar posição no Amazonas. O Arauary, por trinta leguas, tem as mar

gens alegadas pela maré a grande altura, e duas vezes por dia. A entrada

daquelle rio ó difficultosa para canoas, e impraticavel para embarcações

grandes. E de mais, um phenomeno extraordinario torna perigosissimas

as suas immediações: é a pororoca, maré periodica, que r-stremece toda

a margem esquerda do Amazonas. em todos os sizygios. Nos novilunios e

plenilunios, dous dias antes e dous dias depois, levanta-se de dentro do

Amazonas uma montanha d'agua. que vem arrebentar na costa com ex

traordiuaria violencia,derr¡bando tudo quanto encontra... Serido periodica

mente inundadn do mesmo modo toda a costa até o Rio de Vicente Pinzon,

era impossivel formar nella estabelecimento algum sem grandes obstaeulos

e enormes despezas. Quizera então o governador fixar-se na foz do Cara

papury, ou Rio de Vicente Pinzon ; mas este rio já não era mais que uma

veia interna sem sahida ao mar. por se lhe haver entupido a emhocadura

com areas que sobrelevão a maré mais alta... Foi portanto obrigado o

governador a fixar-se um pouco mais ao Norte que o Arauury. Defronte

do extreme Septentrional da Ilha de Maraca, ou Ilha do Cabo do Norte,

acharâo os exploradores um rio grande e profundo, que até então não era

conhecido. Ha alguns annos, era um regato, que, mesmo na preamar, só

podii ser frequentado porcanoas. Hoje eum rio que tem na vasanie 20a2ö

Depois de corre-lo por quatro leguas, chega-se á soberba Lagoa de

Mapa, que tem de circuito cincoeuta milhas pelo menos, e na qual se

achão muitas ilhas altas, que nunca se alugão como as terras circumvi

zinhas. Nesta lagoa, em uma ilha que tem cinco leguas de circumferencia.

e cuja fertilidade é admiravel, desejou o governador fundar o posto prin

cipal, e logo mandou para alli cincoenta soldados e dous officiaes. 0 mi

nisterio, sempre laeonico nas suas ordens, or‹lenava simplesmente a

fundação de um posto militar além do Oyapock; o que deixavaeo gover

nador grande latitude. Os acontecimentos do Para, a derrota total dos

Indios rebellados, inspirarão-lhe um projecto de estabelecimento com bases

mais largas. Bem suspeitava elle que os Indios, acessados pelos vence

dores, viriáo buscar um asylo em missas terras, e resolveu formar ao
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mesmo tempo um posto militar na beira do mar, para proteger a marinha.

e um estabelecimento agricola no interior, para servir de centro a uma

- nova Colonia. Pelo que, escolheu um sitio na ponta da ilha do Cabo do

Norte, para defender com uma bateria um optimo ancoradouro que ella

tem: e fixou o posto principal na ilheta 'naior da lagoa. á qual deu o ca

pitão de engenheiros explorador o nome de Ilha Choísy. ››

110. Esta Ilha Choisy é a que se chama agora de Mapá; e não deixa de

ter seu interesse para nós o sabermos que derão tambem a uns ilhotes. que

estão entre ella e o rio Baudrand, 0 nome de Mackau. Quanto ao regalo

de que falla o autor, era o Igarapé Mapa, que elle toma por uma porção

do actual Rio Mapá, não sem algum fundamento.

111. Desalojzidos em 181m pelo gladio da justiça, puzerão-se novamente

de emboscada; e mal soou em Cayena que em Junho de 1859 velejára

do Pará um brigue, levando armamento para a fortaleza de Macapá, e

encarregado de explorar o Araguary, - surdirão logo na fóz do Mapa. em

Agosto ou Setembro, um brigue e duas galeotas francezas. Em Dezembro.

estavão dous brigues e um vapor de guerra. E ainda em Março de 1850.

a despeito das vigorosas reclamações do nosso digno presidente do Pará,

cruzava por ali um brigue de guerra. estabelecendo um activo registo

wbre todas as nossas canoas de peque..o commercio.

112. Outra vez se recolherão, por ora-Mas pondoremos sempre, que

a primeira irrupção só feriao tractado de Utrecllt, o que não era pouco

certamente: que a segunda feriu o tractado de Utrecht, com o acto do con

gresso de Vienna, e com a convenção de Paris; e que a recente assaltada.

conjunctzimente com estas tres garantias solemnissimas, feriu tambem o

despacho de 5 de Julho de 18h. Será mais inviolavel a declaração de

Agosto de 1850?

113. Em falta de cousa melhor, já se satisfazem com o Mapá. Assim o

declarou em Cayena aquelle mesmo governador que delle se apoderára

em 1836. em uma falta pronunciada logo depois, na abertura da sessão

annual du conselho colonial, e impressa na Quotidímne de ES de Julho

daquelle anno: ‹‹ Em observancia das ordens de Sua Magestarle, tornei

posse dos limites meridionaes da Guyana Franceza fixados pelo tractado de

Utrecht. n-Pelo tract/ado de Utrecht! ! ! - E o mesmo ecoou em Paris.

na camara dos deputados, o Sr. Auguis, em um parecer apresentado na

sessão de t8 de Junho de 1850, e impresso no Moniteur do dia seguinte:

« Resolveu-sn o governo a estabelecer um posto de cem homens no sitiu

que elle considera. com razão, como o limite do nosso territorio. Este postol

esta em uina itheta no meio de uma lagoa a que os Indios chamão Mapá:

posição que se compara á da antiga cidade do Mexico. n

1 1h. Mas não ha preconceitoque ature no crisol da verdade. E assim como

a Guyana Franceza. nos termos do tractado de Utrecht, não póde ter por

fronteira nem oAmazonas. nem Araguary, nem o Carapapuryf-tão pouco

pode ter o Mapá.

- 115. A razão é breve e terminante. Concluiu-se o tractado de Utrecht

em 1713, e só em 1836 constou a existencia do Rio Mapa. Assim o pro



clama o barão Walckenaer, na passagem a pouco citada. E com Çfllfl tlfltflfl*

ração perfeitamente condiz o silencio do lliariti de Azevedo Coutmlw- e dtl

Memoria do Archivo Geographico de Cayena; em ambos os quaes documen

tos, particularisando-se um por um todos os rios daquella costa. mw 56

nomeia, nem se assignala o chamado Mapa.

116. Será entãoo Mayacaré?

Não é o Mayacaré.

117. 0 Rio Mayacaré, tambem Maniaré, lliayacary, Maricaiy. e cujo

verdadeiro nome era talvez o da Lagoa Macary, que nelle desagua, appa

tece em muitos mappas com a situação errada. demasiado Septentrional.

O verdadeiro Mayacaré está logo ao Norte da llha de Maraca, sem interpo

sição de outro rio.

M8. A imitação do Araguary, e do Manaye. llue o Mayacaré directamen

te de Oeste para Leste costcia a margem Septentrional da Lagoa Mapa. co

sendo-Se quasi com ella; entona-se com as riquezas que hoje lhe accumula

o Igarapé Mapa; e derrama-se logo em dous galhos : -um. que vai conti

nuando com a mesma direcção de Oeste para Lesle,e é o modernissimo Rio

Mapa' : e outro. que quebra para o Norte, eé a antiga embocadura do Maya

caré, na latitude boreal de 2 gráns e 25 minutos.

Entre as duas fózes actuaes que distão uma da outra dezazseis milhas,

ficou naturalmente uma ilha não pequena. cuja ponta de Sudoeste, encai

xada com uma cunha no recanto da bifurcação, separa-se de todo, na pren

mar, por um Igarapé que ata os dous galhos, e constitue então sobre si

uma ilheta triangular. a quem honrarão com o nome de Duperré.

119. Como a embocadura moderna fórma com 0 tronco do rio um corpo

inteiriço, e offerece entrada franca pelo seu muito fundo. emqiiarito a

antiga embocadura. além de dostroncâida, se vai entupindo cada vez mais:

estendem alguns o nome de Rio Mapa ao proprio corpo do lllayacaré. Mas

esta innovaçzio não deve arraigar-se.p0rque baralha as especies, e desfigura

a topographia daquellas importantes paragens.

120. Neste rio tiverão principio as infracções da França ao tractado de

Utrecht.

121. No seu Quadro Elementar das relações politicas e diplomaticas de

Portugal. corre o Sr. visconde de Santarem a cortina a um curioso painel,

muito pouco fallado. Mostra-nos como el-rei D. Joäo V tivera razões para

não acceder immediatamente ao tractado da quadruplice alliança assignado

em Londresa 'ide Agosto de ITtS, e em cujo art. 8° se estipulara que po

derião acccder`ao dito tractado os príncipes e estados que as partes oo trac

tantes conviessem em designar, sendo isto permittido nomeadamente a

el-rei de Portugal: como o governo de Franca. approvando explicitamente

aquella prudente dilação, déra ao governo Portuguez. em 15 de Janeiro

de 1720, a segurança de oomprehender a el-rei. seus vassallos. ecommer

cio, nos tractados que houvessem de ser celebrados no proximo congressol
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de Gambray, para o lim de concluir-se o restabelecimento ‹lo socegit geral

da Europa, o oe comprehendc-lo outrosim nas garantias que nelles fossem

estipuladas : como em 3 de Setembro do mesmo anno de 1720, em conse

quencia desta segurançamomeára o Sr. D. João V por seus plcnipotenciarios

no congresso de Cambray, o conde de Tarouca. e D. Luiz da Cunha. que

já o havião sido com muito luzimento no de Utrecht. dando-lhes agora por

secretario o nosso Alexandre de Gusmúo,e aggregando-lhesmara mriisauto‹

risar a embaixadadliarco Antonio de Azevedofloutiriho, e AntonioGalvño ‹lo

Castello-Brancmque preenchião em oiitriis reinos diversas missões: e como

estando já os plenipotenciariosPortuguezes com casas alugadas em Gambray

embargoudhes a admissão no congresso o proprio governo Francev.. Como,

despeitado profundamente o Sr. D. João V por tamanha affronta-*cliegaw

do a Lisboa, em 16 de Setembro de 1725. o Abbade de Livrimovamento

nomeado embaixador de França,-orderiou ao secretario de estado Diogo

de Mendonça Corte Real, que lhe não fizessem a primeira visita, que era

de pratica ordinaria : como. irão havendo podido a corte de França consc

guir que eI-rei de Portugal desistisse do seu proposito, retirou-se de Lisboa

o Abbade de Livri em 25 de Janeiro de 1725: como no dia 30 do mesmo

mez officiou o consul Francez ao secretario de estado participando-lho

haver rerebido ordem do Abbade Je Livri para arriar as armas dc França

do palacio da embaixada no dia seguinte. tempo em q ie o dito Abbade ha

via de transpor a fronteira de Portugal: ecomo fiualinante licárñti inter

rompidas as inissões diplornaticas entre as duas coroas quatorze annos.

122. Volvamos agora os olhos para aamericaua veremos como se entre»

chão as scenas.

123. Desde o tractaflo de Ulrecht, nenhum movimento houvera rias fron

teira da Guyanm-nem actos. nem controversias: quando. pelos fins do

.Outubro de 1723, já no tempo em que o governo deI França retrahia a

promessa que fizera ao Sr. D. João V.-'e‹tan‹lo de governador e capitão

general do estado do Maranhão e Gran-Pará aquelle mesmo João da Maia

da_Gama, a quem vimos cm uma das nossas ultimas sessões tao impruden

ternento zeloso no governo da Parahyba. tomou a sua conta desaggravar o

seu rei: e pretextando uma antiga crença. niandou explorar na margem

Franceza do Oyapock, no monte da Prata,que está na foz do rio,um rnarco

divisoršmque di/.iâo haver sido posto ali por ordem do imperador Carlos V.

com as armas de Portugal.

121o. Velava em Cayena um governador vigilante; e logo no armo

de 1725, em cujos primeiros dias se retirára de Lisboa queixoso o em

baixador de França. appareceu levantado na margem esquerda do Oyapock

um forte deste nome.

125. llenitente o governador do Para. mandou segunda vez pelo

marco, lavrando os seus emissarios um termo de victoria aos t3 de Maio

ae 1721. _ .

126. Einbalde, rendido o imprudente Gama aos la de Abril de 1728.

.quiz logo o seu successor emendar-lhe o desatino. ordenando que em t0

de Junho immediato se procedessc a novo termo de victoria, annulatorio

1
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do primeiro: pesadissima represalia desfechou desde então sobre nós, a

ainda dura até lioje. Queríamos o Rio da Prata; e não só nos vedáraio, com

toda a razão. o que era seu, mas até se alcançáráo a exigir deseuvoltarnente

o que era nosso.

127. E o que havião deesoolher para msentarem o seu campo?-O pon

to em que prineipiâo as entradas internas para o Amazonas: o Rio

Nayamré. '

128. Em 10 de Agostode 1729 escrevia o Sr. ‹le Cbaranville, govern. ‹

dor interino deCayeria, a Alexandre deêSouaa Freire, sur-cessar de Gama:

a F. muito para estranhar que haja quem queira embrulhar os nossos li

miles : adoçando os termos,pnuca instrueção ou muita paixão é precisa para

presumir estender os de Portugal até o nosso Rio Oyapock. Bastava lançar

os olhos em um moppa, e nos arts. 8° e 9° do tractado de Utrecht, para dio

sipar semelhante visão. Se tal tivesse sido a intenção de nossos soberanos,

terizio enunciado no dito tractado, que el-rei de França largava a el-rei

de Portugal não só as terras do Cabo do Norte. mas tambem as doCabo

de Orange. »

129. No mesmo anno de 1729, transrrevia o padre Labat as duas seguin

tes ¡nssageris dos. manuscriptos que lhe ministrára o cavalheiro Milbáo,

juiz do almirantndo da ilha e governo de (layena, de 17% a 1727.

Tom. 3° pag. 151 : ‹‹ Sem detrimentododireito itidisputavel. queteulos

no Rio do Amazonas, e que faremos valer quando fôr do agrado de el-rei

só fallarei aqui dos rins que estão-aoOeste do Cabo do Norte. O primeiro,

e que é o mais vizinho a elle, chama-se Rio Ma- iacaró ou do Cabo. p

'I`nm. lv pag. 350 '. « Podemos, sem errar muito. dará Guyana ¡Ográos

ou 200 Ieguas de comprimento de Léste a Oeste. istoé. desde o Cabo do

Norte até a embocadura do grande Rio do Orenoco. Os Franeezes pos

suem. ou devem possuir a parte oriental desde o Cabo do Norte até o Rio

de Maroni. n.

130. Em Setembrodo mesmo anno de 1729, por iuformagvties do mesmo

Milhas, tragava de Anville. geographo de el-rei de França, um mappa

que publicou Lnbatá [remo do b' volume, a que tem por titulo: a Mappa

da Guyana Francesa ou do governo de Cayena, desde o Cabo do Norte até

o de Maroai inclusivamente. ›› Principio este rmppa ao Sul, no Rio

Mayarari.

131. .lá vimos que ainda depois de 1782, Menvelkv: ainda em 1836;

Brute; a ainda em 18103, Ternaux-Cornpans: pugaavão pelo mesmo rio.

132. E mui discretamente, para Franceses. Porque, não só decagua o

Maywuá em um dos extremos da chamada Bahia de Vicente Pinzon: mas

até se llre dava a elle proprio, emuito antes do tractado de Utrecht. o nome

dv Riodellicøutø Pimm. Nãoé inventomotlerno dos Franceses; assim o

nomeião realmente antigos historiadores e geograpkzos do proprio. Portu

gal. Assume pois a questão um caracter que ainda não tinha ; mas nem

por isso perigo a verdade.

133. Assentemoa previamente uma cousa sem replica. Ainda quando

fosse o Magacaré o rio do tractado de Utreebt, seria do Brasile Lagoa Napá
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oommdo o territorio do sen importante systems. E com olfeitii: diz o tractado

que as terras do Cabo do Norte, por elle cedidas ao Brasil, estão situadas

entre o Rio do Amazonas e o Rio de Vicente Pinzun; em outros termos.

entre a margem esquerda ‹lo Amazonas e a margem direita de Vicente

Pinzon em outros termos, diz o tractado que os limites do Brasil incluem

a margem rlireita do Rio de Vicente Pinzon. Ora riesta margem direita de

aagua a Lagoa Mapa.

13o. Cheguesie agora o argumento henculeo; --a E' o Mayacaré o rio

do tractado de Utrecht, pois que por Vicente Pinzon o publicão historiadores

e geographos Portuguezes. ››

Ponhamos bem a questão nos seus termos competentes. O que nos cum

pre indagar não consiste em sabermos qual seja, de um modo abstracto, o

verdadeiro Rio de Vicente Pinzon; mas sim, qual seja o rio que, ao corr

cluir-se o tractado de Utrecht, tinha simultaneamente os dous nomes da

Vicente Pinzon, ede Japoc. E' o caso de uma linha recta. que só com dous

` pontos se determina. E' omesmissimo caso do Rio de Martim Alfonso.

a x Sul do imperio, cuja situação tica incerta se lhe falta adjuncto, mas per

teitamente marcada quando se diz Rio de Martim Afonso ou Chuhy, Rio

de Martim Affonso ou Mombituba. Ora, sendo que ao Nayacaré se con

cedia ás vezes o nome de Rio de Vicente Pinzon, nunca lhe déra ninguem

o de Japoc, ou Oyapock.

135. Retruczio que tinha tambem o Mayacaré o nome de Yapoc : e alle

giro com uma autoridade de muito credito no seu tempo, o hydrographo

Hollandez João Van Keulen, que publicára em Amsterdam no anno de

1687, e ampliam em 1699, um Atlas marítimo de 160 rnappasf-prímei

rnmente com o titulo de Le Nouveau grand illuminant Flantbcau de la

Mer, e depois corn o de Lc grand nouveau Atlas de la Mer, ou Monde

aqualiquc. Era já este em 1729 o alicerce dos governadores da Guayana

Franwza. corno se ve nos documentos tt e t2 da meuxoria do Sr. Buena.

E ainda hoje, ao cabo de mais de um seculo, não escrnpnlisou em desen

cava-lo um representante da nação Franceza, o Sr. Anguis, naquelle seu

parecer exhibido na camara dos deputados em t8 de Junho de 18-50, e

impresso no Moniteur, Supplemento A do numero do dia I9,com este ti

tuIo-Pareccr [silo em nome da comissão encarregada de examinar o

projecto de let' sobre o orçamento do exercicio de 1838. Eis aqui os ter

mos forrnaes do Sr. Augnis, no cap. t5: « A ambiguidade que apresenta o

artigo do tractado de Utrecht, procede de que, ao fazerem o tractado, servi

raio-se de um mappa Hollandez de Vankenlen, no qual está marcado eller.

tivamente, perto do Cabo do Norte, um riozinbo designado oom o nome de

Yapoclr, e que ilesagua na Bahia de Vicente Pinzon. Como os outros map

pas nos trazem este riozinho, foi isso pretexto para as pretenções da diplo

macia Ponngueza. s

136. E' bem categories, e bem aterradora, a intimativa do illustre depu

tado. Mas felizmente. naquella mesma sessão de t8 de Junho de IMO, por

occasiáo de outro assumpto, quebrou-lhe o prestigia o Sr. Cousin. eritzio

ministro da iustruifção publica, dando-lhe em rosto com esta increpaçáo:
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‹‹ Queira perdoar-me o Sr. Auguis, porém todas. as suas asserções são ml

ImS lmllus etTOS. n

137. E tal qual lhe aconteceu com o Sr. tlousin. assim tambem comnosco.

Primeiramente, o autor Hollandez não se chamava Vanltenlem, mas sim,

corno já notamos, Vau Keulen. Em segundo lugar, não foi elle o unico que

niencioiioii o rio/.inhoz já muito antes delle o liavião nomeado, ein 1598

o lnglez Keymis. na relação da viagem que fizera em 1596, e em 1658 o

geographo France: Sanson em um Atlas; e muito depois, o geographo

Francez de Anville, no seu citado mappa de 1729. - E em terceiro lugar;

que é a essencia da questão, o tal riozinho, por elles situado nas vizinhan

ças do Cabo do Norte. não tem em nenhum dos quatro o nome de Yapock,

mas sim o de ltoaripoco em Keymis e Sanson, eo de Warípoco em Van

Keulen e de Anville. Este ultimo, cujo depoimento é importantíssimo, por

que o seu mappa lhe loi insufflado por Milhau quando principiavão as pre

tençñes da França, e publicado muito de proposito com o intuito de favo

nezi-las, traça o Wøripcco como aflluente do Maiacari.

138. lim assumpto tao melinriroso, abalançoii-se o Sr. Auguis, do alto

da eleiadissiiiia tribuna da Françmperante o 0rbe,a muito mais que os go

vernadores deCayena no seu escondrijo. Limitavão-se elles a sustentar que

o Waripoco de Vaulieulen se devia pronunciar Uaripoco, no que tinhao toda

a razão: e qoeentre Uaripocoe Uiapoco ou Oiapoco ou lapoconião liuvia diffe

rençm-no quese enganavão, ou presumião enganar-nos. Mas o Sr. Auguis,

que bem mostra haver manuzerido os antigos peculios daquelles governa

dores.-conscio de que a reproducção pura e simples do arrazoado delles

não :ibalaria convicção nenhuma, achou que era occasião para o fim justi

limir os meios; e não cuidoso da omnividencia de Deos, asseverou mui

sereno, que no mappa de Van Keulen vinha 0 rio com o nome de lapock,

-e mais, que por este mappa, e por esta indicação, se havião regulado os

negociadores do tractado de Utrecht. Bem haja o Sr. Cousin, em cuja con

digoa voz trôou immedizitarnente 0 raio divino.

139. Despeçamo-nos pois do Sr. Auguis, pezarosos daquella fragilidade

em um representante da nação Franceza; e ouça mos como confundia os

governadores de Cayena, em 2 de Novembro de 1733, o nosso governador

do Para José da Serra, revirando contra elles as suas proprias armas: -

a Para Vm. provar o seu systema, havia de mostrar que no Cabo do Norte

estava o Rio de Vicente Pinzon ou de Oyapock: porque então seria com

sinceridade que eu eritenderia que Vm. queria tractar-se com os governa

dores do Para, e que Vm. queria de boa fé ajustar esta dependencia do

limitropho,e para que uodito capitulo convidava a meu antecessor mandasse

pilotos. - Como em uma das canoas de Vm. me disserào que vinha um,

chamado .lolivet, o mandei chamar, e lhe pedi me explicasse onde no

Flambeuu Hollandez estava no Cabo do Norte o Rio de Vicente Pinzon, que

em uma carta que tambem achei do Sr. de Orvilliers, datada de 16 de Fe

vereiro de 1730, para o mesmo meu antecessor general Souza. elle pre

tendia que nós não sabíamos ler, em razão de certos diptongos, que elle,

feitozmestrc da grammatica, nos queria ensinar, e com ralherias um pouco
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alheias da polidez Franceza; de que estimarei que Vm. se for-malise,

pedindo-lhe a elle o original da dita carta. Mas o pobre piloto não pode

mostrar-rue onde no Cabo do Norte estava o tal Oyapock ou Rio ‹le Vicente

Pinzon, nem que o Uaripoco, que da parte do Sueste se desagua corn tres

ou quatro mais no saco ou barra de Araguari defronte de Maricary. seja,

como pretende o Sr. de Albon, o verdadeiro Oyapock ou Pinzon, de que

falta o tractado de Utrecht, e que no mesmo Flambeau Hollandez se vê

marcado corn o nome de Rio Oyapock, que se desagua junto do rnonte Lu

cas dentro do Cabo de Orange. »

IM). Assim pois. esvaeceu-se o fantasma. Não é o Mayacaré o Rio do

art. 8” do tractado de Utrecht,

llul. Quando em seus escriptos e inappas o iridicávão Portngueves como

o nosso limite. ainda urgencia nenhuma havia compellido Portugal a pro

fnndar a questao; mas desde que pela primeira vez lhe forño iutimadas as

¡ireteriçöes da França. em 1691. entrou então a estudar o seu ‹lireito, e

conheceu desde logo que o termo Septentriorial do Brasil não era u Haya

ca re.

Nem Ie o Calsuene.

M2. Nada offerece que desemmaranhar a topographia do Calsiicnc.

Segue este rio de Oeste para Léste. como quasi todos os seus cominarczios ;

e, sem receber affluente que mereça uma olhada vai desem bocar como elles,

por uma barra movediça e rasa. A latitude na costa é de 2 gráos e 32 mi

nulos.

153. Somente o nome requer seu commentario: porque anda muitas

vezes corrompido, já no de Calsevene, já no de Calmeme, e até no de Cal

çoes.

IM. Este ultimo, que apparece em alguns mappas nossos, é manifesta

mente um erro do prélo, em lugar de Calsoene. com o por u, tanto da in

dole do idioma Portuguer..

M5. Calsevene, frequentissimo em França. procede do já notado vicio

com que os Francezes preferem como v o w lnglez. Os primitivos explora

dores Inglezes escreverão Calsvifene, que vale para nós Calsuene; mas os

Francezes Ierao Calsvene, e depois, para facilitarem a pronunciação das

tres consoantes, entremetterâo um e.

M6. Quanto a Calmemc, é como da o Moniteur de là ‹le Setembro

de 1797, na impressão official do tractado de 10 de Agosto. Mas foi igual

mente erro typograpbico. Nos originaes estava Calcuene: eis aqui as provas.

147. Nas cópias authenticas da correspondencia official do cavalheiro de

Araujo, que possue o arehiifo do Instituto, está sempre Calcume. Assim

-no documento n. 8 do officio de 26 de Junho de 1797. que é o ja citado

.officio de 17 de Abril daquelle anno, dirigido pelo plenipotenciario Portu

guez ao plenipotenciario Francez. Assim nos arts. 7° e 8° do tractado de 10

de Agosto, cuja integra está annexa ao oflicio de 13 do mesmo mez. Assim
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no § t2 do famoso parecer dc Barbé-Marbois, que forma o documento n. l

do officio de 17 de Setembro.

M8. Calcuene está igualmente em um precioso original do mesmo tra

ctado de 10 ‹le Agosto de 1797. que nesta corte se conserva no aureo ar‹

chivo publico do Imperio; advertindo que no art. 7° vein o nome corn um

sÓ n, corno nos quatro exemplos da correspondencia do cavalheiro de Arau

jo, mas no art. 8' apparece com dous nn. E' em pergaminho delgado,

coma ractilicação de Portugal, em nome da rainha a Sra. l). Maria l: data

de Novembro de 1797, raspado o dia: assignatiira autographa de o principe,

com rubrica e guarda; sello grande das armas reaes. Mas o sello foi arran

cado. e só existe a cicatriz; e falta a referenda do ministro e secretario de

estado. que no contexto da ractificzição se promette.

M9. Esta orthographia de Calcueiie explicatse naturalmente. Estava com

má letra o manuscripto por onde se governurão, e lerão c por s, ou faltava

a cedilha do ç.

150. Tornemos agora a ver o art_. 'Pdeste tractado. u Os limites entre as

duas Guyanas Franceza ePortugueza serão determinados pelo rio chamado

pelos Portugueses Calcuene, e pelos Francezes de Vicente Pinzon. ››

151. Logo os Portnguezes nunca derão ao Calsuene nenhum dos dous

nomes do art. 8° do tractado de Utrecht, e os Franeezes só lhe derão o de

Vicente Pinzon. Logo não teve nunca o nome de Japoc. Logo não é o rio

do tractado de Utrecht. Mas ainda assimfieinorerno-nos um pouco, porque

desatiãmios a curiosidade algumas reflexões.

152. Acredita-se geralmente que neste tractado ligurou pela primeira vez

o Rio Calsuene como limite entre o Brasil e a Guyana Franceza ; mas náo

é bem exacto. Ja em 1765. no citado Atlas maritimo de Bellin, está for

malmente assim estabelecida a fronteira. nos mnppas 38 e 46. Não vem

nomeado o Calsuene; mas.corre a linha divisoria pela latitude deste rio.

153. Parece que a primeira mariifestação de tal utopia apontou no se

guinte lugar. a Grande Diccionario Gcographico e Crítico pelo Sr. Bruzen

La Martinière. geographo de Sua Magestade Catholica Philippe V rei de

llespanha e das lndias. Tom. 4°, 1' parte. Haya. Amsterdam e Rot

terdam, 1732. Pag. 378. u Guiana, ou Guyana. grande paiz da America

Meridional; entre os Rios Orenoco e Amaaonas. que com o mar do Norte

lhe servem de limites. As costas deste paiz estão occupadas em parte pelos

Hollandezwr, que tem diversos estabelecimentos em Berbice e Suriuam, e

eai/parte pelos Francezes, que possuem a llha de Cayena e seus arredores.

Tudo quanto está ao Sul do Cabo do Norte até a origem do Rio lapoco. foi

cedido aos Portuguezes. e está annexado ao Brasil. ››

15h. Não cuide ninguem que este lapoeo de La Martinière seja o peque

nino pseudo-Yapoc do Sr. Auguis. junto ao Gabo do Norteporque o mesmo -

La Martinière atalha qualquer duvida no tom. 9°, publicado em 1739,

pag. 415: ‹‹ Yapoco, rio da America Meridional na Guiana. Tem legua e

meia de largura na fóz. com tres braças de fundo no alveo; e desemboca

no mar junio ao Cabo de Orange. » _

155. U lapoco de La Martinière é portanto o verdadeiro Oyapock. E assim
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vem a ser este o voto daquelle erudito Francez, - que a fronteirzrSeptenf

trioual do Brasil devia ser fixada por uma linha tirada da fóz do Mayacaré

á origem do Oyapmzk.

156. E qual poderá ser a explicação de phenomeno tão extraordinario,

de opinião tão diversa da dos governadores de Cayena? - Ha de ser esta.

-La Martinière, invesfgidor diligentissimo, como bem prova o seu Diccio

nario monumental, estava acostumado a respeitar a verdade; e nesta aper

tada collisão. em que a sua consciencia se via sollicitada pelo nacionalismo,

idéou um ardiloso eonsorcio da honestidade com o interesse. Não se ani

mou á clamorosa injustiça de sustentar que não fosse o Oyapock o rio do

tractado de Utrecht; mas, desempapelando uma epichéa que parece sugge

rida por algum casuista, sentenciou que tudo quanto o tractado de Utrecht,

nos coneedera do Oyapock erão os perfis das Franças mais altas, mais dis

tantes do tronco, e que estão para o Sul da fóz leguas e leguas.

157. Pela trilha de La Martinière encarreirou-se Bellin; e endireitando

nm pouco mais a consciencia, agraciou-nos com mais sete milhas de costa.

158. .lá é alguma cousa coniessarem dous sabios Francezes que o .Iapoc

do tractado de Utrecht é realmente o Oyapock. Já brnxoleia no horizonte a

luz do desengano. Mas deve raiar por inteiro. Porque o tractado de Utrecht

não nos enrantoou no bocal de uma fonte , liberalisou-nos a margem intei

ra de um rio, e esse rio não é nenhum dos seis que a França rcqucsta.

E' o Oyapock.

159. Sim. o Rio de Japoc onde Vicente Pinzon. cuja margem direita

foi adjudicado ao Brasil pelo art 8° do tractado de Utrecht, é u Oyapock:

aquelle mesmo, que tem u embocadura entre o Iô' e 5° gráos de latitude

Septentrioual: aquelle mesmo,de que a França nosquer esbulhar ha seculo

e meio.

160. Bem longe está de concluir deste modo o Sr. Victor de Nouvion,

secretario da sociedade de estudos para a Colonisaçâo da Guyana Franeeza,

o qual. em uma obra publicada em Paris no anno de 18%, menoscabou

o Brasil com este vituperio: ‹‹ O governo Fraucez. depois de commetter a

culpa de tomar em sério as pretenções erguidas por Portugal, não tem ces

sado de aggrava-la. aceitando todos os pretextos dilatorios com que o Bra

sil forceja por adiar indefinitameriw 0 reconhecimento dos direitos da

França. »

De qual dos dous lados estejaa razão. refulge dos factos que se levautão

agora.

1' Facto.

161. A ortographia de Japac, com J. no art. 8' do tractado de Utrecht,

equivale a de Iopoc com l, ou Yapoc com Y.

162. Primeiramente. Por muitissimo tempo, e ainda na época do tractado

de Utrecht, e ainda» depois, -f assim como se confundiu ygeralmente o V
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com o U. assim tambem se vonfundia o J com I ou Y. E neste uso acompa

nhava as outras a lingua franceza.

Em 1708 a Diccionario Universal, Geographico e Hístorico, pelo Sr.

. Corneille, da Academia Franceza, e da das iuscripçõese medalhas. Paris,

em casa de João Baptista Guignard, typographo ordinario de el-rei. e da

Academia Franceza. n Tres volumes in folio. Tom. 1°, artigo Ainazonas.

a Tem por limites ao Norte a Gujana e a terra firme. ›› Por Guiana.

Em 1719. e 1713. ‹‹ Jornal Historico sobre as inaterias do tempo. Con

tendo tambem algumas noticias de litteratura. e outras observações curiosas.

Em Verdun. Tom. 17 pag. 163. Por via de Cadiz chegou aviso que a es

quadra Franceza. cnmmandada pelo Sr. Cussart. tomara a cidade de St. Jago.

capital de todas as Ilhas do Cabo Verde, pertencente aos Portugueses. ››

E assim nas pags. 237, 238, 239, EBM do mesmo tom. 17, e na pag. 171.

do tit. 18: por Saint-Yago. que é como escreve o Moniteur do anno de

jsúo, pzgs. 1612, 1307.

Em 1730. ‹‹ Viagem do cavalheiro Des Marchais a Guiné, ilhas vizinhas.

e Cayenu, feita em 1723, 1726. e 1727. Contendo uma doscripção muito

exacta. e muito extensa destes puizes, e do commercio que nelles se faz.

Enriquecida com grande numero de mappas e estampas. Pelo R. padre

Labat, da ordem dos Frades Pregadores. Paris. ›› Quatro toms. in 12.

Tom. 3” pag. 91Hs. Jam/Itau, por Yucatan.

163. Em segundo lugar. A edição official Portugueza do tractado con

cluido em Utrecbt com a França em 1713, na qual, bem como nas de

Utrechte Paris. vem Japoc, foi impressa em Lisboa naquelle mesmo anno

na oƒficina de Antonio Pedroso Galram. Pois na of/icina de Antonio Pc

droso Galram imprimiu-se igualmente em Lisboa, no anno de 1715, a edi

ção official Portugueza do tractatlo concluido entfo com Hespzmhu na mes

ma cidade de Utrecht: e na pag. 17 desta edição, na plenipotencia de Sua

Magestaile Catholica, lè-se o seguinte: a l). Francisco Maria de Paula. Tellles,

Giron, Beriavides. Carrillo, y Toledo, Ponce de Leon, Duque de 0suna....

cavalleiro del Orden de Calatravu, Clavero mayor de la misma Orden y Cu

valleria, y Comendador de ella, y de Ia de Usagre en la de Sant-Jogo. n

E todavia, na edição official Hespaohola deste mesmo tractado. na mesma

plenipotencia de Sua Magestade Catholica, está, na pag. 25. ‹‹ Clavero

Mayor de la misma Orden. y Cavalleria, y Comendador de ella, y de Ia de

Vsagre en la de Santiago. n f

Graças ao Sr. D. João Vl. temos aqui no Rio de Janeiro estas edições

originaes, na opulenta Bibliotheca Nacional e Publica, em uma collecção

unica, que tem por titulo :-‹‹ Tractados de Pazes de Portugal, celebrados

com os soberanos da Europa. Collegidos por Diogo Barbosa Machado, Ab‹

bade da Igreja de Santo Adrião de Sevene academico da academia real. ››

Não me é possivel nesta occasião sopitar um pensamento, que merecia estar

vulgarisado. A Bibliotheca Nacional e Publica do Rio de Janeiro é um dos

maiores beneficios que deve o Brasil á transferencia do throno Portuguez.

165. Em terceiro lugar. Na mesma referida edição official Portugoeza do

tractado de Utrecht com a França, na plcnípotencia do conde de Tarouca,
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da Cunha, igualmente em latim. está Uommercazj. Colloqujís, alijs.

165. Em quarto lugar. Que o J do art. 8' foi posto por I ou Y. é cousa

admittida. em varias épocas. por autoridades não suspeitas a França.

Em 1745. O proprio La Condamine, naquella famosa passagem do § 1õ3:

0 artigo do tractado de Utrecht, que parece fazer do Oyapock. com o

nome de Yapoco. e do Rio de Vicente Pinzon. um unico e mesmo rio. não

tolhe que elles eslejão com etfeito a 50 Ieguas um do outro. »

Em 1817. a Memoria sobre a fixação dos limites das Cuyanas Franceza

e Portugueza. Pelo Sr. barão Alexandre de Humboldt. ›› Datada de Paris

a 6 de Agosto daquelle anno. e impressa por Schoell no seu Archivo Poli

tico. tit. 1'. pag. 48-58; e na qual o mestre venerabilissimo. pagando

tambem o seu tributo ã humanidade foi cumplice daquella aberração quo

fica redarguida no S 135. ‹‹ Ad n. 2: Ha uma dilferença de perto de 2

grãos em latitude entre o Rio Pinzon e o ltio Japoc ou Oyapock. ››

Em 1832. a Arte de verificar as datas. » 3' parte, tom. 11:, pag. 106.

Referindo o art. 8' do tractado de Utrecht: Japao.

Em 1836. ‹‹ Atlas Universal de Geographia. Nova ediccão em 65 map

.pas. Por A. Brué. geographo de el-rei edo Sr. duque de Orleans. Paris. ››

Mappa 63. com este titulo: Mappa das Repúblicas de Nova Granada,

Venezuela. e Equador. e das Gnyaiias Franceza. Hollandeza. e lngleza.

No primeiro rio ao Norte da Ilha de lllaracá. Rio Vicente Pinzon. ou

Oyapock.

Em 1837. O Barão Walckenaer. na citação do § k5: ‹‹ segundo o

tractado de Ulrecht tinha a Guyana por limite ao Sueste o Rio de Vicente

Pinzon. conhecido dos Indígenas com o nome de Oyupock. ››

Em 1850. O Sr. Auguis, na citação do § 135: ‹‹ um riozinho designado

com o nome de Yapock.

. 166. Em 5°. e ultimo lugar. Japoc, com I, está nas Memorias ineditas

do Conde de Tarouca. um dos dous plenipotenciarios Portugueles no

congresso de Utrecht. 0 texto mesmo das Memorias não existe entre nós ;

mas temos na Bibliotheca Nacional e Publica. no manuscripto Lz-a. os pre

ciosissimos documentos que os acompanhavão.

Faremos com attenção diante deste monumento.

São quatro tomos in-folio grande, perfeitamente conservados: optima

letra; papel de Hollanda dourado; frontispicios de pergaminho varia

mente illuminados com tarjas e arabescos no gosto do seculo passado;

encadernação inteira riquíssima, de couro da Russia carmezim, com a

coroa real nos quatro angulos da capa.

O tom. 1° tem 965 paus. e 90 documentos com este titulo: a tractados,

actos,conven‹;ões,e outros mais importantes papeis. dos quaes se faz men

ção na 1' parte destas Memorias. e que servem para a sua intelligencizi. ››

Tom. 2°, 710 pags. e 83 documentos a tractados, actos. convenções. e

outros papeis. que respeitão a paz de Utrecht, e que servem para a intel

Jigencia da 2' parte destas Memorias. ››

a
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Tom. 3°, 878 pags. e 8h documentos: ‹‹tr.1ctados, actos, oonvonçõw,

e outms papeis, que 'respeitão a paz de Utrecht, e que servem para a in

telligenciattla 3' parte destas Mentor-ias. ›› f'

Tom. M, 855 paga. e 251 documentos : ‹‹ tractados, actos, convenções,

e outros papeis, que rt-speitâio a paz de Utnecht, e que servem para=a in‹

telligencia da b' e 'ultima ptrte destas Memorias. n - ' '

Entro tudo 3308 documentos em 3h08 pags.

Este é o manuscripto que o Sr. Visconde do Santarém cita at

yezes com a simples indicação de Mas. da paz de Utrecñt ; pois oonferi

os lugares, e combinão. i

Que é do conde de Tarouca, evidenceia-se com estas duas provas. Tom.

lt” pag. 659: ‹‹ cópia 'e traducção da carta do conde de 'farouca para
ltlgtƒlord IStrttflord em 31 de Julho de 1715,; ›› nota E, á margem: tt está

'carla foyescripta depois que voltey da Huya. ›› Mesmo tom. b” ag. '(563 :

«cópia e tradueção 'da resposta de Mylonl StraIIord ao e de Ta~

rouca ; » nota G, á margem : tt aqui 'torna aprometter dar-mo elto mesmo
us ditas cópias, se eu conscntir que o duque tenha Vas otttras. wi i

Este Codice pois, tão respeitavelmento autorisado. duas vezes escreve

Inpoc comi: no plano do tructado tom. 3° pag. 600; e no proprio trau

tado 'definitivm mesmo tom. 3° pag. 69.8. `

2" racro.

187. Yapoc, Yüpbquc, Yapoco. sem 0 'no principio, escreverão muitas

vezes antes do tree-tado de Utrecht, e 'depois delle, autoridades não sus

peitas á França, 'para indicarem o Oyapock: aquelle mesmo rio, cuja

'cmbucátäum está situada entre o ir» e 5° grãos de latitude Søpteutrional :

aquelle mesmo, que a França nos pretende desapossar.

Em 11565. ‹t Descripçãodu França equinoxial, outrora chamada Guyana,

e pelos Hespanhóes el Dorada, 'riovamente reposta na obeziiencis deal-rei,

pelo Sr. Lefebvt-e lde la Barre, seu lugar tenente-general neste pain.

Paris. » in b” png. âfl-âšh. tt Chove muito menos em Cayena e no Korou,

que no Yapoc e no Aprouagtie. ››

Em 1674. ‹t Diario do Viagem que fizerãoá Guyana em t'ô7~'t os .padres

JoâoGrillet, e Francisco Baohomel, da companhia de Jesus. ›› impresso em

1682 na obra seguinte: Relação do Rio do Amazonas, traduzida pelo Sr.

de Gomberville, da academia Ifranceza, sobre o original hespanhol do padre

Cbristovão da Cunha, jesuita. Com uma dissertação á frente sobre o mesmo

rio. Paris. ›› Reimpresso na seguinte obra: tt Viagem ao redor do mundo,

principittda em 1708 e acabada em 1711. Pelo capitão \Voodes Rogers.

Tradutidadolriglez. Amsterdam, -17 17. ›› Tres toms.in tãffom. 3° pagf221

desta reimpressão: tt Perde o-Inipi o seu nome e ¡engrossa o Camopi, que

vai unirfse com o Riodo Yapoquem E em nota-a este ultimo nome : tt Ef um_

rio. cuja embooadura estltetttre o do Amazonas e o de Cayena, a Vinte

legurts pouco mais ou 'menos do de Aprouague. ›› _ _ g

Em 1668. tt Memoria que contém os direitos da França aos paizessímá
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dos entre o Rio do Amazonas e o Oreuoco. Tirada do archivo das coloniaaz

om. Yersallies. Na collewio de Malouet, tit. 1° pag. 111 : 0 Rio do Yapoco`
i situado a li grãos e meio da linha. n

-Em 1708. O citado Diccionario Universal de (lorneilleino artigo Guyana :

Yaporo. .

Em 1717. a Mappa da terra firme. Perú. Brasil, e Paiz do amazonas.

traçado conforme as discripg-Óes de Herroraale Laet e dos padres do' Àcunna

e M. Rodrigueze conforme innitas relações e observações posteriores. Por

Guilherme de Ylste, geographo da academia rcal das sciencias. Amster

dam. ›`› A' frente do 3° volume da Viagem de Rogers. Ao rio limitado a

Leste pelo Cabo de Orange dá o nome uriico de Yapoco; e isso tres vezes,

na origem, no maio, e na fóz.

Em 1719. a Por parte Meridional da America chamada terra firme, em

que So achão as províncias ou grandes governos da Guyana e Nova Granada

Traçado... por de Fer, geograplio de Sua lllagestade Catholica Paris. ››

Igualmente Yapoco. no principio, no meio. e no fim, ao rio terminado

pelo Gabo de Orange. _ '

Bm 1723. Carta do padre Lombard, de 22 de Delembro. Em Labat,

tit lê' pag. 502: Yapocn. V ›

Em 1796- Otitra carta do mesmo padre Lombard, de 13 de Agosto. Em

Labat, tit.I M' pag. 511, 512: seis vezes Yapalt.

Em 1729. a Mappa da Guyana Franceza.... Pelo Sr. de Anvillo. geogra

pho ordinario de el-rei. ›› A' frente do Ii” tom. de Labat. Yapoko. _

Em 1732. a Atlas Historico. . .Pelo Sr. Cf” Comadissertações sobre a his

toria do cada estado pelo Sr. Guerideville. Amsterdam tom. 6° a pag. 122:

rnappa da terra firme, Perú, BrasiLe Paiz do Ainazonas. ›› Yapoco, na ori

gem. meio, e foz. `

Em 1730. Diccionario de Lo Mertinièrc, tom. 9° pag. hi5. O já citado

artigo Yøpoco. `

.E ainda em l7iõ, o proprio La Condamine, em um mappa annexo á

mesmo famosa memoria com que nos hostilisava, deo ao Oyapock por

unico nome o de Yapoco.

3° rAcro.

_168- 0Oyapoc,o grande rio situado entre o tifleãr gráos delatitude Septen

lflflltfll, chaniava-se tambem Rio de Vicente Pinzon, antes do tractado de

Utrecht.

169. Este nome de Vicente Pinzon applicava-se promiscuamente a di

WFSOS rios: não só ao Mayacaré. ao Sul do Cabo de Orange, mas ainda a

outros, ao Norte deste Cabo.

lim 1585. a Theatro do Urbe Terrestre por Abraham Ortelius. 3' edição

¡W511! f; Btflflntlada pelo autor. e augmentada com muitos mappas e com

"lfifllttfwfi- Attltwrpia. ››-›-›Em latim. No mappa 5° que se intitula Nova

Dltitirlpção da America, ou do Novo Mundo, está muito ao Noroeste da

posição do Oyapoc o nome de Rio de S. Vicente Pinron.

Emp1ö98. a lllappa de todas as regiões de toda a parte Austral da
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America chamada Peruana. na qual se cpmprehendem, desde o Rio da

Prata, o Brasil, Paria, e tlastilha d`Uuro, e juntamente com todas as ilhas

chamadas Antilhas, a Hespanhola. e Cuba: desenhado e emeudado con

forme as melhores cartas de marear portuguezas. Amoldus Florentius Van

Langren, autor, e gravador. » E' avulso. como o titulo em latim e hollan

dez.. Terno-lo na bibliotbeca nacional e publica. em outra collecçzio unica,

assim intitulada: ‹‹ lllappas do reino de Portugal, e suas conquistas com

as vistas das suas principaes cidades. Colligidos por Diogo Barbosa Ma

chado, abbade da parochial igreja de Santo Adrião de Sever, e academioo

real. n - E' um grosso volume iofolio grande. com muita copia de map

pas: uns gravados, mas rarissimos; eoutros muitos, ineditos. Pertencem

ao Brasil 58 folhas, algumas das quaes tem mais de um mappa. Na pe

nultima está o iiiappii de Van Langren, sem data. E sem data se acha

reproduzido na ultima folha. em inglez. Mas iufere-sc que era quando

menos da antiguidade de 1598, por outro mappa. que está seis folhas

depois, já na secção da Africa. e no qual concorrem coin esta data de 1598

todos os siguaes que distinguem a reimpressão ingleza do mnppa de Van

Langren, e principalmente o ser impresso em Londres por .lohn Wolfe. e

gravado por Robert Beckit. Neste amigo mappu de Van Laugren |›ois, tanto

na edicção hollandeza, como na reimpressão ingleza, acha-se tambem muito

ao Norte da situação do Oyapock o nome de Rio de Vicente Pínzon.

Em 1707. ‹‹ Curso do Rio Maranhão. por outro nome cliainado do

Aruazorias. Palo padre Samuel Fritz, inissioiizirio da companhia de Jesus. s

E' um mappa gravado em Quito separadamente naquelle anno de 1707, e

reimpresso em Paris no de 1717 na 12' collecçáo das cartas edificantes e

curiosas, com a seguinte Memoria, pag. 212-4231. ‹‹ Descripção abre

viado do Rio Maranhão, e das rnissões estabelecidas nos arredores deste

rio. Tirada de uma Memoria hespanhola do padre Samuel Fritz, missio

nurio da companhia de Jesus. ›› - O padre Fritz, segundo informa a Bio

graphia Universal. nascem na Bohemia em 1633. fora de lnissionario para

o Perú em 1683, já de 32 annos de idade, e ali falleceu ein 1728. Tinha

portanto 22 annos de fructifera residencia na America. quando publicou o

seu mappa. Ora neste mappa. na reimpressão de Paris, quatro annos

depois do tractado de Utreclil, está o nome de Rio de Vicente Pinzon na

embocadura do Apruague. algumas Ieguas ao Noroeste do Oyapock.

170. Mas não quiz Portugal attender a outra conveniencia que não fôsse

a da justiça. Protestando contra o Rio de Vicente Pinzon-Mayacarefl

por ser todo seu; e respeitando o Rio de Vicente Pinzon - Apruague.

por ser alheio: firmou-se no Rio de Vicente Pinzon -- Oyapock, muito

legitimamente.

171. O titulo demonstrativo do direito de Portugal. do nosso direito.

aqui está. ‹‹ Carta de doação de Philippe lV de Castello a Bento Maciel

Parente. em 1h de Junho de 1637. Hey por bem, e me praz de lhe fazer,

como com effeito faço por esta presente carta irrevogavel doação entre

vivos valedoura. deste dia para todo sempre, de juro, e herdade. para elle,

e todos os seus filhos, netos, herdeiros, e successores, que após elle vierem,



assim descendentes. como transversaes. e collateraes (segundo ao diante

irá declarado) das terras, que jazem no Cabo do Norte, com os rios. que

dentro nellas estiverem, que tem pela costa do mar trinta e cinco. até

'quarenta leguas de districto, que se contão do dito Cabo, até o Rio de

Vicente Pinzon. aondeentra a repartição das lndias do reino de tlastella :

e pela terra dentro, Rio do Amazonas arriba. da parte do canal. que vai

sabir ao mar. oitenta para cem leguas até o Rio dos Tapuyaussús: com

declaração, que nas partes referidas. por onde acabaráõ as ditas trinta e

cinco, ou quarenta leguas da sua Capitania, se poráõ marcos de pedra, e

estes inarr-os corrcráõ via recta pelo sertão dentro; e bem assim mais

serão do dito Bento Maciel Parente. e seus successores. as ilhas, que

houver até dez Ieguas ao mar. na fronteira demarcação das ditas trinta e

cinco. ou quarenta leguas de costa da sua Capitania ; as quaes se enten

deráõ medidas via recta. e entraráõ pelo sertão. e terra firme dentro pela

maneira referida até o rio Tapuyaussús. e dahi por diante, tanto quanto

poderem entrar, eforem da minha conquista. etc. o

Entendamos bem ao certo a extensão destas trinta e cinco ou qua

renta legiias. 0 monarcba doador era Hespanhol; ora as lcguas bes-pa

nholas erão de dezesete e meia por gráo. Abundão as provas. mas basta

a de La Coridamino, pag. 396 da sua Memoria. na colleccãti da academia.

<‹ 1316 leguas bespanbolas. que. pela evaluução ordinaria de 170 U2

por grito. farião perto de 1.600 leguas marítimas. ou perto de 2,000 lagoas

communs. n

Retorquiráo que aquelle rei de Hespanha tambem o era de Portugal. o

que legislando para este reino havia de servir-se das léguas portuguezas.

Pois tambem as leguas portuguezas erão então. e ainda muito tempo depois.

de 17 e 1/2 por gráo. Assim o declara Pimentel no anno de 1712, na sua

Arte de navegar, parte 1' cap. 3' : a a cada gráo de um circulo maximo

do globo terraqueo se costuma attribuir 17 e 1/2 leguas portuguezas o

castelhanas. a

Fazendo-se pois o computo com esta base. vê-se que o rio quo Philippe IV

de Castello declarava por fronteira do Brasil com o nome de Rio de Vicente

Pinzon, no anno de 1637. era precisamente o Oyapock.

Este documento foi apresentado em Lisboa ao embaixador franccz no

anno de 1699, nas negociações que terminárão provisoriamente como

tractado de 1700; e aquelle ministro não pôz em duvida a sua autben

ticidadc. Conservou-no-lo Berredo nos seus Annaes historicos do estado

do Maranhão, §67!i, declarando que se achava registado no liv. 2° da

provedoria do Pará. -

172 E aqui está o manifesto deste nosso direito, publicado pela im

prensa antes do tractado de Utrecht. -‹‹ Arte de navegar. em que se en

sinão as regras praticas. e o modo de cartear pcla carla plana, e reduzida.

o modo de graduar a Balestillia por via de numeros, e muitos problemas

uteis ánavegação; e roteiro das viagens. e costas marítimas da Guiné.

Angola, Brasil, lndias. e Ilhas Occidcntxitas e Oricnlaes, agora iiovamente

eincndado, e accrcscentadas rnuitas derrotas novas por zllanoel Pimentel,
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fidalgo da casa de Sua, Mitgestadfõ, e cosmograpbo mór doTeino, e sentiu»

rios de Portugal. Lisboa, Na oflicina real Deslandiana. 1712. Com todas

aslicenças necessarias. o 'A primeira licença é de 20 de Seteinhroidtr

1709. 3 aiioos e 1/1 antes do tractado do Utrecht. ¬ . -

Da pag. 185 á pag. 217. termina a Am de viomgar com uma taboada

das latitudes e longitudes dos principaes portos, cabos, e ilhas do mar.

Oceano, suppondoo 1° Meridiano pela ilhado Ferro. para servir de padrãoz

para a carta reduzida. x «Nesta taboada pag. 209. está o seguinte :~‹‹ Rio.

Oyapock ou do Vicente Pinzon, vlatitude ls° 6' N., longitude 326° 2172m

lt° racro.

173. Antes do tractado de Utrecht, as terras chamadas do Cabo do

IVorte abrangião, na sua totalidade, muito mais que os arredores do Cabo

deste nome, erâo a Guyana inteira.

i7'+. Este facto recoinmendámos á França com muita especialidade,

porque, arrastados pelo natural pendor de sujeitarnios as cousas aos

nomes,-desde os antigos governadores de Cayena até o Sr. Auguis,

fundamentão os Francezes ua denoiniuacão de Cabo do Norte a sua razão

mais airosa. _ _

Em 10 de Agosto de 1729 escrevia o Sr. de Cliaranville, governador

interino de Cayena, ao governador do Pará Alexandre de Souza Freire

aquellas palavras já referidas no § 127: _« pouca instrucção ou muita

paixão é precisa para presuniii' estender os limites do Portugal até o nosso

Rio Oyapock... Bastava lançar os olhos ein um iiiappa, e nos arts. 8° e 9°

do tractado de Utrecht, para dissipar semelhante visão. Se tal tivesse sido

e intenção de nossos soberanos, terião ennunciado no dito tractado. que

el-rai de França largava a el-roi de Portugal. não só as terras do Cabo do

Norte, mas tambem as do Cabo de Orange. ››

Em 18 de Junho de l8li0, repetia isto mesmo o Sr. Auguis no seu pa

recer. u Como os outros mappas não trazem este riozinho, foi isso pretexto

para as pretenções da diplomacia Portugneza; mas sora licito oiiganar-se

alguem com a verdadeira posição geograpbioa do Cabo do Norte? ››

175. Porém aqui estão documentos, que desvanecem a cquivocação em

queaFrança labora.

Em 1643. Com muitas autoridades poderiamos alienar esta data ; mas

preferiamos a .Noticia Estatistica publicada em 1838 pelo miriisterio da

marinha de França, e reimpressa, com autorisação do mesmo ministerio.

no anno de t8li3 pag. 2 da reimpressão: a...'l`aes forão os principios da

Guyana Franceu. Alguns negociantes de Rouen, querendo tirar partido

daquelles estabelecimentos nascentes, formarão uma sociedade, e obtiverão

em 1633, o privilegia do commercio e riavogação dos paizes situados entre

o Amazonas e o Orenoco. Mallogradas as suas tentativas. formou-se dez

ann os depois uma nova companhia, na mesma cidade. com o nome do

Co mpanhia do Cabo do Nom; alcançou, como a primeira, cartas piitentefi
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que lhe roncodião todo o pair. incluido entre o Orenoco e o Amazonas. com

-a expressa coridição de fazer nelle estabelecimentos e povoa-lo ››

Em ltiälõ. ‹‹ Verdadeira relação de tudo quanto sefeze passou na viagem

que fez o Sr. de Bretigny á America Occideiital, com uma discripção dos

costumes e provincias dos selvagens desta grande parte do Cabe do Norte;

um dirrciona-rio da lingua, e um aviso muito necessario a todos os que que

rem habitar on mandar habitar aqaelle paiz. ou que desejão estabelecer

nelle colonias, tudo feito nos proprios lugares. por Paulo Boyer, senhor de

Petit-Pay. Par-islôäb. n ln 12. Ora a viagem foi á llha de Ca_vf~na,eni 1653.

No mesmo anno de 1655. ‹‹ Ilelação da viagem dos Francezes feita

ao Cabo do Norte na America por cuidado da companhia estalielechla em

Paris. e debaixo da direcção do Sr. Rojwille. general delles, com uma am'

-pla diseripção do iiaiz, e dos wstrinies e modos 'de viver dos selvagens. 'e

observações das alturas. por João de Laon, senhor de Aigrermm-t. Pa

ris löäá. ›› ln t2. Limitoii-se igualmente esta viagem a Cayena.

Em 1663. ‹‹ Relação da Griyana, e do que se pode fazer nella. impressa

na obra seguiritez-collecção de diversas viagens feitas em Africa e na

America, que ainda não forão publicadas. Contendo a origem. costumes,

e comrnercio dos liabitantses destas duas pafies do mundo. Com trnctados

curiosos sobre a Alta Ethiopia, o transbordamento do Nilo, o Mar llôx-o, e

o Preste João. Tudo eririquocitlo com estampas e mappas, que servem para

intelligenoia das cousas conteúdos neste volume. Paris, 167o. ln 5° pag. A3

segunda paginação: E' a Guyana um grande paiz na terra firme da Ame

rica Septentrional (fazia-se então a divisão pelo Equador e pelo Amazonas),

que se estende em latitude desde a linha equinoxial até o decimo gráo da

banda do Pólo Arctico, e em longitude desdeo Rio do Amazonas até o Ore

noco ; o que iõzclue mais de qnatrocentas leguas de costa, 'com um fundo

immenso nas terras que são limotroplies do Brasildo lado do Sul. e da Nova

Andaluzia para o l*oen'te.-0s nossos navegantes Francezescostumão dar

á Gtiyana o nome de Cabo do Norte, por ser o mais notavel de toda aquella

costa, e porque os que a demandão vão 'de 'ordinaria reconhecer nefle a

terra. Este Cabo está entre o segundo e terceiro gráos de latitude Septenttio

mL-Reimpriiriio-se esta 'mesma relação, com esta mesma paragem.

em 1689., riatcitada collecção de Gomberville. E desta reimpressão a extra

hirão fielmente, em 1717, para o citado terceiro volume da viagem de Ro

gers. Na dissertação preliminar de Gombervifle é que se acha a data pri

mitivmpag. 611 e '+2 da edicçãe de '1717 r Posto que a pequena relação da

Guyana. que daremos no fim do Uiario do padre Grillet, se ache em uma

collecçao de Viagens, nem ypor isso deixamos de apresenta-ia por inteiro,

tanto pela sua brevidade, -como porque dá um conhecimento assaz claro,

'bem 'que saccinto, de um .pzriz limitrophe do Rio do Amazonas... Esta

relação foi feita em 1663, para informar ao marechal de Estrada desta

parteda Arrierica. n '

476. Se quizermos-agom inquirir a razão porque darão ao cabo mesmo

o nomede' Cabo do Norte. acharemos uma 'bem satisfactoria .

«Ccograpliia e ilydrogrzrphia reformada, em doze livros. Pelo Reverendo



padre João Baptista Riccioli. natural de Ferrara. da Companhia de Jesus.

Bolonha. 1661. ›› ln-lolio. em latim. Liv. 1°,cap. 13.§5°: « Do0eeani› do

Novo Mundo. ou do Hemispherio Americano. Oceano Ethiopico é todo 0

tnar além da linha equinoxial. entre a Africa e a America Meridional.... ;

o qual banha as praias da Patagonia, e do Brasil : pelo que poder-se-hia

chamar Oceano Brasilico. E áquem do Equador é o Mare del Nori. isto

é. Septentrional. o qual se confunde com o Atlantico..... e banha as praias

dos Caribes, da Guiana. de Pária. do Yucatan... »

Ora não era tão natural dar-se o nome de Cabo do Norte á ponta mais

saliente das terras banhadas pelo Mar do Norte? -- Logo. quando se dizia

terra: do Cabo do Norte. aquillo não significava terras do Cabo Sapien

trional do Aonazonas. mas sim terras do Cabo do Mar do Norte. Novo

argumento pa ra nos conrencermos de que a verdadeira posição deste Cabo

e na llha de Maracrr

5° nero.

177. A propria França. muito antes do tractado de Utrecht, reconhecia

por limite Meridional da Guyana Franceza o Oyapock.

Em 1666. A citada tlescripçao da França equinoxial por La Barre. que

era o seu governador. -Divide l.a Barre a Guyana em Guyana India. Guyana

Franceza. e Guyana Anglicana o Belga; o descrevendo cada uma dellas em

particulandiz assim: a A Guyana India. que só de Indios é habitada, in

clue todas as terras que correm desde a linha até o Cabo de Orange. o que

faz perto de 80 leguas. A Guyana Franceza, propriamente França equi

noxial. inclue 80 leguas aproximadamente. e principia pelo Cabo de Orange.

que é uma ponta de terra baixa que se mette no mar. ››

Em 1698. a Relação de uma viagem feita em 1695. 1696. c 1697. nas

wstas da Africa. Estreito de Magalhães. Brasil, Cayena. e Ilhas Antilhas.

por uma esquadra de navios de el-rei. cominandada pelo Sr. de tlennes.

Peita,pelo Sr. Froger. engenheiro voluntario no navio le Faucon. Enrique

cida com grande numero de estampas desenhadas nos proprios lugares.

Paris. 1698. Pag. 165: O governo de Cayena tem mais de 100 leguas do

costas sobre o Oceano. pelo qual é limitado ao Oriente e ao Septentriêio ;

.tem ao Occidente o Rio de Marony. que o separa das terras de Suriname.

occupadaa pelos Hollandezesm ao Sul a margem Septentrional do Amazonas

onde os Portuguezes tem ja' tres fortes nos Rios de Parú e Macabá. Ver-se

ha pelo mappa deste governo (que reformei pelas memorias do Sr. de Fe

roles, para envia-lo á corte) o caminho qua se fez para expulsa-los dali.

Este caminho começa no Rio de Ouiá. e deve ir dar no de Parú. que de

pois se descerú em carióas. Vejamos agora o que diz este mesmo Froger no

seu Prefacim-Appliquei-me principalmente a fazer mappas particulares da

entrada dos portos e rios. ja por mim, quando o tempo me consentio. corno

em Gambia. Rio de Janeiro. e Bahia de Todos os Santos. já por rnappas

ou memorias que reformei. como no Estreito de Magalhães. no desembo

que das Antilhas. e no govcjno de Cayena, quoaititla não tinha apparecido.
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debaixo do nome de França equinoxial, com a extensão e limites que lha

dou. ›› E agora cotcjein-se estas datas. Em 30 de Agosto de 1696 chego". a

Cayena a esquadra em que ia Froger ; partio dali em 25 de Setembro do

mesmo anno; e recolheu-se á Rochelle em 21 de Abril de 1697. Eem 13

de Maio do mesmo anno de 1697. foi nomeiado o presidente Rnuillé em

baixador de França junto a el-rei de Portugal. dando-se-lhe em 28 dc .Iulho

umas instrucções, em que se lhe ordenava que representasse á corte de

Lisboa contra o estabelecimento dos Portuguezes na margem esquerda do

Amazonas. - As datas relativas á esquadra constâo do mesmo Froger,

pag. 153, 172, 218 2 e as que se referem ao embaixador de França, achão

se no Quadro Elementar do Sr. visconde de Santarém, tit lr' parte 2'

pag. 733, e 35h.

Em 10 de Março de 1837. 0 Sr. barão de Walckenaer, no fim da sua

tantas vezes citada memoria : a Em uma segunda memoriêntraetarei da ve

lha Guyana, desde o Oyapock até o Maroni. a

6" racro.

173. A propria natureza do terreno que entremeia do Amazonas ao Oya

pock. está mostrando que aquelle terreno pertence á região Amazonica.

179. ‹‹ Memoria s‹›brea parte da Guyana que se estenfle entre o Oyapork

e o Amazonas, e sobre a communicaçño do Amazonas com a Lagoa atapri

pelo Rio Saint-Hilaire. Pelo Sr. Reynauil, alferes de náo. a Publicada no

tom. 11 do boletim da sociedade de Geographia, segunda série. Paris,

1839, em 8°.

Pag. 6, 7. ‹‹ 0 terreno de granito, que entre os Rios de Oyapock e de

Cayena se estende muitas vezes até a costa, não se encontra entre o Oyapock

e o Amazonas senão a uma distancia mais ou menos consideravel no inte

rior das terras. Subindo pelo Oyapock, vil-sr: logo a difference. Na inargem

esquerda, o terreno de granito chega até o mar, onde termina no fundo da

bahia por uma eminencia conhecida com o nome de Monte Lucas; na mar

gem direita, pelo contrario, estendem-se vastos terrenos de alluvião, que

seguem sem descontinuar desde o Cabo de Orange até uma altura de 6 ou 7

leguas á margem do rio, onde os granitos corneção a mostrar-se. Nestes

ultimos terrenos está situado o Salto do Oyapock. - A partir deste ponto.

em que atravessa da margem esquerda para a direita, prolonga-se o granito

no interior das terras por uma série de collinas. que vão acompanhando

quasi exactamente a direcção geral da costa. a uma distancia de 8 a 10 le

guas. Pag. 9. A grande zona de terrenos de alluviíio, que se estende com

uma tão notavel uniformidade desde a bahia de Oyapiwk até a fóz do Ama

zonas. compõe-se quasi inteiramente de uma argilla fina; proveniente de

detritos levados pelas aguas dos muitos rios q Iie regão esta parte da Ainerica.

mas principalmente. sem diivida alguma, pelo Amazonas.

Pag. 25. As campinas. que formão uma quinta e ultima zona depois das

que tenho descripto. são uma das feições essenciaes da geographia physica

desta rc°i=io. E são igualmente uin-a das suas feições cara--teristicas ; porque,

a
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ligadas. segundo todas as apparencias, com a facilidade da decomposição

do granito, só existem aonde se da esta circumstancia, e desapparecem

desde a margem esquerda do Oyapock, aonde as florestas cobrem indtstin

ctamente toda a superficie de formação granitica. ››

Pag. 28. ‹‹ Tractei de mostrar nesta memoria, que tinhamos á mão,em

uma região até agora desprcsada e quasi desconhecida do nosso territorio

da Guyana, região pertencente ao mesmo systema que as margens do Ama

zonas, o primeiro elemento da riqueza, que é a terra fertil. ››

7' racro.

180. O tractado de h de Março de 1700, negociado em Lisboa pelo em

baixador de França. estipuloii que ficaria provisionalmcnte considerado

como neutro o territorio que medeia entre o Rio do Amazonas. e o Rio

Oyapock ou de Vicente Pinzon : dando-se naquelle tractado fundamental

a este ultimo rio estes mesmos dous nomes, duas vezes ; e ás terras situadas

entre Cayeua e o Amazonas. o nome de terras do Cabo do Norte.

181. Devemos a muito desejada publicação deste importantíssimo docu

mento ao Sr. visconde de Santarém, varão benemerito de Portugal e do

Brasil. E por ser para nós da maior transcedencia, aqui o trasladamos por

inteiro. .

182. ‹‹ Quadro elementar das relações politicas e diplomaticas de Por

tugal com as diversas potencias do mundo, desde o principio da monarchia

Portugueza até aos nossos dias; ordenado e composto pelo visconde-de San

tarém. Tom. à» part. 2° Paris, 18Hs. Pag. 758, 765. o

a Anno 1700 Março A. Tractado provisional entre Luiz XIV, rei de

França, e el-rei D. Pedro II de Portugal, sobre as terras do Cabo do Norte,

entre Cayena e o Maranhão, celebrado em Lisboa. sendo plenipotenciario

por parte de el-rei de França o embaixador presidente Rouíllé, e por parte

de el-rei de Portugal o duque de Cadaval, no qual se estipulou que:

‹‹ Porquanto no Estado do Maranhão se movera havia alguns annos du

vidas e differenças entre os vassallos de el-rei Christianissiino, e os de el

rei de Portugal. sobre o uso e posse das terras do Cabo do Norte, silas

entre Cayena e o Rio do Amazonas, e se havião representado sobre aquelle

assumpto varias queixas por parte dos ministros de ambas as coroas, não

tendo sido sufficientes as ordens reciprocamente passadas para que os res

pectivos vassallos vivessem em paz e boa harmonia que sempre existira en

tre as coroas de França e de Portugal, renovando-se as costumadas pertur

bações por occasião dos fortes de Araguari, Camaú ou Macapá, que nas

ditas terras havião formado e reedificado os Portuguezes, e desejando am

bas as mencionadas Magestades dar remedio ás sobreditas desordens se

delerminárão por via de seus ministros a provar com documentos e papeis

de facto e de direito as razõesque tinhão sobre a posse e propriedade das di

tas terras; para cujo effeito o embaixador de Sua Magestade Christianissima

em diversas confereucias que se lhe concederão, nellas se discutirão e exa

minárão os fundamentos que podia. haver de justiça, tanto de uma parte
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como da outra, ven lo-se os autores, niappas c cartas que tractavão da acqui

sição e divisão das taes terras, e entenden lo-se que para levar a conclusão

tão grande, e importante riegocio, se necessitava de poderes especiacs do

uina e outra lllagràstade, el-rei Christianissimo da sua parte os mandára

passarao sohredito seu embaiixador M. de Rouillé. e Sua Magestade da sua

ao duque do Cadaval. Roque Monteiro Paym, e Gomes Freire de Andrade.

E porque os snhreditos pltenipotenciarios munidos dos competentes pode

res entendessem que era ainda necessario liuscarem-se e verem-se novas

informações e documentos, além dos que se tinhão allegado e discutido.

passarão a um projecto de tractado provisional e suspensivo. para que. em

quanto se não determiuasse decisivamente o direito respectivo das duas co

roas, se podessem evitar os motivos de que se originávão a discordia e

perturbação que até ali havia entre os vassallos de Portugal e de França,

para cujo ell`eito se ajustou o seguinte:

a Art. 1” Que se mandarião desamparar e domolir por parte de el-rei do

Portugal os fortes de Araguari, e de Camaú. ou Mapa, e retirar a gente e

tudo o mais que nelles houvesse, e as aldêas de lndios que ali se havião

formado para o serviço e uso dos ditos fortes, no prazo de seis mezcs da

troca da rectificação do tractado. lš achando-se mais alguns fortes no distri

cto das terras que correm dos ditos fortes pela margem do Rio do Anutzo

nas para o Cabo do Norte e costa do mar até á fóz do Rio Oyapock ou de

Vicente Pinzon, se demolirião igualmente com os já mencionados.

‹‹ Art. 2° Que os Francezes e Portuguezeà não poderião occupar as ditas

terras, nem os ditos fortes, nem fazer outros de novo no sitio delles, nem

em outro algum das terras referidas no artigo precedente, as quaes ficavão

em suspensão da posse de ambas as coroas; nem tambem poderiño fazer

nelles habitaçoes, ou feitorias de qualquer qualidade que fossem, einquarito

se não determinasse entre ambos os monarchas a duvida que versava sobre

u justiçae direito ‹la verdadeira posse dellas.

a Art. 3° Que todas as aldéas e nações de Indios que houvesse dentio

do limite das ditas terras ficárião no mesmo estado em que por entao se

achavão no decurso do tempo que durasse aquella suspensao, sem que pr -

dessem ser dominadas por nenhuma das partes, e sem que com elles se

podessem fazer resgates de escravos, sendo só licito aos missionarios o as

sistir-lhes para os dontrinarem na fé. sendo os ditos missionarios que vie

rem substituir os que ali se achassem da mesma naozio.

a Art. lw Que os Francezes poderião entrar pelas ditas terras em suspen

são pelos arts. 1« e 2° deste tractado atéa margem do Rio do Amazonas que

corre do sitio dos fortes de Araguari, e Camaú ou Macapá para o Cabo do

Norte e costa do mar,e os Portuguezes até a margem do Rio Oyapock ou do

Vicente Pinzon que corre para a foz do mesmo rio ecosta do mar, sendo a

entrada dos Francezes pelas ditas terras que ficão para a parte de Cayena

c não por outra. e a dos Portuguezes pela parte que fica para as terras do

rio do Amazonas enño por outra. E tanto uns como os outros não dere

rião passar respectivamente das margens dos rios acima assignalados, que
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fazião o termo. raia, ou limite das das terras cuja posse fit-ara suspensa e

por decidir.

a Art. 5° Que todos os Franrezes que se achassem detidos por parte do

Portugal scrião plenamente restituidos a Cayena com os seus lntliofi, bfns

c fazendas, e que o mesmo se faria aos Portuguezcs que se acbassem

detidos por parte da França, para serem igualmente restituidos á cidade

de Belém do Grãa-Pará. E que estando presos alguns lndios e Portuguezes

por haverem favorecido aos Francezes, e Francezcs por lerem feito o mesmo

aos Portuguezes, serião postos em liberdade, e não ¡ioderião ser castigados

por aquelle motivo.

a Art 6° Que os va=sallos de ambas as corôas não poderião innovar

cousa alguma no contt-údo do tractado: antes procurarião por meio delle

de corservar a boa paz, correspondencia de amizade entre as duas coroas.

a Art. 7' Que se não poderião desforçar p‹›r acção propria, nem por

autoridade dos governadores.sem primeiro darem conta a seus monarcbas.

os quaes determiuarizio entre si amigavelrnente quaesquer duvidas que ao

diante se podessem oflerecer sobre a iritelligencia dos artigos daquelle tracta

do, ou sobre outras que de novo podessem occorrer.

a Art. 8.” Que succcdendo de facto alguma differença entre os ditos

vassallos por occasião delles ou dos governadores (o que lhes era prohibi

do), nem por isso se deveria entender quebrado ou violado o tractado. que

se fazia para segurança da paz e amizade entre ambas as coroas; e cada um

dos reis nesse caso, pela parte que lhe tocava, mandaria, logo que fosse

informadmcastigar os culpados,e prover de remedios a quaesquer damnos,

conforme o pedisse a justiça das partes.

Art. 9» Que por p rte de uma e de outra coroa se procurariãoe se mam

dariâo vir até o tim do anno futuro de 1701 todas as informações e docu

mentos de que se havia tractado nas conferencias para melhor e mais exacta

instrucção do direito das terras que ficavão pelos artigos «fo actual tractado

nos termos da suspensão da posse deÀ ambas as corôas, ficando em seu vi

gor os poderes passados por ambos os reis, para dentro do referido tempo

até o lim do anno de 1701 se poder tomar final determinação naquella

inaterra.

-‹ Art. 10. Que portamoaqrielle tractado era sómente provisional c suspensi

vose não adquirira por virtu Yedelle ou dealgrimas de suas clausulas,condic

çöcs e declarações, direito algum nem a uma nem a outra parte, em ordem

a posse e propriedade das ditas terras que por elle se mandavão ficar em

suspensão, e assim se não poderia valer em tempo algum nenhuma das par‹

tes do conteúdo nelle para quanto aquella materia se houvesse de determi

nar decisivamente.

a Art. 11 . Promettérãoc obrigárão-se os ditos commissariosdebaixoda fé e

palavra real dos ditos reis de Portugal e de França que as ditas Magestades

não farião cousa alguma contra, ncm em prejuizo do conteúdo no tractado

provisional. nem consentirião que se fizesse directa, nem indirectamente, e

se araso fosso feito,dc o rzâpararem sem dilação.

a Art. 12. Obrigárão-st' outro sim rcspcctivaznciltc os sobrcdilus cen|mis‹
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sarios a que seus soberanos raetificarião aqnelle tractado na forma devida, e

que ps ditas ractificações se permutarião dentro de dous mezes depois de

assignailo, e que dentro de outros dous mezes depois de feita a permutação

e se entregarião as ordens necessarias duplicadas para cumprimento do

conteúdo nos artigos acima escriptos. ››

8° nero.

183. Tanto reconhecia a propria França o seu nenhum direito ao ter

ritorio que reclamava como seu, que Luiz XIV, no auge da sua prosperi

dade, ficou satisfeitissiino com o tractado que declarava provisionalmeiite

neutro aqnelle niesino territorio.

Visconde de Santarém, Quadro Elementar, tom. U parte 2' pag. 765.

‹‹ Anno de 1700 Abril 1. lísereve o ministro de estado Mr. Pontchartrain

ao embaixador de França em Lisboa. significando-lhe o grande contenta

mento de Luiz XIV, e a sua approvaçâo pelo tractado que o dito einbaixa

dor tinha assignado. ››

9° racro.

18h. O tractarlo de alliança e garantia do testamento de Carlos ll de

Hespanha entre França e Portugal, concluido em Lisboa aos 18 de Jnnbo

de 1701, foi feito com referencia ao traetatlo de l; de Março de 1700, es

tipulando~se naquelle. que ficassem definitivas as disposições deste.

185. Art. 6° ‹‹ Para fazer cessar toda a causa de controversia entre os

vassallos da corôa de França, e Portugal, entre os quaes Suas Magestades

querem, que haja a mesma boa correspondencia, e amizade. que ha entre

as duas coroas, a qual não permitte que se deixe subsistir occasião alguma

de difference e de menos boa intelligencia, que possa fazer conceber a

seus inimigos alguma esperança mal fundada; querem Suas Magcstades,

que 0 tractado provisional, concluido aos lt de Março do anno passado de

1700 sobre a posse das terras do Cabo do Norte continente com e Rio do

Amazonas, seja e fique daqui em diante como tractado definitivo, e per

petuo para sempre. n-Conde de Tarouca, tom. 1° pag. 300.

10° râcro.

186. A liga olfensiva, feita em Lisboa aos 16 de Maio de 1703, entre

el-rei de Portugal de uma parte, e de outra parte o imperador, a rainha de

lnglaterra,e os estados geraes da flollanda, referese ao tractado provisional

de li de Março de 1700, e ao tractado definitivo de 18 de Junho de 1701.

187. Art. 22. a Igualmente se não ¡ioderá fazer paz com el-rei Chris

tianissimo, se elle não ceder todo o direito que pretende ter sobre as terras

do promontorio Septentrional, commumente chamadas do Cabo do Norte,

pertencentes e debaixo da jurisdicçfio do estado do Maranhão, e situadas

entre ns Rios do Amazonas e de Vicente Pinzon, não obstante todo o

tractado prorisinnal ou decisivo que se tenha feito entre S. .\l. Portngueza
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e S. M. Christianissima sobre a posse e direito das ditas terras. n - Conde

de Tarouca, tom. 1° pag. 662. Em latim.

11° r/tcro.

188. 0 tractado concluido em Utrecht a 11 de Abril de 1713, foi mo

delado pelos que se bavião concluido em Lisbon a lr de lllarço de 1700,

18 de Junho de 1701, e 16 de Maio de 1703; e teve por tim ceder deci

sivamente a Portugal as terras que entremeião do Amazonas ao Oyapock,

declaradas provisoriamente neutras pelo primeiro destes tractados, per

petuamente neutras pelo segundo, e promettidas a Portugal pelo terceiro.

189. Em primeiro lugar. Quando, baldadas as tentativas de paz que

fizeru Luiz XIV em 1705 e 1706, se resolveu a mandar á llaya o seu pro

prio primeiro ministro e secretario de estado, marquez de Torcy, entregou

o Grão-Perisionario Heinsius a esta importante personagem na manhã de

27 de Maio de 1709, com data do dia 28, umI papel assignado pelos ple

iiipotenciarios de Austria, Grana-Bretanha, e Hollanda, com este titulo:

Artigos Preliminares para .servirem de fundamento ao tractado da paz

geral. E o art. 20 era este: ‹‹ A respeito de el-rei de Portugal. S. M.

tlhristiauissima consentirá que elle logre de todas as vantagens estabele‹

cidas em seu favor. pelo tractado feito entre elle e seus alliados. ›› Tarouca,

tom. 2° pag. 232.

O proprio marquez de Torcy historiou esta negociação nas suas Memo

rias. impressas na Haya em 1756, em 3 vols. em 12, com este titulo:

‹‹ Memorias de Mr. de"' para servirem á historia das negociações desde o

tractado de Riswik até a paz de Utrecht. ››- E que dirá o inarquez de

Torcy destes Preliminares, e do art. 20? insere no tom. 2°, pag. 17h

213,- uma carta que escreveu a Luiz XIV no dia 28 de Maio, dando-lhe

conta de tudo; nessa carta incluio uma cópia dos artigos preliminares.

pondo á margem de cada um a nota com que os devolvem ao Grão-Pen

sionario da Hollanda. Ora na pag. 200, á margem do art. 19. esta esta

nota : a Concordamos neste artigo, bem como nos dous seguintes : »

Rotas as negociações da Haya, eucetarãii-se em 1710 as de Gertruyden

berg. E que dirá dellas o marquez de Torcy ? Bastará ver o summario da

pag. 26h no mesmo tom. 2°: ‹‹ torna el-rei a fazer tentativas com a Hul

landa. para conseguir a paz. Envia á Hollanda o Sr. niareclial de Huxelles

e o Sr. Abbade de Polignac, para negociarem. Iiistrueções dadas a estes

plenipotenciarios. Sua Magestude concede todos os artigos dos Prelimi

nares. menos o Iv* e o 37°. »

190. Em segundo lugar. Rotas tanibem as negociações de Gertruyden

berg, e melhorada a posição da França pela rtova attitude da Inglaterra.

enviou Luiz XIV a Londres o Sr. Ménager; o qual. em 3 de Úllltlbm d°

1711. olTereceu da parte de França novos artigos preliminares, sendo

este o 3° : ‹‹ a tenção de el-rei é que todas as partes empenhadas na presente

guerra, sem exceptuar alguma, achem no futuro tractado da paza sua

¡acionavel satisfaz-ção; n - e este o 7°: « Logo que se estabeleceram as
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todas as pretenções dos príncipes que eritráráo na presente guerra. e não

se omittirá cousu alguma, para que se regrem eterminem á satislacfjo de

todos. » Tarouca, tom. 2° pag. 465, 1:67.

De ordem da rainha, communicou Mylord Dartmouth os artigos preli

minares da França ao embaixador de Portugal em Londres, D. Luiz da

Cunha, em carta de 20 daquelle mesmo mez. Respondeu-lhe D. Luiz da

Cunha no dia 26, ponderando o vago de semelhantes expressões de segu

rança; e em 1h de Dezembro do mesmo anno, apresentou á rainha de

Inglaterra uma Memoria, em que lhe dizia: ‹‹ Tenho ordem de el-rei meu

amo para pedir a Vossa Magestade de recommendar mui particularmente

nas instrucções que der aos seus plenipoteiiciarios ao congresso de Utrecht,

os pontos seguintes... art. 5° : Pelo que respeita á el-rei de França, este

principe deverá tambem ceder á el-rei de Portugal. mediante os rigorosos

níficios de Vossa Magestade. o direito que pretende ter sobre as terras do

Gabo do Norte, situadas entre o Rio do Amazonas, e o de Vicente Pinzon,

a lim que el-rei de Portugal, e seus sirccesstires, as go/.ein para sempre,

não obstante qualquer tractado provisional feito entre as duas coroas. ››

Tarouca, tom. 2» pag. 468, N59, 524.

E quando partio para Utrecht o Bispo de Bristol. primeiro plenipoten

ciario da Grãa-Bretanha, levou comsigo um papel deste theor: ‹‹ Aponta

mentos que se derão ao Bispo de Bristol sobre as nossas pretenções, para

sua lembrança. » Pede-se, quanto á França, a cessão das terras chamadas

do Cabo (lo Norte, situadas entre os Rios do Amazonas e de Vicente Piuzon,

e pertencentes ao estado do Maranhão, de que Portugal esteve sempre de

posse, e sobre us quaes se fez um tractado provisional no anno de 1700,

com a occasião de algumas disputas que ali sobrevierão, e por elle demo

lirão os portuguezes os fortes que ali- havião fabricado. Tambem se pede

Ique a França ceda todo o direito que pretende ter sobre as ditas terras

o Cabo do Norte, como sobre qualquer outro paiz do dominio de Por

tugal. » Tarouca. tom. 3° pag. 355.

191. Em terceiro lugar. Aberto o congresso de Utrecht a 29 de Janeiro

de 1712. apresentou o primeiro plenipotenciario da França, no dia 5 de

Fevereiro, um papel com este titulo. ‹‹ Explicação especilicada dos offe

recimentos de França para a paz geral, á satisfacção de todos os interessa

dos na presente guerra ; ›› e deste papel se derão cópias aos ministros dos

alliados, para o examinarem, e responderem, marcando-se para este elfeitov

o dia ä de Março. Erão 17 artigos, e este o penultimo: ‹‹ As cousas de

Portugal em Europa serão restabelecidas, e ficaráõ no mesmo estado em

que se acbavão antes da guerra, assim a respeito de França, como de

Hespanha ; e quanto aos dominios da America, se sobre elles ha alguma

dilferença, esta se tractará de ajustar amigavelrnente. n Tarouca, tom. 3»

pag. 89, 93. Journal de Verdun, 1712, pag. 281;.

Não quadrou o artigo ao plenipotenciario Portuguez, conde de Tarouca,

que ainda então estava desacompanhado de D. Luiz da Cunha ; e quando

chegou o dia aprazado, 5 de Março de 1712, apresentou pela sua parte o
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seguinte papel: ‹‹ Pretenções especificas do serenissimo, e muito poderoso

roide Portugal. S. M. Portugueza, totalmente convencido de que as cousas

de Portugal não poderião ficar em segurança, sem que todos e cada um

dos dominios, de que se compunha a monarchia de Hespanba no tempo

de Carlos ll rei Catholico sejño inteiramente restituidos á casa da Austria :

-to Pede que toda a monarchia de Hespanha, comprehendeiitlo nella

as Indias Occidentaes, seja concedida ao screnissimo e potentissiino prin

cipe Leopoldo imperador dos Romanos, excepto as cidades, burgos,

fortalezas, villagens, territorios, campos, e direitos, assim em Europa,

como em America, de que se conveio entre 0 serenissimo e potentissimo

principe Leopoldo imperador dos Romanos, e o serenissimo c potentissimo

principe D. Pedro ll rei de Portugal, e os mais alliados, que ellas serão

cedidas e dadas para sempre á S. R. M. Portugueza ; excepto tambem o

que foi promettido aos mais alliados.-2° Que França llie ceda para

sempre, e aos outros reis de Portugal seus surcessores, todo o direito que

ella pretende ter sobre as terras do promontorio Septentrional, commu

mente chamadas do Cabo do Norte. pertencentes e debaixo da jurisdicção

do estado do Maranhão. e situadas entre os Bios do Amazonas, e de Vicente

Pinzon. não obstante todo o tractado provisional. ou decisivo, que sobre

a sua posse se tenha feito, e sobre o direito das ditas terras: como tambem

França cederá todo e qualquer outro direito que pretenda tcr sobre os mais

dominios da monarchia de Portugal. - 3° Sua dita Magestzide Portnguera

se reservao direito de se explicar mais amplamente, no curso do congresso,

sobre as ditas pretençoes. - 'v' Tambem em conformidade das suas al

lianças, insiste em que a França acorde a todos e cada um dos altos al
liados, uma justa e racionavel satisfacção, lsobre o que lhe pedem. - 5

Finalmente insiste, que França de tambem uma justa e racionavel satis

facçâo a todos os amigos de Sua dita Magestade,dos quaes se fará menção

no curso do tractado, de todas as perdas e damnos que França lhes deu.

-Feito em Utrecbt aos 5 de Março de 1712. J. conde de Tarouca. ››

Edicção original de Utrecbt, em Barbosa Machado, collecção dos tractados

de pazes, tom. 2°; latim e francez. Memorias de Lamberty, tom. 7° pag.

lt3; latim e francez. Tarouca, tom. 3°, pag. 135, em portuguez. Note-se

que o segundo destes artigos do plenipotenciario de Portugal é cópia fiel

do art. 22 da liga offensiva de 1703.

192. Em quarto lugar. lmpossibilitou a Grãa-Bretanha os arts. 1°, 4

e 5° das pretençzõos de Portugal. Restava unicamenteodas terras da Guyana:

e poder-se-ha presumir que até a esse mesmo se llie atravessasse ? - Tão

longe esteve de se desdourar com semelhante excesso de ingratidão, que

foi neste ponto líberalissima, como passamos a ver.

193. Em quinto lugar. O tractado de Utrecht foi dictado pelos pleni

potenciarios de Portugal.

Acha-se no tom. 3° do conde de Tarouca, pag. 587-6tl. um docu

mento com este titulo: a Plano para otractado da paz com França. Feito

em Utrecht a 20 de Março de 1713. a E' em duas columnas em cada pa

gina: na da direita está o plano, e na da esquerda-observações do trac
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indo. Ora este plano é tal qual otractado definitivo de 11 de Abril, salvas

muito leves ditlereiiças, nenhuma das quaes atfecta o art. 8o: e as obser

vações marginaes mostrão que era obra dos plenipotenciarios Portuguezes.

Bastaráõ por prova as primeiras palavras da nota ao art. 7°: « Ordenando

as nossas instrucçöes,que procurussemosestabelecer o tractado com a França

em 1667, que não teve etTeito, tiramos delle para lançar neste trantado

tudo o que nos era util, e calámos a clausula de que se acordariãti a

França ns mesmos privilegins que tem Hollanda e Inglaterra. por nos ser

mui onerosa. ›› - A nota ao art. 8° .é esta: a Esperamos que neste artigo,

e no immediato. não esqaecessem algumas das clausulas que lhe podem

dar mais força e validade. »

Nem é de estranhar que coubesse aos plenipotenciarios Portuguezes esta

honra insigne ; pois naquelle congresso universal da Euro; a figurou Por

tugal com muita distincção, nas pessoas do conde de Tarouca, e D. Luiz da

Cunha. Veja-se o que diz Lamberty. no tom. 9°, pag. 125. das suas memo

rias para servirem á historia do seculo 18. ' Depois que os plenipotenciarios

de Portugal eoncluirão as suas iiegociações em Utrecht, despedirão-se dos

magistrados daquella cidade. Assentarernos aqui o que se passou nesta oc

casião,inserindo um extracto do registro municipal deUtrecht, porque mos

trão, de urna parte, a curtezania e boa ordem dos ditos magistrados, e de

outra parte, o merecimento dos ditos plenipotonciarios.

194. Em sexto lugar. Os negociadores do tractado de Utreclit. tanto os

Portuguezes, como os Francezes, estavâo perfeitamente instruídos das ne

gociações anteriores.

Por parte de Portugal. o conde de Tarouca, João Gomes da Silva, era

filho de Manoel Telles da Silva,primeiro marquez de Alegrete, o qual en

trára nas conferencias para o tractado de 1700, e assiguára os de 1701

e 1703. E estava de ministro em Londres, naquella corte donde partia o

impulso, Joseph da Cunha Brochado, que nos deixou elle proprio um pu

-blico testemunho da sua esclarecida ingerencia em todas aquellas occasiões,

em um discurso recitado perante o Sr. D. João V. em 22 de, Outubro

de 1722, e impresso no tom. 2° da Collecção da Academia Real da Historia

Portugueza. a Os tractados pois que faráö maior volume. . .. serão os que se

oelebrárão .depois do anno de 1650. Entre todos não fizerão menos gloria

a Vossa Magestade os tractados de paz ajustados no ,famoso congresso de

Utrecht com as duas coroas de França e de Castella. Em o tempo da (acção

destes dous ultimos tractados,e nos precedentes. que tizemos com a izoróa

de França sobre as terras do Maranhão, garantia do tractado da partilha,

de liga e garantia sobre a nova suecessão deCastella pelo testamento de

el-rei Carlos ll, e de outros ajustes menos geraes, mas tambem importan

tes. assisti eu como ministro representatite de Vossa Magestade nas duas

cortes, Paris e Londres. e se não tive a honra de ser dos grandes iniuistros.

que prudentemente os delinearão, e concluirão, servi ao menos para moer

as cores, com que se pintárão. v

Por parte da França, era primeiro plenipotenciario aquelle mesmo que

.tentara em 1710.as negociações de .Gertriiy-denberg, ¬ o maroçtml da Hu

io
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-xellesz e ainda era primeiro ministro e secretario de Estado aquelle mesmo

-marquez de Torcy, que emprehendera em 1709 as negociações da Hays,

ã qpãogi oceupava a mesma dignidade quando se entabolou o tractado

e .

195. Em setimo lugar. Tanto é indubitavel que o tractado de Utrecht.

cidade da Hollanda, foi modelado pelo de e de Março de 1700, que este

Itractado fundamentaLsegundo as citações do Sr. visconde de Santarém, não

existe fóra de Lisboa senão na capital da Hollanda.

196. Em oitavo e ultimo lugar. O proprio tractado de Utrecht refere-se

formalmente ao de k de Março de 1700.

Art. 9° u Em conse uencia do artigo precedente, podera Sua Magestade

Portugueza fazer reedi r os fortes de Araguari, e Cansaú ou Mauapá.

e os mais que forão demolidos em execução do tractado provisional feito

em Lisboa aos h de Março de 1700,entre Sua Magestade Cbristianissima. e

Sua Magestade Portugueza et-rei D. Pedro Il de gloriosa memoria: o qual

iractado provisioual em virtude deste tica nullo, e de nenhum vigor... . . a

12" e umaio lucro.

197. A propria França reconheceu plenamente, que o art. 8° do tractado

de Utrecht fixou por limite Septentrional do Brasil o Oyapock.

198. Com elleito, sendo que desde 1691 pretendião os governadores de

Cayena entranhar-se até o Amazonas. nada intentárzio por muitos annos,

depois do tractado de Utrecht. Assim o affirma Berredolšovernára este es

criptor o Estado do Maranhão e Grãa-Pará desde Junho de 1718 até Julho

de 1722; eali se demorou ainda perto de um anno, depois de rendido, a

, colligir materiaes para os seus Annaes Historicoa: de sorte que se recolheu

'por nteiado de 1723. Pois eis aqui o que elle declara nos §§ 1h71 e 16.72:

‹‹ Ainda o novo anno de 1711» achou no Pará o governador Christovâo da

Costa Freire occupado todo nos interesses publicos da Capitania; mas des

embaraçado destas de dencias,depois de nove mezes partzo para a cidade

de S. Luiz no dia 19 mutubro. Com a felicidade da viagem teve tambem

Christovão da Costa a de receber a ractifieatyâo do tractado de Utrecht. con.

cluido em 11 de Abril do anno passado; e corno comprehendia a renuncia

de el-rei Christianissimo do direita que queria ter na parte do Norte do

grande Rio do Amazonas, cessárão para sempre as pretenções injustas

daquella monarchia. ››

199. Desavindas as duas cortes, pela referida occurreneia do Abbade de

Livri, e resolvendo a França cobrir com um forte a sua fronteira da Guyana,

onde foi que o levantou ?-Na margem esquerda do Oyapock. Revela-nos

Iesta circumstancia' importante o Padre Fauque, em uma carta escripta de

Cayena a S7 de Dezembro de 17th, e impressa em 17t0 na 27' eolleeçãe

das Cartas Edifieaates e Curiosas dos niissionarios da Companhia da Jesus.

Narra o Padre, como testemunha presencial, a interpresa e incendio daquelf

le forte pelos lnglezes na noite de 10 para 11 de Novembro de 17th; e

eenclue com os seguintes termos. na pag. 276 r _‹‹ Este forte que acabamos
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de perder, foi construido em 1725 no tempo do fslleeido Sr. de Orvilliers,

governador desta Colonia ; de sorte que só durou dezenove annos. n

200. Mas aqui tei_nos mais que tudm-reconhecimeatos explícitos.

Primeiro reconhecimento. No mesmo anno de 1725 em quese fortifica

va o Oyapock, esteve em Cayena o cavalleiro Des Marchais, commandaiite

de um dos navios da companhia das Indias; informou-se de tudo quanto

interessava a Guyana Franceza, e o assentou na relação da sua viagem, pu

blicada por Labat. Pois aqui está o tom. 3° pag.71› e75: ‹‹ Os limites das

terras que a Colouia de Cayena occupava outr'ora na terra firme, erão muito

mais afastados da Ilha de Cayena, que podemos considerar corno centro,

do que são boje em dia. 0 seu limite da banda de Leste era o Cabo do

Norte, ou antes o liio Amazonas ; e da banda do Oeste era o Rio Pária: o

que fazia perto de quatrocentas leg-nas de costa. Porém os Portuguezes pela

banda de Leste, e os Hollandezes pela de Oeste, nos tem eucurtado muito

ambos estes limites. Ninguem nol-os disputava em 1635, quando pela pri

meira vez nos estabeleceinos em Cayena. Mas tendo os Portuguezes esten

dido as suas colonias do Brasil até o Rio do Amazonas, e achando que as

ilhas. que estão na fÓz daquelle grande rio, erão boas e muito á sua conve

niencia, estabelecerão-se ali. Atravessárão depois o rio, e achando a mar

gem da banda da Guyana carregada de grandes lorestas de cacáozeiros

naturaes, apoderárão-se della, e construirão fortes para segurarem a

As desordens amntecidas nesta Colonia desde 1635 até 1665....

derâo aos Portuguezes todo o tempo necessario para se firmaram nas terras

que nos tinhão tirado ao Norte do Amazonas , não foi possivel aos governa

dores de Cayena fazer-lhes repassar este rio. Forão continuamente ganhandoV

terreno, e por fim nos levarão até o Cabo de Orange. pag. 76: A nossal

fronteira, da banda de Leste, é pois actualmente o Cabo de Orange. ››

Outro reconhecimento. Em 13 de Agosto de 1726. No mesmo Labat.

tom. b,pag. 510 e 519.: Carta do Padre Lombard,que era geral dos missio

pariosda Companhia deJesusna Guyana Franceza,segundo :ele na pag. M5;

e que ali residia desde o anno de 1709, como consta da pag. 529. Trata

largamentedo Oyapoclna quem até da o mesmo nome do tractado-de Utrecht

Yapok; e remove qualquer duvida sobre a identidade deste rio, com a

declaração duas vezes repetida de ser seu mnlluente o Rio Camopy. Pois

começa a passagem do Padre Lombard por estas formaes palavras, para nós

memorandas: Estande-se o governo de Guyana desde o Rio de Harem' atd

ado Yapok.

20t . Podemos portanto exclamar : acabarão-setas incertezas, o Oyapock

é nosso.

Confiemos agora na França: nessa nação humanitaria,qua, tendo titulos

incomparaveis ¡irrra se ufanar do predomínio das armass preza-se antes dos

incentivos da palavra, não da palavra rispida, ou floridamente esteriLrnas”

da palavra viviiica, transfigurantemente luminosa, e transubstaneialmeiite

regeneradora, da palavra symbolo da razão celeste: nessa- nação ChristieJ

nissima, que, em vez de cevar-se na visão horrifera do Deos das Batalhas.

adora no Creador aquella formula esplendida-Que o Vaiino se fez homem.
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Oompendio historico do occorrido na demarcação dos limi

tes do Brasil do lado da Guyana Pranceza, pelo conse

lheiro Manoel Jose Maria da Gosta e Sá, ofierecido a

S. M. o Imperador o Sr. D. Pedro II.

l- Assim que o Brasil foi conhecido tractárão as nações marítimas da

Europa de haver parte do seu territorio. empregando para isso, com os

pretextos mais capciosos força dissimulada. e descoberta. Bepulsadas cons

tantemente suas tentativas, a perseverante politica, guiada pelo melhor

conselho. obteve por tim.que o Brasil na sua integridade fosse reconhecido

á angustissima casa de Bragança. (1)

2° Mas nenhum tal reconhecimento, nem os gloriosos factosque o pro

moverão,e sãoconstantes dos dous primeiros seculos da Historia do Brasil,

obstarão a que, pelo modo mais insidioso, se continuasse a fermentar;

por todos os modos possiveis o projecto de adquirir posse de alguma porção

do Brasil. antes se provocava com triplicada força,em razão das riquezas,

que de dia para dia se lhe manifestavão mais, valor da sua importante

jiosição, e iugressmqiie se verilicava para a cornmunicação geral de toda

America Meridional. (9) Tal projecto porém foi sempre paralisado em seu

elfeito pelos conselhos da mais consumnda prudencia, e allvertida politica.

que ainda agora subministra salutares dictames, e veliementes prevenções

aos conselhos do supremo governo do Brasil. não obstante toda a elevação

da sua actual catbegorime as relações em que se acha estabelecida.

3° A França que havia tido a parte mais activa nas mencionadas ten

tativas de senhorear importantes territorios do Brasil, por circumstancias

especiaes, pode continuar abertamente na veriticaçãode semelhante projecto.

pelas proporções que para elle lhe ficou facilitando o estabelecimento que

ficou tendo da llha de Cayena, o pequeno territorio que lhe era

adjacente.

PROJECTO DOS FRANCEZES SOBRE O RIO DO LIIAZONAS.

li' Ilavia a entrepresa dos Francezes, para o seu estabelecimento do

Maranhão, sido desbaratada pelo modo mais glorioso, como se rnostra da

sua historia, e particularmente se comprova do manuscripto da jornada

 

(f Os tratados com Inglaterra de 23 dc Junho de 1661, com os Estados Gerwes du

pr vincias da Hollanda de tt de Agosto doruesrno anno. e de 31 de Julho de 1669, com

a Franca de 1662. e 31 de Março de 1667. com a Hespanha de 13 de Fevereiro de 1668,

garantidos e racttficados em toda a sua plena força, pelos quaes depois se concluirão

no celebre congresso de Utrecht de 1715

(2) As justas apprehensões do ministerio a este respeito provio-se até da farta con

fidcriciaLque o ministro Martinho de Mello e Castro,da repartição do Ultramar escre

via no rninistro visconde de Villa Nova da Cerveira. que depois foi niarquel de Ponte

do Lima, em data de 22 de Setembro de 1787, e que vai junta por iopia debaixo

do n. l.
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do .llsiraiilião feito no anno de IGN. que Joaquim José da Costa e Sá apre

sentou. e iinprimio iia academia real das scieiicias de Lisboa, e que a mes

nia iicaileinia fez publicar noanno de 1812, formando o n. li' ‹lo tom. 1° da

sua cnllecçáo de noticias para a historia e geogliphia das nações ultrama

rinas ; mas se. conseguido aquelle triumpho. ficou evidente tão injusta

aiçgressãopor ella ficárao adquirindo os Franoezes especial e certo coiihe

cimento do famigerado Rio do Amazonas. e suas grandes riqnoziisJigiiran

do-se-lhe. como na verdade o é. o centro mais proporcionado para se

constituir o rnaior emporio do globo. Inceiitivo poderoso para se desejar

e pretender a sua acquisiçiio a todo o ciisto,o que tanto se avivava nas pu

blicações dos seus exploradores, promovidos Pelo proprio governo de Fran

ça.como necessario estímulo e fomento dos seus subsequentes projectos. (1)

5" U Rio de Vicente Pinzon era 0 limite do lado do Norte do vasto territo

rio do Brasil. reconhecido pelo padrão. que por mandado do imperador

Carlos V ahi se levantou no anno de 1524 (2).

6° Ao Norte deste rio está situada a Ilha de Cayena, que compensando

a iiialignidade do clima insalubre com as vantajosas proporções do seu

excellente porto. sendo desprewado e entregue a perfeito abandono pelos

Castelhanos, depois de ter tido o seu estabelecimento, corrido varia fortuna

em differentes nações foi avaliado pela corte de Versalhes como ajustado

em todas as suas r-ircumstancias para servir de base á posse. e senhorio que

emprehendia. de todo o extenso paiz, que daquella ilha discorre até á

margem Septentrioriiil do Rio do Amazonas que desse modo lhe liirava pres

tando a segura opportunidade de suas interessantes communicações para

a fazer participante de todo o commercio e riqueza. tanto do Brasil como

das possessões llespanholas da America Meridional. `

ESTABELECEM-SE OS FRANCEZES NA ILHA DE CAYEXA.

7° Com o intuito em tão grande projecto ordenou a mesma corte de

Versalliesmma grande expedição cominaiidada pelo conde de Edrées, que

 

(1) Por exemplo a a Histoire de Ia Mission des Pares ciipucins en I'Isl‹: de Mara

guiii et torres rirconvoisiiies- relation de Ia grande rivière des Ainalones, par Ie comte

Pagou, i› no tom. 3° do Msrcurio Froncez. impres=o em Cologne no anno de 1617: o

artigo assaz significativo intitulado: Suit da Ffliuoire de Fougiuta regem-e de la rain:

Marie da bladicis. Por isso foi assentado nos conselhos de Portugale Hespõinba suppri

mir toda a inaior noticia do Rio do Anialonas, motivo Porque são da mais extrema

raridade as duis obras seguintes: Nuovo descobrimento dal gran Rio do Amazonas por

Cristooalda Acand. Em Madrid cn Ia iinprcnta del reyno, 1641 em 5°. que não so foi

suppriiiiido. mas ainda destruídos na totalidade os seus exemplares: e a Relação Sum

maría do Maranhão, dirigido ao: pobres data reino por Simão Estaço da Silveira,

«pitio na conquista do dito paiz. Lisboi 1621, foi do mesmo modo iiiandada reco

lher, e assiiiioutros.

(2) Veja-se Bernardo Pereira de Berredo, Annaes liiiituricos do Estado do Mira

nbío. liv. 1°. § 13 e 11, e especialmente a iiieiiioria que o Dr. Alexandre Roilriäufi

Ferreira escreveu. sobre a propriedade, e posse da coroa de Portugal íis terras do Cabo

do Norte. c qu: por cópia serve de documento ii. 2 coziiprovativo a este Compendio

Historico.
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aos 19 de Dezembro de 1676 tomou possa da mencionada Ilha de Cayena.

a qual nas succossivas negociações de paz de Nimegue nos annos de 1678

a 1679, fez que sua posse lhe tosse solemnemente reconhecida.

8 'franslusiño na corta de Lisboa os pensamentos da de França.

e na commissão de aecommodar os albomws do Maranhão com que

para ali mandou o General Gomes Freire de Andrada. fez-lhe as competen

tes recommendações de prevenção a um tal accidente, e justificadas do

mui nesessarias, e opporlunas com o aprisionamento de varios Francezes,

que huvião já descido a explorar, e adiantar o estabelecimento nas terras

que pertoucião, e erão proprias do estudo do Grãa-Pará.

9° Restituidos pelo modo mais generoso os ditos prisioneiros, passou

logo aquelle generaLa traçar o plano de embaraçar quanto fosse possivel

tão imminente e prejudicial invasão: ao que pareceu accommodad-o e idoneo

restabelecermos em nossa deieza as mesmas praças e' fortalezas que os

lnglezes,e Hollandezes havião levantado para nos aggredir com suas inva

sões desde a referida liha de Cayena, e que sendo rendidas pelo nosso

valor. havião sido depois por nós mesmos dcmolidas, como tudo se depre

hende da carta Iégia de 21 de Dezembro de 1686. juntoI por cópia debaixo

do n. 3, que melhor corrobora quanto a este respeito dizem os Historiado

res Bernardo Pereira de Berredo, e Fr Domingos Teixeira. (1)

rnntcmos nas nvvisõss nos rnancazas.

10.. O marquez de Ferrol, que havia succedido ao conde Destrées no

governo de Cayena, não tardou em se oppor, vindo em pessoa vender

por interpreza a Fortaleza do Cubo do Norte, que hnvião edificado e guar

necido com o titulo da invocação de Santo Antonio de Macapänmas resgatada

sem nenhuma tardança pela diligencia, e valor da tropa do Pará, deixou

neste successo aberta a desintelligencia entre us duas cortes de Lisboa in

justamente oliendida, e do Paris, sem a menor sombra da motivo aggres

Sora 2 .

11(. èelizmente a esta desinteligencia atalhava todo o progresso a per-_

' ple`xidade,que se apoderava do governo de França pela face que ião toman

do os negocios da Europa; pois. se por uma parte tinha sido promovida

pelo desejo de satisfazer ao grande interesse de realizar tamanho projecto,

agora' complicaria por elle excessivamente os embaraços. que começavão

a lhe surgir de toda a parte; pelo que, deiTeri-b para melhor ensejo, era,

não só partido de prudencia, mas de convenieucia para conseguir seu efleito -,

________¡___.___fi__`-__-fl__fl__-_'_'_

(1) O 1° no liv. 19 e S0 dos Armas! Historico: do Estado do Maranhio: o o 2° no

tom. 2° da vida de Gomes Freire de Andrada.

(2) Vejio-se os citados historiadores, e ao memorias que sobre os direitos de Portu

galeabalmente escreveu o conde da Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes, o o genu

ral Gomes Freire de Andrada, e que receio não possão irjuntas por cópia a esvetraba

Ibo. A memoria do segundo vens compendiada a pag. bot do tom. 2° da sua historia

por Fr. Domingos 'Ieixeirm e
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termo dilaterio não menos util ás circnmstancias de Portugal, que tambem

ganhava sempre a esperança de melhoranpela variação dos tempos contra

a forçtnque llie fazia a França. Portanto convierão os dous governos. em

adoptar o mesmo arbítrio em que vinte annos arites,se havia deflerido a des

inteligencia sobrevinda entre Portugal e Hespanba. sobre os limites no Sul

do Brasil, celebrando-se a b de Março de 1700, entre os dous Estados um

tractado provisionaLe suspensivo em 12 artigos,para que emquanto decidi

damente se não determinava o direito das ditas coroas, se podesse evitar

todos os motivos,que podião causar a discordia. e perturbação entre seus

respectivos vassallos, determinando-se pelo art. 1° a evacuação e demo

lição pelos Portuguezes dos fortes Araguari, a de Comay no lllassapá

(Macapá) e quaesqucr outros, que liouvessemos construído na margem

do Amazonas, para o lado do Cabo do Norte, qua igualmente deverião

cvacuar todos os seus territorio: até a foz do Rio Uyapock ou de

Vicente Pinzon, 2° que nem os Portuguezes, nem os Francezøs po

deriào occupar as ditas terras, nem os fortes mencionados, que, fi

cando em suspensão de posse de ambas as corôas, nellas não se poderia

fazer algumas habitações, ou ft-itorias de qualquer qualidade que fosse,

3° que as altléas e nações dos Indios dentro dos limites apontados fica

rião no mesmo estadomtc: Dcterminando-sc pelo art. 1i° que os Franceses

podcrião entrar' pelas terras dos ditos limites até ao Amazonas, c o:

Portuguezes tambem ate' a margem do rio e costa do mar. sendo (note-se

isto porque aliás se rocommenda nas actuaes occurrencias) a entrada dos

Francezes pelas ditas terras. que ficão para a parte da Cayena, e não por

outra parte. E serido os mais para regular a restituição de prisioneiros,

e evitar a discordia entre os vassallos das duas respectivas coroas,e suas

autoridades nas ditas terras, informações que dentro do anno se devem

apresentar para o ajuste delinitivo,se dispõe pelo art. 10, que, por quanto

este tractado c' sómente provisionahe suspensivo se não adquirirá por vir

tude delle, ou de algumas de suas clausulamcondicçães ou declarações, di

reito alqummem a umamem a outra parte,em ordem á posae,e proprieda

de das ditas terras.que por elle se mandãmficar em suspensão ; como tudo

devidamente se vê da cópia do mesmo tractado por extenso, que vai debai

xo do n. Iv(t).

12. Prolicuo em todo o sentido foi para Portugal este tractadmporquan

to, desarmando a força,que nos fazia a França, e a que nao correspondião

nossas proporções. desamparadas de suas allianças. as vicissitudes politi

cas immediatamente tios favorecerãmcom suas differentes combinações,

assaz urgentes. quando Mr.de Roueillc embaixador de França em Portugal,

e que negociou o dito tractado em Lisboa,no calor das discussões descubrio.

que as pretenções da sua corte se cstendião ao mesmo porto,e cidade do

Rio de Janeiro, e de todas as terras,que erão do seu governo, descoberta

(t) Documento n. b do livro respectivo.
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imprirtantissiinagid) que motivando as mais justas apprelioiisfiesdicou pro

xoi-arido do nosso governo advertencias de cautela, que, com as ideas de

uma semelhante aggressão, imperrosamente ficávâo recommendando. E'

de advertir, que por este mesmo tractado provisional se olirigarâo os dous

re-spec-tivos governos á procurar todas as informaçoes, e noções do paiz em

questão, até ao firn do aniio seguinte, para á vista do seu resultado se en

trar. e convir n'um final ajuste.

13 t) sucr-esso nesse mesmo anno de 1700 da morto de Carlos ll de

Hespanha, declarando por testamento sen herdeiro e Successor de seus esta

dos, a Filippe, duque de Anjou. neto de Luiz XIV, poz a França no neces

sario empenho de contractar a oppnsiçãoque se llie movia com a alliança de

Portugal, que da sua parte não se descuidou de aproveitar uma tal opportu

nidade em beneficio das referidas c‹›ntestaçócs,sobre a posse das terras do

Cabo do Norte rio Amazonas. E pactuando-se a dita alliariça n'uiri tractado

assignado aos 18 de .Iunlio do anno seguinte de 1701 .com o iiiesmo Roeílle.

que havia concluido o antecedente provisioiial, e suspensivo iiclle pelo

art. 15, foi accordado (2).

'rnAcrAno ni: ALLiAxg-A nr: 18 n: :cano na 1701.

u Para cessar toda causa de controversia entre os vassallos da coroa de

Francine de Portugal, entre os quaes Suas Magestades querem .que liaja toda

a boa lcmliás boa correspondencia, e amizude,que ha entre as duas coroas,

a qual não nermitttuque se deixe subsistir oecasião alguma de dilferenga,

e de iiienos boa iritelligencia que possa fazer conceber a seus iiiiiiiigns al

guma esperança mal fundada,querein Suas Magestatles que o tractado prnv i

sionaLconcluido em i de lllurço de 1700, sobre a posse das terras do Cabo

do Norte. confinantf' com o Rio Amazonas. seja e fique daqui ein dian

te,como tractado definitivo, e perpetuo para senipre. n

Tendo-se pelos arts. 1.2.3, l» e 5 obrigado a Françaji garantia dos domi

nios da corôa de PortugaLe que equivalia á renuncia de suas pretenqões a

territorios do Brasil.

1h. E' com tudo evidente,que, 1° o accordado no art. 15, que fica

transcripto, era demonstradamente insufficiente ao tcrmo.que convinlia ti

vessem as contestações excitadas sobre a propriedade, e posse das terras

appellidadas do Cabo do Norte : 2° que assim mesmo elle só tinha por unica

garantia a propria França, sempre interessada em lhe obstar, quando em

terceiro e ultimo lugar, tamanha força adquirirão as duvidas sobre a sua

sinceridade,e boa Íé,de que nesta mesma negociação se tinhão colliido não

poucos iiidicios; não sendo natural que a l‹`rança,por ella immediaturnente

 

(t) Vejio-oe. entre outros documentos as iiistrucções dadas ao conde de Tarouca,parl

ir tractor da paz no congresso de Utrecbt.

(2) Pela importancia que este,e os dous seguintes tractadofique se refereniJem para

a presente contestação, julgo conveniente junta-los por cflpia, na sua integra debaixo

dos ns' 5, 6 e7.



desislisse das ideas que Romi/Ie, no calor das discussões descubrío. o que

erão deduzidas do plano formal, que ficaria por agora suspenso, mas de

nenhum modo se podia facilmente eonoebenque fosse inteiramente aban

donado.por aquella nação. Razões todas de maior pezo e gravidade, que.

mostrando illusoria tal alliança, desvanecião todas as suas garantias,e van

tagensil).

'raacraoos cuauanos na oaaxor: aLLiaaça con o rursaaoor. na ALLsxaNim

e Nações Maairuus, INGLATERRA, E uoLLANnA oe 1703.

15. Por isso substituída logo que foi no anno de 1703, pela das nações

oomprehendidas na chamada grande alliançzi, se assentou: '

1° Em terminar o direito não só das terras do Cabo do Norte, mas em

' obter uma garantia á renuncia formal da França,á navegação do Amazonas.

2° lncluir debaixo de semelhante garantiamos melhores e mais expressivos

termos, a defesa e integridade dos dominios da corõa de Portugal. salvando

por semelhante garantia os territorios do Brasil das usurpnções. que lhe

estavão imminentes.e se lhe ameaçavão pelas revelações obtidas de Roueille.

e de outras nações ainda mais positivas e conclndentes, salvando-se

com toda a diligencia o Brasil de correr a sorte,que havião tido os estabe

lecimentos Portuguezes na Asia; isto é. de ser retalhado e dividido em

taes usurpações. que provocarizi ao depois outras muitas, que farizio do seu

territorio um fragmento cortado na imidadefialto de força. eda devida con

sistencia. 3" Obrigar com a mesma garantia as nações, que aprestavão. e

que para os seus elfeitos se compromettiãma abster-se por algum modo dos

projectos cavilosos. que tinhão ricerca do Brasil, analogos aos da França

a que, pelas obrigações que contrahião decentemente mais se não podiíio

ahalançar.

16. Assim pois, pelo art. 22 do tractado de allianqa olfensiira e defen

siva,entre as cortes do Imperio,de lnglaterra,dos listados Geraes.dos Paizes

Baixos~Unidos, e a de Portugal, foi mui expressa e positivamente estipu

lado: ‹‹ Não se fará a paz com el-rei Christianissimo, só em elle aban

donando todo o direito,que pretende ter ásterras adjacentes ao Cabo do Norte,

e aos territorios juntos á Capitania do Maranhão, que ficão entre o ltio

do Amazonas, e o de Vicente Pinzon, não obstante qualquer tractado, ou

provisional ou decisivo, feito entre Sua Magestade el-rei de Portugal,

e o dito rei Christiauissimo a respeito da posse e direito aos ditos territo

rios»

Tendo-se pelo art. 18 deste mesmo tractado. compromettido as ditas

nações á defesa dos dominios,e territorios ultramarinos de Portugal.

E tendo-se na referida data de t6 de Maio de 1703, assignado outro

 

(1) A esta: razões todas, ainda accresceu uma mais clllcaz e ponderou; foi o pro

jgçzn de indemnisação a Hespanha da perda dos Paizcs Baixos corri a conquista dePor

augal. a Veja-se Robinèt llfclfonnaire Universe! dos sciences mornlel et cconomiqucs;

ou Biblioteque de l'ho|mne d'Eta|, etc. Vol. 29 pag. 672 article Utravht. u

ll
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tractudo pt-rjictiio da liga ollcnsiva entre Portugal, Inglaterra, e Hollanda no

art. se estipulou:

a Que fazendo-se guerra a Portugal nas suas conquistas, e dominios

pelos ditos reis de Castella e França. em qualquer delles, ou tendo sua

.llliigestzide de Portugal noticia,quea querem fazer, daráõ as ditas potencias

de Inglaterra e Hollanda a Sua Magestaile de Portugal todos os navios do

guerra. que fôreiii competentes, e respectivos aos ditos inimigos, e ainda

superiores. de maneira, que não só lhe possão fazer opposiçño, mas ainda

'impedir a tal guerra, ou invasão por todo o te|npo.que a guerra durar, ou

a occasizio o pedir. e occupando os ininiigos nas ditas conquistam: domi

nios alguma praça. ou sitio em que se fortiliquein, continuarêiõ estes soc

corros até. que integralmente se recupere a dita praça. ou sitios. e mais

¡iraças e sitios,que fôrem tomados. ››

17. Consolidado assim do modo mais formal. firme c valioso pelo pleno

rcconheciinento, e mutua garantia das nações, o direito da propriedade e

posse das terras ditas do Cabo do Norte, e a preservação do Brasil de todo

o ataque, conquista ou usurpziçño dos outros seus territorios para os even

tos da guerra,que se seguir a senielliaiite alliança. e ajustes e tractados de

|›a7..qiie a tcrminassem; com sollitritiiile e prevenção não menos cauta a

isso ainda se procurou recorrer cm todas as negociaçõesque se lhe seguirão.

e lindárão com a paz proclamada em Ulreclit. no anno de 1715, de que os

accordos ainda constituem subsistentes principios do direito publico.

18. l~`oi assim,que nas iristrucções dadas ao conde de 'farouca em 18 e

30 de Julho. e 6 de Agosto de 1709. e a l). Luiz da Cunha em 27 de De

zemliro de 1711. (t) respostas e oflicios instructivos, que se passarão em

i-onseqnciit-.ia de varias reflexões, e instancias.qtie fizerão sobre os artigos

das ditas instrucçõcs, o importante objecto da demarcação dos limites da

Guyana Franceza,com o Brasil, e o reconhecimento da propriedade,e posso

das terras do Cabo do Norte pela corte de PortugaLteve toda a urgente

recommendação e devida prevenção. contrastando-se com opportunas pro

videncias os insidiosos projectos, que a França nutria sobre este rico

continente. E effectivamente o zelo, dexteridade, penetraçãme maior saber

de tão conspicuos negociadores, vencendo as difficuldades de tibieza, sub‹

tracção. e até duplicidade dos proprios alliados, e manifesta opposição,

cstratagemas, e subterfugios dos opponentes, (2) conseguirão por fim de

 

(1) Nn1' vol. das obras ineditas do Padre I). Luiz Caetano de Lima relativas a pu

di; Urrechgonde foi secretario do: plenipotencinrios Portuauezes. debaixo do tit. 25,

esta o memorial apresentado à Sua Magcstadc Britannicmpclo enviado extraordinario

de Portugal D. Lui: da Cunha. cin 8 de Junho de 1710. sobre a cessão das terras do

Cabo do Norte. qae e um roanifciro concludente do direito da coroa Portugueza ás mes~

mas terras. Aquellas obras estarão na Bibliotbiâca Publica de Lisboa.

'2l Avercfl do que passarão os plenipotericiarios de Portugal no celebre congresso

de UtrecIiLse rrcoinnicndn o exame ponderativo das mcrnorias,que do mesmo congresso

escreveu o secretario dos ditos pIi-nipotenciarios o Podre D. Luiz Caetano do Lima, e

que forlnão rnuitos volumes cm 5° que existem na Bibliotbeca Publica de Lisboa. c que

pelas suas particularidades. e veracidade offcrecem seguro supprimcnto a historia de

tão celebre congresso, que ainda hoje não podemos julgar com niudureza.
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todas as diligcncias nesta parte um resultado tanto mais feliz. que aos ll

de Abril de 1713 se concluisse, e assignasse com a M. Christianissimri um

tractado de paz, onde o assuinpto em questão foi definitivamente decidido,

como se demonstra dos arts. 8a 9`. 10. 11, 12. e t3, que passamos a

transcrevencomo cotivétn a deducção que fazemos. (1)

‹‹ Art. 8" Afim do prevenir toda a occasizio de discordia. que poderia

liaver entre os vassallos da coroa du França, e os da coroa de Portugal,

S. M. Cliristiaiiissiina desistirá para sempre, como presentemente desiste

por este tractado, pelos tcrinos mais fortes e mais authenticos. e com todas

as clausulas que se requerem. como si ellas aqui fossem declaradas, assim

em scu nome, como de seus descendentes, successorcs e herdeiros, de

todo e qualquer direito. ou pretenção. que pode ou poderia ter, sobre a

propriedade das terras chamadas do Czibo do Norte, e situadas entre o Rio

do Amazonas. e o Yapuclâ, ou de Vicente Piusov, (2) sem reservar ou

reter ¡iorção alguma das ditas terras, para que ellas sejão possuidas daqui

em diante por S M. Portuguesa, seus descendentes. successorcs e her

deiros. em todos os direitos de soberania, poder absoluto, e inteiro domi

nicwomo parte de seus estados, e lhe fiquem perpetuamente, sem que S.

M. Portugueza. seus descendentes, successorcs e herdeiros,possão jamais

ser perturbados na dita posse por S. zll. tlhristiaiiissiiua. seus descenden

tes. successorcs e herdeiros.

a Art. 9~ Em consequencia do artigo antecedente poderá S. M. Por

tuguezajazer reedificar os fortes de Araguari e ljmnati ou Massapá (3).

e os mais, que forão demolidos em execução do tractado provisional feito

em Lisboa aos lt de Março de 1700. entre S. M. Christianissima, e S. M.

Portugucza el-rei D. Pedro Il, de gloriosa memoria. o qual tractado pro

visional em virtude deste fica nullo. e de nenhum vigor. Como tambem

sera livre ri S. M. Portugucf/.zi falcr levantar de novo nas terras dc. que se

faz menção no artigo precedente. os mais fortes.quc lhe parecer, e pro

ve-los de todo o necessario para a dcfeza das ditas terras. ››

‹‹ Art. t0. S. M. Christianissima reconhece pelo presente tractadoque

as duas margens do lho rlo Amazonas. assim Meridional, como Seplan

trional pertencem em toda a propriedade. dominio e soberania a S. M.

Portugueza, e prornette. que. riem elle, nem seus descendentes. succes

sores e herdeiros faráõ jamais alguma pretenção sobre a navegação, e uso

do dito rio,com qualquer pretexto que seja. a

‹‹ Art. 11. Da mesma maneira que S. M. Christianissima desiste cm

seu nome, e de seus descendentes. successorcs e herdeiros de todas as

pretenções sobre a navegação, e uso do Rio do Amazonas, cede de todo

 

(1) Este tractado vai tambem or copia na sua integra debaixo do n. 8.

(2) De passagem devemos a vertir na confusão destes nomes para designar um co

mesmo rio, quando elles são dous rios distinctas. no que se aflirnia houve todo o dolo.

ou prevenção dos ncgot-íailorcs Franco/cs na falta dr- inforriuicõio. e devido conheci

mento dos Portuguezc-s. Desta ronfusau se tem originado todas as subsequentes prcteii

ções da França.

(3) Nele-sc que dcv - scr .tlacopal



o direito que podesse ter sobre algum outro dominio de S. M. Portugueza,

tanto na America, como em outra qualquer parte do mundo ››

Art. 12. E como é para receiar, que haja novas dissensões entre os

vassallos da coroa de zlkança, e os da coroa de Portugal com a occasiãti do

conimercimqiie os nforadrires de Cayena podem intentar no lllaranhão, e

na entrada d‹› Rio Amazonas, S. M. tjhristianissima promette |›or si,

seus descendentes, successores e herdeiros, que não consentirá,que os

ditos moradores de Cayena, nem quaesquer outros seus vassallos vão com

merciar nos lugares acima nomeiados, e que lhes será absolutamente

prohihido passar o Rio :le Vicente Pinzon para fazer commercio, eres

gatar escravos nas terras do Cabo do Norte. como tambem ¡iromette S.

M. Portugueza, por si, seus descendentes, successores e herdeiros, que

nenhum de seus vassallos iraõ eommerciar a Cayena.

u Art. t3. Tambem S. M. Christianissilna. em seu nome, ede seus

descendentes, successores e herdeiros, promette impedir que em todas as

ditas terras. que por este tractado ficão julgadas pertencer incontestavel

tneiitt» a coroa de Portugal, entrem missionarios francezes, ou quuesquer

outros debaixo da sua protecção, ficando inteiramente a direcçzio espiri

tual daquelles povos aos missionarios portuguezes, ou mandados de Por

ltigíil. n

l-'iiiêilniente declara o art. t6 deste mesmo tractado:

« li porque a muito alta, e muito poderosa princcza, a rainha da Grãa

Bretanha ollerece ser garante da iriteira execução deste traetado, e de sua

validade e diiração, S. M. Christianissiniai, e S. lll. Portugueza acceitäo a

sobredita garantia em toda a sua força e vigor, para todos, e cada um dos

presentes artigos. ›› Artigo que para maior tirmeza do seu estipulado os

plenipotenciarios Prirtugtiezes (1) fizerão fosse iiiserirlo no tractado, que

as Magestatles da Grão-Bretanha e França assignárão nesse niesiito dia 1 1

de Abril de 1713 em Utrecht, formando o 24°, e dizendo assim o texto

latino delle:

Conventum inutuo est, quod pacís hodie conrlusa inter S. Regiam Ma

jvsrarcin Christíanissimaiit el Suam Regiam Illujestatent Lusitanw condi

liones omncs ct singulw /iisce Pactis confirrnabunlur; earumque sponsio

 

(t) Supposto que este Cnmpendio Híslurícmnão e destinado a noticia particular das

neizociiiçõegque se tiverío em Utrecht. para a devida ponderação é preciso sc iiote,~que

os ¡ilcnipoteiiciurios Britannicus faltlirão, c liaviào \ iriado este artigo de garantia, ti

rando delle a clausula em que se havia assentado, c dizia: que o tractado de Portugal

fazia parte do tractado de Inglaterra, que era o que havião promcttido aos ministros

Portuguezes, e contra o que baviiio aflirlnadii de que o artigo em questão se poria na

nii-siiia fúruiineiii que elles Ilit- haviño dado. Conlira-se o que à este rcspcilo referem as

niemorias da paz de Utrechgpelo Padre D. .Luiz Caetano de Lima, que .cxistião na Bi

bliutlieca Publica. Não assigniirào todavia os ininistros de Inglaterra, porque era contra

o estylo e uso a assiguatura dos gurantes. como se vê do tractndo celebrado entre a

lfranr-a e Hollanda, de 29 de Junho de 1684. que, sendo debaixo da garantia Britan

nica, não trás semelhante nssignntura: os dous trai-tados tambem asstgnados delinixo de

-Wllwlllftlllffi Eflfilfllia. igualmente em ftrcclit, entre Hrstiaiilia, e o duque de Saboia, e

cutu- o iiicsniii duque e a l"r'.i|i'_'~i.
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nem .seu garantiam in se recipit S. Regia Hajestas. Magna Britania

guotutius inviolatius que observetur (1).

19. Por isso este tractadri. na sua publicação appareceu comoseguinte

titulo : Traite' de Paim, et Amitié entre Luiz XIV roi de France, et Jean

V. roi da Portugal, portant cession et renociation de la part de Sa Ma

jesté T. Chr. en ƒavrur de Sa Majeste' Portugaise á toutes les terres appe

lérs Cap du Nord, á toutes celles des deux cótes de Ia Revière des Ama

zot-'c . et a Ia navigation et cornmerce de cette Réviêre, sous la garantie

d/ƒifrtc rt acceptte dela reine de la Grande Bretagne. Faitá lltrecht, le

11 Avril 17I3. Copie impriméc ao Utrecht. chez Guillaume Van Walter,

et .lacqurs Golsiem, par ordre. ou permission des plenipotenciaires.

An 1713 m fi", en François, et Portugais: titulo com que foi tambem

impresso em Paris chez François Fournienavec prioilege du roi, in b”.

an 1713, en Francais: Finalmente. titulo comque appareceu no tom. 2",

pag. 51m des artes. et Mcmoires dc la pain: de Utrecht. e com que vem no

Corps Universal Diplomatique du droit des gens par I... D... M tom.

8° parte 1'. pag. 353, col. 1' (2).

Com o que assaz se corrobora para todos os seus inteiros e devidos el'

leitos a obrigação da garantiênem que se constituio a Grita-Bretanha para a

posse,e propriedade das terras chamadas ‹lo Cabo do Norte,pcla corda de

Portugal, garantia muito mais solemiiemente confirmada depois Pelo acto

passado ao grande sello de Iiiglaterra.aos 8 de Agosto de 1713, e pelo outro

tambem solemne acto do dia 3 de Maio de 1715, paraotractado celebrado

com Hcspanha. no qual igualmente so especifica a mesmo garantia. e por

isso aquelles dous actos se juntâo aqui por cópia (3),como muitos necessa

rios ao que tem ainda de ser expendido: foi renovada a obrigação da refe

rida garantia. pelo acto de acccssziomcto reversaLe de ractilicação de Portugal

ao tra‹:tadt› de Paris de 10 de Fevereiro, assignado entre as quatro potencias

de Portugal, Inglaterra. França e Hespunha: sendo outro sim indubitavel

mcntc certo. que a esta garantia se achão tambem obrigadas as cortes da

Austria. c a de Ilaya. em virtude das alliaiiças concluidas pelas ditas cortes

com Portugal aos 16 de Maio de 1703, e que por cópia se jnntáo a esta

exposição debaixo do n. 10.

EFFEITOS DO TRACTADO DE UTRECIIT.

20. Forçoii-so Luiz XIV, á ceder as terras do Cabo do Norte. e a renun

ciar á navegação do A mazonas . pelo apuro das circnmstancias (li) a que havia

 

(1) ‹‹ Vide J. Roussct. Les interets presents du puissanceã de I'Europe foudés sur

les lraitésconclus depuis Ia pair de UtrecbtJhycs 1733. ein 4° a pag. 19 do toin. 2°. .i

.(2) Todavia por motivos attcndivcis em Portugal nunca se publicou este trartado

senão com o simples titulo: Tractado de paz entre Sua Mngcstzide Christianissinia. e

Sua Magestade Portuzueza concluido en: Utrecht a 11 de Abril de 1713. (Vai por copia

v debaixo do n. 8.)

v(3) Debaixo do n. tt.

(U Veja-SC Rvussel. 10m- 1° cup. H pag. 382 do sua obra. n Les Intcrets presents

dos puissatices de Fliniope; c tndusos est-riptoresda vida deste Iuonarcliâi ttnbnmg nz,

lugar citado do tom. 21 df: scu Diccionario do lioniern dc Estado, ele. n
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sido levado, (t) bem certo seu gabiuete,qrrc a cquivocação com que fora

annunciado o Rio .Iapocliy ou de Vicente Pinzon, a seu tempo facilitarião

a todo o seu maior poder todo o opportuno augmcnto,e favoravel occasizio

de revcnzlicar o perdido; sendo-lhe tambem presente o seguro ingresso,

que pelo sertão poderia procurar abrir com os rios corrlluentes com 0 do

Amazonas, pelos quaes obtcria suas riquezas e commercio, e ganharia a

necessaria posição para lograr o rnaior elfeito da sua importancia; e que

pelo rrosso descuidme errado plano,que seguiamos, não acharião nenhum

encontro, e nem ainda rnesmo a menor precaução. Seguro nestas idéas,

desprezon o rnosmo gabinete a nruruiuraçãmque se lhe fazia de desistcncia

dos territorios em questão; (2) e melhor advertido pela carta delgrand Rio

¡Iluranon ó zlmazonas que 0 Padre Samuel Frit: havia [cito estampar e

publicar na cidade ‹le Quito, no anno de 1707 o/[ërecido a la Calholica y

Real Magestad del rei D. Filippe V; a sua corrente, e das corrflrrencias dos

outros rios, começou logo de pôr em pratica um systema formal para levar

a elfeito o projecto, que havia concebido, e corrsistia: 1” Em adiantar o

oonhecirnento de todas as terras,e sitios daquelle continente: 2° Em ordem

de melhor obter esse conhecimento, fazer crnprehender com o pretexto do

exame scientifico da figura da terra. uma viagem de exploração a Condami

ne, e outros acadernicos. que examinando as cordilheiras dos Andes,e as

vertentes dos Rios Negro, e Amazonas, descerião por este rio. de que levan

tarião a respectiva carta, que serviria de ractificar a do Padre Fritz. 3° Dis

pertar por meio de publicaçõesa opinião do publico em França, pelos

interesses evantzrgerrsque encerrava e promettia o continente de Cayena. (3)

1r° Augmcntar a força da sua guarniçãme numero dos seus habitantes.

EXPLORAÇÃO DOS FBANCEZES NOS SERTÕES IM GUYANA E VIAGEM SINISTIIA DE

CONDAhIINI-l.

5° Fazer adiantar o ¡irrigrcsso e irrtroducção pelo sertão dentro á ganharo

curso dos rios,quevem aoAmazonns. Sea natureza de algumasdas medidas

tendentes a tão grandes fins. com a impericia com que se executarão, e a

fatalidade de que pela maior parte se acompanhárão não permittirnque o

 

(t) A outra cedencia da maior importancia parao Brasil todo que se obteve por este

tractado do gabinete de Paris foi a evacuação da Ilha de Fernando de Noivinha, onde

se havião irrtrusado, e defendido corn extraordinarias fortificaçoes. Veja-sc a corres

pondencia de D. Luiz da Cunha.

(2) Veja-se Robinct Dictionnaíre de Fliommcdftat. vol. 25 article Utrecht. O Abbade

Raynal Histoire Phílosop/tique et Politíquc de: estabeleciurents et du commerce de: Entro

péem dans les deux Indes. Liv 8° § 9, ill, 11. e 12 onde. nssirn como no Dictíonnaire

Universe! de Ia gr-ograplrie cornnrcrçante par Peuchet. Tom 3° pag. 328,article Cayena,

sc indica o citado plano.

(3) u Corno forão: Nouvelle Relation de In France equinoxiale contcnant Ia dcscrip‹

tione des cotes de Guyane, de l'IsIc de Cayena etc , par Barrére. Paris 17i3, in 12 avec

figz. Description geographique de la Guyane par Bellin. Paris l7ii3, in 4" avec carte.

Menroircs pour servir a Ylristoirc de Cayenamt de Ia Guyane Française par Mr. Bajon.

Parts 1777, cl 1778. 2 vols. in 8", avec fig, c assim outras varias ››
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resultado fosse em lndo correspondente ao que afliançavão taes esforços (l)

é por outra parte certo,qne a expedição e trabalhos de Condamiue, pro

mettião os mais seguros dados para a informêu-,t-'ucqiie pretendia.e desejava

o gabinete de Paris. (2) o qual com todas as mais particularidades,e miudos

noções.que adquiri‹›, se collocou em vantajosa situação para as subsequentes

exigencias,que passou a promover, e que tão ponderosas crão para todo

o Brasil, pelas eircumstanciasqrie em si incluião.

PROVIDÊNCIAS EM SOCCORRO DO PARA.

21. Não deixarão de lhe ir acudindo desde a Metrópoli as providencias.

que cabião na estreiteza da attenuação de seus meios em comparação dos

de desmedida proporção que tinha a supportar: providencias todavia que

nesse tempo, se não fosse o desvio da sua devida applicação, talvez terião

deixaddo Brasil na segurançmqne hoje vivamente necessita em preservação

da sua iritegridade. Taes providencias se achão pela maior parte indicadas

no Iivro,que com o titulo de Eras da prorinciadoPará, imprimio no anno

de i838,na mesma cidade do PartLAntonio Ladislão Monteiro Baiena, onde

se póde notar o augmento de dous regimentos de linha dado á sua guarni

ção. coristrncção de novos fortes em quasi todas as barras dos rios.que vem

a margeni Septentrional do Rio do Amazonas: distinguio-se entre todas as

ditas providencias,a dos moradores e guarnição da Praça de Marzagão, que

se fez evacuar, na costa da Barbaria no reino de Marrocos, para irem na

dita margem daquelle rio,fnndar uma povoação, e praça, tambem com o

nome de lllarzagão, que serviria de poderoso antemural para sua defeza,

pelo reconhecido valor e esforço de tão nobre gente. A outra uiedida do

grande effeito,l'oi a criação da companhia de commercio que, pela massa de

seus interesses, ficou minando logo o augmento e força de todo o dilatado

sertão do Grão-Pará. A outra precaução foi occultar a rioticia das riquezas

de tão extenso sertão, deixando-se de explorar suas minas.para que a cobiça

da avquisição dellas,não ficasse sendo maior estimul‹› áexploraçãmqiie lhe

estavão intenlando os estrangeiros limitrophes, (3lcontra o perigo das quaes

energicamente se havia já expressado o governador do Para José da Serra

n'uma exposição confidencial dirigida ao Cardeal da Motta em 20 de Agosto

do anno de 1735; (à) sendo outrosim manifesto. pela inspecção feita nos

Bios do Amazonas,por occasião das diligencias da demarcação, a guarda

que merecia a facilidade da sua navegação, e communicação que abrião

para toda a America Meridional; o que tambem com temeridade maior

 

(f) Veja~se o citado Abbade Ruynal no lugar apontado.

(2)Veja-se o Abbade Feluer no seu Dictionaire Historiqrae, article, Condaminc. em

:na attribue o menor desempenho scientilico da sua emprcza ao tim politico que a

irunl.

(3) As amostras de ouro do Rio Branco forio mandada: rccatar cm segredo. As mes

mas amostras de minas de prata do Rio Tocantis se timão declarar illusorias.

(5) Junta aqui por copia debaixo don. 11.



fizera o objecto do grande plano concebido pelo marquez de Pombal. para

o douiiiiio de todo o seu commercio, e de toda a sua riqueza; constituindo

o Amazonas a chave para o senhorio do grande imperio, o que não po

dendo ser de todo recatado, com a destruição da companhia em que se

t-oiidescendeu, foi causa de grandes inconvenientes.entre os quaes era da

maior força o ciume. e apprehensão que ficou excitando.

22. Não era porém sobre a margem do Amazonas, e immediatameiite

na fóz dos rios,que nelle desaguão, que convinha acautelar o perigo, como

ainda indicaremos : já no anno de 1727 tinha sido necessaria uma expedi

ção de força ao Rio Negro. para exterminar a esqiiadrilha de canoas da

nação Indiana dos Manáos, que, animados com bandeira Hollandcza. ali

nos estavão hostilisando; (1) e que os Hollaiidezes do Surinham e Para

maribo por vezes tinhão. pelo Rio Branco. vindo ao Rio Negro. que no

anno de 1739,tinhão os Portuguezes descoberto coinmunicar-se com o ltio

Orenocmpara onde delle navegárão com a segurança e facilidarlézque per

mitte o seu largo e poderoso curso, e que por elle, desde o Para, sem pôr

pe' em terr , se pode subir e descer até a cidade de Cayoria. e Ilha da

Trindade; (2) o que tudo iusinuava vivase temerosas apprelieiisiies ao mais

advertido cuidado. (3) E' verdade. que a fundação d‹› forte sobre o Rio

Branco. diligencia de se levantar uma carta dos seus territoriosflí) rendas

estabelecidas para a vigia do mesmo rio,contra a iutroduvção de quaesquer

estrangeirospu pessoas suspeitosas (ä)que peuetrassezn nz-.llez appreheiiszio

de varios Francezes, que bavião invadido as terras do lista lo. e com ou

tras differeutes providencias, conformes ao que requeria a defesa do mos

mo Estado. já se alcança a idea do plano,que para isso s--riú mais condu

cente. como se deprehende do que mui levemente aporitzuixtraliido dos

livros de registro da secretaria do Pará, o dito Antonio Ladislao Monteiro

Baienama citada obra das suas Éras do Pará: e ao que apenas juntarei

tambem de passagem algumas folhas mais essenciaes, porque julgo o são.

ao juizo que deve merecer assumpto tão importante.

RENOVÃO OS FRANCEZES SUAS TENTATIVAS.

23. Aquellas e outras medidas differentes não forão comtudo bastantes

contra a invasão dos Francezes polo interior dos sertões do Para, como na

 

(1)\'cj¡o-se as referidas Éra: do Para' pag. 213.

(2) Veja-sea carta do Rio Amazonas. que Coiidamine junta ao Diario de sua via

gem. onde porém apparcce aquella descoberta pelos Portuguczes no anno dc17i3,

uaiido foi em 1739. como refere o .lesuita Bento da Fonseca na cartmqne no anno

de 1759 escreveu ao cdictor dos Aiinaes Hutorícos do Estado do Maranhão Bernardo

Pereira de Berredme vem no-seguimento da introducçio dos mesmo; Annaes.

'(3) Veja-se aoítada obra das Eros do Pará png. 243. e 272. A descripção do Rio

Branco pelo dese|iibarg|dor_Sampaio (Francisco Xavier Ribeiro de).

(4) Ordenado pela provlsao do conselho ultramarino de 15 de Novembro de 1752,

por copia junta a csteCornpendio debaixo do n. 12.

(5) Por aviso do ministro de estado do ultrnmar Francisco Xavier de Mendonça

de 27 de Junho de 1765. que pessoalmente conhecia o importancia do objecto. que se

reroiumendava. Copia n. 13.



mesma corte de Lisboa se estava sabendo, e era constante, de modo que

entrando o governo de França, em ordem a adiantar os seus projectos. iio

anno de 1787, na preterição de se lhe iiermittii' poder extraliir gados do

Pará para Cayena, na repulsa,que se lhe fez. o ministro da marinha e nl

tramar Martinho de Mello e Castro, se expressa rios seguintes termos. cs

creveiido em ils de Setembro do dito anno ao visconde de Villa Nova da

Cerveira, depois marquez de Ponte de Liiria, ministro e secretario de esta

do, que nessa occasiào fazia o despacho junto da soberana. ‹‹ tgriaiito ao

niandarnios do Pará gados á Cayenamão me parece que naquella Capitania

ha por agora tanta abundarieia delles, que se possão vender aos vizinhos

sem o inconveniente de poderem faltar aos nacionaes, e além disto. e pre

ciso toda a circumspecção, e cautela para abrirmos uma communicaçao

com aquella Colonia Franceza, que, ainda que por agora não seja mais

que para lhe liaverem os ditos gados. brevemente lião de pretenderde os

vir tambem buscar ao menos á lllia de Marajó; e isto, urna vez coiii-etlirlri

nunca mais se lhe podera iiegar: não deixando de ine lernbrara este res

peito as saudadeszqiie os Franrezes ainda coiiservão da margem Septentriri

nal do Rio do Amazonas. e ao iniiito que se tem estendido por esta parte

pelo interior daquelles doiniiiios. ›› lteconliiece o iiiiiiistro Martinho de

Mello e Castro, a iiivasäo existente dos Francezrrs rias terras do Para, e com

razão deseonlia de suas intenções, mas não llie o zcorreu, como se ve, a

mais obvia, que era alcançar de salto a annullaçãri e quebra do art. 12 do

tractado de paz de Utrecht, que iriutuaniente vedava o commercio entre as

duas coloiiias, e que os seus respectivos moradores traspassasseni o Rio de

Vicente Pinzon; o que se assim succedesse, seria de toda a fiinestzi conse

quencia para o irigor e garantimque assistia ao mesmo tractado, qrie lirnia

ra incontraslaveliiicnte iiossti direito.

2h. Ao niallogro de tao simulada tentativa seguiu-se immediatamerite re

novara França as duvidas sobre o direito das terras do Cabo do Norte,

adiantando, e protegoiido as suas iiivasoes corri a constriirzçêio de alguns

fortes nos terrenos por onde se ia dilataiirlo. lim resposta iiqiiellas duvidas

de novo installadas, fez-se eompendiar iinia compiilsoria energirxi pelo

Dr. Alexandre Roiilrigiies Ferreira, que a fechou na cidade do Para

corn a data de lr de Abril de 1792, intitulanilii-a: a Propriedade e posso

das terras do Cabo do Norte pela coroa de Portugal, deduzida 'los Annucs

Historicos do Maranliãri, e de algumas memorias. e documentos por onde

se aclião dispersas (t) ›› dando logo o governadone capitão general do Parra

corita de trio ziggravaiites attentados, e instruindo por miudo sua côr-to do

perigo, que por elles se seguia ao Estado que governava; como se iiiostia

do seu ollicio de 7 de Agosto de 1793 junto aqui por cópia debaixo do

n. 15 (2), ordenando o iriesmo governador todas as disposições, que llie

__________.________-_____`

(1) Vai poi-'rópia por mim annotiido, formando o 1° appeiidice deste Coriipendio.

(o) De muito interesse seria a dos documentos que iieste se aiiiiuiivia irartiiva di:

“ ' t2
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¡warecørão Iirecntcs :i defeza da parte da sua fronteira. confinante assim com

os doniiiiios Francezcs de tlavcna. ecom os Hollandczes ‹le Surinham. o

que elle. ‹-om o que tinha passado com as .duas referidas nações relatou a

sua c‹`›rte,en1 seus oltit-.ios do tim do anno de 17944: principios de 179ä(t l.

A semelhantes aggrt-,ssöes porém se lraitqueava agora toda a ampli

tude, com o estado de hostilidades em que nos achavamos com a França,

que dosohrigada das estipnlações de lltrechtdinlia o direito da guerra para

o uso da sua força, o que seria de eminente risco para todo o Estado do

tirzia-Pm-:Lse as esquadras lnglezas, que haviãti feito suceumhir seu poder

maritimo lhe não tomasse o Oceano. Era comtudo .urgentissiinm que hou

vesse couipativel prcvençãomom as consequenciasque dalii .podião .ema nar.

ou emprega-indo todos os nossos meios para uma adequada defezamu em

prelicndeiido mesmo a conquista de Cayena. ponto dc todo o perigo para

os ataques, que recebiamos, e que convinha tambem evitar, que viesse o

outro estranho poder; quando no da coroa de Portugal poderia ser moção,

e termo das iisurpaçfws com que pelas terras do Pairá, se havia dilatado o

governo Francez. E debaixo destas importantes considerações foi ordenada

no anno de 1796 a dita conquista. de que muito se promettia ao Pará em

vantagem da sua agricultura. e industria, pelas especiarias. que na Cayena

se cultivavêio (2).d0 que se colheu o di-sengano da insuflicieneia das forças

seio a necessaria advertenciâi pela sua falta.

26. Maior seria esta se a irisurreiçaodos escravos negros, instigados pelo

exemplo da Ilha de S. Domingos, não cstorvasse por vezeso governador de

Ilaveria de empregar seus meios na invasão do Pará, fazendo com que al

guns dos seus proprietarios viessem ahi buscar relogio (_ 3); o se o reforço

de algumas expedições, que de França lite forzio destinadas mio tivessem

sido mallogradas.

 

rcmettenojiilgzavn iileisíts negociações, que se haviño de fazer com o governo de França.

e que todaa diliçrcncia de rninha curiosidade foi balzlada em obter. Entre tas docu

¡ni-ntos entrava porém o trabalho do Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira.

(1) Tambem minha curiosidade não alcançou a integra destes oflicios. A pag. 335 do

livroJfrns do Para' vão apontadas alzumas das rncdidas então adoptadas em sua defesa.

(2) Documentos n. 13. Dellcs se ve jà o accordo de deixar esta conquista no tempo

da paz. no que eu me não conforme. como direi ainda. _

(3) Veja-sc o documento n. 16. No livro iiititulado Eras do Pará a png. 356 se

rneticioriiio os nomes de alguns desses proprietarios. No Surinhain succedeu Outro

tzintn, por onde pode convencer-se dc inexacta a asserção dc Victor HuguesJcr capitu

lado pela insurrcição, que o tenente-coronel Marques. coinmandantc da vanguarda

Portngueza, havia excitado entre os negros. porque isso não era preciso. estando ol

mesmos negros dispostos pelas antecedentes insurrcições; não cabendo na limitação

do tempo. e efilfflllllvlfl da lifltwtl. que se podesse operar semelhante acto por tat-s ¡hs

tiizaçõcs, que erão totalmente dcsncccssarias. Sobre o estado de insurreiçzio dos negros

dc (layena. imprimirño-se nas Estados-Unidos umas Relações no anno de 1798, por

aviso dos cultivadorcs dos ditos estados. que apparecerío traduzidas em Portuguez. O

que porém se fez mais notavcl é terem os Francezes no anno de 1802.por occnsião das

suas coinmiinicacõcs parna cxccução do tractado de pa: do anno antecedente procuran

do instizar o espirito rcvoltoso, assitir entre os negros. como entre os Indios do Para,

corno cotista dos oflicios do governador e capitão general do Para D. Francisco Iiinoccn

«tio de íouza (Êoutiliho. que iritõ depois aqui por cópia.
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27. .k vantagem qiie os liranc-ezcs haviáo adquirido nos conherirueiitos

do sertão dc Cziyena. e important-.izi de to‹los os pontos de suas localidades.

rizio tardou em se manifestar plenamente. quando se negociou otractado

de paz com a I-lcpublica Fraucr-zzi no auno da: 1797. para que insistisse, com

a preponderância que lhe susteutarao suas forças, triutnphos. e circuni

stanctas, em nos forçar as seguintes transccndentes estipulaçöes relativa

mente aos liiriites das Griyziuas de que tractamos, e taes forão.

Art. 6" ‹‹ S. M. Fidelissiina reconhece. pelo presente tractado. que

todas as terras situalas ao Norte dos limites ao depois designados entre as

possessões das duas potencias contrartaiites. pertencem. em toda a pro

priedade e soberania, á Republica Franceza. renunciando. sendo necessa

rio. por si. e por seus successores. e herdeiros (ctayant cause) a todos

os direitos que poderia ¡xretender ás ditas terras. por qualquer titulo que

seja ; e especificadamcnte em virtude do art. 8° do tractado concluido em

Utreclit a tl de Abril de 1713. Reciprocaiiieiite a Republica Frauceza re

conhece que todas as terras situadas ao Sul da dita linha, pertencem a S. M.

Fidelissima, em conformidade do mesuio tractado de lltrecht.

Art. «7° Os limites entre as duas Guyanas Franceza e Portngueza serão

determinados pelo rio cliamado pelos Portuguezes (Ia/cama, e pelos Frau

cezes Vicente Pinzun. que d-esagua no Ueceano á cima do-Cabo do Norte.

cerca de “2 gráos e tj-.t de latitude Septeutrional. Aquelles limites seguiráõ

o- dito rio até :i sua vertente, o depois por urna linha- recta, tirada da dita

vertente até o Bio Branco.

Art. 8° As embocaduras. como o curso inteiro do dito Rio (Ta/curtia

ou Vicente Pinzmt. tiertencerão de toda a~ propriedade, e soberania a Ile

publica Franceza. sem que todavia os subditos de S. M. Fidelissiiiiri esta

belecidos rias vizinhanças, ao rneio dia do dito rio, possãti- ser impifditlos

de usar livremente.. c' sem ser sirjeittw a nenhuns difcitth. da sual cmboca

dura da sua corrente. e das suas tiguas. w

Estipulando o art. 9° os direitos dos nioradores rios districtos cedidos. etc.

28. O perigo irnmiuente em que se via a monarchia sem auxilio eflicaz

de seus alliados, é que desculpa a cessão de tao importantes territorios:

todavia consenti‹la tambem na fatal interrupção. que haviáo tido as ideas

que se havião adoptado antes a este respeito; não tendo o ministerio em

semelhante iiegociriçzio presentes os trabalhos feitos em demonstração do

que era para o Brasil o ltio Branco. O tractado. por accidentes de que não

e para este lugar fazer a historia, não foi-á eifeito; e o niinistrri dos nego

cios estrangeiros, tendo inandado ractifirrar as iioções da natureza dos ter

ritorios cedidos, com um tnappa veridico. que uprcssa na assignatura do

tractado não havia esperado se concluisse, convenceu-se de que o prejuizo

de que riellf: se r-stipulava só ¡iotlcria vir a ser temido pela instabili-.lattle em

que tudo ttrocedia.
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canoas ramrl/.os nrzsrr. rmcrano.

A divergcticia que tinha havido pois nn gabinete na ractilicaçio deste

tractado. tão oneroso nas rzstipulações ‹los seus artigos (1) ganhou toda a

prcponderanciêt com n perigo, que se lhe retrouliecia ser para o Brasil, do

que se perdeu toda a minima duvida, quando. sendo ouvido pelo ministro

do ultramar o governador. e capitão general do Pará Í). Francisco lnnocencio

de Souza Coutinho, ein officio de 20 de abril de 1798 fe1. o mais conclu

dentc exame do que occorria em tão importante materia, e das graves cir

cumstaucias á que pelo dito tractado ficaria sujeito o Brasil. Coinmunican

«Io-se este officio ao ministerio dos negocios estrangeiros dahi se declarou,

que as instrucções expedidas a Antonio de Araujo de Azevedo (devem ser

as uovas)já incluião as necessarias preveuçñes; isto é, que o termo limi

troplte se procurasse ser o Cassipure o que. se se não podesse conseguir,

fosse o Rio Guanany. e que só na ultima extremidade se conveio sobre o

llio (Ialçucna, que igualmente cobria todas as communicarzõos, como se

deprflboude do oflicio do mesmo ininistro em data de 20 de Agosto do

dito anno de 1798 (2). E' porém de toda adverteucia, que nesta resposta

nada se diga da linha directa até. o Rio Branco, pouto o mais essencial na

demarcação que se estipulára,e de que os docum eutose noções, que assim

o comprovavão não liaviao sido contestadas, nem ao menos vistas.

29Ç Tanto mais tinha de ser ponderada aquella linha até ao Rio Branco,

quandmpor esse mesmo tempo se tinha aberto communicação desde o

Amazonas. remontando o Rio das Trombetas, que nella desagoa, com a

llolouia Hollandeza, sendo alii inandado da cidade do Para o Porta Ban

deira, depois coronel Francisco José llodrigttes Barata. para dar agrade

cimentos á casa das celebres .Iudias Portuguezits David de Nassi, ahi esta

belecidas, pelo bom tractauiento, e generosos socirorros com que fizerão

navegar para Lisboa a varios Portuguezes, que os Francezes havião apri

sionado, e remettido para o Suriubarti, convidando-se á que viessem tomar

residencia nos dominios de Portugal. David de Nassi, respondendo nos

termos mais rtgradecidos, presenteou o coronel Barata, com os exemplares

do scu Išssae ltistorique sur la Colonie de Surinltam, que havia composto

e impresso no Paramaribo uo anno de 1788, deixando antever por este

acto, e com o que trausluzizt de sua reserva, que a utiiãii tlaquclle esta

belecimento ao Brasil, seria toda a solução a uma tal proposta, para o que

muito se persuadía a facilidade das suas comututticações com o Para, de

¡nonstraila com toda a evidencia pelo diario da viagem da commissão de

Barata (3), com o que tambem se demoustratva a evidencia de secundar

 

(t) Vai junta por copia com os artigos secretos debaixo do n. 17.

('21 Vai por copia junta debaixo do n. 18. e mal supre a do ofllcio do governador e

capitão ¡rcncral do Parlt de que não podejuntar-se copia.

(3) 0 Diario desta viagem foi etitrexite pelo coronel Barata a D Francisco de Soun

Coutinho. governador do Pará. oquul no atum di- ttšãt quando tractou couimigo, me

allirmomque as vertentes do mencionado Rio das Trombetas, uu scjzio as que desci-rm
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por semoflriiite modo niais uma avenida para a invasão do Amazonas ; o

que a leviaiia idéa de sohejar terreno ao Brasil deixou sem prosegiii

mento. perdendo-se com isso 0 bom ensejo de ficarem prevenidos os in

cinivenieotes, que hoje pesão sobre o Briisihcom a posse queilo Surinham

lizeri-'io depois os lnglezes, e que iiesse tiempo, bem se irisiiiuavão na al

liaiiça mantida entre a França e a Hollanda.

30. t) estudo sobre o objecto em questao tinha demonstrado bem r-lara

mente 0 que recoinmendava a fronteira do Pará, o a attcnçiii) que devia

haver pela sua ilelesii; rroiilieceiiilo-se dahi tambem a precisao d.: se la

zerem novos reronheciineiitosqiie fossem consignados em cartas topogra

phicas de todo o esmero e evactiilíio. De modo conspieuo satislez tão gravo

incuniheiicia o hencmeritii l)r. .Iosé Joaquim Victorio da Costapm anno de

1800 (I) z traliiillio zigora incsinii de todoo iipreizo para 0 Brasil. porque

ainda que se limita ás cliamadas terras do Cabo do Norte, e entrada do

Amazonas pelo lado borezil, a extensao das cartas que levantou. e o des

vnipoiilio coin que as dirigiu, seguindo o que conlidencialmiinte lho liavia

sido insinuadii, recouimeudáriio sempre toda a diligencia pela sua acqui

siçáo (2).

riiacr/ioo no .iaivo m: 1801.

31. De muito servio a illustraqão ¡irovi-nieiite destes trahallios nas sul)

sequentes negociações, pois demonstradas a luz de toda a evidencia as

 

do Suriiiham. ou as que vem da Guyana Franccza, são todas navegaveis. Ellc tinha

entao desencainiiiliado o_liorr=io do seu Diario, que seria ainda agora um additunento

à Geogrflphia da Afltcricil; mas com a ohra de David Nassi coinniunicou-me tambem a

original correspondencia delle corn o governador e capitão general do Para. e que

debaixo do n. tttjunto por cópia, para salvar. c rerooiiiieiidar tão importantes docu

mentos. que tão prolicuo uso deviiio ter, Mr. Hunibulilt a pag.147 c 158 do 10° vol.

das suas viagens. impresso pela primeira vez em Paris no anno de 1825 inenciona esta

viagem do coronel Francisco José Rodrigues Barata, segundo noticia cominunicada

pelo ministro de Portugal ein Paris. Francisco Jose Maria dc Brito. coin engano po

rém de attribuir no anno de 1793. quando l`oi no de 1797, que e executou. não pelo

Rio Branco, corno ahi diz, mas sim pelo Rio das Irombetas. da qual todavia aquelle

sebio parecia não ter conhecimento; sendo as ideas subuiinistrailas por Brito. nrlativa

mente ao Rio Branco ás que elle tinha adquirido quando no anno de 1832 se achou

ein Lisboa, e se discutio a linha divisoriii do tractado de Madrid de 29 de Scteinbro

1161801.

(1) Nestas esenrsões igualmente foi empregado o capitão Manoel Joaquimide Abreu

que muito se distinguiu, princip-ilniente na do Rio Cassipuri, de que fez. com uma

boa meniorin uma carta hydrographica

(21 Eu vi estas cartas de passagem no anno de 1819 em casa de um curioso c sabio

oflicial de marinha por appellido Trindade, e de que o iiitcressaiite espolio si: arrema

tou no anno de 1835. A noticia dos trabalhos, e dito mappii acha-se iiosollicios do go

vernador do ltaríi di- 20 de Setembro de 1800 que vai junto por copia n. 20: e por

onde se ve a conihinaçiimqiie para os subsequentes recouhccimentos do paiz revi- o Dr.

José Joaquim Vii-iorio da Costa, com o outro muito distincto ristronoiiio n Dr. José

Simões dc Carvalho. coronel engenheiro. Creio que destas cartas topographicas i'- que

falla com admiração pela sua tuiudeza o srihio Humboldt no 10" vol. da sua viagirui.

Por este tempo fii que na conformidade das ordens expedidas no anno de 1765 se to

Indrão prerauções no que respeitava as invcstitriiçõi-suwe por ¡iquellcs ssrlõcs cioprclicn

dia lluiiiboldt, que si: iiisiviuitrão ser com vistas politicas.
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razíuts do grande ¡terigo a qne expunl-nlo o Grita-Pará, e com este a todo o

estado do Brasil, as pretençöes da França, o gabinete Ingles veio aequies

cer rontnosoo. interferindo para que tttuito se restringissetn.

2-32. Etlectivtttrtente depois da desgraçzadissima guerra terminada pelo

tractado depar.. concluido em Badajoz aos 8 de .Iunlto de 1801. passou-se

a t-.t-lebrat' otttro em :ldadridn-out a Republica Franceza aos 9.9 de Setentlyro

do dito anno. settdo plt-rtipotenciario por parte de Portugal Cypriano Ri

beiro Freire. e por parte da Republica Franeeza Luciano lšuonaparte; es

ttpulattdo, pelo que pertencia ás ditas (iuyanas:

Art. a" « Os limites entre as duastiuyaitusPot-tugueza e Franceza serão

para o futuro determinados pelo Rio Corapartatttba. que se deita no Arna

zrtrtas, corra de um terço de grito do liptarlor, latitude Septentritttial. à

cima do Fort: de Macapa. Os lituites setruiraö o curso do rio até a sua ver

tente. donde seguirão pela grande cadert de ntontanltas que faz a repartição

das aguas. Seguiraõ os limites as inllexóes desta cadêa até ao ponto em

que ella tttais se aproxima do Rio Branco para o segundo grão e um terçoI

ao Norte do Equador. ›› Felizmente obstou a tamanha fatalidade o êtrtigo

secreto do tractado preliminar de paz entre a [ttglaterra e a Françamssigrta

do em Londres em o 1" de Outubro do referido anno de lSOl. que dizia :

« Fica entendido entre as partes contractatttes,que pelo art. 6°, concer

nente a Portugal ttão se põe ttenhutn obstaculo, seja aos arranjamontosqtto

tiver-ão lugar entre as duas cortes de Madrid eI de Lisboa, para a mctiliezt

ção de suas fronteiras na Europa, seja para as que poderião ser tlt-terrtti

ttadas t-,tttre o governo de l~`rattçtt,e de l'ortugal,parat a tlemarcztção (pour la

délintitation) de seus territorios na (Juyrttta, bem entendido que esta de

marcação tdelimitation) não excedera á que foi tletenninada pelo tractadoy

assignttdo em Badajoz a 6 de Junho ultintmentre os- ministros de Framga

e de Portugal, e eommunicado pelo rdettipoteticiario Francez em Londres

na sua nota de 18 do tnesmo mez. ›› l-I etn conformidade do que passou

o mesmo Luciano Buortttpttrte a entrega-r a Cypriano Bibeiromo- dia 19 do

ntencionado mez de Outubro urna declaração,em que se modilieão as' es

tipulações do tractado assignado em Madrid no dia 9.9 de Setetttltro. não

rtbstanle a troca das suas ractilicações, e os limites das Guyana-s sertão

lixados cortforme o tractado de Badajoz. del que o theot' era :

Art. 4° tt Os limites entre as duas Gt-tyanas serao para o íntttro deter

tninados pelo Rio Arawari (Araguary), que se deita no Occeatto abaixo

do Cabo do Norte, junto do lllta Nova, e da lllttt da Pertitettcizt, cerca de

um gran e um terço, de latitude Septrntrionttl. Estes limites seguirão o

Rio Artnvari (Araguary) desde a sua etnbotfadttrrt a mais ttparttttla do Cabo

do Norte. ate a sua origetn. e depois em linlta direita tirada desta origetn.

até ao Rio Branco para oOeste. ››

Art. 5” a litn cottsetruettcia a margem Septontrional do Rio Arawari

(Araguary) depois da sua ultima embocadura até a sua origent; e as terras

(fue se encontrão ao Norte da linha dos litttites tixados acima pertencerzitö

ent tola a sua soberania ao povo l°`rartce/.. .-\ margem dleritlittttal do dito

rio, a partir da tnestnzt embora lura, e to .las as terras ao Sul da dita littlta
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de liinitcs pcrtonccrtiti a S. A. Real. A navegação do rio em todo o seu

curso sera commum ás duas imçôes. » (1)

33. Salva ficava sim a embocadtira. ou entrada do grande Amazonas

mas sempre assombrada com ¡ierigo da inais immediata visinltança ‹lo

estabelecimento de tão prepotente collosso. Lord Holland assim o decalrou

na camara de Parif. a 10 de ldaio de 1802: um canal natural se abre,

disse elle, tlurante uma partg do anno. lntre o Rio Arawari (Araguarw)

e o da America (Amazonas) e como este canal e' narrgavcl. os ¡fran

cezes. em tampo de paz, servir-se-hão tlellc para levar contrabando van

tajoso para sí a (Iuyana Portugueza; e em tempo de guerra [aráõ

passar assuas barras canhoneíros, c faráã muito mal aos Portugue :as (2).

E na vcrtlatle. qualquer exame, por mais leve que seja. na carta do ¡iaiz

em qucstñonleixa claro convencimento da justiça das vehcmentes apprchf-.n

ções de Lord Holland, vendo-se de mais,que pela linha rccttnque so lan

çava da foz do Araguary. os Franco/cs, além de irem cxntonder com a

navegação do Rio Branco. ficarão scnliorcs ‹las vertentes de todos os rios.

que do lado Soptontrional tlesncin ao Amazonas.e em que se comprehonâle

o grandc Bio das Trombctas, por meio doqnal ficariíio tamo com mais esse

bom irgrcsso para o centro do Brasil, além do quejá tinhão no Rio Branco

sobre o Bio Negro. mas com accesso, que o mesmo Rio das Tromhetas

facilita. para as terras do Surinhnm.

3h. Não obstante. o artigo que tica referido assignados entre os plenipo

tenc-iarios de Inglaterra e França. incluido na êolemne declaração feita por

Luciano Buonapnrtema fórma acima mencionada. em que a linha dos limi

tes se Íixava no Bio Arag -ar_v, Victor Hugucs. immediatnrnonto riomciatlo

para o governo da Cziyciia Franceza. se dirigio com a mais inauditzi. e

insidiosa protcnção de quo aquella linha de limites era pelo ltio Carapa

natuba, que vem ao Amazonas. 2 ou 3 leguas acima da Fortaleza do Maca

pá. conforme se cstipulziva no tractado de Madrid de 29 dc Setembro. nes

ta parte de stmelhante modo annullado completamente: affectatitlrx os com

missarios de Victor Ilugtics, e elle mesmo. total ignorancia dos: actos porque

o havia sido. E foi preciso toda a dexteridafle e resolução do governador

e capitão general do estado do Pará para se não deixar surprchenrlcr, e

para rebater taes pretençõcs. ¡iaralisartrlo desde logo a força com que se

propunhão invadir os importantes territorios do dito estado, manifestan

 

(1) Debaixo do n. 21. rio por rúpia. assim o trnctado de tttadritt de 29 de Setembro

621801. føfno o artitto secreto. assignmlo em Londres. e declaração que cm virtude

delle transmittio Luciano Buonapnrte. O trai-tado assignado corn a França mn Badajoz,

que se não incluo, cscusa-sc pela integra, que de suas estipular-ões sc acha naquella

declarnçio.

(2) Veja-sc o cxtracto desta falta. conforme o deu o Monileuf línfvcrsel de Parts

n. 259. Snrnedi. 9 Prairinl aos 10 de la Itcpubliquc Française. que com semelhante

publicação importava o mesmo. que rleclafar as ncgofiaçõts da paz de Amiens. como

dctfectivas nos seus ctTcitos; e n attcncño que ii França deveria merecer a importante

acquisição feita na Guyana. Junta-sc a tradncçzío do mencionado extracto ilcbaixo do

n. 22.
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do-se cominercio destas e de outras perfidas manobras. c ‹la maior diligen

via roin que os Francezes procuruvãodilatar seus estabelecimentos,o grande

perigo das sinistras Instrucções porque se regulavão, e que aineaçavão

desde o Para a ruina completa do Brasil inteiro. Cum vehemencia expôz

tudo o governador e capitão general l). Francisco lnnocencio de Souza

Coutinho nos importantes officios das datas de 17 e 22 de Janeiro de

1802, nestes officios temos: t” as urgentes reflexões com que este governa

dor volve ao que havia anteriormente expandido sobre a importancia da

conservação das 80 leguas da costa desde o Oyapock até Macapá. neces

saria para a do estado do Pará, e de todo o Brasil. ou ao menos da extensão

comprehendida entre o Rio Guanani, e Macapá; segundo a sua proposta

feita no oflicio de 20 de Abril 1798 (1) 2° toda a correspondencia que teve

60m os commissarios Francezes para sustar suas propostas. e medidas que

adoptou para contrastar a perfidia dos actos do seu procedimento, 3° o esta

do indefeso do Para em toda a sua extensão, havendo cahido até seus fun

damentos. em ruínas todos os pequenos fortes collocados na foz dos rios.

que da banda Septentrional vem ao Amazonas, sem gente proporcionada

para os defender, não podendo sustentar de modo nenhum os dastamimen

tos,quc demandava o serviço da segurança do estudo. situação talvez agora

ainda mais iirgente na precisão da reclamada providencia. (2) _

35. Parado de algum modo o ímpeto do primeiro golpe, foi ao flbflg"

indirecto,que prestou a guerra dahi a pouco de novo declarada entre a lll

glaterra, e a França,quc se embaraçou o progresso de tão grande perigfl.

porque. anniqiiilailos successivamente todos os estabelecimentos coloniaëã

da França. e destruídas suas armadas. o seu governo julgou que pelo es

quecimento salvaria Cayena.

DIFFERENTES CIRCUMSTANCIAS BM QUE SE DEVE CONSIDERAR A GRÃA-BRETANIIA

ACERCA DO BRASIL.

36. A ordem ein que as vicissitudes da guerra tinha posto o mundo po

litico porém, era por outro lado avêssa ao Brasil. A neutralidade da ln

glaterra, necessaria para a perseverança da sua garantia nos limites do

Brasil, tinha-se perdido com a acquisição que havia feito da Ilha da Trin

dade sobre a fóz do Orenoco, a que seguio o senhorio de Surinhcini, que

activamente lhe ia attrahir os seus interesses sobre os territorios que se

disputavãominoldaiido-se a superiores vistas a iiifracção de nossas fronteiras

como brecha que ficava sendo commum para o intento dos seus ulteriores

progressosoii invasões nos territorios de que.pelas nossas discussões com a

França.havia sabido plenamente toda a força de sua riquezêue transcendente

interesse: o que intimando no objecto em questão toda a prudente circums

pecção. não obteve ate agora nenhum leve reparo.

 

(11 Vide o § 28 deste Compendio.

(2) Debaixo do u. 23 ião cstcs olllcios por copia com os documentos de que se

acciupanliúio.
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Exrnnigzk» na cursa no Asxo nr. 1808.

37. E foi assim: Na expedição para a conquista de Cayena. iio anno

de 1808, teve o commanilo das forças marítimas Diogo Lucas Yen, capitão

da marinha Britaniiica,a bordo de um vaso da siia mesma izaçüii (t); o que

tornando iiqiiella acção menos propria pelos Francezes,passou a ser attri

biiida aos Ingleses, a quem ficarão reputaiido semelhante conquista; (2)

passando, na occasião do tractado de paz celebrado em Paris a 30 de Maio

do aiino de 18H31 estipular 0 ministro lšritaniiicii Lord Castlereaglua cessão

de Cayenmsem autorisação do respectivo soberano, no art. 1 0 desse tractado,

sem ouvir nem sequer o ministro do mesmo soberano, em cujo doiiiiiiio

estava Cayena, e o qual, falto de toda a wautorisação, ou faculdade, todavia

depois sempre se prestou a iissigtiar aquelle tractado, sobre que fez depois

em Londres. uma especie de protesto, ou declaração, não sendo no juizo

dos mais preveiiidos, semelhante occorrencia destituida ‹le ulteriores idéas,

e colloborada combinação, e não acto de passageira irrellexáo (3).

coaoiissso na viiaivna na 1815.

38. Não foi ractificaila a cessão feita por aquelle tractado de Paris, mas

peloart. 106 do acto do congresso de Vienna, feito, e assigiiado na mesma

cidade, aos 9 de Junho do aiiiio de 1815, e que se intitula Relações entre

Portugal e França. foi assentado.

a Em ordem a remover as difliculdades, que se tem posto da parte do

principe regente de Portugal e do Brasil, á ractificação do tractado assigiiado

em 30 de Maio de 18ll›.entre Portugal e a França,é ilecretado,que a esti

pulação contida no art. 10 daqiielle tractadmetodas as que Ilie possão ilizcr

--__-_-_____`_

(1) Não houve asserçís mais falsa, qiiea do governador ‹le (Iaycna Victor Iluzut-.sz

sobre a iiisu rreiçfio dos escravos ter sido promovida pelo; Portugueses; o que tania

foi pelo contrario que, iaehaiido-se a França com uma guerra com PortugaLas num

ridades de Ca) ena,solicitarao do governador do Para forças para reduziu/a sujeiçao o,

uiesiiios escravos, o que_ foi approvado pelo governo da corte. visto o prejuizo e um..

res inconvenientes de tao funcsto exemplo, o que nos tciiiios de todo o agraileríiiiviito

se contestou em grande obrigaçaoda parte da branca, ronio se ¡iode ver, «votre outros

šesteniuiilios, dos dociiiihenbtos qu: iiistièiiieirèos ofliãios do anno dil1802.de D. l' ruiichwo

(liinocelitwnlvflwã Iqqlt c aixo _o n. . _quan o. se assim nao fosse. oquclla culpa

cicria taiiibeni reca iir no ollicial da marinha Britaniiica.

P(2_) ziâilai-senpoãpšeiiilplo-Nouveauv Eleiiieiis do Geographic modcrnc ct Universal.

aris s. , e c.

(3)'Nos debates, ou discussões das camaras de Portugal nos annos de 1839 o 1810.

principalmente na dos senadores, em que se te: iiiiia extensa resenha da trniisarçao da

sciiielliante tractado. tatididanieiite assim se iiiillca, coiii repugnancia dos que possui-iii

noçocs das particularidades da referida transacçao, e espirito da olitira Britaiiiiiçg.

E' preciso ainda ter presente, que coin_o fondaiiieiito ‹lo_e›_tipula o no tractado do 30

detMaio de 1814 em Paris,se descobriram syinptoinaS de siiiistras manobras para a iii

quietaçao de Cayena, ao que foi preciso accu_dir: e o seu iiitcndeiite Jogo spveriaim

äpcälaiilliiilšlgíträlqfêiqaqstpgáqpxäeáüqs pššieiiçocs, fazendo uma proclziiiiaçao. para sui-e

Sobre as peiiturbatzões concitadas na Cayena são para consultar as folhas piibli,las do

tempo: e o mesmo Correio Brasílieriufiiiu obstante o seu rspirito, as iiieiii-ioria a pa;

118 do toin. H. '
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respeito. são nullas, e de nenhum effeito, e serão substituídas, de arcordo

com todas as potencias. pelas disposições contidas no artigo seguinte. n

Por meio desta substituição todas as outras clausulas do dito tractado de

Paris serão mantidas. e olliadas como mutuamente ‹›brigatorias. E o dito

artigo com o n. 107 tem por titulo Restituição da Guyana Franceza.

‹‹ Sua Alteza Real o principe regente de Portugal e do Brasil, para ma

nifestar de maneira incontestavel a sua consideração particular para com

sua Magestade Cliristianissima convém em restituir a sua dita Magestade a

Guyana Franceza até o Rio Oyapock, cuja etnbomdura está situada entre o

4° e 5° grãos de latitude Septentrional, limite que Portugal sempre con

siderou como o que fora fixado pelo tractado de Utrecht. 0 tempo em quo

haja de ser entregue esta Coionimserá determinado tão depressa as circums

tancias o permittão. por uma convenção particular entre as duas cortes; e

se procederá amigavelmenle a fixação definitiva dos limites das Guyanas

Franceza e Portugueza, segundo o preciso sentido do art. 8' do tractado de

Utreclit. D

39. E assim. em tão claros e expressivos termos, ficou o direito dos li

mites das Guyanas, e a sua discussão garantida debaixo da solemne,e pu

blica promessa de todas as nações reunidas no congresso de Vienna, incor

porado no seu acto, e constituindo com elle o direito publico da Europa,

para todos os immediatos,e necessarios effeitos da mais pontual observancitt,l

plena e segura manutenção e guarda. `

'rttacraDo com A raaaça DE 28Da1ioosro DE 1817 Exu consegui-meta Do Acro

Do co-Nottzsso DE vitimas. `

ltt). Aos 28 de Agosto de 1817 se passou portanto a assignar em Paris,

entre as duas côrtes do Portugal e Brasil, e a de França,o respectivo trac

tado para execução do que havia disposto o referido art. 107 do acto do

congresso de Vienna, o qual acto, por isso que declara para o cumprimen

to dos seus ulteriores arranjos,a especial mediação da Grão-Bretanha, dei‹

xasse de ser immediata emanação do sobredito acto. para dever ser consi

derado.como comprehendido na restricta garantia do direito publico esta‹

tuido em tão augusto congresso, para obrigação commum das nações. Nes

te tractado se estipula pois:

Art. 1° a S. M. Fidelissima, animado pelo desejo de executar o art. 107

‹lo acto do congresso de Vienna, se obriga a entregar a S. M. Christianis

sima, no espaço de tres mezes, ou antes se fôr possivel a Guyana Franceza

até ao Rio Oyapock. cuja boca é situada entre o U e 5° grão de latitude

Norte, até 322 grãos de longitude a Léste da Ilha do Ferro, pelo parallelo

de 2 gráos e 24 minutos de latitude Norte.

Art. 2° ‹‹ Nomeiar-se-hãme se dcspacharáõ immediatamente commissarios

de ambas as partes para fixar definitivamente os limites das Guyanas Fran

ceza e Portugueza, conforme o preciso sentido do 8° artigo do tractado de

Utreclit, e das estipulações do acto do congresso de Vienna : os sobreditos

cominissarios devem terminar os seus trabalhos na expiração de um anno,



ao mais tardar, desde a datada sua chegada a Guyana (l). Sena expira

çâodsste termo de um anno, os sobreditos respectivos eominissarios não

poderem concordar, as duas partes contractantes procederáõ então a outros

arranjameiitos, debaixo da mediação da Grão-Bretanha, e sempre confor

ine o preciso sentido do art. 8° do tractado de Utrecht, concluido debaixo

da garantia daquella potencia. ›› E logo no principio do anno seguinte

de 18l8,apiiarecerão iia conformidade deste tractado, nomeiados na corte

do Ilio de Janeiro, para coinmissarios na demarcação dos limites das

(šiiyanas Franceza e Portugueza. o brigadeiro Manoel Marques, o coronel

graduado Francisco Saraiva da Costa llefoios. o tenente-coronel graduado

João de Souza Pacheco Leitão, e para adjunto á sua coinmissão.o conse

lheiro João Severiano Maciel da Costa, que tinha sido intendente na

Cayena.

M. A todo o juizo fica obvio a falta do geometras astronomos n'uma

commissãmque tinha de fixar astroiiomicamente uma linha recta,para ser

vir de divisão aos territorios das duas Guyanas, e que por isso semelhante

comiiiissáo se achava logo defectiva, para a satisfação dos seus trabalhos :

reconhecendo Humboldt no anno de l82ä,que o estado politico do Brasil

parecia recuar muito,a época da execução de semelhantes trabalhos (2) ; no

que houve mais outro incentivo á desconfiançmque se havia feito adquirir

a sincera disposição da corto do Rio de Janeiro á semelhante respeito.

42. De mui efficaz auxilio. e de toda a reeommendada importancia. não

só para os trabalhos,qiie os mencionados commissarios tinhão de executar,

como para o exame e resultados delIes,nas decisões do gabinete. era 0 me

morial historico,~.;obre as demarcações dos limites começados em i780,que

o almirante D. Francisco de Souza Coutinhmhavia coordenado, e deposi

tado no secreto do gabinete real do Rio de Janeiro, e que lembrado por

occasião de se-tractar de semelhante objecto. por preconceitos, não se con

templando toda a sua relevanciane devido emprego, foi no aiino de 1820,

mandado informar no original ao governador e capitão general do Pará,

conde de Villa Flor, sendo trabalho digiio,que ainda hoje se recommeiide

aquelle gabinete para o assumpto em questão (3).

 

(l) Deve ser Cayena.

(2) No 10°volunie da continuaçio da sua viagem iis Regiões Equinoxiacs. impresso

em Paris iio anno de1825. ahi a pag. 156 diz pois: Se os limites Americanos fixados

recentemente entre a França e Portugal um dia cessassem de pertencer 'as illusões da

diplomacia, conseguindo-se dar-se-lhe realidade, isto é, traçar sobre o terreno, por

meio de observações celestes (como se projectou ein 1817) este trabalho coiiduzirie os

engenliei os geoirraphas nesta Regiio desconhecida 3 grãos e 1/2 ao Oeste da Cayenine

do Amazonas. Até essa epoca, que o estado politico do Brasil parece recuar muito, não

só podemos completar o quadro geognoiitico do grupo do Parima,pelas noções disper

sas recolhidas nas colonias Portuguezagellollandezas

_(3) Jose Cavalcanti de Albuquerque teve noticia no anno de 1823 deste memorial

historico de D. Francisco lnnocencio de Souza Coutinho, de que depois, ou elle, ou o

coronel Francisco José Rodrigues Baratapoube tinhão uma copia ou extracto, de que,

por muito occupado nao pude extrahir copia para a minha collecção. A pag. 513 da

obra intitulada Eras do Para' se faz menção della, o que pode servir de iiidicativo

para a diligeiicia de se descobrir. No Monitorar fniccrul de Paris do liiu do anno
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Novas ixvasóiss na riu-act.

M. Diq-.ois da nomciaçíio dos mencionados conimissarios, nenhuma no

ção .se iios apresenta de algum actmqne testemunho as sollicitiides do gabi‹

nete do Rio de Janeiro por tão ponderoso iibjecto, que ileveiido ter dentro

‹Io anno,a soluçao marcada no tractadti, o governo Francez pelo contrario

para esse ell`eito manifestam a mais viva tliligeiicia, de que os relatoriosa)

rlisciissões nas suas cainaras. pelos annos de 1820. 1821 e 1822 ; são pro‹

vas concludentissimas, votando nellas sommas exlraordinarias para os no

vos eslabeleciinentos no sertão das Gtiyaiias, que deveriao formar as bases

para levarein a execução sons ulteriores projectos, coniproinetteiido-se por

tanta incuria a tlefesa. e a integridade do Brasil, com sacriliciti na publica

opiniao, e inaior discredito para coin os gabinetes garantes, e desprezo

para o de Inglaterra.inizne-liataiiisiite meJiaiiein-i ua transacção de fixareiit

aquelles liinites, não se diividaiielo por parte da Franf_¬a,pelo mesmo ariiio

de 1822. de se tentar al›ei'tiiras,eui que todo o direito se prejudicaria com

a ilecluração de alguma cedencia obtida em Lisboa (ll. Tudo permettião as

tii-currencias em que vacillavii o Brasil, e em que todos os arbitrios do seu

conselho se acliaväo mnsignadosmo que era de imincdiata applicação das

circumstanciasamarchaerii que iiifelizmente prosegue, sem omen‹›r reparo

aos subsequentes coinproiiiettimentos,ein que se envolve a sua estabilidade

politica. no que pertence aos Iiinites de suas fronteiras do lado do Norte,

lado o mais vulneravel do seu Imperio.

PROJECTO DOS INGLEZES.

M. A Inglaterra, chamada a ser medianeira em semelhantes discussões,

necessariamente teve de combinar o objecto ein questão, que achando-so

 

de 1821. e primavera de1822, vem interessantcsartigos dedicados ao sertão das Guya

nas. Mr. Laisne de Villcvéque na sessão dos deputados de 3 de Abril de 1822, chegou

a prvponqne se levasse para aquelle sertão toda a povoação das Antilhas.

t) discurso de .\1r. Vzlleinain na sessão de 30 de Março de 1822. feito na mesma ca

mara, refcrindose aos Reports da oimnissão ali mandada cm 1820, iià.› é menos re

roiiiiiiciidavel. Veja-se os citados Mouiteuis, e depuis o jornal da sociedade geogra

pliicri de Paris. Em maior prova disto mesmo repctireiiios as proprias palavras de Mr.

Laisne VellevCque, ditas na i-:iinara dos deputados de França a 3 de Abril de 1822.

Beuovando a sua insšstencla sobre a vantagem, que a França tiraria de chamar para a

Guyana todos os homens livres, e de cor, fosse das Antilhas, ou dcs Estados-Unidos.

arcresceiita pois: La (Guyana) detiendraíl naturelemml Fínterpot d'un commercc ím

menss avec le Brésil. et la laraguay. Que iiliias não se eiicerrão aqui.e que vivas appre

hensões não devem excitar no gabinete do Rio dc Janeiro, como prova que são ao que

se tem indicado. Assim a discussão qiie neste anno houve nas camaras fraucezls sobre

um tal objecto. como as que se repetiriío nos annos seguintes mercrcni pos reparo.

Vejão-se os respc tivos Moniteurs. Debaixo do n. 25 vai o extracto da: explorações no

aerlão dm lšuyaiuu. ordenado pelo governador de Fayena. e e mais uina peça justifica

tiva da obra.

(t) Por esta occasiñn foi que apparcccu na Academia Real das Sríenrias de Lisboa

a memoria sobre as serras donde nasce o ltio Branco. que servem de limite ao Brasil

do lado das (Buy-finas, a qual vein na primeira parte do tom. 1° das memorias da mcs

ma Aradcinia.
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já recommend-ido ponderosaiiieiite ao espirito einprehenzluliir de seus m1

turaes, pelas provouiçiiesque o sabio llumboldt. no interesse das sciencias,

fizera para o exame de tão importantes territorios, agora. pela irispecção

dos proprios exames. seu illustrado epreveuido ministerio, descobrira com

mais fecunda, e mais directa applicaiçzio, relativamente ã propria Grãa-Bre

tauha: e assentada, e reconhecida ahi, em tola a demonstração. a grande

base.que o Amazonas segura, para abrir. e cultivar na maior escala o com

mercio para com toda a America .Ileridlonalz principiárãt) dc se tentar com

semelhantes vistas essas successivas explorações nestas regiões, que se

achao registradas nos Annaes da sociedade real geographica ‹le Londres, e

que foi-mão, como ensaios para a execução de um plano extensamente dc‹

lineado, notando-se sobretudo as expedições einprehenzliilas da Guyana

Britannica. isto é, do Surinhaiii a buscar os territorios de que llumboldt

no l0° volume da sua viagem havia rocommeudatlo a exploração. Evitando

se toda a extensao minuciosa, é para ver o relatorio apresentado a essa

mesma sociedade da expedição ahi feita no anno de I835.e a outra da

exploração no Rio Negro. emprehenilida no anno de It536. (I) Comtudo

ainda que a narrativa da passagem do Pacífico ao Atlantica, âitravél. dos

Andes. nas províncias do Norte do Perú, e descendo pelo Rio Amazonas

até ao Pairá, de lleorique Lister .\law, no anno de 1827. seja tão geralmen

te conhecida, que até mesmo haja uma traducçêio em portugucz impressa

em Liverpool no anno de 1831, em 8". ao tim que se tem proposto este

relatorio, parece iudispensavel insinuar para todaa compativel ponderação

as mais notaveis co-relações á que parece propor-se a mencionada narrativa.

e são: I°confirmar a idea da grande facilidade,que para a navegação interna

da America llleridional da o Amazonas; 2» do estado de violenciântyrannia.

e barbaridade com que são tractados, os Indígenas pelos Portuguezes.

merecendo reparo a insistencia com que nisso se procede (2): 3« reconhecer

a força de mais de trezentas mil almas daquelles Indígenas sobre os terri

rorios do Rio Negro, e Rio Branco, mostrando que as vantagens, que os

Europêos. ou Portuguezes delles obtem. é pelo estado de isolamento

em que vivem. Ora. para abrir relaiçôes com estes Indígenas, propendem

as aiiitecetleiites explorações apontadas: 4° iridicar o estado iiidefeso em

que se acha o Estado do Para : e 5° finalmente. a quasi nulla expectativa

do progresso, ou desenvolvimento da sua prosperidade, entre os manan

ciaes de riquezas, e alentadas proporções: sendo evidente a todo o juizo,qrio

semelhante viagem. foi emprehendida por incentivo do proprio governo

Britannico, e que aquella narrativa é a conta de uma commissão. que elle

mesmo havia ordenado.

 

(I) Vem na 2' parte do vol. 6° linpresso em Londres no anno de 18.18, 8° grande.

(Z) A‹sim começarão as reclamações a favor dos Africanos. O nome dos aborítlfllfã

dolšrasil ja foi pronunciado no ajuntamentoüneting) annual da Socie :ade Prøtcrtortl

de todos os uborigcnes, de domingo Iii ue Maio de IMI, como .se pode ver da noticia

que da sua sessão nos da o Morning Herald de lhuesday. Maio 20 de IMI, png. 6,

v‹ I 3. E'p.1ra fazer observar as diffcrentcs insurreições dos Indios deste districto. al

gumas das quaes são apontadas no Iii-ro Compendío da: Em: do Para' pair. 3tii. lrndo

acometido outras dc que se diziio pro-novida por iiisiigagões dos Castellianos.
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¡NvasÁo numa oa raa-Nçs con noroaa. E vionzncnt a Topos os rnacraoos

a anuanças.

lzä. Succedendo. como em resultado, e funesto efIeito de tão lastimosas

occurrencias, prejudicial deleixo,do que tão altamente estava recommenda

do, manifesto desacato do respeito devidoá dignidade das nações, quea

França. dando por nullas as obrigações coutrahidas pelo tractado de 28 de

Agosto de 18l7, e como levantada a rnediação Britannica. e sem effeito

toda a garantia do acto do congresso de Vienna, que sem nenhuma preli

minar satisfação fizesse proceder a via de facto de invadir mais de 80 le

guas ‹los territorios das terras do Cabo do Norte, e destruir desse modo

toda a linha determinada para a sua demarcação: facto de atroz violencia,

¡mratimado recentemente no anno de 1839. e que se acha remettido á media

ção que se deve, se propõe, e se espera achar da parte do governo da Graa

Bretanha.

concLusÃo com a onnucçÃo nos aasvacrivos coaonaaios.

Dos factos authenticos, que deixamos substanciados licão emanando

ponderosissimos corolarios, todos da mais vehemente apprehensão; e taes

sao:

1° 0 perigo de que se ameaça a integridade, e até a essencia politica

do BrasiLnas questões das demarcações das Guyanas, independente do

outro perigo não menos funesto.que não tardará de surgir do lado dos es

tados,que se formarão das colonias Hespanholas, que lhe são vizinhas, e

o rodeião.

2° Que o primeiro daquelles perigos promovido pelo incauto e erradojuizo,

que sempre formou da importancia dos estabelecimentos da Cayena, e do

Surinham, em relação a vasta grandeza do Brasil, como se não bastassea

convencer de falsa semelhante opinião, a propriedade do porto de Cayena,

que o constitue,como um ponto dominante do Amazonas,e os projectos que

o Abbade Raynal havia expendilo para o seu formal engrandecimento, a

expensa das terras pertencentes ao sertão do Brasil ff); e como se o Suri

nham, sobre o Orenocmque communica e faz a sua navegação commum

com o Rio Negro, e por consequencia deste com o grande Ainazoiias, não

fosse razão sufficientissimznpara que na aberta.que se offerecetr se procu

rasse o seu senhoriojiihihindo-se que passasse ao de qualquer outra nação,

que mais zidiantasse os incommodos,que os Hollandezes, já nos seus ulti

mos annos, estaváo causando por aquelle lado as terras do Brasil.

3~Porque é de incontestavel demonstração ser o Rio do Airiazonasmão

só a chave de todo o interior do Brasil. mas ainda a que abre a geral com

municação com toda a America Meridional, de sorte que o dominio deste rio

_`_____._________-

(i) Historia Philosopbiquc, el Politique des Estnblisseinens dans Ics deux lndes.

Livre 13, art 7".
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proporciona de um modo não duvidoso o de todo o Commercio, e de todas

as immensns riquezas que em tão vasta região, como foi plenamente indi-.

cado no projecto, quc no anno de 1772 concebeu o inarquez de Pombal ;

e para que disto se convença toda evidencia, basta reflectir sobre a carla do

curso do mesmo rio. e saber a facilidade,c proporções da sua extensa na

vcgação, e que todos os outros caudalosos rios lhe são continentes.

4° Que por isso aquellas nações, no seu empenho sobre oslimites, o que

sobre modo procurão obter é a .posse dos rios caudalosos, que do lado do

Norte descem ao Amazonas, os quaes, achando-se hoje mais que desguar

necidos dos fortes, e destacamentos que os vigiavão, e defendiño, nenhum

obstaculo lhe oppõe ásua descida por elles até ao mesmo Amazonas, ao

principio para receberem todas as vantagens do seu commercio, e depois

augmentando com semelhantes pretextos, e assistidos das melhores propor

ções que assim se lhe facilitão, realisarem o estabelecimento que depois de

tantos annos tem por objecto; sem que por agora nos façamos cargo das

mais transcendentcs combinações,que se descobrem da narrativa da expe

dição do Inglez Maw,‹lo Quito ao Pará, e que condizem com outras noções

não menos positivas. 0 Amazonas é como o grande Lago da America Meri

dional, que nelle forma o centro de toda a sua navegação, pelos extensos

canaes dos caudalosos o extensos rios,que de todos os lados nelle vem des

embocar: motivos sufficientes para desafiar todo o interesse, e attençzio da

parte da Grãa-Breuanha ; e que, pelo que succede no Ganges, e ultimamen

te pelo que acaba de se executar no lndo, na campanha de i8lz0 de Alig

nistam, mediante as proporções,que hoje permitte a navegação do vapor. é

por si bastante a excitar tambem a mais viva apprehensão no gabinete do Rio ›

de Janeiro.

Quem combinar os particulares, que se passarão na Inglaterra antes de

se firmar a idéa do auxilio. pela independencia da America Hespanhola,

conhece,que o projecto favorito do seu gabinete,era 0 da conquista ao me

nos dos pontos, que lhe segurassem o dominio de suas costas. e com isso

das riquezas do seu extenso commercio. A correspondencia confidencial,

que houve entre Caning, e o nosso ministro nos annos de 1806.por occa

sião da expedição do Rio da Prata,assaz o manifestou, comprovando-se isso

ainda mais,pela interessante correspondencia havida entre o general Miran

da, e o ministro Britannico pelos annos de 1805, quando fez a sua primeira

tentativa sobre Caracas. Acabando a guerra da Peninsula, na que os Ingle

zes logo tiverão com os Americanos do Norte predominavão essas idéas, do

que a derrota, que lhe causou o general Americano Jackson, e a volta de

Buonaparte a França,puzerão então termo. Não é aqui lugar para fazer ver

em toda a extensão a verdade deste juizo, que de nenhum modo é temera

rio, nem visão de melancolia desconfiada. Os recentes progressos com que

os Inglezes tem assignalado a sua determinaçãmpara a execução dos pro

jectos, que tem concebido. são da natureza mais positiva a captar toda a

sollicitude do gabinete do Rio de Janeiro. Em parte, tem sido apontados

nas folhas publicas: e entre outras recommenda-se o que, debaixo do ti

tulo The Guyana expedilion vem a pag. 5',col. 5= do jornal denominado
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The Illoruíng Ilerald de 2h de Março do corrente anuo de 1851. Na tives

ma folha ‹le S de Maio corrente pag. 25', col. 3', artigo Money Market.

um! cily ínlclligencejvem a tinta já da contestação sobre limites, por occa

siâio do pamphlct que Mr. Shomburgdtavia publicado a semelhante respei

to, referindo o que toca aos rnissionarios lnglezes, que liavião entrado no

territorio do Brasil.

No lim do anno de 1795, principios do seguinte, ofliciava circumstan

ciadamerite o governador e capitão general do Para l). Francisco Innocen

cio de Souza Coutinhmsobre as disposiçõesqiie havia feito para a defesa da

sua fronteira conlinantc, com os doniinios Francezes de Caycna, e com os

liollauilezes do Surinham, referindo o que ali tinha occorrido. \'eja-se o

documento n. lã..

Os lnglezes, além disso. já se achão em posição sobre o Amazonas (t),

ou seja pelo alt‹› Orenoco, na sua introducçâo até ao llio Negro, ou pelo

ltupunuri, sobre as vertentes do Rio Branco, ou pelo Caroni, sobre o Rio

das Trombetas, pelas serras que repartem suas aguas, como se pode con

vencer. examinando os mappas, que se tem ¡tubliczido nos jornaes da real

sociedade de Londres (geograpliiea), das suas explorações pelo interior da

Guyana Hollandeza, de que se metterão de posse, e acoinpaithando os ditos

tnappas,cotn o particular daquelles territoriosque passamos a apontar.

5° Que por isso é de absoluta recommendação salvar sempre a navega

ção dos rios,que descem do Norte ao Ainuzonas,da intrusão estrangeira, pro

cavendo-se quanto seja possivel. quea linha da demarcação se leve pelas

cristas das serrasyque lhe servem do cabeceiras; muito mais pela extensão

que sc pretende dar hoje ao direito da navegação lluvial, e que irrellectida

mente cliegou a ser admittido em Lisl›oa,nos debates sobre a navegação do

Douro. 0 inap|›a,que ajuntántos a este relatorio(2) expressamente delineado

com toda a individuação, para servir, como constantemente servio desde

as tiegociações de 1802. para os trabalhos desta natureza no gabinete de

Lisboa, descobre cm toda a luz o segredo do repartimento das corren

tes daquelles rios, e serve de segura guia,para se combinar e reflectir sobre

o que no tractado de 28 de Agosto de 1817 se estipulou, acerca da linha

divisor-ia entre as Guyanas Brasileira e Franceza. E como o limite mais Oc

cidental que ahi se assigna é de 322” longitude tomada a Léste da llha do

Ferro, sobre 2 grãos, e 21v minutos de latitude Norte, tica aquella linha

compreltendida ao Norte da serra, que dá nascimento aos Bios das Trom

belas, Grerupatuba, Parú, que della descem ao Amazonas ; desistindo tam

bem itidirectamcnte a Inglaterra, pela intervenção, que teve neste tractado

de todo o direito para poder renovar as ideas da Hollanda, á entrada do

Rio das Trombetas,incluindo-se com isso argumentos positivos contra suas

tentativas ao Rio Branco, sobre o que agora não ha. que fazer maior insis

toncia, e bastará se indique sómente, o ponto da serra Anican, ou Assari,

 

(i) Não é por acaso,quc ahi sc tem procuradojuntar Colonos Portuguezcsmxtrabidos

das Ilhas dos Açores.

(2) \'ai_dcbaixo do n 26.
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rtssignalatlo no mappa. como ponto. que principalmente se deve guardar.

Este mappa feito pelos trabalhos posteriores de José Simoes de Carvalho.

Pedro Alexandrino Pinto de Souza. José Joaquim Victorio da Costa, com

a sua correcção. e maior especificação. occorre ás faltas das cartas levanta

das por Pontes e Ricardo. e se recommenda para o devido resguardo. pelo

empenho.com que á todo o custo, não lia ainda muito, se procurava a

cópia delle. que se negou, para só se consignar ao gabinete do Rio de .Ia

neiro.

6° Que para que isto devidamente se attenda, contemple, e melhor se

precavenha. é de absoluta e itidispensavel provi‹lencia.qtie no gabinete im

perial do Rio ‹le Janeiro, se conceba um systema regular e seguido, para

todas as medidas,que convenha se adaptem, assim para salvar o direito do

BrasiLdas estranhas preteuções dos outros estados, guardando-se a inte~

gridade dos territorios do seu Imperio; occorrendo as pretenções. que re
clama oI estado do Amazonas; determinando. e fazendo converter para a

sua defesa os interesses geraes do Imperio.e os de suas 'nelhores allianças:

prevenindo já as molestas,e talvez assaz prejudieiaes tentativas da parte das

ropublicas formadas das amigas colonias pertencentes a Hespauha. que lhe

são vizinhas, sobre o que não equivocadamente já se expressou a de Cara

cas; inantendti-se toda a vigilancia para desde o principio annullar, e fazer

inconsistente todo o projecto,cotn que simuladamente se procure dominio.

ou posse a livre- navegaçtio. e uso do Amazonas; velando-se pela defesa e

guarda do interior dos seus rios. como no antigo tempo pelo seu liltoral

marítimo, com o que se salvou o Brasil de ser despedaçado. e presa de dit'

ferentes nações; finalmente estabelecendo-se para todos estes objeclos.uina

política segura, e estavel, e deduzintlti-se. de suas maximas.e combinações,

as instrucções convenientes a regular tão valiosos objectos.

7' Que a invasão que os Francezes perpetráráo nas terras do Cabo do

Norte. com violação do tractado de 98 de Agosto de 1817, é um aggravo

de. tal ordem, tão` nocivo pelos seus effeitos á dignidade. e interesses do

Imperio do Brasil. que toda a sisudeza, energia. e dexteridade deve ser

empregadõnpara se consignar o seu devido.e necessario reparo.

Todos os mencionados corolarios formados assim na mais veridica rese

nha dos factos. autheuticados por documentos de irrefragavel provajnter

põe. na sua e0nclusão,o vahemetitissimo cuidado,que aos homens de estado

do Imperio do Brasil. ficão forçando a ter sobre todos os objectos nelles

çomprehendidos. E abstendo-me. como cumpre. a toda a maior delucida

ção de quanto se indica no corolario 7°. aliás 6°. em plena satisfação da

dedicaçamque professo ao Brasil, não duvidarei de ¡nmrrcr na reprehensi

vel temeridade de juutancomo em remate deste relatorio. servindo-lhe do

ultimo appendice, o memorandum sobre o attentado ultimamente poi-pg.

.ti-ado pela França. E terminando assim o presente traballimconfio tambem.

que o interesse,que manifesto pela boa sorte do vasto Imperio do Brasil,

me alcançará desculpa a todas as faltas em que tiver sido incurso.

t4



Propriedade e posse das terras do Gabo do Norte pela corôa

de Portugal, deduzida dos Annaes Historicos do Estado

do Maranhão. e de algumas memorias e documentos por

onde se achão dispersas as suas provas por Alexandre

Rodrigues Ferreira. Auuo de 1792.

Que as terms do Cabo do Norte, situadas entre o Rio do Amazonas,

e o Oyapock, ou Vicente Pinzon, são privativas da corôa de Portugal,

exuberantemente se mostra de direito, e de facto.

DE DIREITO.

Foi adquirido por descobrimento econquista : confirmado pelo consen

tnnerito dos naturaes: sustentado pelas despezas da corõa : reconhecido e

ractificado entre Portugal e França pelos tractados. Quatro titulos.

PRIMEIRO TITULO-DESCOBRINLNTO E CONQUISTA.

t” E' verdade, que tanto do Rio do Amazonas, como do de Vicente

Pinzon. Oyapock, e os mais que desaguão na Costa do Norte. até ao Golpho

de Paréa. os primeiros que descobrirño não o seu interior. mas tao só

mente as suas bocas forão os Hespanhóes Vicente Yames Pinzon, e seu

irmão, ou sobrinho Ayres Pinzon. os quaes tendo-se feito á véla do Porto

da Villa de Palos, em I3 do Novembro de lzi99,por licença que liverão

dos reis catholiros. Fernando, e Isabel, toda aquella costa descobrirão, o

navegarño, no seguinte anno de 1500, até adiante da llha da Trindade (1).

2° Depois do descobrimento dos Pinzões pela parte do mar (§ P). o

segundo HespanhoLque descobrio o Rio do Amazonas pela parte de terra

do reino do Peni. parece ter sido um fulano Maranon, a quem attribuem

o capitão Simão Estaço da Silveira. e o bispo D. Fr. Cbristovão de Lisboa,

a razao (leste appellido. que do descobridor passou ao rio, e deste á llha

do Maranhão (-2). Porque das duas razões que dá o jesuíta Manoel Ro

drigues, da etymologia deste nome, a primeira das Maranhas de Lopo de

Aguirre, encontra a clironologia dos factos, e do appellido, que linha em

1206 o sexto mestre da Ordem de Santiago D. Fernando Gonzales de Ma

ranon, de cuja familia talvez procedesse o segundo descobridor (3). A

outra razão de terem os descobridores da parte do mar perguntado. uns aos

outros (admirados da grandeza do rio), se era mar, e respondido alguns

 

(t) Galvão descobrimento do mundo. Anno de N99. Ovnllcs, relação do reino de

cane. cw- '_1. Pfls- 118;

(2) Ilclaçzm summaria das cousas do Maranhão 1625.

(3) Marauou y Auiazonas, liv. t" cap. 5° liv. 2° rap. H.
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delles que non. donde so derivára em Hespanhol Maranon, e em Portuguez

Maranhão. ¡iarece especulação do jesuita t1).

3' Entre os aventureiros, que interitárão explorar outra vez da parte do

mar os sertões do Amazonas. foi um delles em 1532 Diogo de Sordas, que

ti esse lim veio iiomeiado governador, com a força de tres náos. que ‹:on

duziáo á seu bordo seiscentos soldados, e trinta e seis cavallos '. ao qual

pouco depois se seguio Jeronyirio Furtal, com cento o trinta companheiros.

Porém tendo o primeiro fullenitlo no meio da viagem. e não tendo o segundo

cliegzido a concluir a sua expedição. o que delle consta e que não fez mais

do que fundar, e povoar a aldèa de S. Miguel de Nevery (2).

'+° E' verdade quanto ao mesmo Rio do Amazonas, que o primeiro que

da parte de terra o navegou, agua abaixo, foi Francisco tlã Orellana, o

qual, tendo desobedecido a Gon 'alo Pizarro, com quem tin a saliido de

Quito em 1539, depois do ter dešembocado neste rio, a quem de seo ap

pellido o appellidou Orelliana, pelo titulo de primeiro descobridor de sua

inteira navegação; e pelo opposiçâo que achou da parte das mulheres

dos Tapuyos, deu o nome de Amazonas, atravessou finalmente o mar do

Norte até a llha Margarita (3).

5' Ultimamente é verdade. que tambem da parte de terra, e pelo mesmo

rio desceu. e o desembocou, para se transportar a ¡nesma Margarita, o

infame Lopo de Aguirre, depois de ter insidiosarnente assassinado ao seu

commandante Pedro de Orsua, com quem tinha sabido de Cusco em 1560.

vindo elle nomeiado Conquistador du Amazonas, pelo vice-rei do Perú

D. Antonio Furtado de Mendonça, marquez de Calihete, o que tudo consta

dos citados escriptores, que liistoriarão estas expedições (Ii).

6' Mas tambem é verdade, que não tendo os Hespanhóes descoberto.

senão os primeiros a sua fóz pela parte do mar (§ 1°) ; e segundo a sua

parte superior pela banda de terra (§ 2"), e o quarto e o quinto a sua na

vegação, agua abaixo (§§ à" e 5°), já desde o anno de 1531. querendo o

Sr. rei I). .loào lll descobrir, e povoar o interior da proviutria de Santa

Cruz, ou Brasil, e repartindma para esse fim em doze capitauias. que

repartio por homens de merecimento, corn o titulo de Donatarios dejuro,

e herdade; ao celebre João de Barros deu a do Norte do Brasil, que, t-o

nhecido já por esta parte, tambem esta costa, e seus sertões se reputavzio'

uma parte dos referidos dominios na verdadeira arrumação da cclebratla

 

(1) Annaes Hisíorkos. Iiv. 1° §§ 8, 9, 10,1: ll.

t2! Galvão anno de 1531.

(3) Gornara Zirate. Garcilosso dela Vega. Rodrigues. Maron, y Amazonas.

(à) 0 mesmo A. Alexandre Rodrigues Ferreira escreveu depois no nnnode 1502,

outro papel, que iutitulou - Propriedade e posse Pnrtugueza das terras cedidas aos

France/es na rnargeiii boreal do Rio do Amazonas-e foi com o objecto de rebater o

quea cane do Madrid bnviu reprcsentadmpor occasião dos territorios cedidos á França.

pela; negociações tidas na mesma cdrttneutre os ¡ilcuipotericiarios da republica Frau

cezú, e os de Portugal.
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Iinhn imaginaria (1) (2). E se não veja-se o capitão .Antonio Galvão. e

com maior clareza ‹› Chantre da Sé ‹le l-lvora Manoel Severim de Faria, na

vida do insigno historiador João de Barros, pelas formaes palavras que se

seguem :

Era a Capitania que lhc coube em sorte, a do Maranhão. parte Septcn

trional do Brasil. ea mais ennobrecida delle em grandeza de rios, fertilidade

de plantas, abundancia ‹le animaes, e fama ‹le riquisissilnas minas. Foi

este rio descoberto por Vicente Yames Pinzon no anno de 1h99 pela coroa

de Castella. ums por estar nu demarcação da conquista deste reino, deixarão

depois os Castelhanos de o povoar

7° Tendo o seu primeiro donatorio desistido della. por terem em 1535

naulragado nos baixos da sua barra ainbos os socios Ayres da Cunha, e

Fernando Alvares de Andrada. a quem elle ltavia iriteressado; do mesmo

senhor rei D. .loão lll não sómente a obteve por tleâpacho de serviços Luíz

de Mello da Silva. pottcos annos depois do de 1559: mas tambem para os

importantes fins de a explorar, conquistar, e povoar por ambas as bandas

do Sul, e do NorteJoi generosamente ajudado com o auxilio de tres navios.

e duas caravellas (3).

8n Aconteceu que tambem Luiz de Mellomaufragou nos baixos do Mara

nhão antes de montar a sua barra. E tendo-se successivainettte frustrado as

outras exploraçõesque lizerão Gabriel Soares por terra, Pedro tloelho de

Souza por mar : e em 1605 outra vez por terra os dous .lesuitas Francisco

Pinto, e Luiz Figueira (b), nada disto obstou, para destes dominios estar

cubalmente informado o governador da America Portugueza D. Diogo do

Menezes, quando. para a conquista do Maranhão rcgulou o plano de con

quista do anno de 1610. Porém quando elle a todas estas terras, justa

mente tractava como legítimo patrimonio do reino de Portugal por lhe fica

rem dentro dos descobrimentos repartidos entre esta,e a coroa de Hespanha

já nesse tempo os Fraucezes iiitetitavão occupa-las por uma, e outra parte

sem outro titulo mais, que o da Industria as-istida das armas (5).

9° Porque lisongeado Mr. de la Itavardière das grandes esperanças que

tinha concebido de povoar a llha do Maranhão. que antes delle tinhão visi

tado o capitão Rifault e Mr. Des Vaux; e vendo que a rainha Maria de

Medicis, que governava a França na minoridade de seu filho Luiz Xlll

 

ÀLadislao Monteiro Baena no Cornpendio das Eras do Pará pag. 200, u qne olfcrece

(1) Fr. Marcos dc Guadalaxiira na 5* parte da Historia Pontiíical Iiv. 9° cap. 5°

di: que o imperador Carlos V fez levantar utn padrão de marmore na boca do Rio de

Vicente Pinzzzn ou Saiapre, para scrvir de rnarco ou baliza aos limites da Anteriea

Hcspanhola com o Brasil pelo Iodo do Norte; e equal padrã» com efl`eito loi descoberto

no anno ‹le 1723 nor João Paes do Amaral como referem, Bernardo Pereira de Ber

redo no § H do liv. 1° dos Armas: Historico: do Estado do blaranhãu, e Antonio

um titulo priniordial a todos os argumentos c niúis qullifiudo do que todos os que

lho servem de fundamento.

(2) Armas: Historico: Iiv 1° § N.

(3) AnnJHist. Liv l°§ 32.

fl' Ann Hist. Iiv 1° § M5.

(öl Ann. llist. liv. 2° § 110.
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occupada em maiores cuidados. não atlendia a este tão efficaimente como

elle queria. corn permissão sua rijustou uma sociedade com os senhores de

Sancy, e Racily. para que unidos os cabedaes de todos, se lhes facilitasse

inaisa fundação da sua nova Colonia na referida llha do Maranhão (1).

10. N-'m ignorava a França que as conquistas da America, segundo 0

direito daquellcs tempos, se achavão repartidos. por succcssivos breves

pontiticios, entre as duas corôas de Portugal, e Hespanlia, ein attenção ao

trabalho. e ásdespcmv, de seus primeiros descobrimentos. Mas na injus

tiça deste procedimento entrou tão cegamente a anibição dos Francezes,

que nem teve a desculpa da ignorancia. porque não é crivel. que a tives

sem de urnas noticias. que erão patentes a todo o mundo, havia tantos

annos; principalmente depois dos naufragios de Ayres da Cunha. e Luiz

de Mello ‹la Silva (2).

11. Assim é que a rainha regente, não concorreu com as despezas da

coroa para a expedição; porém riiostrou agradar-se tanto della, que não só

assignou as patentes de lugar tenentes-geiieraes das lndias Occidentaes, e

terras do Brasil aos tres socios. mas até. para mais a honrar, se declarou

directora della, entregando aos dous corriinaridantes uiri rico estandarte

azul celeste, com as armas de França, e a ernpreza de um navio, sobre a

proa do qual estava, em roupaS de ceremoiiiri. a figura de el-rei Cliristia

iiissirno seu fillio, tendo na mão direita um ramo de oliveira. que prescri

teava á mesma senhora :a qual revestida em manto real occupava a popa;

com o leme na mão, e em lugar mais alto se lia esta inscripção: Tanta' Dux

Forint' na Factt'

12. Ao mesmo tempoé constante, que tendo Gaspar de Souza sido no

meiado em 1612, para sircceder a I). Diogo de Menezes no governo geral

do estado do Brasil. recebeu em 1613 a carta régia de 18 de Outubro do

dito anno de 1612. onde lhe dizia Sua Magestade. --Que para mellior se

poder conseguir a conquista. e descobrimento das terras edo Rio do Ma

ranhão. que Ihe tinha encarregado, liavia por bem de lhe ordenar. que a

todos quantos o fossem servir nesta jornada. sigriificasse elle da sua parte,

a conta que promettia ter com os seus serviços, para lhes fazer as mercés,

e honras. que merecossem (lr).

13. Felizmente os tres annos,que decorrerão desde o mez de Novembro

de 1612. em que Ravardièree ltacily se apossãrão da llha do Maranhão,

até ao mez de Novembro de 1615, em que o general Alexandre de Moura

acabou de os expulsar della, não os empregrirão os Portuguezes senão em

disputar aos brancezes o seu intruso dominio. devendo-se o boni successo

das suas armas ao acertado commando do capitão-mór .leronynto de AI

Imquørque. Foi principalmente so seu valor, e a sua prudencia militar

que se deveu a victoria de 19 de Novembro de 1615 ; victoria, que obri

 

(1) Ann. Hist. Iiv. 2° §120.

l2l Arm. Hist. Iiv. 2°§l72

t3) Ann llnrt. Iiv. 2°§173fi

(si Ami. rim. irv. afl§ iss -
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gnu a Ravardière, a pedir conferencia para as capitnlações de paz, que se

ajustáráo em 27 do dito mez e anno. E I`o¡ elle, quem nas iiistrucções que

deu ao capitão Gregorio Fragoso de Albuquerque, datadas de 13 de De

zembro do dito anno, para em França as fazer presentes ao embaixador de

Hespanha, na fórma do tractado da trégoa estipulado entre elle, e o sobro

dito Havardiére, se explicou pelo theor seguinte:

Advirta e S. S. quo o Maranhãme suas terras,e assim as de Tapuytapéra,

Cu|ná,Pará,e todas as mais destas costas,sâo a parte do Norte do Perú, e do

Brasil. as quaes provincias hoje não são desertas. mas desoccupadas dos

Porlugiiezes por infortuniosriotaveis,e perdas de na vios, e gentes, como as

cliroriicas estíio cheias ; porque neste Maranhão estao os fundatnentos dos

primeiros Portuguezes, que aqui povoarão, a saber, os Íilhos de João ‹le

Barros. eV os Mellos, e outros, a que pelos trabalhos de Portugal se não

pode dar sorcorro ; e que não são despovoadas, pois o Brasil tem mais de

3,000 Portuguezes. e tantas cidades e villas como se de modo que

se por não ter nwradores uma terra se ha de tomar a seu dono, Silves no

Algarve, e Algecira, junto de Gibraltar, estão sem moradores no coração

de llespanlta... Que temos entendido, que se não forão as allianças de

Hespanha e França, estiverão já nesta Colonia mais de 2,000 Francezes ;

que na cidade de Paris; iorão levados em carros triumphaes os Indios Tu

pinambares, e os apadrinhou o Sr. de Guisa, e S. M. Christianissiinallies

deu mulheres Francezas, e muitos vestidos, e dadivas. com que os tornou

a mandar a‹› Maranhão por seus oassallos, sendo elles de el-rei Nosso Se

nhor. Que achamos aqui seus captivos (delles Francezes) com ferro i nos pés

muitos Portugueses de tres annos de escravosque como taes lhe roçavão,

e plantavão. e servião no campo, os quaes sempre estavão condemnados a

esta vida, cousa que nem em Barbaria se usa , e isto para que não dessem

noticia doque haviáo visto nesta Colonia.

Pelo que ¡iarecendo a S. S. que os pobres Francezes catholicos, e me

clianicos. que aqui estão casados com mulheres, e Íillios que de França

trouxerão, e alguns solteiros, e nobres accomznodados na lei-ra, que fiquem

os que quiserem. possuindo o que tem como oassallos de et-rei catholico...

estes taes sempre serão de grandissimo elTeito; porque mais breve e quieta

mente e com menos despeza seretuos senhores do que a Site Magestaile

tanto importa ; e lançaremos os Hollandezes do Cabo do Norte nesta costa.

onde se ƒortificão na Barra do Rio do Amazonas sem que de lliâspanlia

seja necessario buscar-se e niatidar-se homens a grande custo. etc. (t)

th. Acabou o general Alexandre de Moura de expulsar os Francezes,

 

(t) Todo o referido tem maiores provas, e :nais positivos testemunhos no inanus

cripto que o Sr. Joaquim Jose da Costa e Sá oflercceu no anno de 1799 is Academia

- Real das Scienciss de Lisboa, e que pela mesma Academia se publicou depois nn anno

de 1812, quando tinhão eessadoos motivos de conteniplação co.n as itegociações de

França, achando-se nos documentos que acoinparihão a relação da dita conquista os

necessarios titulos com que forão confutadas as argucias dos connnamlantes Franceses

do ttararthão, e os que servirão para se cntabdar s :negociação da respectiva revindi

cação dos direitos da corda de Portugal.
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romo se disse. no mez de Novembro de Itllä. ilanilo-lhes tres navios em

que voltarão para sua patriamquelles que quizerão; como se tinha estipu

lado em um d‹›s principaes artigos das capitulações ajustadas entre os

sobreditos Jeronyuzo de Albuquerque, e Ravardière: e sendo ao mesmo

tempo uomeiado pelo mesino general para capitão-mor do descobrimento,

e conquista do Pará, Francisco Caldeira de Castello Branco, foi elle quem

em 3 do Dezembro do dito anno, desembarcou as suas tropas neste sitio,

que chamou do Grão-Pará, parecendo-lhe o mais conveniente para praça

de armas da sua conquista. por se persnadinque era já terra firme; quando

a Bahia, com que se enganava era formada pelas bocas dos caudalosos

Rios lllojú. Acará, Guamá etc, (1).

15. Conseguintemente foi de então por diante. que tanto a entrada do

referido Rio do Amazonas, e suas adjaceucias, como a sua costa do Norte

e os sertões de ambas as suas margens. se forão perfeitamente explorando,

conquistando. e povoando pelos Portuguezes, como não ignorão os estudio

sos da historia dos seus estabelecimentos na lusitania equinoxial.

16. Quando pois os Francezes,depois de expulsos pelos Hollandezes, que

tambem o forão pelos lnglezes ultimamente em 19 de Dezembro de 1676.

com a força das armas commandadas pelo conde de Estrees, se acabarão de

estabelecer na llha de Cayena. que em 1635, por falta de povoadores Hes

panhóes, elles mesmos tinhão occupado; já a esse tempo,haviãn 61 annos,

que os Portuguezes tinhão descoberto este sitio do Pará. possuião. e povoa

vâo como podião. não sómente as ilhas da grande boca do Rio do Amazonas

mas tambem todas as suas dependencias por ambas as margens, e pela costa

do Norte. como suas que erâo. por arrumação da linha imaginaria. antes

do descobrimento e conquista do Pará. e por descobrimento e conquista

depois, que assim succedeu. desde o anno de 1615 por diante (2).

SEGUNDO TITULOn-CONSINTIMENTO DOS NATURAES.

17. Tanto eonsentirão elles no deseobrimento.e conquista do capitão-mor

Francisco Caldeira de Castello-Branco (S 12°). e tão contentes se mostrárâo

de serem vassallos da corda de Portugal. que veja-semomo escreve a liis

toria desta conquista o mencionado autor dos Annaa Ilistorico: do estado

do Maranhão.

Sendo este sitio (que chamaria já o Grãa-Para) antigo domicilio de indios

bellicosos, com a povoação de muitas aldeas. declarou-se tanto a seu favor

a fortuna de Francisco Caldeira, que não só lhe olferecerão a paz, que

não poderia conseguir sem a força das armas, mas tambem pelos bons

officios destes mesmos Barbaros, reduzio logo a sua amizade todos os mais

daquellas vizinhanças... . e ajudado de um copioso numero de Indios le

 

(1) Aa» um. liv. 2°§§ m2. óoamoo. _

_(2; Gonllra-oe tudo no citado niauuscripto publicado pela Academia Real das Scien

flas de Lisboa.
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cantou logo terra para [orIificar-se: sendo tão poderosa a sua actividade

no trabalho da obranque dentro em poucos dias já lhe dava o nome do

Fortaleza (1 l.

Nem de outro modo devião os Indios receber aos Portuguezes. que o

que delles qnerião, era que uns e outros. em beneficio commum desfruc

tassem opaiz: e o que com elles gastavão era. e tem sido tudo quanto tem

custado a christianisa-los, e civilisa-los. Tal foi o modo porque á corôa de

Portugal se sujeitárão os noturaes, não digo do Pará, mas os de todo o

Brasil, emquanto os não seduzirão, e indispuzerão contra ella. de entre os

estrangeiros, os piratas Francezcs. Ingleses. e Hollandezes; e de entre os
nacionaes os Jesuítas. i

19. De nenhuma vez. e em nenhuma parte se nos oppuzerão os Indios,

que antecipadamente se lhes não tivesse suggerido a idéa de que o princi

pal lim dos Portuguezes era sujeita-loga faze-los escravos. Quando por

exemplo o cacique Mel Redondo, um dos maiores potentados daquelle

gentilismo em 160i disputou ao capitão-mor Pedro Coelho a marcha.que

fazia pela serra do Ybiapaba ; não foi senão assistido das armas com que

lhe dizia Mr. do Mombille que protcgia a sua liberdade (2). Quando

em 1612 ficou toda a Ilha do Maranhão á obedienoia dos Francezes coin

mandados por Iiavardière e Racilymão foi senão porque ao velho da Aldéa

do Igapómcabárão de persuadir Mr. des Vaux. e Migan. que os Franceses

sem o interesse de sujeita-los, generosamente lhes ofllvrecião a sua protec

ção, para os defenderem da Tyrannia Lusitana, e liberta-los da injusta

escravidão (3). Quando em 1617 se revoltárão os Indios Topinamhaàes

contra o capitão Mathias de Albuquerque. que commandava as aldéas do

districto de Cumá. não foi senão porque o Indio Amarocreado com os .Ie

suitas. e praticado pelos Francezes, á todos elles asseveromque o assumpto

de umas cartas. que levava do capitão-mór Francisco Caldeira, para o

capitão-suor Jeronymo de Albuquerque era, que todos os Topinambases

ficassem escravos (i). Ora se a escravidão dos Indios. era o que querião os

senhores reis de Portugal, ou se a plena liberdade de suas pessoas. bens.

e commercio, evidentemente o mostrão as antigas e modernas leis. de que

já fez menção em outra parte (5).e aqui não deixo de repetir a lei de 1570.

a lei de 1587. a Iei de 1595. a lei de 1609. a lei de 10 de Setembro

de 1611, a lei de 10 de Novembro de 1617. a lei de 9 de Abrilde 1655. a

lei do 1° de Abril de 1680; além das bullas dos summos Pontifices Ale

xandre VI, Paulo III. e a tremenda de Benedicto XIV. expedida de 20 de

Dezembro deflltt. que umas eoutras forão reforçadas pela ultima lei de 6

de Junho de 1755 (6).
 

(1) Ann. Hist. liv. 5° §407.

(8) Abeville Historia da Missão do Maranhão.

(3) Ann. Hist liv 2° §§ 165, 166. 167.

(à) Ann. Hist. liv. 5°§ 431.

(5) Enade prmente da agricultura do Grão-Pará. De 15 de Março de 1785.

(6) A este respeito deve particularmente ponderar-sc que foi com o auxilio dos Indios

alliados de PortugaLque :uccesslvamente se repcltirão as invasões dos Hollaudezes,
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'reacsino nruLo-nssrezas na conôa.

20. Se me perguntêio quaes são as que com estes dominios se tem feito.

respondo, que são as que tem custado: 1° os aprestos das amadas, que,

ou, os descobrirão, e conquistárão, ou os revendicárão da dominação dos

intrusos estrangeiros, 2° as successivas explorações e reconhecimentos. que

-se fizerão dos seus vastissimos sertões, 3° os ‹lispendios0s transportes e

Yestabelecimentos de numerosas familias, e muitas levas de gente de povoar,

assim nacionaes,como estrangeiros que á custa da real fazenda se tem trans

portado de Portugal para o Pará, e todo o seu districto de ambas as mar

-gens do Rio do Amazonas, e tambem á custa della se tem aqui domiciliado;

lõ° a fundação, e conservação de algumas praças, fortalezas, e presidios

com as competentes guarnições militares, que as amparão, e protegem

Icontra as violencias interiores e exteriores, 5° as demarcações de limites,

-entre as potencias confinantes para reciproco interesse, e tranquilidade dos

vassallos de umas e outras, 6° a destruição da força resultante da união

-da sociedade Jesuítica, sem a qual não se poderia armor tantos earercilos

de Indios, e dar-se uma tal consistencia á sua união/zu: fosse Sua Mages

tade obrigado a dcspender tantos milhões, como despcndeu, 7° a creação

de innumeraveis villas e lugares. a que de pobres e rusticas aldeas, que

erão, passarão as povoações dos Indios deste continente ; e sobretudo para

augmento espiritual dos mesmos Indios (que foi sempre o principal ponto

zde vista dos senhores reis de Portugal) as avultadas despe/.as,que lhes tem

custado, 8° a fundação de muitas igrejas decórosas de que tão necessitados

-eslavão os sertões, e as margens do Amazonas; 9° a sustentação de muitos

parochos seculares e regulares.que nos referidos sertões cultivavão a vinha

do senhor, 10° e ultimamente as precisas e iudispensaveis ¡iensões de ali

menlar, vestir e civilisar os fndios dos mesmos sertões, ede pagãos que

erão, reduzi-los ao gremio da igreja (f).

QUARTO 'l'lTULO.-BACTlFlCAÇÃO DOS TRACTADOS.

2l. Quando por occasião dos fortes de Araguary.e Camaú ou Macapá,

que na costa do Norte havião reedificado os Portuguezes, se suscitárão entre

elles, e os vassallos de el-rei Ghristianissimo as desordens,que derão motivo

'ás conferencias de D. Nuno Alvares Pereira. Ie Mr. de Rouillé, é certo que

o que entao se entendeu foi,que para definitivamente se ajustar, concordar.

e ultimar o-direito, e a posse das referidas terras, era ainda necessario

 

ingleses. e Francezes; sobre o que diz-respeito a sujeição dos mesmos Indios a coroa,

e reconhecimento de Portugal, o que se olfercce nas obras do Padre Antonio Vieira,

Chronica dos Padres da província da Soledade, etc. E finalmente o que sobre este ar

tigo, e os mais, com tanta exuberancia de razões diz Dorningos Teixeira, na sua vida

de Gomes Freire de Andrada a pag. 464 do tom. 2° em que recopila o que o mesmo

*Gomes Freire cxpendcu no conselho em resposta as allegucoirs do ministro de Franca,

(1) Vejão-se as declarações e mais papeis que acompaiihão a carta régia de 20th:

Abril de 1759 para serem presentes a curia de Roma.

lí:
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buscarem-se riovas informações, e documentos, além dos que, por parte de

ambas as coroas, se tinhã‹› allegado e discutido: e conseguintemente se

assignou em Lisboa o tractado provisional de lo de Março de 1700. ein que.

pelo art. 1° se ajustou de mandar el-rei de Portugal demolir e desamparar

os ditos fortes. Pelo 2° se prohibio a uns e outros vassallos, tanto occupa

los ou reedifica-los, como dominarem as referidas terras. Pelo 3° se esti

pulou que no mesmo estado em que estavão as nações, e aldeas dos Indios

de dentro dos limites das ditas terras, nelle se conservassem, sem pode

rem ser pretendidas nem dominadas por alguma das partes. etc. Porém

não sendo aquelle tractado senão provisional e suspensivo, emquanto se

não apresentavãti os documentos precisos, essa mesma declaração se fez no

art. 9° em que se concordou.

Que por parte de uma a outra coroa se procurarião, e mandarião vir até

ao fim do seguinte anno de 1701,todas as informações e documentos de que

se havia tractado nas conferencias. para melhor e mais exacta instrucção

do direito das ditas posses.

E no art. 10. que porquanto aquelle tractado era tão sómente provisio

nal e suspensivo, não se adquiriria em virtude delle, ou de alguma das

suas clausulas, condições, e declarações direito algum, nem a uma nem a

outra parte á respeito da posse, e propriedade das ditas terras.

Donde se segue que, se pelo dito tractado se não reconheceu o direito

de Portugal, tambem se lhe não negou.

22. Antes tão firme se conservou PortugaLsobre o direito da dita posse,

e do seu direito tão persuadidas estavão as outras potencias da Europa.que

entre 0529 artigos do tractado de liga offensive de 16 de Maio de 1703, que

entre si fizerão as cortes do Imperio, Inglaterra, Portugal, e Estados Geraes

das províncias unidas, muito expressamente ajustárão, e concordárão todos

no art. 22 (t).

Que não se poderia fazer paz com el-rei de França,sem que elle ccdesse

de qualquer direito, que pretendesse ter ás terras do Cabo do Norte, as

quaes pertencião ao Estado do Maranhão; não obstante qualquer tractado

provisionaLou decisivo que se tivesse feito entre S. R. Magestade de Por

tugal, e el-rei Christianissimo, sobre a posse e propriedade das ditas terras.

23. E tão demonstrativamente certas se fizerão ellas pela coroa de Por

tugal, que pela mesma coroa de França forão ultimamente reconhecidas,

e ractificadas em os arts. 8", 9°. e 10°, do tractado de Utrecht, de 11 de

Abril de 1713, dizendo nelles S. M. Christianissima.

Art. 8° Que tanto em seu nome, como no de seus herdeiros. e successo

res desistia para sempre de todos os direitos, e pretenções que podesse ter

sobre a propriedade das terras chamadas do Cabo do Norte, situadas entre

o Rio do Amazonam o Oyapoclc ou Vicente Pinzofnsem reservar,ou reter

 

(t) Mas positivo do quetudo isto e o tractado deliga celebrado pela mesma França

em 1731 e que vai aponta-to no Compandío Historico a que esta deducção serve de

appen ice.
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porção alguma das ditas terras, afim de que fossem para adiante possuidas

por S. M. Portugueza. e seus herdeiros com todos os direitos de soberania.

poder absoluto. e inteiro domiuio.como fazendo parte dos seus estados.

Art. 9° Que em consequencia do artigo precedente podia S. M. Portu

guezajazer reedilicar os fortes de Araguary, e Camaú. ou Macapa, e assim

mesmo todos os outros fortes,que se houvessem demolido, em execução do

trai-tado provisioual de lt de Março de 1700, ficando nullo o dito tractado

provisionaLe de nenhum vigor.

Art. 10. Que pelo presente tractado reconhecia que ambas as margens

do Rio do Amazonas, tanto a Meridional, como a Septentrional, perteneião

em toda a propriedade, dominio. e soberania a S. M. Portugueza. E pro

mettia, tanto por si, como por todos os seus herdeiros e successores, de

nunca jamais formar pretençzio alguma, sobre a navegação e uso do dito

rio, debaixo de qualquer pretexto que fosse, etc.

Polo que fica Cito exuberantemetite se-mostrmque de direito são aquelliis

terras privativas da coroa de Portugal. Veja-se quaes são as provas de facto.

2h. De facto, desde que se descobrio o Rio do Amazonas. e a sua costa

do Norte,como conquista sua a considerárzio, e dispuzerão della os senhores

reis de Portugal. De facto, sempre que se introduzirão. os estrangeiros.

selhes oppuzerão os Portuguezese os expulsaráo della. Duas séries de factos

que eu por agora não posso arranjar de outra sorte, senão intersompeudo

a sua chronologia, como permitte a historia de uns tempos tão recuados

Palanziaa sÉms.

25. Que tendo sido o Rio do Amazonas. com a sua costa do Norte des

coberto por Vicente Yames Pinzon em 1500. já desdeo anno de 1ä31.coiiio

conquista sua o considerára o senhor rei D. João Ill. e como tal o dera a

João de Barros, com o titulo de donatario de juro e herdade. .Ia fica dito

nos §§ 1° e 6".

26. Que tendo João de Barros desistido della. outra vez a déra o mes

mo reia Luiz de Mello da Silva: Tambem fica dito no § 7" (f).
r TI. Que em 1613 recebeu o governador e capitão-general do estado do

Brasil, Gaspar de Souza a carta régia de 18 de Outubro de 1612, para da

parte de Sua Magestade, significar a conta em que teria os serviços dos que

se quizcszem empiecfar no descobrimento, e conquista das terras. e Rio do

Maranhão: assim se disse no§ 12.

28. Que em 1615,sendo nomeiado capitão-mor desta conquista do Para,

Francisco Caldeira de Castello-Branco, elle descobrio este sitio, o conquistou

e reduzio á sua amizade os Indios destas vizinhançasJevantando com elles

a primeira fortaleza da cidade : tambem se disse nos §§ 1!» e 17.

 

(il Prevalece aqui a seguinte nota: ‹‹ Como testemunha o padrão levantado por

Carlos V. como já foi referido. » Ejã muito antes houverío outros factos como se dc

iuonstra pelo manuscripto publicado pela Academia das Sciencias Jc Lisboa, da cou

quista do Maranhãn principalmente da sáric de seus documentos.
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9.9. Que em 1619 entrou no Para o outro capitío-mór Bento Mac-ici Pa‹

rente.com oitenta soldados e quatrocentos Indios frecheiros para a guerra

dos Tupinambases, a que deu principio em Tapuytapéra, vizinho sitio do

Maranhão; e que continuando por terra até este sitio do Pará, extinguiu por

esta parte as relíquias daquelles Barbaros: Dizem-nos as memorias desse

anno (1 ): assim como dizem outras que em

1621 .-30. Espalhou-se na côrte de Madrid tãogrande fama das conquis

tas do Pará e Maranliíuuque se resolveu aquelle ministerio a separa-las do

governo do Brasil, tiomeiando para seu primeiro governador a l). Diogo de

(htreamo ; porém excusamlo-se este daquelle emprego. por sua idade avan‹ .

cada. f‹›i odito cargo conferido a D. Francisco de Moura (2).

1622-31. Lembrou-se o mesmo capitãounúr BentoMaciel Parenttzque

no êtlcancedo§l`upinambases tinha penetrado por terrmdesdeas vizinhanças

da cidade do lllaranliíto até esta do Pará. e passando a encarregar ao capitão

Pedro Teixeira,da abertura de uma communicação por terra, entre as ditas

cidades; tornou elle mesmo á sua conta a reedificação da fortaleza desta

cidade; accresccntando-lhe as obras, que lhe parecerão uteis para a sua

defeza (3).

1623.-32. Para sondar a entrada do Rio do Amazonas, e reconhecer

todos os sitios. que occupavão os Hollandezes. e mais nações da Europa

com intruso dominimchegou aestacidade em20 de Maio, expedido pelo mi

nisterio de Madrid. ocapitão Luiz Aranha de Vasconcellos; sendo um dos,

capitulos das instrucções, que trazia, que segundo o tempo em que apor

tasse, e ventos que corressem, conferisse com o capitão-mor Bento Maciel

Parente, com o mestre da Caravella, e com os pilotos della, por qual das

bandas deveria ter principio a sua commissão: se pela do Sul, em que

estava situada a cidade, se pela do Norte. onde se suppunhão intruso: os

estrangeiros; o que se executou com efTeito, principiando-se pela do Sul,

e levantando-se dentro do Rio Curupá. no sitio chamado Mariocary a for‹

taleza, que se invocou de Santo Antonio (b).

162L-33. Appareceu a novidade de estarem separadas do governo

geral do Brasil as conquistas do Grãa-Pará, e Maranhao, com o titulo do

Estado, e que o nomeiado governador se preparava para a viagem, ven

cendo a sua actividade os embaraços, que se lho oppunhão (ä).

1621-35. Informado do projecto que tinhão os Hollaudezes, de con

quistaroltio do Amazonas visitou ogovernador FrancisooCoelho esta povoa-.

ção de Belém do Grita-Pará, paraonde partio do Maranhão, em 15 de Abril

deste anno, á bordo de um patacho seguido de uma Caravella. e um Cara

vilhão: e tendo aportado no Gurupy, desenhou e deu principio naquelle

lugar a povoação que intitulou de Véra Cruz (6).

 

(1) Ann. RM. liv. 6° § 477.

t2) Arm. Hist liv. 6° § 516.

(3 Mun. Hist. liv. 6" § i98.

(a) Am. Híu. liv. 6° W499, e seguintes até 512.

(5)A1m. Hist. liv. 6° _(\'515.

(6) Ann. Hist. liv. fi°§ 570,



163! .-35 Pelo sobredito governador foi expedido da cidade do Maranhão

para a fronteira do Cabo do Norte, seu primo Luiz do Rego de Barros,

com uma companhiados inelhoressoldados daquella guarnição, para observa

rem os movimentos dos Iiiglezes intrusoseindifferentes Ilhas da grande boca

do Rio do Amazonas, e fortificados em um novo forte chamado Camaú (1).

1632-36. Foi o dito forte rendido, e arrazado por Feliciano Coelho,

filho do governador FrauciscoCoelho, e tio do eapitão-inór Antonio de Albu

querque Coelho, que foi quem sobre as suas ruinas edificou depois,a forta

leza do Cabo do Norte da invocação de Santo Antonio de Macapá (2).

1633.-37. Representou o mesmo governador ao ministerio de Madrid,

a irregularidade da situação onde estava a povoação do Para : e tendo-lhe

aquelle ministerio conliado a eleição de outra nova planta,para a mudança
da cidade, da qual elle enmrregou a seuV filho Feliciano Coelho; em

pregou elle todo o seu zelo e actividade, porém contra seu projecto preva

leceu o orgulho dos emulos, e mallográrãirse as suas esperanças (3).

1636.-38. Por doação régia de lá de Junho deste anno.foi BentfMav

ciel Parente nomeiado senhor perpctuo, e donatario da Capitania do Cabo

do Norte; fazendo-lhe esta mercê el-rei Philippe lll, que, como tambem

era o Ii° de Castello, aproveitou aomêisiãmque teve de alargar os dominios

da corôa de Hespanha, restringindo os da coroa de PortugaLaté ao Rio de

Vicente Pinzon sómente; porque demarcanflo-lhea Capitania, do que 0

nomeiava donatario se explicou da maneira seguinte :

Hei por bem. e me apraz de lhe fazer mercê, como com elfeito faço, por

esta presente carta, de irrevogavel doação. entre vivas valedora..... das

terras, que jazem no Cabo do Norte, com os rios que dentro nellas estive

rem, que tem pela costa do mar 35 até li0 leguas de districto, que se

eontão do dito Cabo, até ao Rio de Vicente Pinzon. onde entra a repar

tição das Indias do reino de Caslella... e bem assim, mais serão do ditoY

Bento Maciel Parente, e seus successores, as ilhas que houver até i0 le

guas ao mar, na fronteira da demarcação das ditas 35 ou M) leguas da costa

da sua Capitania, as quaes se entenderão medidas. via recta. e entrarão'

pelo sertão, e terra firme dentro,pela maneira referida até ao Rio Tapuyau

sus; e dahi por diante, tanto quanto poderem entrar, e forem da minha

conquista. etc.

1651-39. Por resolução de 2õde Fevereirmsobreas representações dos

moradores do Pará,suppriinio Sua Magestade o governo geral deste estado,

dividindo-o em duas Capitanias de S. Luiz do Maranhão, e Grãa-Parámom

jurisdicção independente uma da outra, como declarou pelas patentes de

seus (xipitães-móres (5).

lööln-w. Em 25 de Agosto resolveu o Sr. rei D. .Ioão IV reunirem um'

 

(f) Ann. Hist. liv. 8° §|i10.

(2) Ann. Hist. Iiv 8° §6H e sexuiiitcs.

(3 Ami. rim. liv. eo §§ oza z 62t

(I) Ann. Hist. liv. 9° §§ 673. e 67€.

(5) Ann. Hist liv. 13 958.
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sú governo as duas Capitanias do Maranhão e Pará, nomeiando para gover‹

na-las o primeiro governadone capitão general deste estado Andre Vidal de

Negreiros (l).

1655-51. Passou osobreilito general á Ilha Grande deJoannes,para se

informar pessoalmentedeste paiz,e poder largamente instruir ao ministerio;

donde voltou tão namorado da principal Aldêa dos Indios Aroans, que não

duvidou seria atteudiilo o projecto, que propôz de se mandar para ella o

sitio desta cidade. pelas razões que expôz, e encareceu. de ser mais benigno

o seu clima; mais pingues as terras; mais avançadas as lavouras; mais

regular o terreno, emais sufficiente o surgidouro, para todo o genero de

embarcações (2).

ü. Navegárão no mesmo anno para a mesma ilha, e pisárão todos os

seus sertões, os dous Jesuítas João de Sotto Maior. e Salvador do Valle,

que indo então encarregados das missões dos Nheeugaibas, ainda que da

quella vez não poderão conseguir a conquista espiritual daquelles Indios,

esperavão (diz o Padre Antonio Vieira, que dissera o Padre Solto Maior) de

uma Imagem de Christo Cruciíicado, que elle ali deixou, que aquelle se

nhor seria o missionario, e o apostolo daquella gente (3).

1659.-'›3. Consolidou-se a paz,que havia vinte annos estava quebrada

pelo rompimento da guerra com os referidos Nheengaibas; prestando os

seus caciques juramento nas mãos do dito Jesuita Antonio Vieira, cada um

por si, e por seus subditos, e descendentes, de continuarem todos a ser

vassallos de Sua Magestade, a quem elles sempre tinhão sido fieis, e havião

reconhecido por seu senhor, desde o principio da conquista. sendo sempre

amigos e servidores dos Portuguezes. emquauto estes pela .sua parte mio

qucbrárão, e interromperão a antiga amizade, e obediencia, a qual desde

então se obrigavão novamente a guardar, sendo amigos de todos os seus

amigos, e inimigos dos seus inimigos, etc. (A)

iö60.-M. Continua o mesmo Padre,oa mesma carta,a dar conta a Sua

Magestade, de estarem restituidos a sua obediencia, e vassallagem; e ao

commercio, e amizade dos Portuguezes,asduas formidaveis nações de Indios

deste estado, que aliás o ameaçavào na fórma que consta das íormaes pala

vras seguintes:

Assim que, senhor. o Estado do Maranhão até agora estava como sitiado

de dous poderosos inimigos,que o tinhão cercado, e fechado entre os bra

ços de um e outro lado; porque pela parte do Ceará, o tinhão cercado os

Tobajáras da serra, e pela parte do Cabo do Norte (que são os dous extre

mos do estado) os Nheengaibas. E como ambas estas nações tinlião com

municação com os Hollandezes, e vivião de seus commercios, já se ve os

damnos, que desta união se podiâo temer, que a juizo de todos os praticos

do estado não era menos, que a total ruina.

 

(l) Ann. Hist. liv. H § 998.

(2) Ann. Hist. liv.1ä§ 1001. -

(3) fonte a Sua bl igeâtade em carta de li de Fevereiro de 1660.

(t) Conta ua iiieãuia carta
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1665.-'45.Dc9.3 de Dezembrodeste anno.é ilatada a carta régiri dedoa

ção da Ilha Grande de .loannes feita pelo Sr.rei D.All`onso Vl aosecretario

dc estado Antonio de Souza de Macedo, de quem é a seguinte memoria,

por elle mesmo tirada da mesma carta, acerca do senhorio da dita ilha.

No Grãa-ParáJZstado do Maranhãmsou senhor,e capitão general da llha

Grande de Joannes (donde meu filho tem o titulo de barão) e em outras

duas vidas : com jurisdicção no civel. e crime até á morte inclusive, e com

datas de todos os oflicios. e que se chamem por mim, c poder de dar as

terras, fundar villas. e fazer alcaides-móres. e outras prerogativas de juro

e herdade.fóra da lei mental, e faculdade para a vincular em morgado com

as condicções, que eu quizer; a doação de Sua Magestade o Sr. rei D.

Alfonso Vl foi feita em 23 de Dezembro do 1665, registrada na chancel

laria.no livro das doações, e confirmações a ll. 7h verso. e no livro do con

selho ultramarino a 11.215; tenho nella a redizima de todas as rendas roaes.

de que hoje ha pouco mais, que o pescado, que ali é muito, e vai para a

terra lirme, principalmente tirinhas; todas as aguas são minhas; é ilha de

grandissimas esperanças, por sua fertilidade. e bom sitio: determino, com

o favor de Deos. tractar della, e sua povoação, fundando uma villa com o

nome de Santo Antonio, e procurar em primeiro lugar o bem das almas

dos Gentios,de que é povoada. e do mais que nella convier ao culto da re

ligião, e serviço de Nosso Senhorfl).

1667.-It6. Creou Sua Mageslade o titulo de barão da dita llha Grande,de

que fez merce a Luiz de Souza de Macedo em duas vidas. por alvará de 27

de Maio deste anno, registrado na chancellaria-mór da corte e reino a

ll. 319 verso.

1686..-ri7.(1om data iieât de Dezembrodeste annmrecebeu o governador

e capitão-general Gomes Freire de Andrada a carta regia do theor seguinte:

Vio-se a vossa carta de 23 de Agosto deste anno, em que me daes conta

do procedimento. que tivestes com o governador de Cayena, e do que elle

vos respondeu. sobre a entrada, e commercio que os vassallos de el-rei

Christianissimo procurão ter nas terras desse eatadmque ficão para a parte

do Norte... E porque os meios mais efficazes de se atalhar o intento dos

Francezes, são os que contém vossa carta.... para as fortalezas. que é um

dos meios que apontaes. vos tinhajá mandado passar as ordens necessarias:

e porque tinha só approvado uma dasditasfortalezas eno meio tempo destes

avisos podereis ter mudado de parecer sobre o sitio em que se deve fabri

car; não sómente podereis escolher de novo,o que a experiencia vos tiver

mostrado ser mais conveniente, mas tambem mandar fazer, não só uma.

mas todas as que julgardes necessarias para impedir quacsquer naçõazque

entrem nas terras desta carôa, sem as oondicções necessarias com que o

devem fazer.... valendo-vos ao mesmo tempo dos missionarios capuchos

de Santo Antonio, que tem asmissõesdo Cabo do Norte.

 

(t) Livro memorial das propriedades de morgado que eu Antonio de Souza de Ma

cedo tenho instituído debaixo do favor de Deos. Do principio de 1076.



n-ÍQO-w

¶688.--t8. De ordem do governador e capitão general Arthur de Szl de

Menezes, lundou o czapitão-mór do Pará, Antonio de Albuquerque Coelho.

a fortaleza do Cabo do Norte, da invocação de Santo Antonio de Macapá,

sobre as ruínas da de Camaú, que seu tio Feliciano Coelho havia demolido

em 1632, depois da tomada aos lnglezes.

t689.--h9. Tendo descido da missão de Maynas,e apertado nestacapital

o Padre Samuel Fritz, missionario de Hespanha naquella província, ao fim,

que elle disse, de restabelecer a sua saúde; immediatamente o reteve o

governador desta Capitania; e não lhe permittio licença de voltar para a

sua missão, senão depois de ter sido reprehendido pelo ministerio; orde

nando-lhe este,que r› mandasse reconduzir com as honras,que praticou o

sobredito governador.

_ 1699.-50. Fez Sua lllagestade a separação das missões deste estado,con-

tinuando a encarregar aos Padres capuchos de Santo Antonio das do Cabo

do Norte, por se terem cscusado dellas os Jesuítas, inculcando em seu

lugar os referidos capuchos; donde resultou consignar o mesmo senhor

para os Jesuítas as missões do Sul do Rio do Amazonas, determinada a

linha da demarcação pela margem austral do rio, e sem limitação para o

interior dos sertões; e para os Padres de Santo Antonio tudo o que ficava

ao Norte do mesmo rio,e o sertão chamado do Cabo do Norte ; de maneira,

que discorrendo pela margem Septentrional do Amazonas, ficassem com

prehendidos os Rios Jary. Parú, e a Aldea de Urubucoára, que era missão

dos Jesuítas, e nella se limitassem, ficando-lhes sem restricção o sertão

deste districto (l ).

1701-51. Certificou Fernão Carrilho,a cujo cargo estava o governo do

Maranhão, que o commissario dos Padres capuchos Fr. Jeronymo de S.

Francisco, indo visitaras missões do Cabo do Norte do Rio do Amazonas,

:fora dar cumprimento a dous negocios, que se tinhão praticado pela junta

das missões ; e entrando pelos sertões trouxera Indios de cinco nações, a

saber: Caapiinas de Urubucoára ; Aracujuz do Parú; Tucujuz do Tuare ;

.Aroans da Ilha Grande; e outros do Ganhoão para a Aldéa Nova dos

.Aroaquizes (2).

1718 até 1720.-52.Foi o tempo que residio neste estado com dous an

nos sómente de governo o capitão-general Bernardo Pereira de Berredo, e

nelle ajuntou os materiaes para os Annaes Historicos que escreveu; donde

consta, que forão donatarios da Capitania do Cayté,o porteiro-mór José de

Mello de Souza; da Ilha Grande de Joannes, barão e donatario Antonio de

Souza de Macedo: e da Capitania do Camutá, Francisco de Albuquerque

Coelho de Carvalho : sendo assim manifesto. que tanto da parte do Sul,

como do Norte,exercitavão os senhores reis de Portugal o inteiro direito de

sua legitima soberania (3).

 

(1) Archivo da custodia dos padres capuchos do Pari.

(2) Certidão de H de Fevereiro de 1702.

(a) Ami. um. uv. i» § so.
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1723.--53. Descobrio o capitão de iiifzintaria João Paes do Amaral n pa- '

drão, que diz Simão listaço, que m.-indãra levantar' o imperador Carlos \`,

em sitio alto, junto a fóz do Rio de Vicente Pinzon, para servir de baliza,

que demarcasse as Indias Castelhano; (1).

í7á3.-äi. Ein 10 deSetembro chegoua esta cidade Mr. de la Condamine,

para se transportar della para Cayena: e sendo elle um academico da Ara

demia Real das Sciencias de Paris,que descia do Perú, depois de concluída

a sua viagem ao Equador, para determinar a figura da terra, cuja commis

são elle tinha desempenhado juntamente com os seus collegas, Mr. Godin,

e Mr. Bouguer, com quem tinha partido de l~`rança.em 16 de Maio de 1735.

sem embargo disso, elle irão foi hospedado nesta cidade, e conduzido della

ao porto do seu destino, senão em virtude das reaes ordens de 10 de Abril

de 1730, com que, mais de quatro annos antes da sua chegada, tinha Sua

Magestade, mandado prevenir ao governador João de Abreu Castello Branco,

para, não só não embaraçar a viagem, que elle e os outros academicos seus

companheiros determinavão fazer até esta capital, inas antes lhe prestar

todo o auxilio, e favor preciso, assim para a dita viagem. como para a que

intentavão seguir deste porto, para o de Cayemi: porque assim o tinha

representado a Sua Magestade o consul geral da tração Franceza. por ordem

da sua côrte, que el-rei Christianissimo desejava, que Sua Magestade lhes

periniltisse a dita licença (2) (3).

l7älv.--äö. Extinguio-se o titulode barão da Ilha Grande,e seu senhorio,

porque pareceu a Sua Magestade, que era conveniente ao seu real serviço

incorporar na coroa o inteiro. pleno, e real dominio della ; iiiandaiido pro

por ao barão Luiz de Souza de Macedmque seria do seu real agrado, que

elle abrisse mão della. e lh'a vendesse por ajuste que fizessem : e corno elle

aceitasse, quanto á honra, em coinpensação do titulo dc. barão da Ilha

Grande, o de visconde de Mesquitella, de juro e herdade, dispensada tres

vezes a lei mental; e quanto ao util 60,000 cruzados, de quo se Ilie passaria

padrão dejuro á razão de 3.000 cruzados por anno,nos elfeitos de ultrainar:

assim o decretou o mesmo senhor em 29 de Abril deste anno, sendo a

carta do titulo de Mesquitella, pela qual cessou o da Baroma da Ilha Grande,

datada de 28 de Maio do mesmo anno.

1702. - 56. Sendo governador e capitão general Manoel Bernardo

de Mello e Castro, mandou construir uma embarcação de guerra, guarne

cida de oito pedreiros. e a competente guarnição militar para guarda costa

da boca do Rio do Amazonas; sendo em seu tempo que se retirou por

inutil a ultima peça de artilharia existente em um reducto da Ilha Grande,

de que apenas se percebem as ruínas, onde se conservuvzi um destacamento

de soldados governado pelo commandante da fronteira ae Joannes, cujo

 

(1) Ann. Hist. livl; i°§ M.

(2) Introducção historica ao Diario du Viagem dela Comlaminc.

(3) Convém observar' o que a erczi desta viagem diz o Abbadc Fclucr no seu Diccio

nario llístorico-artigo- Condamiuc. w
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titulo expirou em Mathias Paes de Albuquerque, official-maior, que foi da

secretaria deste estado.

176b.-57. De ordem de Sua Magestade fez o governador e capitão gene

ral Fernando da Costa de Athayde l~`reire,construir a praça dcSJosé de Ma

capá.pelo sargento-mor engenheiro Henrique Antonio GalussLá qual sedeu

principio em Outubro do dito anno: e pelo mesmo general, em virtude de

outra ordem régiadehdeJullto de 176ä,foi mandado erigir em guarda cos

tas duas canoas de coberta,uma para o canal do Sul. outra parao do Norte.

1770. -- 58. Desceu M. Godin pelo Rio do Amazonas, para passar delle

ao do Oyapock, onde u esperava seu esposo Mr. Godin na forma do aviso

que recebeu o general do estado. De ordem sua, passou ao Curupá o sar

gente-mor João Baptista MarteLpara commandar a canoa do seu transporte,

desde aquelle porto até ao do seu destino: o que elle executou tão nobre e

tão delicadamente, que, para honra sua, não devo dispensar-mc de trans

crever as expressões de reeonhecimentmcom que Mr. Godin testefica a sua

gratidão. em carta a Mr. de la Condamine pelo theor seguinte:

Achei no Sr. Martel um official tão ‹listincto por seus conhecimentos,

como pelas outras vantagens exteriores; possue quasi todas as linguas da

Europa: a latina mesma muito bem: e podia fazer uma figura brilhante

em um thcatro maior.que 0 do Pará. Elle é de origem Franceza. da illustre

familia do seu appellido. Tive o prazer de o possuir quinze dias em Oyapock;

e dispunha-me a con‹luzi-lo na minha canoa até a fronteira, porém elle

não me pcrmittio acompanha-lo para diante do Cabo de Orange. Despedi

me delle,com todos os sentimentos, que me havião inspirado, á mim, e á

minha esposa. o seu nobre procedimento, e as attenções delicadas,que ella
e eu tinhamos experimentado neste official, e na sua vgenerosa nação.

1771i.-59. Era o'Pará a capital, e residencia do governador e capitão

general das Capitanias do Para e Maranhão, quando por decreto de 7 de

Maio,foi desmembrada uma da outra. ficando unidas e sujeitas ao governo

geral da primeira. as Capitanias do Pará e Rio Negro; e ao da segunda,as

do Maranhão e Piauhy.

1775-60. Por ordem do governador e capitão-general João Pereira

Caldas,se construirão na ribeira desta cidade as duas embarcações de guerra

Nossa Senhora do Bom Successo para guarda costa do canal do Norte, e

Nossa Senhora da Boa Viagem. para guarda costa do canal do Sul.

61. Omittem-se as outras provas de facto, que subministrão a historia

da legislação ; e execução refqia; as viagens e reconhecimmlos que, se tem

feito da dita costa ; e as navegações, e pescarias dos Indios das nossas

povoações. porque são constantes (t).

 

(t) Todos os factos aqui relatados achão-se recentemente ampliados por outros, e

com maior individullção de suas circumstancias no Compendio dasEras da província

do Pará de Antonio Ladislao Monteiro Baena, do que refere o manuscripto ja citado,

que a Academia publicou, accrcscetitando-sc no que diz respeitoa missões. o regimento

das missões do Pará e Maranhao de 21 de Dezembro de 1686 impresso em Lisboa por

Antonio blent-scal em 1725 in-folio com todas as mais leis, e provisões relativas a se

melhante objecto.
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SEGUNDA SERIE.

Iütš até 1615-62. Quando da Ilhado Maranhão injustamente se apos

siirão os Srs. de Ia Ravardière, e Itacily. com a força das armas, se lhes

oppôz o capitão-mor .Ierouyuio de Albuquerque (§ t3), e ultimamente os

expulsou della o general Alexandre de Moura 1h).

t6l6.-63. Quando pela parte do Norte se introduzirão os Hollandezes,

assentando ein algumas Ilhas da boca do Rio do Amazonas muitas feitorias

de differentcs generos, e espalhando vozes, que naquelle sitio esperavão

uma grossa armada dos Estados Geraes.para estabeleceram nelle uma nova

Coloniamom a mesma força das armas se lhes oppuzerão,e os desalojárào

dellas os alferes Pedro Teixeira, e Gaspar de Freitas de Macedo (t).

1623.-61›. Quando no Rio Curupá,e em outros mais que conlIuem no

do Amazonas se situárão e fortificárâo diversos estrangeiros; buscou-os o

capitão-mor Bento Maciel Parente no quartel mais forte, que achou defen

dido de uma boa trincheira sobre o Porto, com numerosa guarnição, que

so compunha de Hollandezcs, Inglezes e Francezes, e forçando-lhes os seus

reparos os obrigou a abandona-los (2).

1625.-65. Quando no mesmo Rio Curupá,em o vizinho sitio de Man

deoluba se fortificárão os Ilollandezes, commandados pelos capitães Ni

coláo Hosdan, e Philippe Percil ; não sómente se lhes oppôz logo Pedro

Teixeira, e os obrigou a retirar: mas sabendo que unidos elles, como os

estrangeiros da Ilha dos Tucujuz, tinhão passado ao Rio Philippe, onde

tambem se achavão alguns mais da mesma nação, a todos elles atacou, e

ao Forte que ali tinhão construido em distancia de t5 Ieguas, mandou ar

razar e demolir (3).

1629-66. Quando na mesma Ilha dos Tucujuz, e cm varios braços do

Amazonas. da parte do Norte, desfructavão os mesmos estrangeiros o

commercio dos Indios. amparados da guarnição do Forte do Torrigo, quo

havião levantado; aos estrangeiros venceu primeiramente o capitão Pedro

da Costa Favella; e ao dito Forte, depois de vencida segunda vez a sua

guarnição, fez demolir o capitão Pedro Teixeira (It).

1631.-67. Quando no Forte de Philippe esperavão os Hollandezes pelas

embarcações de Inglaterra, que oonduzião 500 homens de desembarque.

com a idea de se estabeleceram na disputada Ilha dos Tucujuz ; marchoii

a atacaI-os Jacomo Raymundo de Noronha; e tão vivamente os expugnou,

que do mesmo forte, nem os alicerces ficárño (5).

1632 o 1633.-68. Quando os Inglezesxommandados por Rogero Fray,

junto dos dous fortes dcmolidos, levautárño o novo Forte de Camau, valo

rosamente os escalou e rendeu o capitão Ayres da Souza Chichorro, porém

 

(t) Ann. Hist. liv. 5° §§ M9, 421, c seguintes.

(2) Ann. Hill. liv. tl°§ 505.

(3) Ann. Híll. liv. 6° §§335 t? 536.

(il Ann. Hist. liv. 7° §§ 35820585.

(Ei) Ann. Hill. llt`. 8" 53s, 5910 seguintes,
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romo por uma nao que sc tomou. so soube que ia de soccorro ao ‹lilo Ro

gero Fray. por ordem do conde ‹le Brerliire. queá sua custa inandava

fazer uma povoação. no mesmo sitio ‹lo Camaú: e que no Porto de Fle

.righen Íicávao já fretadas algumas riáos de soccorro, por conta dos Estados

Geraes; reforçou promplarnerite Feliciano Coelho os destacamentos da

fronteira, á espera das náos, que riíio rrhegárão (t).

l639.-69. Quando pelo Rio do Amazonas até perto da Fortaleza do

Corupá subio 0 pataclio Hollandez, que tralicava corn os Indios daquellas

vizinhanças, buscou-os o cominandante da mesma fortaleza João Pereira

de Caceres, e os abordou da maneira,que lhe renderão a embarcação com

roda a sua carga (2).

IGH até l6£3.-70. Quando os Hollandezes invadirão. e occupárão a

cidade do Maranhão. a primeira vez em ltilil, com uina armada de 18

naos commandadas por João (Iornelles ; e a segunda em 1653 com o re

forço de um navio. duas barcas, e cinco lanchas, á ordem do commandante

Andresen, de ambas ellas se lhes oppuzerão, e ultimamente os expulsárão

os capitães Antonio Muniz Barreto, Paulo Soares de Avellar, e Antonio

'Teixeira de Mello (3).

l6b7.¬71. Quando nesta capital do Pará. por avisos do commandante

do Corupá se soube, que nas Ilhas do Cabo do Norte, se achavão surtos 8

navios Hollandezes, ria diligencia de atacarein aquella fortaleza: pessoal

mente se dirigio á ellao capitão-mor Sebastião de Lucena, e marchando

sobre o forte sitio do Illnricary, que elles occupavão com o seu comman

dante Bandergues. destimidamente os atacou. e fez desalojar (à).

165h.-7'2. Quando as nossas armas forão provocadas pela rebellião, e

attentados dos Aroans e Nheengaibas da llha Grande de Joannes, que fa

vorecidos dos Hollandezes, não só chegava o seu atrevimento as fazendas

vizinhas desta cidade, mas tambem ameaçava a mesma cidade; por ordem

do capitão-iiiór Ayres de Souza Chichorro, sahio o sargento-mor João Bit

tencourt Munizxomo pequeno corpo de 70 soldados,e lr00 Indios, os quaes

ainda que forão recebidos com a cruel guerra, que lhes fizerño os Bar

baros. triumphárão finalmente do seu obstinado atrevimento (5).

1658 até 1659.-73. Quando com o governador D. Pedro de Mello che

garão as novas da guerra apregoarla com os Hollandezes, com os quaes

algumas das nações dos Nheengaibâis, tinhão commercio, pela vizinhança

dos seus portos com os do Cabo do Norte. cm que todos os annos carrega

vão de Peixe-Boi,mais de 20 navios de Hollanda; entendendo as pessoas

do governo do Pará, que. não se applicando logo a força- das armasse

unirião os Hollandezes com os Nheengaibas, e Íicárião sendo uns eoutros

senhores desta Capitania. sem haver forças no Estado paralhes resistir;

 

(t) Ann Hist. liv. S" § Mie seguintes.

(2) Ann. Hist. Iiv.10§ 716.

(mmol. into. im. 11h12, 753 até um,

(i) Ann. Ilíst li\'- 13 933 au'- 9.38.

13) Ann. Hist. liv. 13 986, 987 e seguintes.
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pareceu ao padre Antonio Vieira, que antes de se pegar em armas, se pro

puzesse a paz aos Nheengailuis: e como elles por mediação sua felizmente

a acceitárão no seguinte anno de 1659, ficou deste modo desconcertada a

colluszio dns ditos Hollandezes (1).

1691-75. Quando de ordem do marque: rle Ferrol, governador de

Cayena, aleivosamente (por ser debaixo da bandeira de paz) invadirão os

Francezes a Fortaleza do Cabo do Norte.da invocação de Santo Antonio de

Macapá, tambem de ordem do general do estado Antonio de Albuquerque

Coelho, se foi logo postar defronte della Francisco de Souza Fundão, que

gloriosamente a rendeu e restaurou (2).

75. Ultimamente sempre que os Francezes,ou outros quaesquer estran

geiros, para se introduzirenl no Rio do Amazonas. ou na sua costa do

Norte, reeorrerão ás vias de facto, pelas mesmas vias de [arto forão recha

çados pelos Portuguezes, o que assim praticárão principalmente com os

Francezes, até o anno de 1700, em que uns e outros condiccionalmente

ccssáräo dellas, em virtude do referido tractado provisional de A de Março

do dito anno. E tem-se desta sorte mostrado de direito e :le facto a pro

priedade e posse das terras do Rio do Ainazonêis, com :unhas as suas

margens, e a costa do Norte pela coroa de Portugal. llestu sómente ver

que, nem ainda com o definitivo tractado de Utrecht de 11 de Abril ele

1713, que reconheceu a dita propriedade, se deveria Portugal ter conten

tado por duas razões.

_ 76. 1' Porque, reconhecendo-se ao art. 9° do referido tractado. e ce

dendo-se por essa causa. o pretendido direito das ditas terras do Cabo do

Norte. que, (diz elle) estão situadas entre o Rio do Amazonas, eodo

Oyapock, ou Vicente Pinzon: sabe-se que o Oyapock c Pinzon são dous

dilferentes rios, o Pinzon mais proximo, e 0 Oyapock mais remoto do Cabo

do Norte; 2' porque se não determinou Léste Oeste a linha divisoria, que

pela terra dentro devia separar uns de outros dominios.

77. Que o Oyapock ePinzon erão dous Rios dífiíffrentcs importava bem

reflectir ao ternpo em que se ajustou aquelle tractado, porém tendo-se então

ambas as cortes occupado em outros muitos cuidados igualmente graves,

e urgentes. não se reflectio neste com a madureza, que pedia a importan

cia da materia.

78. Que o Oyapock desagua na Costa do Norte em 14° e 15' do latitude

Boreal, com pouca difference. e o Pinzon na de 2° e 10', assim o dizem

os Portnguezes, e não o contradizem os Francezes: importa va pois reflectir,

que em materia de demarcação não era tão curta dilferença esta, que não

fosse de quasi 60 leguas de andamento dc costa : importava reflectir. que

entre os dons Rios, perto porém do Oyapock. sabem ao mar (vizinhos um

do outro) os dous Cabos de Cassipière e Orange: importava reflectir, que

entre os mesmos rios, além de alguns pequenos Ribeiros, e do Rio Qua

 

Contn a Sua lllagestadc de 11 de Fevereiro de 1660.

Ann Hist. liv. 19 §§1378at¢13ta`7.
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nany, desaguão no primeiro Cabo o Rio tambem chamado Cassipiére, e

no segundo o Rio Ceripy.

79. Digo entre os dous rios (§ 78) porque estes são as da equivocação;

que de todos quanto ha desde a Praça de Macapá.até ao dito OyapockJam

hein se pode fazer uma circumstanciada enumeração. sabendo-se como

se sabe, que naquelle espaço desaguão 14 rios, que são Coriaú, Campa

natuba, Arupicú. ou Rio do Pereira, Macaroary, Aríjó, Araguary, Pi

ratuba. Sercurujú, Carapaporis, Mayaqueré. Vicente Pinson, Qitanatzy,

Cassipiêre, e Ceripy. Ribeiros mais nomeiados contão-se 9.1, que são.

pela mesma ordem. Jandiá, Pacoba, Peritiba. dito das Pescados, Obi

lubu, dito dos Fugidos, do Dourado, Upaitúba, IJrucuára, dito das

Duas Bocas. Pexuno, e Pexunomerim. Caralatuba, Pacoba, Sororoca,

.Meritubm Iguaraptf' dos Pretos, Urucurycaya, Guaráquicába, Urubua

canga. etc. Conseguintemente importava reflectir, que de todos elles, ao

menos os seus braços e communicações, que tinhão entre si, estavão den

tro dos dominios Portiiguezes; se é que sincera, e litteralmente se tractou

de exprimir o art. 9° do referido tractado, e não affectadamente, e com

duplicidade.

80. Porque exprimindo-se nelle a clausula de que pertencem a S. M.

Portugueza as terras do Cabo do Norte, situadas entre o Rio do Ama

zonas e o do Oyapock. ou Vicente Pinzon ; e sabendo-se, pelo que fica

dito (nos §§ 73 e 79) que, tanto são dous rios differentes, que desagua em

diversas latitudes. e entre elles sahem ao mar outros rios, e deinorão dons

cabos; fica sendo evidente, queo expressado Oyapock, não foi da nossa

parte senão ignorunteinente, e da de França a/ƒèctadamente confundido, e

viciado com o Pinzon.

81. Que outra cousa se deve logo entender das feitorias, que os Fran

cezes tem feito nos Lagos do Araguary, e dos presidios, e povoações, que

elles tem. ou edificado, ou demolido. em outros sitios da nossa demarca

ção, senão, que são outras tantas infracções do referido tractado, com que

nem depois ainda delle, cessão de levar ávante as suas injustas pretenções

e de perturbar a paz, e a boa intelligeneia de ambas as coroas?

MEMORANDUM PARA A NEGOCIAÇÃO SOBRE A INVASAO QUE A FRANÇA PERPETROU

NO IMPÉRIO DO BRASIL.

Varias são as circumstancias, que se precisão combinar, para esta nego

oracao.

Pelo tractado de '23 de Agosto de 1817,que entregou á França aconquista.

que se havia feito de (iayena. e que se coucluio em execução do art. 107

do acto do congresso de Vienna. foi estipulado: 1° que a entrega dos ter

ritorios da Guyana Franceza seria até ao Rio Oyapock, cuja boca é situada

entre o l›° e 5° gráo de latitude ; 2° que continuaria dahi até 322 grãos do

longitude ao Oeste da Ilha do Ferro, pelo parallelo de 2 grãos e 2a minutos.

3° que se nomeiarião por ambas as partes commissarios para fixar defini

tivamente es limites das duas Guyanas Franccza e Brasileira, conforme po
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rém ao sentido do art. 8" do tractado de Utrccht, e das eslipulações do con

gresso de Vienna; 4° que se no termo de um anno, os sobreditos commis

sarios não podcssem concordar, se procederia então a outros arraujamentos,

debaixo da mediação da Grãa-Bretanha, conforme ao preciso sentido do

referido artigo do tractado de Utrecht, concluido debaixo da garantia da

quella mesma potencia.

A' nomeiação dos commissarios por parte do gabinete do Rio de Janeiro
seguirão-se. como é notorio, todos os extraordinarios acontecimentosv por

que o Brasil veio constituir-se independente ; absorvendo-se todos os cui

dados do seu governo,com as occurrencias que uma semelhante alternativa

necessariamente ficou provocando por muito tempo depois; e que, parali

sando. de um modo tão absoluto, a diligencia dos ditos commissarios, para

se poder proseguir dependia tambem de actos de reconhecimento daquella

ordem politica.

Tão obvias razões insinuavão pois, como um tacito accordo, que a exe

cução do mencionado tractado,tinha de esperar,que um semelhante estado

de cousas obtivesse conveniente termo; mas se o Brasil o contemplava só

com a fidelidade devida aos tractados, confiando inteiramente na poderosa

interferencia de seus alliados por ellas atiançado, a França de umas taes

circumstancias fazia coujunctura opportuna para que, transpostos os limi

tes, que lhe circumscrevião as estipulações do citado tractado, fosse dila

tando por todos os meios suas explorações, levando correrias, e tentando

estabelecimentos da linha ahi apontada. Sabia-se de todos estes factos na

corte do Rio de Janeiro, e nem era possivel,que se ignorassem na presença

da enphase, com que se ostentávão nas discussões das camaras de Paris,

sollicitando-se para o seu progresso creditos extraordinarios, e em que no

Moniteur Universal de Paris se relatava em Junho de 1825, com toda a

pompa, o resultado da commissão, que o barão de Millens, governador da

Guyana Franceza, tinha mandado para explorar o seu sertão, e em que

apparecião pretendidas allianças contrahidas com as riações lndigenas.

Tudo era constante na dita corte, porém não tinha que se iuquietar ; a linha

de demarcação não estava traçada por ahi, e não havia por isso manifesta

transgressão, ou violação de territorio; mas o proseguimento de taes actos

veio finalmente a precipitar a mais fatal, de transportam os Francezes no

anno de 1839 o proprio Rio Oyapock. reconhecido e declarado pelo trac

tado de 28 de Agosto de 1817, derramando-se pela costa, e terras corres

pondentes do interior, por mais de 80 leguas de extensão, com plena, clara

e positiva transgressão, e quebra do mesmo tractado ; invasão violenta das

terras do imperio do Brasil, menoscabo da sua dignidade, decoro, e

independencia, que lhe compete entre as ttações e não menos patente ultrage

e ludibrio de todas as nações que intervierão para aquelle tractado. princi

palmente da Grãa-Bretanha, pela sua mediação no mesmo tractado decla

rado com a antiga garantia a favor do Brasil, que inclue as terras que assim

se lhe invadem, e pretendem usurpar. '

A tão violento atteutatlo. e comprovada aggressão era indispensavel oppôr

primeiro o que se consigna na força da mediação referida, que como era
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de esperar. sendo-lhe promettida. cumpre que na solução do reparo devido.

ao cscandiilo de tamanho aggravo. satisfaça a alta idéa devida a efficacia da

sua inediação. poder que encerra sua garantia, e tudo quanto se abona de

sua feliz e vigorosa alliança.

E resultando do expendidmque a satisfação devida ao Brasil pelo insulto

de tão inanifesta aggressão é o acto que deve precedera toda a negociação

sobre 0 cumprimento do tractado de 28 de Agosto de 1817. afim que a

França, evacuando immediatamente todas as terras iiivadidas, e passando

se á margem esquerda do Rio Oyapock, que naquelle tractado de 1817 se

assigna como ponto reconhecido para o principio do termo dos limites

entre as duas Guyanas, faça por isso a mesma França retirar, sem subter

fugio, demora, ou obstaculo algum, todo o destacamento, autoridade, ou

estabelecimento que na margem do Sul, ou direita do mesmo Rio Oyapock

tenha formado; conformando-se semelhante acto. e devida satisfacção, não

só com o que é de razão, e claro direito, mas com o que persuadem antigos

exemplos, como sejão os dons tractados previsionaes, o 1° de li de Março

de 1700 com a França. e o 2' de 7 de Maio de 1681 com a Hespanha. que

ambos fizerão da evacuação dos territorios sobre que se questionavão os

limites, e da sua restituição ao estado quo, preliminar indispensavel para

se dar principio á riegociação dos mesmos limites ; e em ordem a obter esse

desejado effeito, necessario, e urgente á dignidade, decoro. e independen

cia do Brasil, se deve empregar toda a diligencia, e maior actividade.

Em ordem pois a tão urgente efTeito,deve-se pôr toda a efficacia em fazer

comprehender nos mais positivos e energicos termos: 1°que pelo tractado

de 28 de Agosto de 1817 a linha divisoria entre as duas Guyanas tem a

parte certa e determinada do Rio Oyapock, e a outra incerta que deve ser

regulada pelos comniissarios, para isso nomeiados por parte dos dous go

vemos; 2° que as terras do dito districto ao Sul do Oyapock são as que se

comprehendem, e se iiidicão no art. 8° do tractado de Utrccht, a que tão

positiva e immediatamente o ultimo tractado se refere, para nelle incluir a

execução das suas estipulações; o qual artigo diz: a S. M. Christianissima

desiste por este tractado, pelos termos mais fortes, e mais authenticos. e

com todas as clausulas que se requerem, como se ellas aqui fossem decla

radas, assim em seu nome, como de seus descendentes, successores, e her

deiros, de todo e qualquer direito, e pretenção que pode, ou poderá ter

sobre a propriedade das terras chamadas do Cabo do Norte, e situadas entre

o Rio do Amazonas, e o Oyapock, ou de Vicente Pinzon, sem reservar ou

reter porção alguma das ditas terras, para que ellas sejão possuidas daqui

em diante por S. M. Portugueza, seus descendentes, successores, e herdei

ros, com todos os direitos de soberania, poder absoluto, e inteiro dominio,

como parte de seus estados, e lhe fiquem perpetuamente, etc. ›› 3° que avalia,

e nianutenção do referido se acha debaixo da immediata garantia da Graa

Bretanha. como se declara no art. 16 do mesmo tractado de Utreclit, e que

pelo art. 2° do de 9.8 de Agosto de 1817 de novo se declara com a media

ção que a mesma Grão-Bretanha ficava prestando para a execução delle,

execução que deveria ser guiada, e conforme ao sentido do antecedente
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tractado de Utreclit; It" que, sendo facto notorioa transgressão que a todas

as iiiencioiiadas disposiçõesyé o :itteiitorio procedimento dos Fraiicezes te

rem transptisttta linha alii especificada do Rio Oyapock, iiivadinilo por mais

de 80 leguas as terras-que lhe ficão ao Sul. derraiiiaiido-se por toda a refe

rida exteiisâo sobre a costa do mar: em 5' lugar, lira sendo coiicludeiitis

sima, e i recisa consequencia. para todos os proinettidos, e desejados effei

tos, e chegado o caso de immediatamente ter de iiiterjiôr-se a poderosa

intervenção da Grita-Bretanha, para que os Fraiicezes cvacueime se retirem

dos sobreditos territorios invadidos, sem que deixem o iiicnor rasto, oii

vestígio de sua entrada, e pernianencia nelles. o que nos devidos tsruios

vivamente se reclama da Grau-Bretanha. e se espera de sua fiel, inaguatii

ma, e alta alliança, como acto de justiça devido aos direitos do Brasil, e

sagradas obrigações eoiitrahidas para com elle.

E porque pode ainda suceeder,que a tão palpavel argumento. e clarissi

mas, e plenissiinas provas, se busquem szibterfugitis de iiiciilpar ao Itrasil

a falta de execução do ultimo tractadii ajustado, ede se por ein duvida a

sinceridade dos seus desejos para a conclusão do objecto controvertido : ein

6° lugar, se fará coiiiprehen‹ler tambem nos iiielhores, eiiiais adi-qiizidos

termos, em como toda semelhante falta ficou procedendo. e deve attribuir

se aos insolitos motivos cxpendidos no principio deste incmoramluiii, tàio

visiveis a toda a iiitelligencizi, que o inesiin vice-presidente Francisco de

Paiula Santander, na sua falla ou discurso, que fez no congresso de Bogotá.

a 2 de Janeiro de 1825 (e que lizcrão publicar todas as folhas e gazctas do

tempo) assim o allega, tractando dos limites da sua republica coiii o Brasil :

Sendo todos aquelles insolitos inotivos tanto mais conhecidos e presentes ao

gabinete Britannico pela mui particular intervençãmque tomou para o reco

nhecimento do acto delles derivado: e com não menos efficaeia tract-irá

em 7° lugande fazer demonstrar com ti força,‹|ne se coadjuva tia verdade.

e persuadir com toda a efficacia. que, tanto pelo contrario. o ajuste, e fiiial

determinação da linha divisoria, é com tão sincero empenho desejada pelo

Brasil. que a julga. como unico anteparo,que preserve seus territorios da

devassidão das invasões. que se lhe promovem. .

Convém porém. que se serre com toda a desviarzão, oii chicana de taes

^subterfugios. e que a questão se não remova, ou distraia do oomprefieudiilo

nos precisos cinco primeiros pontos acima indicados, cingindo todos os ar

gumentos á vantajosa posição. que estabelecem, que sendo irreductavcl a

toda a argucia, protelaçziii, e confusão de termos, e obvio. que para diffe

rente termo se pretende traze-Ia, ainda só com o simples intuito de mctter

tempo de permeimpara se esperar ganhar desistencia do tão justa reclama

ção rio ensejo de toda a subsequente vicissitude.

A toda a idéa,que para isso se encaiiiinlie, com recommendada preven

cão se não permittirá.que adquira a menor cousistencia : fazendo-se obser

var,que o objecto em questão se reduz a um simples syllogismo. que, irão

aduiittindo estranhos presuppostos, menos lhe convém referenciasmu alle

gaçõesque serviriíio só de o propalar indeterminadameiite; sem lhe pode

rem accrcsccutar cousa alguma, que :ilterc,ou faça iuudar nada da essencia

ir
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com que se apresenta : que por parte do BrasiLpor isso se guarda a conve

niente abstenção de estrauhosallegatlos, e que notoriamente occorrião com

os argumentos principaes da sua reclamação: assim não lembra o Brasil o

modo porque, sem ser ouvido, seu governo, se estipulou pelo ministro

Britannico em Paris,no anno de 181!» a entrega da conquista da Cayena,

quando rom isso ficava da melhor espectativa á presente reclamação, pelo

comproineltimento em que assim ficava incorrendo seu alliado, por tudo

que á elle proprio lhe viesse dali á ser prejudicial. Não se lembrou por isso

tambem,qne o arrojo do acto contra que reclama o Brasil, conjunclo com

os que forão adoptados pela Françapara com os outros Estados Americanos.

parece nascido de um mesmo plano concebidmpara elevar na subversão do

direito dos mais dcbeis a sua prepotencia naquella região; e que tendo

accudido, as mais das vezes sollicita. a intervenção Britannica, em seme

lhantes casos. ao presente de que se tracta entre a França e o Brasil, pa

recia rigorosamente obrigatoria. Que por umas taes razões de oonvenioncia,

para desempeçadamentese tractaro objecto em questãoe não se obscureoer

o lucido ponto da violação do tractado, e o menoscabo da mediação, e ga

rantia Britannica nelle incerto. á que se acha reduzido, não se fez nem so

fará nenhuma insistencia sobre a apprehensão, eaté espanto que causa a

mesma violação da parte do governo l~`rancez,em desfeita,e como opprobrio

da consideração devida á Grão-Bretanha, no momento em qne as duas na

ções na maior intimidade parecião,que para todos os actos de politica exte

rior se achavão na alliança de procederem de commum accordo, como se

fazia conhecer por muitos especiaes actos de mutua deferencia, por onde

uma tal aggressáo. ou seria prevenida ao gabinete Britannica, ou commet

tida para meiioscabo seu; casos ambos, que dão aos officios, que hoje o

governo do Brasil interpõe, para com o mesmo gabinete Britannico, força

maior na consecução do importante objecto. a que se dirigem : que final

mente foi por umas taes razões,que não se contemplavão as mui attendiveis

de conveniencia, da defesa, e segurança do Brasil, no que pertence á en

trada do Amazonas; porque o efleito da invasão agora perpetrada pela

FrançaJhe abre passo ao que debaixo da tremenda influencia da sua repu

blica. eda prepotencia do Buonaparte, se contractou pelos annos de 1797

e I80f.e ao que a interferencia Britannicamos artigos secretos do tractado

de Londres do dito anno de l80l,não davão o desejado correctivo; como

o tão imminente homem de Estado da Grãa-Bretanha lord Holland,doclarou

solemnemente na sessão do parlamento de 10 de Maio de 1802. mostrando

que o Amazonasdaquelle modo ficaria aos Francezes,em perigo do Brasil;

sendo muito para notanque as reflexões de tão conspicuo homem de es

tado,tinhão por objecto o reparo do prejuizo do que a força fizera estipular,

e em que a responsabilidade Britannica se achava salva, pela coadjuvação

rom que diminuira o prejuizo na maior intensidade delle; e que ao presente

se renova com a inteira responsabilidade da Inglaterra. pelas sagradas

obrigações. que lhe impõe todos os mencionados tractados, e não menos

lhe prescreve, quanto se tem passado nas occurrencias da restituição da

conquista da Cayena, que em ultimo resultado se apresentaclevaxido para
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França aquellcs territoriosqiie o acto positivo da garantia Britannica. pas

sado em Utrecht. e ractificadi) pela rainha Anna. e George l. firmava ao

Brasil. Coin o que occorrião as ideas do encontro,que uns taes progressos

dos Francezes na Guyana Brasilieoseniriãoaoccasioriara chamada Guyana

llollandeza. ou eswbelecimciito do Surinham, hoje no dominio da (iráa

Bretanha. sendo prejudicialissimo o compromattimentmquelheficão pro

movendo, apparecenilo ao Norte do Ainazonas,a França Equinoxial, objecto

favorito da antiga corte de Versalhes. lteixa-se a allegação de todas estas

ponderosissimas especies. porque darião ao ponto requerido dilfusão alheia

do reparo devido, perante um governdque sempre prescinde até das pro

prias conveniencias, quando se tracta do cumprimento ao que se obrigou.

ainda não tão solemnemente.como no caso presente. por sucmssivos trac

tados, e outros actos de não menos força, e que por isso na exposiçãmque

se faz do caso da sua urgente applicaçzio. necessariamente se ve coinpellido

a faze-los etfectivamente executar, quando com isto corresponde tambem á

mais intima, effectiva, c antiga, de suas fieis allianças.

E assim com estas. e outras noções. seguidas de documentos que lhes

são respectivos, a saber: t°tructado de 23 de Agosto de 1817. tractado

concluido em Utrecht.a tt de Abril de 1713, hrevememorandum sobre

a obrigação da garantia Britannica, acerca dos limites do Brasil, contos

actos da mesma garantia da rainha Anna, eGeorge I. Exposição dos direi

tos ás terras do Cabo do Norte pelo Dr Alexandre Rodrigues Ferreira,

quando se queira prescindir da cópia de todo o Compendio Historico, o

seus documentos. a que o presente memorandumflerve de appendice final.

conforme o discernimento do encarregado de uma tal reclamação, devc

esse mesmo encarregado ainda ter presente as seguintes reflexões:

1' Que sendo fora de toda a ordem, c até probabilidade. que a França

se abalançasse a commetter a violação de um tractadmein que a Inglaterra

tinha interposto a sua mediação, e se tleclarava a sua intervenção, no tempo

da maior intimidade. entre os gabinetes das duas riações, se não estivesse

certa, que não acharia nisso sua opposição. ou por motivos-dc tliflerençii.

ou de interesses. e ulteriores ideas, cumpre que todos os actos. e ofticios

para a ordenada reclamação de modo se concertem. que se desvie a menor

provocação. com que abertamente se faça reconhecido, o que ó de toda a

prudencia, e razão de estado por entanto rccatzir, e não se fazer entendido.

2' Que neste sentido todos os officios e notas sejão redigidos nos recom

mendados termos da mais intima amizade, c mais benevola confiança, ro

duzindo-se toda a sua energia aos poderosos argumentos do direito. e facto

do objecto em questão.

3' Que não se deve concluir dahi,queo mesmo negociador não procuro

com toda a dexteridade, e maior perspicacia descobrir qual seja o espirito

do governo Iiiglezma presente negociação; avaliando-se no seu verdadeiro

ponto a índole dos seus actos, afim que se possa antecipadamente, qininto

seja possivel, avaliar a efficacia de seus procedimentos, e colher-se o que

convenha para a ¡irevenção do resultado que augurcm. E na dupla disposi

ção,que sempre assiste a marcha dos negocios publicos da Grãa-Bretantia.
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e do poder efficaz, e quasi decisivmqiie ahi tenha a opinião publica, prÍnJ

cipalniente quando se lirina na preserveração da supremacia Ingleza nas re

giões distantes da Europa.

I'or isso em lo' lugar. convém procure amparar-se dextramentc da inter

venção dos homens influentes. ou sejão 'l`or_ys. ou Wighs. da Inglaterra. B

de que se permitta o accesso. sem maior demonstração de reparo, procu

ran o confidencialmente fazer-se-lhe vera quebra inanilesta do tractado

nm vigor. e as funestas consequencias. que dahi lia-io emanando á inde

pendencia da America Meridional pela cousistencia, e incremento ein que

tica a força,que os Fraucezes obtem quasi a entrada da f‹'›z do Amazonas.
5' Que se tracte deI ir lazenlo apparecer nas folhas publicas artigos bre

ves, que ponhão na devida luz os projectos de França. sobrea região do

Aniazoiiiis, e da resurreiçíio que se promettein á chamada França Iiquino

xial. havendo todoo prieuito, em se iasc-inder a origem donde itrocedem.

Uma ohra formal que :ippareoesse a semelhante respeito. em lnglez. ou

nuêsmo em Fraui-ez. tambem debaixo do mesmo precato. laborada nas re

flexões do Abbade BayuaLnas especies extrahiilas das obras.que se apontão

no (Íompendio Ilistoríco; e que colligisse o que os Anrmes Marítimos, e

Goloaiim de Bajotm o Moriílrur tem publicado das explorações Franceus

no interior das Guyanas. e o que se encontra nos Jornaes da sociedade

¡zeograpliiifa de Paris, e da real de Londres, com quatro mappas, e estam

pas. talvez fosse iiiais opportuua a por em appreherisão o juizo Britannica,

para devidamente melhor coadjuvar o exito da reclamação intentada.

Pode hem ser que o expandido se taxe de minuciosamente excessivo.

mas a natureza da offensa feita ao Brasil, difficuldade em devidamente a

poder rvpulsar, desconfiança nos elTeitos da mediação. e interferencia que

se reclama. coucomitanria dos actos daquella olfensa. com os praticados pela

França,para com os mais listados Ainericzanos. na gravidade das idéas,que

licãosiiggerindo. parece não dispensar as precauções da maior escala.que

se indicão, quando a meditação que teve de se sustentar sobre o assumpw

está descobrindo em toda a plenitude a transcendencia das consequencias

do que parece projectar-se. de que a aggressâo da Françampproxiniando

se como primeiro erisaiio dellas, urge que por todos os modos tracte do

dehellar-se, salvando-se o imperio do Brasil do ultrage daquella invasão.

que lhe sacrilicou a dignidade. o respeito, e o decóro devido á sua inde

pendencia. _

E' por isso.que ainda insistirei: que. ao tempo de se commetter a mcn

cionada reclamaçño em Lon res. se passe um oflicio confidencial ao minis

tro do imperio do Brasil na corte de Vienna da Austriêuem que se lhe recom

mende que nas suas entrevistas com o ministro dos negocios estrangeiros

da dita corte, e mesmo em qualquer accessmcom a pessoa do proprio im

perador, procure : l' referir-lhe nos termos da mais intima. e particular

conlidencia, todas as sobreditas occurrencias da invasão Franceza. como

narráríio as folhas pulilicas. com violação manifesta da integridade do ter

ntoriodoimperio iloBrasiLc do tractado de 28 de Agostode 181 7con cluiuo

cm Parisporelfeitme exccuçuio do art. 107 do iiclo do congresso de Vienna fl'
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que semelhantes occnrrencias parecem inauditas, como praticadas no mn

mento em que a França nos braços da Inglaterra parecia seguir em tudo

seus arhitrios. quando os actos assim praticados pela França erão o mais

positivo menoscabo da dignidade Britannica, pela desattenção feita a sua

niediaçzio. e interferência «Ieclarada no trai-tado que infringia, o que até

fazia desconfiar não se incluisse por alguns motivos ulteriores na sua com

plicação: 3° que taes actos, equivatendo tambem a uma desattenção mani

festa,do que foi pactuado no congresso de Vienna, torna ›se mais aeremcnte

reparavelqvorqiie se promoveu na minoridade da pessoa do imperador do

Brasil. de que a riqueza. e importancia dos seus vastos dominios, parece

disputar vivas tentações para se procurar dilacerar: levando-se aos seus

territorios os mal apagados fach‹›s da guerra, e das agitações cíveis. ao que

sem duvida tende semelhante provocação; e o que com toda a certeza será

seu intallivel resultado, com receios ainda de maiores perigos: que isto por

agora não passa de uma communicacão amiiravel. e como servindo de desa

fogo ao sentimento, que occasiona tão inaudita, e improvocaila violencia j

communicaçáo,que bem se permuta pelos sagrados viiiculosde familia,que

felizmente une as duas cortes, eda fiel alliança que entre ambas existe,

segundo o que, ao Brasil se promette sempre o favor do seu poderoso

apoio, em tudoo queé de sua defesa, segurança, e interesses. Para o pre

sente caso,scmpre seria mui opportuno,que o ministro do imperio da Aus

tria na corte de Londres demonstrasse, que a reclamação que por parte do

Brasil ahi se faziaJbe merecia o apoio,que as recommendações de sua côrte

lhe fazia prestar .

Que por ora limita-se a semelhante exigencia, comtudo muito valiosa

sempre para o desejado cxilo de que se tracta : mas é natural, que com a

noticia da respectiva ntegociação em Londres, elle tenha do levar ao conhe

cimento da Austria a liel, e veridica exposição de quanto constitue o direito,

ee facto na questão das demarcacões das Guyanas Brasiliense,e Franceza,

o que será um quadro pouco lisonjeiro á leque ao gabinete de Paris me‹

rece a santidade dos tractados.

Ilm seguida de uma semelhante abertura, parece proprio que o mesmo

ministro na corte da Austria, seja instruído com a cópia do incønoramlum

acima expcndido, e até mesmo do Compefldio Iliatorico, de que elle faz

parte, no queé relativo á tledueção dos faetos,que constituem o direito do

Imperio do BrasiLno ponto em questão. negociando positivamente a inter‹

vcnção da corte da Austria a bem da reclamaçãmquc se interpõe na de l.on‹

dres, segundo o que se deduzfdo que se deixa produzido no sobredito Com

pcndiu Ilístorico. Omittindo apontar-se mais transcendente negociação,

tomo inopportuno ao que restrictameute tem de cingir-seo presenteescripto.

HESIORANDUM DOS ACTOS PORQUE SE DEDUZ A GARANTIADA GÍIÂA-BRETANIIA NO

QUE PEIITENCE AOS LIMITES DO BRASIL.

1° 0 tractado de 28 de Agosto de 1817 que nos termos mais claros, e

expressivos assim o declara, referindo-se ao
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2' Tractado de 11 de Abril de 1713. que, no art. 8°, declara os limites

das Guyauas, e no art. 16, a declaração da garantia Britannica, motivo

porque este tractado, na sua edicçiio official de Paris, e nos actos, e memo

rias da paz de Utrecht, tom. 2”, pag. 5/46. traz a declaração: sous la ga

rantie o//erte,et acceptée dela reine de le Grande Bretagne.

3° Pelo acto de garantia solemne,que a mesma Magestade da rainha Anna

fez passar ao grande sello aos 8 de Agosto do referido auno de 1713.

5° 0 outro acto de garantia de George I, passado aos 21 de Abril do

anno de 1715.

5° Os actos de awessão, que for-mão o complexo do tractado definitivo

de paz e união entre Portugal. Inglaterra, França e Hespanha, assignado

em Paris aos 10 de Fevereiro de 1763.

6' O tractado celebrado em Londres aos 26 de Setembro de 1793, de

alliança. e mutua confederação, sobre a base solida, e permanente da pu

blica tranquilidade, e segurança antiga dos respectivos estados.

7° Artigo secreto assignado em Londres no 1” de Outubro de 1801, entre

os ministros de Inglaterra, e os plenipotenciarios da republica Franceza.

8° Tractado de alliança de 10 de Fevereiro de 1810.

9° Communicação feita ao parlamento da Grita-Bretanha em 1807 sobre

a sahida da corte para o Brasil.

10. Tractado de Paris aos 30 de Maio de 1811;.

11. Art. 107 do acto do congresso de Vienna, com todos os tennos, e

declarações que lhe são conneros.

12. Tractado de 8 de Abril de 181ä,porque o principe regente de Portu

gal e do Brasil accede a todas as estipulações do tractado de Vienna de 25

de Março do mesmo anno.

13. Tractado de 29 de Agosto de 189.5, porque a Grãa-Bretanha inter

fere na separação do Brasil.

Derivando-se taes estipulações dos antecedentes tractados de alliança, a

saber:

1° Do tractado de 29 de Janeiro de 1642, de paz, alliança, amizade e

commercimentre o Sr. D. João IV de Portugal, eCarlos I de Inglaterra.

2° Tractado de 10 de Julho de 1655, de paz, confederação e commercio

entre o Sr. D. João IV, e Cromvell, protector da Inglaterra.

3* Tractado de 18 de Abril de 1660 entre Portugal. e Inglaterra, em

quatorze artigos.

h” Tractado de '23 de Junho de1661,de paz com a Inglaterra,e contrac

to de casamento da Sra. D. Catharina com Carlos II rei da Grãa-Bretmha.

5° Finalmente o tractado de pazes de 13 de Fevereiro de 1668, entre

Carlos II de Hespanha. e o Sr. D. Affonso VI de Portugal ; sendo mediador

Carlos Il, rei da Grãa-Bretanlia.

N. B. Algunsoutros actos, notas e declarações haveria que apontar, em`

que a interferencime mediação Britannica para o sobredito caso,se mostra

não ser iuenos positiva, mas de um caracter particular, não havia para que

fossem produzidas, quando aqnelles tracta‹_los affirmão do modo mais so

lemne, e preciso.
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INTRODUCÇAO SECRETISSIMA COM QUE SUA MAGESTADE MANDA PASSAR Â CAPITAL

DE BELÉM DO GRÃA-PARA 0 GOVERNADOR E CAPITÃO-GENERAl.JOÃ0 PEREIRA

CALDAS.

João Pereira Caldas governador e capitão-general do Grãa-Pará, Mara

nhão, e seus territorios. Amigo. eu el-rei vos envio muito saudar. A con

fiança, que tenho posto na vossa probidade. zelo de meu real serviço. e

na prudencia. com que até agora vos conduzistes em tudo, o que vos tenho

encarregado, me fizerão destinar-vos para a secretissima confidencia, e

para o circumspecto estabelecimento de um dos mais importantes negocios

que actualmente constituem os interesses da minha coroa. '

Consistem estes no grosso c fecundo commercio. que a companhia ¡ze

rfll. que estaboleci no referido estado, pode facilmente dilatar pela Ciipita

nia de Matte Grosso. e Cuyabá a outras do Brasil, e pode introduzir na

maior parte das vastas províncias Hespanholas. do Orenoco. de Quito. e

do Perú com grande vantagem ao que antes se fazia pela Colonia do Sacra

mento. sem que os respectivos governadores confinantes o possão facilmente

impedir.

O plano deste importantíssimo estabelecimento. e os meios e modos

para o praticardes, são os que com esta ¡nstrucção vos mando entregar de

baixo do mais inviolavel segredo, e da mais apertada prohibição de passar

da vossa pessoa a qualquer outra de qualquer qualidade e condicçao

que seja.

Na sohredita prohibiqão ficará comprehendidoaté o mesmo secretario

do governo, ao qual dictareis as ordens, que necessarias forem nos casos

occurrentes, sem comtudo lhe declarardes nem as fontes do dito plano de

donde forem emanadas. nem os fins com que as expedirdes.

O mesmo recato, e as mesmas cautelas praticareis tambem a respeito

dos administradores da companhia. dos feitores della nos differentes portos,

e dos governadores. que vos são subordinados : communicando restricta e

limitadamente á cada um dos sobreditos só aquella parte de luz, que neces

saria fôr para a execução dus ordens que lhe lizerdes expedir nos casos

occurrentes. _

No referido plano achareis determinadas as sete fettorias, que desde a

cidade de Belém até a Villa Bella de Matte Grosso, e até a capital do Rio

Negro deveis fazer plantar pelos administradores da sohredita companhia.

obrando com elles de accordo commum, de sorte que pelo meio das referi

das feitorias se facilitem a navegação e o commercio tanto quanto os pas

sos e as disposições daquelles rios e lugares a elles adjacentes vos estão

promettendo.

Para a mais clara direcção dos estabelecimentos das referidas feitorias, e

da navegação e commercio, que fazem os objectos dellas,vos mando tam

bem com esta entregar os roteiros da mesma navegaçãmciilculados sobre as

mais exactas observações e experienciasdesde a mesma cidade de Belém do

Grãa-Pará até a Villa de Barcellos, capital da Capitania de S. José do Rio

Negro; até á Villa Nova de S. José do Savari ; até a Villa de Borba a Nova,
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priinein-i povoagzño dentro no Rio Madeira : e da referida villa :até á capi-'

tal de Mallu (irosso. `

tta meona sorte recebereis com esta nina exacta relação dos exorhitan

tes preços cominuns. a que na dita capital do illatto Grosso. e. territorio

della sao vendidos os negros. e negras; os generos molhados, e as fazendas

seccas, e a cruel indígena-ia, em que aquellas terras se achão d‹›s reinedios

necessarios para a cura dos enfermos, etc., para que pela coinbinaqáo das

referidas exorbitâiiicias. causadas pelas viagens de dous annos, e de anno e

meio. que ra ida e volta do Rio de Janeiro e da Bahia. costuiuzio gastar os

Comboyeiros. que negocião nos referidos generos. e pela outra coinbinação

do menor espaço de tempo. e do menor custo. a que cliegárâo os referidos

generos sendo transportados pela agua. com as grandes facilidades. que

para isso daira o estabelecimento das sete feitorias. que tenho determinado.

se conclua por uma parte, que a capital do Grão-Pará ha de absorver todo

o commercio do lllatto Grosso. do Cuyabá. e das extremidades das mais

Capitanias continentes: por outra parte. que pelas mesmas razões ha de

absorver necessariamente o commercio das outras Capitanias- das fronteiras

dos dominios de Hespaiilia. que estão recebendo os referidos generos por

trajectos e caminhos de terra, tão remotos. e ainda mais arduos, do que são

os da Bahia e Rio de Janeiro.

Porém para que isto assim se ellectue. é necessario, que o novo com

mercio seja dirigido com uma prudencia tal, e tao bem regulada. que intei~

ramente desterre o abuso dos excessivos preços. a que até agora se ven

derão os negros e as ditas fazendas, que vem do Rio de Janeiro e da' Baliia:

é necessario. que a relação delles não sirva de exemplo, mas sim e laio sú

mente de argumento, para se concluir della omeio, que rninistra para o

commercio do Pará supplantar todos os coinmercios. que até agora houve:

é necessario, que se degrade toda a idéa de cobiça insaciavel : entendendo

se por uma parte, que o barateamento das rnercadorias do Pará ha de ser

a espada aguda, com que se curtem todos os referidos coinmercios, que

até aqui se fizerão; e entendendo-se pela outra parte. que quanto mais ba

ratos chegarem os generos ao Matto Grosso. tanto mais se ¡iropagará e

dilatzirá a introducçao delles por todas as regiões vizinhas. para se virem

acolher na maior extensao dos consumos os avultados lucros, que irão per

mittem as pequenas quantidades vendidas em cobiçosas carestias: é neces

sario emlim. que com estas luzes se nao exceda no Para com os niorc..-ido-'

res das Capitanias de SJosé do tiio Negro e Matto Grosso os preqo¬ taxados

pela instituição da companhia : e que os ditos mercadores da agua acima

vão sempre iristruidos no mesmo sentido, para que. accrescentziiido aos'

preços. porque coinpráo, os gastos dos transportes pelos rios. se contentem

com dez até doze por ocnto de lucro, que é ganancia. que se não acha em

nenhum dos commercios, que até agora se conhecem.

O que me pareceu participar-vos. para que fazendo ¡zyrar o commercio
daquelle importante estado, com estas claras luzes hajaide produziros co-'

piosos fructos, com que espero que elle venha a fazer poderoso o mesmo

estado, e a prosperar todos os tiabitantes delle. Escripto no palacio de Nossa
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Senhora da Ajuda em 2 de Setembro de t772.-~Rei--Conforme, o conse

lheiro Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

rniiiisiiia iNsraucg-Ão.

Systzma para se estabelecer o novo commercio que se pretende introduzir

nos domínios de Hespanha, sem que as quantidades cxtraordinarias

das grandes carregações que lido de accrcscer em Lisboa, cause grande

novidade, e ruido no publico.

§ 1° O referido systema deve ser da mesma díssimulação de que se

costumavão servir os denominados Jesuítas.

§ 2° Se elles comprovão em Lisboa debaixo do pretexto de fornecerem

as suas aldêas de negocio. que chamavão Missões ; a companhia geral com

prará tambem (por uma só mão para fornecerem os povos dos dominios

de Sua Ma sta e.
§ 3° Segãlles angmentavão as carregações á proporção que se multi

plíi-avão .as aldêas. a companhia tambem accrescentarii agora as suas. per

suadindo aos vendedores naturaes e estrangeiros, não só que se tcin mul

tiplicado as povoações, e os seus liabitaiites, mas tambem que presente

mente accresce, ser necessario mandar para a cidade do Para tudo, o que

antes consumia a Praça de Mazagão, e com míiitii' vantagem, porque os

moradores della, que antes vívião naquelle presídio pobres e miseravcis.

vivem hoje na abundancia com muitas terras ferteis, que se llies repar

tiráo naquelle grande estado, dando-se-Ihes nelle, toda a precisa subsisten

cia, até se estabeleceram. e todos os instrumentos necessarios, para se cul

tivarem as terras, que forâo povoar.

§ ls" Com a observancía deste systema, seguraríi a companhia por

muitos annos o mesmo segredo. com queantes coliríãii os ditos chama

dos Jesuítas este rico e opulento commerciu : reduzindo-se o mesmo se

gredo (em toda a parte substancial delle) ao provedor lgiiacio Peilro

Quintela, ao vice-provedor Anselmo José da Cruz: ao deputado Fran

cisco José Lopes, e ao deputado inspector da contadoria João Roque Jorge,

e ao secretario José Manoel Ribeiro. Para o que forão todos chamados a

esta secretaria de estado. dando-se-lhes nella novo juramento de inviola

vel segredo, pelo que pertence a este novo estabelecimento, e commettcii

do-sc ao seu circumspecto arbítrio a eleição dos outros meios siibalteriios,

com que dclvcm faser praticar no Pará, e suas feitorias o referido systema

dentro nos iinites as regras acima estabelecidas, como a nomeiaçãti das

pessoas, que devem ser empregadas para este negocio, tai.to iia referida

capital como nas ditas feitorias, que a ella forem subordinadas.

§ 5° Bem visto que na mesma capital do Pará, só deve ser conhecido

este plano em toda a sua extensão debaixo das ceremouias do iiiaís nie

líndioso recato, dao gpvãarnador e capitão-general, alquem foi entregue

nes -i secretaria e es a o, para que se _p_ossa com uzir em segurança

guiado pelas luzes que elle lhe lia de iniiiistrar, e posszqpor elias da; m,
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primeiro administrador da companhia (nos casos occorrentes) aquellas

ordens, que nelles forem precisamente necessarias ; sem com tudo lhe

declarar mais do que aquillo. que Íôr indispensavel. em cada um dos re‹

feridos casos occorrentes, para a execução do que houver de ol›rar.

§ 6° O mesmo deve praticar a administração desta côrte, nas suas

instrucçõcs, das quaes remetterá sempre as cópias ao dito governador, e

capitão-general, afim de que neste grave negocio, se haja de obrar de

uniforme accordo.

Sitio de Nossa Senhora da Ajuda. em o 1° de Setembro de 1772.

Marqucz de Pombal. -Conlorrnm o conselheiro Manoel José Maria da

Cosla e Sá.

sr-:curvm INSTnUcçÃo.

Relação das feilorias c estabelecimentos que se devem dispor eordenar

para o e/feito. e consolidação do importante plano da illimítada ex

tensão do commercio da companhia geral do Grau-Pará, e Maranhão

em as Capitanias do Halle-Grosso. do Cuyabá. e de todas as regiões

confinantes com as referidas capitanias, e com a de S. .lose do Rio

Negro.

1“ rrsrronn.

Deve estabelecer-se na Villa Notavel de Barcellos, uma das duas ca‹

pitaes da Capitania do Rio Negro.

2= retroma.

Deve estabelecer-sc na outra villa principal da mesma Capitania, cha

mada Villa Nova de S. Jose' do Jacaré.

31 rsnonm.

Deve estabelecer-se na Villa de Borba a Nova, sita no principio do Rio

Madeira, que antes se chamava Aldêa do Toscano, onde prmotpião as

viagens para Matte-Grosso.

ls' rztronm.

Deve estabelecer-asim dias de viagem ácima da referida Villa de Borba,

na fertil plnnice, onde as canôas grandes costumavão parar depois de cos

tearem a ilha dos Mares. e as duas que a ella se seguem. Obrigandoa

necessidade. a que amos de se passar as cachoeiras. se labricarem ali

as outras canoas de troncos de arvores vazadas a que chamão Ubaz, e
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achando-se (t) na mesma planície todo o necessario para a referida

construcção, c para os mantimentos dos navegantes.

5' riztrorus.

Deve estabelecer-se na diiodecimaicachoeira, defronte das Fozes dos

dous netaveis Rios Bevy, e Enim; não na figura de simples armazem, mas

sim com n construcgráo de uma boa praça, plantada e fortificada no lado

oriental da sobredita cachoeira: e no lugar delle mais apto para a dita

fortaleza, que for determinado pelo governador e capitão-general do es

tado de Mano-Grosso, de accordo com os ofticiaes engenheiros. que corn

elles marcharem.

6' remonta;

Deve estabelecer-se na fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, que

antes se chamava Aldëa de .Santa Rosa; fortiticnndo-se tambem esta. de

accordo com o mesmo governador e capitão-general de Matte-Grosso; a

cujo territorio é pertencente.

7" rEnoniA.

Deve estabelecer-se entre a dita fortaleza de Nossa Senhora da Con

ceição, e a capital de Matte-Grosso. na Aldèa, que se acha fundada na barra

do Rio Mequaens, com os Indios, que tem o nome do referido rio, e com

as mais nações, que se poderem aggregar a ella dos sertões adjacentes.

Sitio de Nossa Senhora da Ajuda, em o 1° de Setembro de 1772. -

Marquez de Pombal.-Conforme, o conselheiro Manoel José Maria da

Costa e Sá.

Tencsraa INsTnucçÃo.

Calculo demonstrativo dos meios e dos modos, com que nas fronteiras dos

domínios de Hespanha confinantes com as guarnições do Grão-Pará. e

S. Jose' do Rio Negro, e do Matta-Grosso pode ser supplantado o com

rnercio das fazendas seccas e molhadas, que nelles se introduzirão ale'

agora pelos portos do Panamá, do Guayaqui, de Calháo de Lima, e

de Buenos-Ayres, ou_do Rio da Prata.

§ 1° Pelas evidentes razões, que se achão deduzidas no plano geral deste

importantíssimo negocio, pelos §§ 9° e 10° se faz manifesto serem dous

factos constantes nas praças da Europa, que para os primeiros compra

dores (lellas tirarem lucros do negocio, que fazem na Anieriva Hespanhola

pelos portos ácima referidos é necessario: 1° terem os seus cabedaes em

patados, pelo menos ls annos: 2" que os ultimos mercadores, que fazem o`

 

(f) Deve notar-se que n governo do Para, se terminalogo acima na primeira ca

choeira chamada Arauja.
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consumo dos generos por miu‹lo na referida America, vendão por 800, o

que tias primeiras niños, não custa mais de 100.

§ 2" Illuito mais favoravel é o outro cornmercio dos generos, que pelas

vias ‹l‹› Rio de .Ianeiro, e da Bahia se introduzem no Itlâttto-Grosso, por

que sú tem as despezas dos direitos -do consulado, da dizima. e das car

regações de Lisboa. e os que pagão nos referidos dous portos á que são

dirigidos. quando os outros gen :ros do commercio de Hespanha, tem que

fazer tantos trajectos. gyros e regyros em tão ditferentes portos, e com

tão custosas navegações. que se calcula pelo dobro dos gastos, que se

fazem ‹le Lisboa. e do Porto, para Matte-Grosso.

§ 3‹› Não obstante porém todo o referi‹lo,sempre os generos molhados

e seccos. se vendem no Matta-Grosso, aos preços seguintes.

Urna arroba de farinna ‹la terra,que embarc ada, e posta á bordo. custa

em Lisboa lilliäü, se vende no illatto-Grosso por 1019, com a dilferença de

680 por cento

Um arratel (libra) de chá que em Lisboa custa 700 rs., se vende ali por

623, com a diflerença de 857 por cento. -

Um canastrel de Ietria, que em Lisboa custa 2d, se vende ali por 1519,

com a difference de 650 por cento.

tlada frasco de vinho. vinagre, ou azeite de canada emeia,que em Lisboa

custaa 240rs¬cori1 pouca dill`erença,se vende porlšäcom o excesso de l , l 50V.,

Cada covado de panno entre-lino encarnadmazul ferrete, ou pardo, que

em Lisboa custa um por outro a 13H00, se vende ali por W500, com 221

por cento de avanço.

Cada covado de haeta das ditas cores, que em Lisboa custa M0, é lá

vendido por W500, com 400 por cento de excesso.

s 5° Sendo porém,os sobreditos generos transportados pela via do Pará:

e accrescentando-se aos que suhirem para as 7 feitorias do Rio Negro, do

Rio da Madeira, e do Rio Aporé na fórma dos §§ 18, e 19 do sobredito

plano geral, a saber:

Quarenta e cinco por cento, pelo que já paga na fórma da instituição da

companhia.

Vinte por cento mais` para as despezas das feitorias e fortalezas.

Dez por cento mais, a favor das folhas ecclesiasticas. civis e militares.

Oito por cento applimdos aos subornos dos governadores Castelhanos.

0 que tudo vira a importar em 83 por cento: e comparou šo-se com

os direitos pelos generos dos exemplos ácitna referidos, sempre viráõ à ficar

a favor dos compradores,que vierem as ditas leitorias as vantageas seguintes:

Na farinha. 597 por cento.

No cha, 77k por cento.

No vinho, vinagre. azeite, 1067 por cento.

No panno entre-lino. 138 por cento.

Na haeta, 192 por cento.

No tufetá. 317. por cento.

Sitiode Nossa Senhora da Ajuda,cm o 1"de Setembro de 1772.- Marque:

de Pombal.-Couforme,o conselheiro Illanocl Jose' María da Costa c Sá.
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ottanrà täsrnccqlto.

Pelo que pertence a introdueçào dos Negros.

E' regra geral. e principio indubitavel na Arithmetica Politica, e na

Economia do Estado. que todas as materias crúas, e instrumentos, que en

Irão em um paiz, a beneficio delle, se devem baratear quanto possivel fôr,

ainda estabelecendo-se premios aos introductores dellas, e alliviando-os em

tudo mais quanto fôr possivel: porque, esta apparente perda, é na realidade

nm ganho inanifesto. em razão de entrarem as .referidas materias, eins

trumentos para animarem a lavoura, nutrirem as manufactiiras. que sem

elias não podem laborar. crearem e multiplicarem vassallos .e familiares,

dilatarem ‹› commercio interior e exterior, eenriquecerem por todos estes

principios o estado.

Militando p‹›is as sobreditas regras. necessariamente em negros que da

Africa se transportão para o Matte-Grosso; por serem os trabalhadores

indispensavelmeiite necessarios para abrirem os thesouros das minas, e

para cultivarem e multiplicarem as terras, e os fructos dellas com a neces

saria abundancia. .lá se vê, que quanto mais barato chegarem á capital de

Villa Bella, tanto maiores serão as vantagens, e os imteresses, que se accom

mulão ao estado, cá companhia do Pará.

Porque até agora, não houve possibilidade para aquollas minas receberem

negros a preço accommodado. Porque contrariamente o preço ordinario

de um negro bom. são duzentas oitavas, ou trezentos mil réis ; e de um

negro inferior. éde cento e sessenta até cento eoitema oitavas. 0 de uma ne

gra, quatro marcosdeouro,ou 385123. Por issoaquellasminas, não produzirão

atéagora os thesouros, que nellas se estão fazendo manifestos; e por isso, as

lavouras dos fructos daquellas terras, tem sido tão escassas.

.Este grande inconveniente é pois o que agora cessará pelo hcneticio do

novo plano docommercio,podcndo com elle chegaros negros ao Matte-Grosso,

com pouco mais do mesmo preço, a que actualmente se vendem no Pará.

Primeiramente porque com um lndio piloto, ou Incamauba, como ali

sc chamão, e outro Indio proeiro, ou Gaticoba na sua mesma phrase Íiczirão

osquipadas as canôas, servindo de romeiros os mesmos negros transpor

tados.

Em segundo lugar, porque faráõ as suas viagens pelos transitos das

muitas povoações. e fazendas, que hoje se achão por todas as costas dos

rios desde o Pará até Borba a Nova, ou Terceira Feitoria, e principios do

Rio Madeira, recebendo sempre farinhas novas, e achando abundantes e

gratuitos mantimentos nos matos e nos rios. E porque dali para cima

acharáõ as outras feitorias novamente estabelecidas, pata se refazerem o

tomarem descanço. De sorte que naturalmente não poderá morrer um negro,

entre cem, e que todos chegaraõ convalescidos das avarias do mar, fortes,

robustos, e sem fazerem despeza, que seja consideravel. -

Em terceiro lugar, porque para a torna viagem dos sobreditos Indios

romeiros, e proeiros, sc olfereceráõ sempre no Matte-Grosso os retornos do
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successivo, e continuo commercimquc se vai estabelecer florcscente entre

as duas capitaes de Villa-Bella e de Belém.

Sobre esta clara demonstração se deve desde logo precaver o futuro

successo das pretençoesqiie os vizinhos Hespanhócs poderaü naturalmente

vir a declarar com o tempo, pedindmque se lhe vendão tambem a elles os

negros. que virem numerosos nas suas visinhanças.

Se nesta materia se não devessem considerar mais do que os lucros mer

cantis. grande seria o interesse. que este commercio de negros fizessem á

companhia. e ao estado. Ha porém muitas e muitas razões politicas da

ordem superior,que fazem de uma indispensavel necessidadma prohibição

absoluta de se admittirem negociações de negros, com os habitantes dos

dominios de Ilespanha. Prohibição, que se deve observar indispensavel

mente castigando-se com a maior severidade aos transgressores della; na

certeza de que da abertura deste commercio,viria a ser necessaria conse~

quencia a necessidade de se fechar o outro; cuja opulencia basta, e sobeja

para fazer um grandissimo objecto.

Porque com tudo será necessario conservar,com aquelles vizinhos,toda

a boa intclligencia, e até toda a possivel amizade: nos casos daquellas pos

siveis e verosimeis preteuções, se lhes não deve responder a elles com gros

seria. e com desabrimento, mas sim com as suaves escusas do muito que

custa ter os negros, e de que nunca chega, nem a terça parte daquelles,

que se pedem ao Rio de Janeiro. a Bahia, e ao Pará, para o serviço dos

mineiros e lavradores, de Matte Grosso.

Sitio de Nossa Senhora da Ajuda em o 1° de Setembro de I772.-Marquea

de Pombal-Conforme. O conselheiro Manoel Jose' Maria da Costa e Sd.

A cópia destas quatro instrucções annexas á carta régia de instrucção

seoretissisina que se lhe refere, complrtão a idéa do plano geral de tão

vasto projecto ahi mencionada-Costa e Sá.

Documentos do Gompendio Historico.

nocuMeNro N. 1.

Illm. e Exm. Sn-Recebi as cartas de V. Ex. na data de 9.0 do corrente.

com os mais papeis aellas juntos, e por não dilatar o correio. que liontom

expedi com as cartas de Madrid, reservei para este os papeis que V. Ex.

achará juntos. e consistem em duas contas do superintendente geral dos

eontrabandos, e descaminhos das visitas,que tem feito a uma quantidade

de navios vindos do BrasiLe da Asia.que nestes dias tem entrado neste porto,

com importantes cargas, e duas cartas de José Telles da Silva,uma dellas,

que faz bem conhecer o augmento e florescente estado daquella Capitania,

e a segunda, que nos dá bem fundadas esperanças de termos na Capitania

de Piauhy a verdadeira quina em tudo semelhante a do Perú. além do muito

que já nos achamos adiantados nos conhecimentos da de Pernambuco. Das

que manda José Telles remetto as amostras no embrulho.qne V. Ex. achará

junto dirigido ao Dr. Antonio Jose' Pereira, e mandei pizar e reduzir a pé
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uma pequena porção della, e outra da quina hespanhola,que vão dentro no

mesmo embrulho para que o Dr. Antonio José Pereira possa fazer as suas

observações, e commuuicar-me sem perda de tempo o juizo, que faz da

dita quina afim de tractar este negocio com .o novo governador que vai

para o Maranhão para .que elle o promova, e se não perca um só instante

de vista da mesma sorte que se tem praticado e continua a praticar oom a

quina .de Pernambuco de que acabão de chegar dous grandes caixões. Por

estas succintas nogxões e o que já puz na real presença a respeito da Bah-ia

de Todos os Santos. e o que sei dos progressos e augmento do commercio,

e navegação do Rio de Janeiro, vejo que nunca os dominios do Brasil da

parte dos portos de mar estiverõo em uma situação mais florescente do que

aquella em que presentemente se achão, continuando a prosperar cada dia

com o descobnimente de novos, e muitos importantes generos, e para que

Sua Magestade o possa melhor conhecer de um golpe de vista , ajunto aqui

o extracto das -relaçõesem geral quefmando fazer, econservo nesta secre

taria de todos os navios, e suas cargas que neste anno tem entrado até ao

presente no porto desta capital, vindos desportos Ido Brasil. e mais domi

nios .de Sua Magestade, faltando ainda uma grande quantidade de outros

navios que se esperão até o tim do anno, e não contando os que tem vindo,

e se esperão na cidade do Porto.

Os governadores a quem Sua Magestride confiou aquellas importantíssi

mas colonias, alguns dos quaes se mandzio presentemente recolhensão 05

mesmos a quem se deve em grande parte estas vantagens porque se elles

não as promovessem.e animassem com a autoridade que Sua Magestade lhes

oonferio, ellas não havião prosperar com a rapidez que rnostrão os factos

que deixo acima referidos.

Todo o receio. esinto que devemos ter é o muito que os dominios do

Brasil vão dando cada vez mais nos olhos das outras nações. e o descuido.

edesamparo em que nós os deixámosqrrasiabandonados, isto porém não

vai dos governadores. mas de nós. Remetto igualmente a V. Ex. a conta

que hontem recebi de Domingos Xavier Ribeiro, capitão do navio Amava!

Donzella, que hontem mesmo entrou neste porto vindo de Goa, e ultima

mente de Angola, dando as noticias que constão da mesma conta dos na

vios que em (Boa se achavão a partir -pare este reino: vai da mesma sorte a

parte que me dcu Antonio Januario do Valle, commandante da esquadra

que cruza no estneito, e assim por ella, como pelas dos visconsules de Gi

braltar, e Cartagena verá V. Ex. o quanto se aproveitão os argelinos dos

poutose costas de Hespanha para nos escapar, ,e o triumpho com que par

tio o ministro turco .para Madrid, -depois do «concerto ou descante que lhe

dérão em Barcellona-os musicos da .real capelia de Palau. Tambem rernetto

a V. Ear. as cartas que recebi do .conde de 'Val de Reis, e dellas se ve o

acerto com que vai proseguindo no seu governo. Ultimamente vai a carta

do juiz de fóra de Monte Alegre, e com ella uma representação da camara

de Monforte do Rio Livre, assignada por trinta e tantos daquellcs habitan

tes, sobre quererem estabelecer á sua custa naquelle districto o no-vo me

thodo .da fiagxio adfiemonteza, pedindo um pri-vilegio exclusivo, que quanto
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a mim se lhes não deve conceder, e me persuado que sem elle, c com

qualquer louvor do seu zelo, pelo bem publico que se lhes repita da parte

de Sua Magestade, se hão de contentar. Torno a recommendar a V. Ex. o

que ja lhe disse sobre osdous Piemontezes que foi acquisiçáo muito feliz,

e que devemos conservar praticando com elles o mesmo quese fez nas Cal

das com o da repartição da Extremadura.

Manoel de Figueiredo a quem tenho incumbido dos arranjamentos de

meu sobrinho na Haya. me deixou aqui a lembrança junta,sobre elle fazer

a sua jornada por terra, e deixar ali o seu secretario encarregado dos negu

cios ; emquanto a esta ultima parte me parece preciso que o dito secretario

fique emquanto não chega o novo ministro.o qual me disse um destes dias

que tinha um secretario muito habil que levava comsigo. e estaescolha

sempre se «icixa livre aos que se empregão no real serviço em lugares

semelhantes.

Desejo que V. Ex. me de muitas occasiões em que sempre tenha o gosto

de o servir.

Deos Guarde a V. Ex. por muitos annos.

Sitio de Nossa Senhora da Ajuda em 22 de Setembro de 1787. -- Illm.

e Exm. Sr. Visconde de Villa Nova da Cerveira. '

De V. Ex. amigo e fiel captivq-MarIinho de Mello e Castro. -Manoel

Jose' Maria da Costa e Sá.

. noouaiearo N. 2.

E' a memoria do Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira que vai como

Appenso.

nocuusxro N. 3.-caar.t os EL-aal.

Gomes Freire de Andrade amigo, eu el-rei vos mando muito saudar.

Vio-se a vossa carta de '23 de Agosto deste anno, em que me dais conta do

procedimento que tivestes com o governador de Cayena. etc.. do que elle

vos respondeu sobre a entrada c commercio que os vassallos de el-rei Chris

tiauissimo procurão ter nas terras desse estado. que ficáo para a parte do

Norte, e marido considerar este negocio com attençâo que pede a qualidade

delle, me pareceu dizer-vos que o expediente que tomastes em mandar os

Francezes prisioneiros ao seu governador foi muito acertado como tem sido

todos os do vosso governo, e porque o meio mais eflicaz e de se atalhar o

intento dos Francezes são os que contém a vossa carta, procurareis de os dei

xar dispostos de maneira que Arthur de Sá de Menezes,que vos vai a succe

der os possa conseguir e executar tão promptanierito como lhe niaodo encar

regar por outra carta. Para as fortalezas que é um dos meios que aprmtaes.

vos tenho já mandado passar as ordens necessarias com o primeiro aviso

que desta materia me fizesles, dizendo-vos os effeitos de que vos haveis de

valer, e porque só approvada uma das ditas fortalezas, e no mesmo tempo

destes avisos podercis ter mudado de parecer sobre o sitio em que se ha de

fabricar, podercis escolher de novo o que a experiencia vos tiver inostrado
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ser mais conveniente sem embargo ‹lo que dispõe as ditas ordens, como

tambem podereis mandar fazer não só uma, mas todas as que julgardes

necessarias tanto para dominar o Gentio, o qual procurareis persuadir com

as dadivas quaes costumão obrigar, como para impedir a quaesquer na

ções,que entrão nas terras desta corôa,sem as condicções necessarias com

o que o devem fazer, entendendo que neste principio de se fabricarem as

fortalezas pode ser necessaria no sertão a assistencia de alguma pessoa.que

tenha autoridade para tudo o que importar a obra dellas. e me tendes iiifor

made do zelo e cuidado com que me serve Antonio de Albuquerque Coe

lho capitão-mór do Pará; hei por bem de lhe ericarreganque logo que tiver

ordem vossa vá com o engenheiro do estado,e alguns praticos daquelle ser

tão, signalar e dispor as ditas fortalezas, e vos valereis ao mesmo tempo dos

¡nissionarios capuehos de Santo Antonio, que tem as missões do Cabo do

Norte. e dos Padres da Companhia de .lesus,que fôrem mais a proposito a

este fim, avivando-os da minha parte do que devem fazer para se conser

var sem desconfiança a sujeição dos Indios das aldeas, e de tractar e ajus

tar com segurança a paz e amizadedo Genlioque não estiver doinesticatlo.

O commissario dos Padres capuehos, que se embarca neste navio é sujeito

de quem o seu provincial confia muito. elle vai disposto a seguir tudo o

que lhe advertires ser necessario e conveniente ao bem das missões, e meu

serviço, e aos Padres da Companhia de Jesus tenho ordenado que fação

uma nova missão pelo Cabo do Norte, e os achareis com a disposição que

costuma adiantar o seu zelo nas materias do serviço de Deus Nosso Senhor,

e meu, epara que uns e outros o fação sem compcteucias de jurisdicções,

procurareis dividir as suas residencias e missões com distâncias que sejão

uteis para não terem duvidas no que pertence a uns e a outros para conser

vação do Gentio, e bem do estado. e com o cuidado destes missionarios

podereis conseguir, que os missionarios Francezes não queirão a pratica

dos Areas, e que os Indios não busquem a commuuicação alheia esqueci

dos do proprio e natural do meu dominio,o resgate dos lndios, que é o se

gundo meio, que contém a vossa carta, tenho mandado considerar nova

mente á vista das razões que accrescerão pela vossa informação, e quando

vos não va resolução nesta materia irá a vosso Successor em qualquer em

barcação que depois desta partir. Fareis repõr todos os Indios nas aldC-as,

e roçasdonde forãotirados por causa do levantamento da cidade de S. Luiz,

e me dareis conta de que assim o tendes intentado. e do que vos parecer

nesta materia para determinar o que fôr mais conveniente a meu serviço,

no tempo que vos detiverdcs nesse estado, que será todo aquelle que vos

fôr possivel conservar o governo delle. e de todas as vossas noticias e expe

riencias,que tendes adquirido, deixar-eis uma relação distincta ao governa

dor que vos ha de succeder Arthur de Sá de Menezes. ao qual o communi

careis logo, e dareis tambem depois esta minha carta, e todas as mais que

vos forem nesta occasião. e a elle ordeno que siga as disposiçõesque tive

res ordenado. sem as alterar em cousa alguma. até ordem minha em con

trario. liscripta em Lisboa a 21 de Dezembro de l68õ,-Rei.-Conforrrie,

Manoel Jose' Maria da Costa eSá.

19
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nocmlmvro N. lt.

Trarrado prorisional entre Luiz XIVdeFrança e el-rci D Pedro II de

Portugal sobre as terras do Cabo do Norte entre Cayena e o Maranhão,

farto em Lisboa aos à de Março de 1700.

Movendo-se no Estado do Maranhão de alguns annos a esta parto algu

mas duvidas e differences entre os vassallos de el-rei Christianissimo, e de

el-rei de Portugal sobre o uso. e posse das terras do Cabo do Norte sitas

entre Cayena, e o Rio do Amazonas, e havendo-se representado nesta ma

teria varias queixas tambem pelos ministros de ambas as Magestades, e não

bastando as ordens que reciprocamente se passarão para que os vassallos

de uma e outra corôa se tractassem com a boa paz, o amizade,que sempre

se conservou entre as duas coroas de França e de Portugal, e repetindo-se

novos motivos de perturbação com a occasião dos fortes de Aragão. e de

Massapzi, que nas ditas terras formarão e reedificáräo os Portugue

zes, e desejarido-se por ambas as Magestades, que elles se ajustassem,

se iiitentou pelos seus ministros mostrar com papeis, que Íizerão, de facto

e de direito as razões que tinhão sobre a posse, e propriedade das ditas

terras, e continuando-se o desejo de remover toda aquella causa, que podia

alterar a boa intclligencia e correspondencia que sempre se conservou entre

osvassallos das duas corôasmedirido conferencius o Sr. Rouielle presidente

do grande conselho de S. M. Cliristianissima. e seu embaixador nesta

corte, e sendo-lhe concedidas, nellas se discutirão e examinárão os funda

mentos que podia haver de justica por uma e outra partemendo-se os auto

res, mappas, ecartas, que tractavãoda acquisição e divisão das ditas terras.

E entendendo-segue para se chegar ao Íim da conclusão de tão grande

e importante negocio, se necessitava de poderes especiaes de uma e outra

Magestade: el-rei Christianissimopelo sua parte.os mandou passar ao sobre

dito seu embaixador o Sr. Rouielle, e S. M. de Portugal, pela sua parte a

D. Nuno Alvares Pereira, seu muito amado e presudo sobrinho, duque de

Cadaval, dos seus conselhos de estado e guerra, mestre de campo, e gene

ral da província da Extremadura, junto á pessoa da Magestade, general da

cavallaria da corte, e presidente da mesa do tribunal do desembargo do

ping-o. etc., eRoque Monteiro Paym, do conselho de Sua lliagestade, e seu

secretario, Gomes Freire de Andrade,do conselho do mesmo senhor, e ge

neral da artilharia do reino do Algarve, etc. e a Mondo de Foyos Pereira,

do conselho de Sua Magestade. e seu secretario de estado,etc. E apresentan

do-so por uma e outra parte os ditospoderes, e havendo-se por bastantes

firmes, e valiosos para se poder conferir e ajustar um tructadmsobre as

posses das ditas terras do Cabo do Norte,sitas entre Cayena e o Rio do Ama

zonas, se continuarão as conferencias sem que se chegasse á ultima deter

minação pela firmeza com que por parte dos commissarios se estava a favor

do direito da sua coroa, e porque se entendeu. que era ainda necessario

buscarem-sc, e verem-sc novas informações, e documentos além dos que
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tinhão allegado e discutido, se passou a um projecto de tractado provisio

nal e suspensivo, para que emquanto se não determinava decisivamente o

direito das ditas coroas, se podessem evitar todos os motivos, que podião

causar aquella discordia, e perturbação entre os vassallos, o qual sendo

conferido, e ajustado com as declarações necessarias para maior segurança

e firmeza rlo dito tractado rom maduro accordo, e sincero animo, e conhe

ccndo-so assim por parte de S. M. Christianissimmcomo de S. M. de Portu‹

gal, se obrava de boa fé, e se desejava igualmente a panamizade, e alliança,

que sempre houve entre os senhores reis de uma e outra corôa, se convie

rão e ajustárão nos artigos seguintes:

Art. 1° Que se mandaráõ desamparar e demolir por el-rei de Por

tugal os fortes de Araguary e de Massapá e retirar a gente e tudo o

mais que nelles houver, e as aldêas de Indios, que os acompanhão e se

formão para o serviço e uso dos ditos fortes, no termo de seis mezes de

pois de se permutarem as ractificações deste tractado. E achando-se mais

alguns fortes no dislricto das terras, que correm dos ditos fortes pela mat

gem do Rio do Amazonas. para o Cabo do Norte, e costa do mar até a fóz

do Rio Oyapock ou de Vicente Pinzon, se demoliráõ igualmente com os

de Aragão e de Massapá, que por seus nomes proprios se mandão

demolir.

Art. 2° Que os Francezes e Portuguezes não poderáõ occupar as ditas

terras, nem os ditos fortes, nem fazer outros de novo no sitio delles, nem

em outro algum das ditas terras referidas no artigo precedente, as quaes

ficão em suspensão da posse de ambas as coroas. nem tambem poderáõ

fazer nellas algumas habitações ou feitorias de qualquer qualidade que

sejão cmquanto se não determinar entre ambos os reis a duvida sobre a

justiça e direito da verdadeira e actual posse dellas.

Art. 3° Que todas as aldêas e nações de Indios, que houver dentro do li

mite das ditas terras Íicaráõ no mesmo estado em que se aclião ao presente,

durante o tempo desta suspensão, sem poderem scr pretendidas. nem do

miuadas por alguma das partes; se possão farer resgates de escravos, po

dendo só assistir-lhe os missionarios, que as tiverem assistido, e quando

elles faltem, outros em seu lugar para os doutriuar e conservarem na fé,

sendo os missionarios que assim se substituirem da mesma nzição que erão

os outros que faltavão. E havendo-se tirado algumas missões de aldêas

aos missionarios Francezes, que fossem estabelecidas e coradas por: elles

deitanJo-os fóra dellas, se lhes restituiráõ no estado em que se acha~

rem.

Art. lv' Que os Francezes poderáõ entrar pelas ditas terras que nos arts.

1' e 2° deste tractado ficão em suspensão da posse de ambas as coroas até

a margem do Rio do Amazonas que corre do sitio dos ditos fortes de Aragão

e Massapá para o Cabo do Norte e costa do mar, e os Portuguezes

poderáõ entrar nas mesmas terras até a margem do Rio Oyapock, e costay

Àdo mar sendo a entrada dos Francezes pelas ditas terras,que Íiczio para a

parte da Cayena, e não por outra, c a dos Portuguezes pela parte que fica
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para as terras do Rio do Amazonas. e não por outra; e tanto uns como

outros, assim Francezes como Portuguezes, não poderáõ passar respectiva

mente das margens dos ditos rios acima limitados. e declarados, que fazem

o termo da raia, e limites das terras que ficão na dita suspensão da posse

de ambas as coroas.

Art. 5° Que todos os Francezes que se acharem detidos por parte de Por

tugal serão plenamente restituidos a Cayena com os seus Indios, bens, e

fazendas, e que o mesmo se fará aos Portuguczes que se acharem detidos

da parte de França, para serem igualmente restituid‹›s á cidade de Belém

do Para, e estando presos alguns Indios e Portuguezes por haverem favore

'cido aos Francezes, e alguns Indios e Francezes por haverem favorecido aos

Portuguezes serão soltos em que se achafeiii, nem por esta causa pode

raio receber algum castigo.

Art. 6° Que os vassallos de uma e outra coroa,não poderáõ innovar cousa

alguma do conteúdo neste tractado provisicnal, mas antes procuraráõ por

'meio delle conservar a boa paz, correspondencia e amizade, que houve

sempre entre ambas as coroas. `

Art. 7° Que se não poderáõ desforrar por acção propria nem por auto

ridade dos governadores, sem primeiro darem conta aos reis, os quaes

delerminaraõ entre si ainigavelmente quaesquer duvidas que para adiante se

possão oiferecer sobre a intelligencia dos artigos deste tractado, ou sobre

outras que de novo possão acontecer.

Art. 8° Que succedendo de facto alguma difIerença entre os ditos vassal

los por acção sua,ou dos governadores, o que lhes é prohibido, nem por

isso se poderá entender quebrado ou violado esse tractado, que se faz para

segurança da paz e amizade de ambas as coroas, e cada um dos reis neste

caso pelo que llie toca, mandarã logo que for informado castigar os culpa

dos e prover de remedios a quaesquer damnos, conforme o pedir a justiça

das partes.

Art. 9° Que por parte de uma e outra coroa se procuraráõ, e mandaráõ

vir até ao lim do anno futuro de 1701 todas as informações e documentos.

de que se tem tractado nas conferencias para maior e mais exacta instruc

ção do direito das ditas posses, que fieáo pelos artigos deste tractado nos

termos da suspensão da posse de ambas as coroas, ficando em seu vigor os

poderes passados por ambos os reis para dentro no referido tempo ate

ao fim do anno de 1701 se poder tomar final determinação nesta ma

teria.

Art. 10. Que este tractado é sómente provisional e suspensivo, se não

adquirirá por virtude delle, ou de alguma de suas clausulas, condicções e

declarações, direito algum, nem a uma, nem a outra parte em ordem á

posse, e propriedade das ditas terras que por elle se mandão ficar em sus

pensão; e assim se não poderá valer em tempo algum nenhuma das partes,

do conteúdo nelle, para quando esta materia se houver de determinar

decisivamente.
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Art. 11. Promettem, e se obrigão os ditos commissarios debaixo da fé,

e palavra real dos ditos serihores reis de França, e de PortugaLque Suas

lllagestades não farão cousa alguma contra. nem em prejuizo do conteúdo

neste tractado provisional, nem consentiráõ,que se faça directa, nem indi

rectamente, e se acaso se fizer, de o repararern, sem alguma dilação, e para

observancia,e firmeza detodo o expressado. e referido, se obrigão em de

vida forma, renunciando todas as leis, estylos, costumes, e outros

quaesquer direitos que possão ser a seu favor, e procedão em con

trario.

Art. 12. Os sobreditos commissarios se obrigão outrosim respectivamente

a que os senhores reis seus soberanos ractificaráõ este tractado em legiti

ma e devida forma. e que as ditas ractilicações se permutaráõ dentro de

dous mezes depois 'ie assignado, e que dentro de outros dous mezes

depois de feita a permutação se entregaráõ as ordens necessarias dupli

cadas para cumprimento do conteúdo dos artigos acima, e atrás

isentos.

Todas as quaes cousas conteúdas nos 12 artigos deste tractado provisional,

forão accordadas, e concluidas por nós os sobreditos commissarios de SS.

MM. Cliristiariissinia, e de PortugaLeni virtude dos poderes a nós concedi

dos, cujas (ópias vão juntas, em cuja fé, firmeza, e testemunho de verdade

assignáinos e fivmanios o presente de nossas mãos, e sello de nossas armas

em Lisboa aos lt do mez de Março de 1700.-Rouelle, duque marquez de

FerreirL-Gomes Freire de Andrade.-Boque Monteiro PaynL-Illendo

de Fogos Pereira-Conforme, Manoel Jose' María da Costa e Sá.

oocuur-:Nro N. 5.

Cópia do art. 15 do tractado concluido entre Portugal e França, e as

signado em 18 de Junho do anno de 1701 para servir dc alliartça, e

garantia ao testamento de Carlos II rei da Hespanha. e Ilu- succcrler

no throno l). Philippe V, estipulando-seqtte o tractado prorisional de

limiteszsobre as terras do Cabo do Norte na Guyana, de li de Março do

anno antecedente dc 1700 ficaria definitivo e pcrpetuo.

Art. 15. Para cessar toda a causa de controversia, entre os vassallos da

coroa de França e de Portugal, entre as quaes Suas Magestades querem,quo

haja toda a boa fé, aliás boa correspondencia, e amizade, que ha entre as

duas coroas, a qual não permitte,que se deixe subsistir occasião alguma de

diflerença,e de menos boa intelligencia, que possa fazer conceber a seus

inimigos alguma esperança mal fundada, querem Suas Magestades que o

tractado provisional concluido em lt de Março de 1700, sobre a posse das

terras do Cabo do Norte, continente corn o Rio do Amazonas, seja e fique

daqui em diante como tractado definitivo e perpetuo para sempre.

Esui_cuiiforme,-o conselheiro Manoel Josc' Maria da Costa c Sá.
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oocuuenro N. 6.

Traclado de alliança offensive e defensiva entre Leopoldo imperador dos

Romanos, Anna rainha de Inglaterra, e os Estados Geracs dos Paizos

Baixos-Unidos, por uma parte, e Pedro Il rei de Portugal por outra

parte, para conservar a liberdade da Ilespaitha, evitar o commum peri

go de toda a Europa,e manter o direito ‹la attgustássima casa de Austria

á rnonarchía llespanhola. Dado em Lisboa a 16 de Maio de 1703.

Juntamente com os artigos separados, feitos, e confirmados no

mesmo dia.

O serenissimo, e poderosissimo principe Leopoldo, imperador dos Ro

manos, o serenissimo,e poderosissimo principe Guilherme III rei da Grãa

Bretanha,proximamei1te fallecido, e os altos,e poderosos senhores os Esta

dos Geraes das províncias unidas dos Paizes Baixos, tendo feito entre elles

uma alliança concluída na Haya a 7 de Setembro de 1701, que depois do

fallecimento do sobredito rei,a serenissima e poderosissima princeza Anna,

rainha da Graal-Bretanha, bem cordialmente emprehendeu de observar, e

tendo convidado o serenissimo, e poderosissimo Pedro II rei de Portugal de

haver por bem de entrarna sobredita alliança,e Sua Sagrada Magestade el-rei

de PortugalJendo sido não só convencido por um tão amigavel convite dos

príncipes confederados,mas juntamente considerando que o reiChristianissi

mo Luiz XIV depois da ultima alliança concluída entre elle.e seu neto, filho

segundo do serenissimo Delfim. e S. M. Portugueza, tinha evidentemente

mostrado não só por palavras, mas ainda por factos, que o seu unico in

tento era opprimir a liberdade dos Hespanlióes com o governo Francez, e

de reunir os reinos e dominios de Hespanha. como outras tantas províncias á

coroa de França. o que não só seria muito prejudicial e pernicioso aos

interesses de Portugal, mas ainda aos de todos os mais reinos e nações da

Europa, julgou que ora justissimo e prudentissimo de fazer os maiores

esforços para evitar o commum perigo, e livrar do jugo da tyrannia não só

os Hespanhóes,mas juntamente os Portuguezes seus vizinhos,e alliados que

tinhão todos a mesma origem havendo particular motivo de temer que o

seculo presente, e a posteridade culparião um rei que sendo por origem e

por nascimento Hespanhol, pois os Portuguezes vão incluidos debaixo da

dominação de Hespanhóes, tivesse abandonado sua Patria a Hespanha, no

tempo da sua maior necessidade, e houvese negado uma ainigéivel mio á

mãi commum de ambas as nações, a mesma Hespanhu, que implorava a

assistencia de seus filhos : em consequencia não se tendo decidido cousa

alguma a respeito do direito de successzio á coroa de Hespanha pelos trac

tados feito entre el-rei Christianissimmseu neto.e S. S. M. el-rei de Portugal

que sem prejudicara esta causa, não tinha outra idea mais que a de pro

curar a paz e o socego da Hespanha e dc tola a Europa. O sobredito

serenissinio e poderosissimo principe Leopoldoimperador dos Romanos. a

quem por fallecimento de Carlos Il,que morreu sem deixar filhos. pcrteiiw

a suocessão aos dominios de Hespanha, por direito dc seu nascimento, e
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pelos tractados, e com seus confederadas na mesma causa, a serenissima

e poderosissítua princeza Anna rainha da Grãa-Bretanha,e os altos e pode

rosos senhores os Estados Geraes das províncias unidas dos Paizes Baixos,

afim de poder com a união de seus conselhos,e de suas forças dar eflicazes

providencias a segurança geral, a liberdade dos Hespanhóes. e ao direito

legítimo a successão de Hespanha. Porquanto, para concluir este tractado

S. S. e l. Magestade tem dado seus plenos poderes, e conimissão a Carlos

Ernesto, conde de Waldytein, seu embaixador em Portugal ; a serenissíma

e poderosíssima princeza Anna, rainha da Grãa-Bretanha, ao cavalheiro

Paulo Methuen, seu embaixador em Portugal, e os altos e poderosos se

nhores Estados Geraes das províncias unidas dos Paizes Baixos. a Francisco

Schonenberg de uma parte. e da outra el-rei de Portugal a D. Nuno de Mello

Alvares Pereira, seu amado primo, etc. a D. Manoel Telles da Silva. mar

quez de Alegrete, etc. D. Francisco de Tavora, conde de Alvor, a Roque

Monteiro Paym, e a José de Faria; os quaes ditos plenipotenciarios concor

darão, e assentárão nos artigos seguintes z

Art. 1° As tres sobreditas potencias cotifederadas juntas com S. S. M. el

rei de Portugal farão toda a diligencía para metter de posse de toda a Hes

panha, e do mesmo modo que o rei catholico Carlos ll a possuia, ao sere

nissimo archiduque Carlos, filho segundo de S. M. Imperial, com esta

clausula porém, que S. S. M. el-rei de Portugal não será obrigado a fazer

a guerra offensiva em parte alguma, excepto na mesma llespanha.

Art. 2" Para fazer a dita guerra offensive em Hespanha, S. S. M. el-rei

de Portugal iião será obrigado a entrar em campanha, e de sustentar nella

mais que um corpo de 12,000 homens de infantaria, e 3,000 de cavallaria

da sua parte.

Art. 3° Além destes, S. S. e R. Magestade levantará um corpo de 13,000

soldados Portuguezes, afim que suas forças possão chegar em tudo

a 28,000 homens dos quaes 5,000 serão de cavallaria, e 23 de infantaria.

Art. lt' Destes 13,000 soldados a saber 11,000 de infantaria, e 2,000

de cavallaria, os sobreditos infantes 11,000, terão armas convenientes que

as potencias confederadas lhes forneceráõ a esse fun, e além disso 2,000

armas de fóra parte. `

Art. 5° As potencias confederadas serão obrigadasa dar a S. S. M. el-rei

de Portugal um milhão de patacãos em cada um anno, emquauto durar

a guerra para a despeza dos ditos 13,000 homens, tanto para os seus sol

dos, como para os mais encargos a que ellas serão abrigadas tanto nos

quarteis de inverno, como ua campanha.

Art. 6» O pagamento do dito milhão de patacões, será repartido em por

ções iguaes por cada mez do anno, vem a ser que a parte que pertence aos

soldos dos 13,000 homens, terá principio ao passar das ractificações á

proporção do numero de soldados já alistados ou para se alistar immedia

tamente. E no que toca á parte do milhão, que é para as despezas extraor

dinarias do exercito quando entrar em campanha, o seu pagamento prin

cipiará do dia que se puzer em marcha com tamo porém que dous mezes

de soldo sempre estarão promptos em Lisboa, para a descarga da primeira



parte desse milhão: e a respeito do pagamento da segunda parte, logo

que o exercito sahir dos quarteis de Inverno, adiantar-se-hão dous mezcs

de soldo que não serão levados em conta senão nos ultimos dous mezes do

anno.

Art. 7° Porém succedendo que S. S. e R. M. Portugueza. não com

plete o numero inteiro dos 13,000 homens acima mencionados se aba

terá do milhão de patacões o soldo correspondente ao numero dos sol

dados não eÍTecti vos.

Art. 8° Além do dito milhão de patacões que as potencias conlederadas

devem fornecer em cada um anno para o pagamento dos 13,000 soldados

Portuguezes, como é estipulado, serão tambem obrigados a ter promptos

500.000 putacões para o fardamento do exercito e para as mais cousas que

fôrem precisas neste primeiro anno, e entregaráõ a dita quantia de dinheiro

ao tempo da rectificação deste tractado.

Art. 9° As potencias confederadas forneceráõ e sempre terão promptos

neste reino de Portugal cada anno emquanto durar a guerra, 12,000 sol

dados estrangeiros veteranos, a saber: 10,000 de infantaria, e 1,000 de

cavallaria ligeira, e 1,000 dragões: os quaes 12.000 homens não só

apromplaráõ daqui em diante a sua custa, em tudo quanto fôr necessario

mas tambem lhes darão as armas, e lhes pagaráõ seus soldos, tanto nos

quarteis de Inverno como na campanha, e proverão os soldados de pão de

munição e os cavallos de feno e cevada; o qual pão. feno, e cevada lhes

será dado pelo mesmo preço que tem sido, e actualmente é costume dar-se

aos soldados de S. S. e R. M. Portugueza e seus recebedores e

officiaes generaes serão incumbidos desse cuidado, com tanto, ainda

assim que S. M. el-rei de Portugal não entre em despeza qual

quer que seja a. respeito das ditas tropas estrangeiras, excepto de

apromptar-lhes llospitaes, carros, e tudo o mais que diz respeito a estes

artigos.

Art. 10. S. M. el-rei de Portugal fornecerá 2,000 cavallos em Por

tugal, que serão comprados com dinheiro das potencias cunfederadas,

para montar a sua cavallaria, a preço de #013 por cada cavallo de soldados

e 60% para cada um dos officiaes, e por este mesmo preço será tambem

obrigado a fornecer todos os mais cavallos que as potencias confederadas

desejarem para augmentarem a sua cavallaria.

Art. 11. As potencias confederadas além dos 12,000 veteranos acima

mencionados serão obrigados a entrar em campanha com 10 peças gran

des de artilharia de bronze, e montadas nas suas carretas e com todos os

mais petrechos necessarios para uso de um exercito tudo a sua custa, ex

cepto as mulas precisas para a condução das ditas peças.

Art. 12. E com o armamento para os 11,000 Portuguezes que fazem

parte dos 13,000 que S. M. el-rei de Portugal, deve fornecer haverão

outras 10 peças de artilharia de bronze de 12 até 2h montadas nas

suas carretas, as quaes peças juntas com o armamento dos 11,000 Por

tuguezes serão pertencentes a S. M. el-rei de Portugal de modo, que não

lh'as poderáõ tornar a pedir, nem qualquer valor por cllas.
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Art. 13. .ts potencias confedcradas serão immerliatamerrte obrigadas a

pôr a sua custa cm campanha 14,000 quintaes de polvora, cada quintal de

128 pezos de Portugal para o gasto da expedição deste primeiro anno. e

Íicaráõ tambem encarregadas de comprar e trazer para a campanha em

cada um anno que seguir emquanto durar a guerra, mais 14.000 quin

taes ‹le polvora antes das tropas sahirerrr dos seus quarteis de Inverno.

Art. M. As potencias corifederadas immediatamente mandárãõjunto

com as tropas estrangeiras dous commandantes ou officiaes generaes de

quem provavelmente Sua Magesktde tera informação. l; sargentos-móres

de batalha, lt ofliciaes de cavallaria para exercer o lugar de commissarios,

2 tenentes-generaes de artilharia, 12 engenheiros. 40 artilheiros, 40 ar

tifices de fogo. 20 trabalhadores. todos os quaes serão pagos pelas polen

cias confederadas do mesmo modo que ellas serão obrigadas a pagar os

12.000 soldados estrangeiros.

Art. 15. Todas as tropas das potencias confederadas mandadas con

servar em Portugal não só serão sujeitas as ordens de S. M. Portugueza,

mas tambem as dos seus governadores, generues, e offieiaes superiores em

graduação, porém nos casos de faltar as ordens, ou de outros delictos crimi

nosos, ellas serão castigadas pelos marechaes, ou generaes e auditores ge

racs do exercito, segundo as ordenanças inilitares do mesmo modo, que os

Portuguezes são, ou serão castigados, especialmente nos casos pertencentes

a materias de religião.

Art. t6. As potencias confe-'leradas darão tozlo o auxilio e assistencia

aos assentistas de el-rei de Portugal, no transporte daquellas terras de toda

a polvora, armas. mantimentos, e de todos os mais instrumentos e petro

chos de guerra, tanto por terra como por mar. que lhes pedirem. e ao

mesmo preço, que as ditas potencias confederadas costumão comprar para

0 seu proprio uso.

Art. 17. As potencias marítimas serão obrigadas a ter e conservar nas

costas dos mares. e nos portos de Portugal, um numero sufficiente de nz-'rus

de guerra para proteger as ditas costas, portos. commercio e frotas mer

cantis. contra as hostilidades de sorte, que havendo noticia. que os ditos

portos e frotas poderáõ ser atacados por forças superiores as ditas poten

cias czonfederadas. terão a obrigação antes que semelhante caso aconteça,

de mandar para Portugal tal numero de náos de guerra, que fique igual,

e mesmo superior ao das nãos c forças do inimigo, que tiver formado o

desígnio de atacar os ditos portos e frotas, e como depois ‹le retirar-sedas

costas e portos de Portugal as náos das ditas potencias confederadas, pode

haver caso repentino as ditas potencias confederadas, serão obrigadas a

deixar miquelles mares e portos todas as náos que S. M. Portugueza julgar

necessarias.

Art. t8. Porém alguma potencia atacando os dominios e territorios

ultramarinos de Portugal, ou S. S. lllzrgestade, tendo informação quo

os inimigos tem esse intentoI as potencias confedcradas darão a S. M.

Portugue/.a um numero de náos igual. a não ser superior. não só ¡izrra

expulsar as núos inimigas, mas ainda para impedir semelhante enterra, ou
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desembarque todas as vezes, que a occasião o requerer. Porém se os ini

migos tiverem tomado alguma cidade. ou se tiverem feito senhores de al

guma praça. que entrem a fortilicar nas ditas províncias e territorios ultra

mariuos, serão contiuuados estes soccorros, até se recuperarem as villas ou

praças tomadas.

Art. t9. Todas as náos auxiliares serão sujeitas as ordens de S. S. e R.

lll. Portuguezafe indo para as províncias e territorios tiltramarinos de Por

tugal, executaraõ o que os vice-reise governadores dos dominios de Sua

Magestade lhes imimarem em seu nome.

Art. 9.0. Porém acontecendo, que essas náos auxiliares das duas poten

cias venluio a unir-se as náos Portuguezas, em qualquer occasião que seja,

o commandante da esquadra, ou náos Portuguezas, que tiver direito a trazer

a bandeira almirante,fará as seuhas,e podera convocar oconselho de guerra,

que será tido na camara do chefe da esquadra Portugueza, e passar as or

dens para se executarem as determinações do conselho, que cada capitão

das náosaiuxiliêtres executará na sua respectiva embarcação.

Art. 21. Nem se poderá fazer a paz. suspensão de armas, senão com o

mutuo consentimento de todos os alliados, nem tão pouco se poderá con

cluir em tempo algum, emquanto o filho do Delphim, segundo neto de

S. lll. Christianissima, ou qualquer outro principe de sangue francez, es

tiver em Hespanha, e a coroa de Portugal terá uma posse e governo in

teiro de todas as terras, reinos. ilhas, estados, territorios, castellos, cidades,

villas, lugares. e seus terrenos e annexos, que possue hoje em Hespanha,

e fora della.

Art. 22. Não se fará a paz com el-rei Christianissimo, só em elle aban

donando todo o direito, que pretende ter as terras adjacentes ao Cabo do

Norte, e aos territoriosjuntos a Capitania do Maranhão, que ficão entre o

Rio do Amazonas e o de Vicente Pinzon, não obstante qualquer tractado

ou provisioual, ou decisivo feito entre S. S. M. el-rei de Portugal, e o dito

rei Christianissirno, a respeito da posse e direito aos ditos territorios.

Art. 23. 0 serenissirno archiduque Carlos. depois de conquistar Hes

panha, pagará a S. S. M. el-rei de Portugal, e a companhia da India, tudo

quanto a corôa de .Hespanha lhes deve pagar em virtude de uma con

venção feita com aquella coroa, como se tivesse effectivamente sido feita

com elle mesmo; e observará pontualmente todas as suas obrigações, e

condições, e cuidará em que os pagamentos sejão feitos nos termos nella

estipulados, a saber: o 1° pagamento a chegada da primeira frota da India,

ou frotilha, que vier a Hespanha depois do dito serenissimo archiduque as

sentar-sc uo throno da mesma monarchia; o 2° a chegada da segunda frota,

e executará tudo o mais conteúdo na dita convenção de modo que a

coroa de Portugal e a companhia da India alcancem tudo quanto terião

alcançado. em virtude da mesma corivenção ; e S. S. M. a rainha da Grãa

Brctaiiha, e os altos e poderosos senhores os Estados Geraes dos Paizes

Baixos-Unidos se constituem por fiadores da execução, que o serenissimo

archiduque deve dar ao conteúdo neste artigo.

Art. 2h. 0 serenissimo archiduque virá desembarcar em Portugal, com



as tropas auxiliares, que as potencias corifedcradas devem mandar, como

é estipulado, econcordado neste tractado: e S. S. M. el-rei do Portugal

não será obrigado a priucipiar a guerra. emquanto o serenissimo archi

duque, e todos os soecorros tanto de tropas, como de naos uáo tiverem

cliegado a Portugal.

Art. 25. Além do sobredito. logo que o serenissimo archidiiqiie chegar

a Portugal será reconhecido, e havido por rei de llespanha por S. S. e

It. M. Portugueza. do mesmo modo que Carlos ll possuia o dito reino.

com tanto que de uma notilimção legal, e em forma a S. M. el-rei de Portu

gal. que o direito pelo qual elle é rei de Hespanha lhe é legitimamente

cedido e transferido.

Art. 26. No mesmo tempo. que S. S. M. el-rei de Portugal principiar a

guerra. as potenciais mêiritiinas serio obrigadas a mandar uma poderosa

armada para guardar as costas da Hespanha, para fazer diverszio as forças

do inimigo. e para facilitar o golpe da expediçzio.

Art. 27. Pelo mesmo motivo as potencias confederadas serão obrigadas

a continuar a guerra com vigor, tanto nos Paizes Baixos, e nu Rio Superior,

como em Italia, no mesmo tempo que Portugal entrar armado em lies

panha, e isto se continuará da mesma forma todos os annos seguintes em

quanto a guerra durar.

Art. 28. E' estipulado, que não será legítimo em tempo algum as ditas

polencias pretender, ou pedir a corôa de Portugal todas ou quaesquer das

custas, e despezas, que iucorrerem por conta dos auxílios, que devem dar

em virtude deste tractado, tanto em tropas de terra, e náos de guerra,

como em dinheiro, armas, polvora, artilharia. etc., ainda que não seja

particularmente estipulado em todas ou quaesquer clausulas e artigos deste

tractado, que fazem menção desses auxilios.

Art. 29. Estetractado será devidamente e legitimamente confirmado, e

ractilicado pelos principaes sobredittis plenipotonciarios. e as ractiticaçtieâ

serão passadas em Lisboa, dentro do_ termo de tres mezes da assignatiira

delle. Em fé do que nós acima nomeiados plenipotenciarios de S. S. e l.

Magestade, de S. S. e R. M. Portugueza e dos altos e poderosos senhores

os Estados Geraes dos Paizes Baixos-Unidos temos assignado o presente ins

trumento, e sellado com o sello das nossas armas. Porém, o plenipoten

ciario de S. S. lil. a rainha da Grazi-Bretanha, para evitar a disputa entre

as coroas de Portugal e da Grazi-Bretanha a respeito da precedencia, tem

segundo o modo e costume de ambas as coroas assignado e sellado separa

damente outros instrumentos do mesmo theor. Dado em Lisboa a t6 de

Maio de 17J3 (L. S.) Conde de Waldjtoivu-L. S. Schonemàerg.-L. S.

D. Illarqøtes Pereira.-L. S. Marque: de Alegrete-L. S. Conde de Al

vor.-L. S. Roque Monteiro Paym.-L. S. Joseph de Faria.

ARTIGOS SECRETOS E SEPARADOS.

Concordárão em que os dous artigos secretos, intranscriptos fossem ac

cresueiitados ao tractado assignado, e selludo neste mesmo dia pelos



- 156 -

plenipotenciarios de S. S. lllagestadc. de S. S. e R. M. Britannica, 0

dos altos e poderosos senhores os Estados-Geraes dos Paizes Baixos-Unidos

por uma parte, e por outra parte, pelos plenipotenciarios de S. S. M. el-rei

de Portugal, com a cornlL-.ão que terao a niesinzi lirmeza e serão tão validos,

como a parte inteira. e substancia! da dita alliança olfeiisiva.

Art. 1° E' estipulado que o serenissimo ari-,hiduque Carlos, depois que

se llie tiver legitimamente cedido e transferido o direito para ser rei de

Hespainba e das lndias Offcidentaes, como el-rei catbolico Carlos ll as pos

suia ambas. cedera e largará a S. S. M. el-rei ‹le Portugal as cidades de

Badajoz, Albuquerque, Valença, e Alcantara, na Extremadura; e as da

Guarda, Tunys, Bayoria, e Vigo, no reino da Gallisa, e todas estas praças.

cidades, e castellos. com os territorios adjacentes, que a cada uma perten

cem respcctivauieritv, edo mesmo modo e extensao. que hoje leur. a qual

cessão, e iloaçao será feita para sempre a coroa de Portugal, alim de que

os reis de Portugal, possão possuir todas estas cidades, villas e castellos.

acima mencionados, com o mesmo titulo propriedade, e senhorio, que as

possuia o sobrodito rei Catbolico Carlos ll.

Art. 2° Além disso do inesmo modo, e no mesmo tempo 0 serenissimo

arcbiduqiie será obrigado a ceder e largar a S. S. M. el-rei de Portugal, e

a coroa desses reinos. para sempre todos e cada um ‹los direitos que teria,

ou poderia ter tido as terras situadas na margem Septentrional do Rio da

Prata, que servirá de limites aos doinšnios de ambas as coroas em Ainericâi,

de tal modo que S. S. M. Portugneza as possuaeguarneça. como seu legítimo

soberano, da mesma forma, que todas as mais terras de seus dominios. e

não obstante qualquer tractado provisionail ou decisivo feito com a dita

mroa de Hespanha. Em fé do que etc., assignado (era)supra.-Coulorine,

Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

nocuussro u. 7.

Tractado de liga dcƒfensízfa entre Portugal, lnglalcrra e Hollanda feito

` cm Lisboa, aos 16 de Maio de 1703,

Por resultarem reciprocas conveniencias aos reis e reinos de Portugal,

e lnglaterra.e aos Estados-Geraes das Províncias Unidas dos Paizes-Baixos.

e a seus subditos e vassallos, de que a paz e boa arnizade. que ha entre

as ditas tres potencias. 'não sómente se conserve sem a menor alteração,

mas ainda se auguieiite corn inaiores e mais apertados vínculos de uniao,

de que pode redundar mais certa segurança para a paz e trauquillidade da

Europa, que as ditas tres poteucias desejzio promover pela sua parte em

beneficio universal de toda ella: acordárão de fazer entre si uma liga

dellensiva pcrpetua, e para esse elfeito déráo os seus poderes aos plenipo

tenciarios: a saber. S. S. e R. lll. de Portugal ao Sr. Nuno de lllello Al

vares Pereira. seu consaiigttineo caríssimo duque de Cadaval, inarquez de

Ferreira, conde de Tentugal. senhor das villas da Povoa, de Santa Cliris

tina, Villa Éíova de Anjos, Nondar, Barrancos, Rabaçal, Arega, Alvuyu
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soro, Buareos Anobra. Carapito, Martagoa, Agua de Peixes. Operal, a

Vermelha, Cori-al, coinmendador de Grandola, da ordem de Santiago, e

na de Aviz, de Nondar e Barrancos, presidente do Desembargo do Paço e

iriestre de campo general, c general de carallaria da norte e toda a pro

vinria da Extremadura jurito a pessoa de S. S e R. Magestaile, e do

conselho de estado, etc. Ao Sr. Manoel Telles da Silva, marquez de Ale

grete, conde de Villar, coinmendador de S. João de Alegrete. e dos luga

res de Soure na ordem de tjliristo. e na de Aviz, na de S. Joao de Moura,

o de Santa Maria de Albufeira, vedor da fazenda. gentilhomem da camara

de S.` S. Magestade, aliás de S. S. e R. Magestaile, e do seu tron

sellio de estado. etc. Ao Sr. Francisco de Tavora. colide de Alvor,

senhor da Villa da Monta, alcaide-niór de Pinhel, coinmendador de Saulo

André de Frcixeda, Porto Santo, Santa Maria das Duas Igrejas, e S. Sal

vador de Basto, da ordem de tlhristo. presidente do conselho ultramarino,

e do izonsellzo de estado. etc. Ao Sr. Roque Monteiro Paym, senhor de

Alva, Villa de Caes, e liefoios, commendador de Santa Maria de Ge

mnnd na ordem de Cliristo, conselheiro e secretario da mesma S.

R. Magestade, etc. Ao Sr. José de Faria guarda-unir da Torre do Tombo,

chronista ruór do reino, secretario da assiguutiira o conselheiro da sobre

dita S. R. Magestade. etc. S. S. R. M. da Grita-Bretanha; Ao Sr. Paulo

Mathuend seu enviado extraordinario em Portugal, e os senhores altos

e poderosos Estados Geraes das Proviucias Unidas dos Paizes-Buixos

ao Sr. D. Francisco de Schonemberg: os quaes ein virtude dos ditos po le

res, e plenipotenciarios, que se permutárão antes de se assignar este trac

tado, sendo primeiro examinados e havidos por legítimos, e suflicientes

depois de couferirem entre si maduramente esta materia em iiome de seus

altos constituintes, se ajustárào e couvierão nos artigos seguintes:

Art. 1° Que se approvão, confirmão, e ractilicâo os tractados feitos entre

as ditas poteucias, para que se observem pontualmente, e inteiramente

excepto o que neste tractado se dispõe. e estabelece differeuteineiite de ina

neíra, que entre os ditos reinos, e estados, seus vassallos e subditos, haja

uma verdadeira amizade, e fiel corrcspoiidencia, ajudando todos recipro

cauiente e procurando cada urna dasditas potenrias, as convciiiencias e

interesses das outras, como se fossem suas proprias.

Art. 2° Que sendo caso, eem qualquer tempo, que os reis de Castella e

França presentes ou futuros, ou qualquer delles queirão, ou se presuma

que quereiu fazer guerra a Portugal, no seu continente ou rios seus domi

nios, sejiio quaesquer que forem os ditos reis, iuterporúõ S. M. da Grãa

llretaiilia, e os senhores Estados Geraes os seus oflicios, com os ditos reis ou

qualquer delles para que conserrem, ou conserve a paz em Portugal, e

lhe mio facão ou faça a dita guerra.

Art. 3° Que nao tendo lugar estes officios, de sorte que com etTeito se

queira fazer guerra a Portugal pelos ditos reis, ou qualquer delles as ditas

potencias de Inglaterra e Hollanda, romperáõ a guerra com toilas as suas

forças contra os ditos reis, ou rei, que a fizer a Portugal, e para a que se

fizer no continente do reino darão :to dito reino 12,000 homens armados,



e pagos a sua custa, de tudo quanto lhe fôr necessario. assim de soldo,

que hão de vencer nos quarteis como fora delles. e os ditos alliados terão

sempre completo o dito numero de 12,000 homens fazendo para isso as

recrutas necessarias a sua custa.

Art. b” Que neste mesmo caso serão obrigadas as ditas potencias de ln

glaterra e Hollanda, a ter e sustentar em as costas, e portos de Portugal,

numero competente de navios de guerra. para defender com segurança das

forças dos inimigos as ditas costas, e portos de Portugal. e o commercio e

frotas, com declaração, que tendo-se noticia, ou cliegando-se a entender.

que os ditos portos e frotas podem ser invadidos, com maior poder e forças

dos inimigos, serão obrigados os ditos alliados a mandar ao reino de Por

tugal, um numero de navios respectivo, o ainda superior aos navios e forças

dos ditos inimigos, que quizerem invadir os ditos portos e frotas.

Art. 5" Que fazendo-se guerra a Portugal nas suas conquistas, e domi

nios pelos ditos reis de (lastella e França, ou qualquer delles. ou tendo

S. 'tl . de Portugal noticia, que a querem fazer, darão as ditas potencias de

Inglaterra e Hollanda a S. M. de Portugal todos os navios de guerra, que

forem competentes. e respectivos aos ditos inimigos, e ainda superiores, de

maneira, que não sÓ lhes possão fazer opposição, mas ainda impedir a tal

guerra. ou invasão por todo o tempo, que a guerra durar, ou a occasião

o pedir, e orcupando os inimigos nas ditas conquistas e dominios, alguma

praça ou sitio em que se fortifiquem, continuaráõ estes soccorros até. que

integralmente se recupere a dita praça, ou sitios e mais praças, e sitios, que

forem tomados.

Art. 6" Que estes navios auxiliares estarão as ordens de S. M. de Por

tugal, para nbrarem o que lhes for mandado por Sua lllagestade, e passando

as conquistas e dominios de Portugal. o que da parte de Sua Magestade

lhes ordenarem seus governadores, o que da parte de Sua Magestade, digo,

e vice-reis nas ditas conquistas e dominios.

Art. 7° Que quando estes navios auxiliares das duas potencias de In

glaterra e Hollanda, se unirem com os de Portugal, no caso em que os de‹

vem soccorrer o cabo da bandeira da armada, ou esquadra de Portugal,

será o que fara os signaes. e chamará a conselho de guerra, o qual se terá

na mesma Capitania de Portugal, e do que se assentar no dito conselho se

passaráõ as ordens pelo dito cabo dos navios de Portugal, de que se lia de

obrar, as quaes executaráõ os cabos dos navios auxiliares cada um com os

seus navios.

Art. 8° Que no caso em que uns e outros navios das tres nações se unâo

á intentarem facção. que em commum pertença a todos os alliados. o cabo

da bandeira da potencia, ou nação que commandar os mais navios, serzi o

que terá a referida preeminencia no artigo antecedente de fazer os siguues,

e chamar a conselho á sua Capitania, e tudo na mesma forma, que acima se

declara.

Art. 9° Que os 12,000 homens, que as potencias de inglaterra e Hollan

da devem iiiandar de soccorro a S. l\l. de Portugal. o sustentar, c ter

completos a sua custa pelo art. 3° deste tractado, emquanto a guerra durar,
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estarão sujeitos não só ao mandado superior de Sua ltfagestadc. mas ao

dos seus generaes, e cabos. que lhe forem superiores. conforme os postos,

que occuparem. e pelas desobedieucias, crimes, e excessos, que commet

terem serão castigados pelos generaes dos exercitos, ou governadores con

forme o cstylo iiiilitar. e com o rigor. que o forem os mesmos Portugue

zes especialmente no que tocar a violação das cousas da religião.

Art. 10. Os alliados darão toda a liberdade, ajuda. e favor. aos assen

tistas de S. M. de Portugal. para que no caso sobredito possão tirar

de seus portos, e terras toda a polvora, inunições, e armas, e todo o

genero de grão. coin todos os mais instrumentos de guerra e provisões,

assim de mar. como de terra. que se lhes pedirem e mandarem buscar pelos

mesmos preços em que os ditos alliados se costumavão para o seu serviço,

sem alteração alguma delles. _

Art. 11. Que succedendo que os reis de Castella e França, ou qualquer

delles queirão fazer guerra ao reino de Iiiglaterra ou aos Estados Geraes,

interporá S. It. M. de Portugal os seus officios. para que a não rompa, e se

conservam na paz do dito reino de Inglaterra. e Estados Geraes.

Art. 12. Que não valendo estes officios, e fazendo-se com effeito guerra

pelos ditos reis de Castella e França, ou qualquer delles ao reino de In

glaterra, ou aos Estudos Geraes, S. M. de Portugal, será tambem obrigado a

romper a guerra com todas as suas forças. aos ditos reis, ou qualquer delles.

e as ditas duas poteucias de Inglaterra e Hollanda. o serão tambem neste

caso a lhe darem os mesmos soccorros de gentee navios. que ficão estipu

lados nos artigos antecedentes para o caso. que os ditos reis de França e

tlastella. ou qualquer delles rompão a guerra a Portugal, tudo na forma que

nelle se declara.

Art. 13. Que em um e outro caso de rompimento de guerra, será ‹›bri-`

gado S. M. de Portugal á ter 10 navios de guerra. para ajudar a sua defeza,

e a dos alliados com declaração, que se a guerra se romper aos alliados

pelas coroas de Castello e França, ou sómente pela de Castella, neste caso

os 10 navios de Sua Magestade. não serão obrigados a sahir das costas de

Portugal. visto que nellus podem fazer uma diversão muito vigorosa. que

seja de grande ajuda, e soccorro para os alliados; sendo porém a guerra

feita pela coroa de França sómente, poderão neste caso os navios de Por

tugal ajudar aos alliados incorporando-se com as suas armadas.

Art. 1h. Que se não farão pazes, nem tregoas sem consentimento com

mum de todos os alliados , e esta liga será perpetua para sempre, sem

limitação de tempo.

Art. 15. Que os privilegios das pessoas, e as liberdades do commercio,

que tem ao presente os Iriglezes e Hollandezes em Portugal, teráõ reci

procamente os Portuguezes nos reinos de Inglaterra,e estados de Hollanda .

Art. 16. Que achando-se na capitulação feita sobre Bombain, entre os

reinos de Portugal e Inglaterra. se haja excedido de uma parte. ou fal

tado da outra ao cumprimento da dita capitulação, se porá tudo nos termos

precisos della. .

Art. 17. Que os navios da coroa de Portugal não serão obrigados ã
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pagar ancoragem no porto de Maluca. quando não sejão os navi‹›s das

outras «mr-bos da Europa.

Art IS. Que os portos de S. M. de PortugaLe Inglaterrme EstadosGeraes

na lndia Oriental, não consentiráõ nem se dará acolhimento aos navios de

piratas de quaesqiier nação. mas antes serão tractados como inimigos

commons dos reinos e dominios de Portugal, Inglaterra e listados

Geraes.

Art. 19. Que no tempo de paz se admittirá nos portos maiores do reino

de Portugal, 6 navios de guerra de cada uma das ditas nações. lngleza e

Hollandeza. além d‹›s outros 6. que pelos tractados aritoriores lhes são

concedidos. para que ao todo possão ser admittiilos 12 na mesma forma.

que lhes crão permittidos os 6: e nos portos menores se aduiiltiráö, a

este respeito os navios,qne corresponderem a sua força e capacidade.

Art. 20. Queelles plenipotenciarios se obrígaráõ á que,os altos constituin

tes de cada umfiactiliquom este tractado em legitimae devida fórma. e que

as ractilicações se perinutem nesta corte de Lisboa, dentro de tres mezes,

depois do dia da assignatura delle.

Em fé do que nos sobreditos plenipotenciariosetc.. assiznárnos. Lisboa

16 de Maio de l703.-Odzu¡ue Marques de Ferreird-Ilƒargzufz de Ale

grata." Conde de Alvorn-Roque Monteiro Paynu- José de Faria.

D. Franeísco de Schonemberg.-Está conforme, Manoel José Maria da

Costa e Sá.

nocuMENro N. 8.

Tractado de paz entre S. M. Christianissima. e S. M. Portugueza, con

cluido em Utrechta 11 de Abril de 1713.

nocmienro n. 9.

Extrair dela garantie solemnelle que la reine Anne afait passar au grand

Sceau. pmtr assurer au Portugal les sttpulataons du lraíte' de pai.: à

faire à Utrecht entre les eours de Lisbonue et de Madrid.

La reine Anne voyant que la paix entre le Portugal. et Fllspagne trenost

on longueur par les pretentes machinés por lis Espagnols sur les points

projectis por Ia même prineesse. pour conclure la paix entre les ditos deux

puissanees: alait passor au grand Scean le 8"”. aôut 1713 l'acte de ga

rantie formol consu aprés le preambule dans ces mots.

« Et quamvis dubitzire nequeamus, quin votis nostris locum daturus sit

Hispanim ltex; nihilominus, quo tutius Lusitaniae Rex sit, eundem per

hasce nostras sponsioniset garantiaa tabulas certiorem facere aëquum esse

duximusmos viis omnibirs,et mediis competentilms. etiam exigente neces

sitate armis id aucturos. ut siquid forsari regno Lusitaniân. Provintiae

cuiciinque. sive intra. sive extra Europam. ante Pacem initam. Hispano

rum armis occnpari contingebat. illud omne in Paceineunda plenarie res

tituatur, et rcdintegretiir, eta-Manoel Jose' Maria da Costa e Sá
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GARANTIA SERENISSIMI REGIS. GEORGII I.

Georgius, Dei Gratia Magna: Britania), Francize et Hyberniêe Rex. Fidei

Defensor etc. Omnibus et singulis, ad quos prêesentes literae pervenireut,

SaIutexn. Quando quidem Serenissimus Lnsitanize Rex nobis signifiiraverit,

pacein, jam inter Ipsum, ct Serenissirxiuin llispaniarnin Begem, per tracki

tum Ultrajecti ad Rhenum,diesexto,mcnsis Februarii. proximé prwteriticon

clusurn, esse stabilitaxn ; simulque nos eompellaverahut Secundum quod in

se susceperat prmdefuncta pize rnemorize Išegiiia, Anna, soror. et consen

guinea nostru charissima, vellemus przedicto tractatui, owniibusque, et

singulis ejusilem articulis, sponsionem et garantiam nostrum interponere.

Cumque Legatus exlraordinarius et a consiliis przeiati Sereuissiilii Lusita

niae Regis, Josephus da Cunha Brochado, ejusdem traclatus, cujus garan

tia, sive sponsio a nobis petitur, ex parte Doinini suhexhibuerit, in debita

forma, exemplum, huc infra,de verbo in verbum, idiomate Lusitanicotralr

sriptum, prout sequituL-Segue-se o traclado.

lãxemplum hoc traetatus, inter Serenissiinos et potentissimos Lusitania

et Hispanize Reges concIusLverum esse,ac prorsus idem,quod ad me trans

missum fuit a Sua Regia ãlajestate Lusitanica. cum mandato, ut eins no

mine, eiusdem trwflalus sporisionein, et garantiam. a Serenissinlo Magma

Britaniae liege peterem: his contestar: Loudini, die vigesiino primo ¡nenâis

Aprilis,anno Domini millesimo septingetitesirno decimo quinto. (L. S.)

Josep/i da Cunha Brochadu.

Nosfiegiorum nostrorum antecessoruin vestigiis insistentes,ut nullis vo~

luimus deesse officiis, qnibus,in'.er prmdictos Reges pax promoveri potuit,

ita quoque ad ipsznn jam slabilitaxn conservand undnbentissirne accedimns;

lmti qnoque occasiolxem arripientes, qua persuasam reddero possumus lle

giam Lusitania: Majestatem de nostra ainicitšznet studio sinceio,quo Ipsam,

resqne suas prosequiinur, secundnm arctissimam illam lnzcessitudlnern,

qua: Britaniczim inter et Lusitanicain Coronas, semper intercessit.

Prwdicti igitur Panis Tractatus sponsores nos ct Íideijiissores constituem

volumus,_siciit per praesentes,in forma omnium optima et amplissima, fi

deijiissores et sponsores, nos constituimus; sponderztes et in verbo Regio

prumitteutes, noszquantum in nobis est,curaturos,nt idem 'fractatus cnm

omnibus et singuiis in eo articulis et clausnlisseciiznluin genuinum eornin

dem sensum sancte et inviolabiliter observetur, nec eiderxn ullo modo con

travcniatur: easque omnes rationes promptissime enituros, qute com

muni sensu necessaria maximé et efficacia videbuntur, ad eundem. ab

omni violalione conservandum.

ln quorum omnium maiorem fidem et robur,per:esentibus,manu nostra

Regia signatis, nxagiluin nostrum .Wlagnze Britania: Sigillum apponijusài

mus. Dabantur in Palatio Divi .Ia‹:obi,die tertio mensis MaiLAnno Dznnini

millesimo septingentesiino decimo quinto, llegniqiiu Nostri prime.

Georgius IL-Jlalzoel José .María da Costa c Sá.

21
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nocumaivro N. 10.

Tractado definitivo de paz, e uniao, entre os serenissimos e potenlissimos

príncipes l). Joseph l rei Íidelissirno dePortugaLe dosAlgarves, e Jorge lll

rei da Grãa-Bretanlta. de uma parte ; Luiz XV rei Christiauissimi) de

França e l). Carlos lll rei catholico de Hespanha, da outra parte: assig

nado em Paris a i0 de Fevereiro de 1763: com os plenos poderes, e racti

ficações dos quatro monarchas contractantes; ajuntando-se os aelos,que se

passairão no dia 9 de Março do mesmo anno, em que as ditas ructificações

forão trocadas na mesma corte de Paris.

Lisboa, na officina de Miguel Rodrigues. impressor do eminentissimo

cardeal patriarcha-M. D. C. C. L. X. III.

nocUuNr-:ro N. li.

Exm. SL-Rocebi por mão do desembargador Francisco Duarte dos

Santos,a carla com que VJãx. Íoiservidolionrar-me e favorecer-nie datada

de 8 de Abril. A sua falta pelo navio que de Portugal partio em Fevereiro me

tinha em cuidado, por se escrever dessa corte, que V. Ex. pagára tambem

o seu tributo aos defluxos que o alligirão. V. Ex. passa a confundir-me

quando corno agora, me persuade que convém ao serviço, que eu assista

peste governo, e assim já não me lembro do mal que passo. nem cuido

me convira passar melhor em outra parte? Mas com licença de V. Ex.,

el-rei não deve entende-lo assim? Porque eu havia de lembrar-lhe tambem

quando por estarem mais longe. lhe não esquecerão os governadores de

Angola e de S. Paulo. Eu a quem o dito senhor preterio ao conde de S.

Viceute.antepon‹lo-me no posto unico maritimo a que estava a caber sendo

eu mestre de campo da armada desde o anno de 706,e não me valeu de

nada a Íiel humildade com que então sem queixar-me lhe beijei a mão

por essa mesma proposição ! Mas com toda a submissão não posso deixar

‹le respirar aos pés de V. Ex. representando-lhe,que assim como eu reco

nheço que cl-rei tem direito sobrea minha cabeça,e sobre a minha fazen

da a sua bondade me deixou livre a minha honra e a minha consciencia?

Pelo que toca ao preceito que V. Ex. se serve impor-me de que lhe de

conta por.carla daquelles materias de queen pediaa el-rei me quizesse ouvir

pessoalmente e sobre que oPadre Carbone me remetteu a cifra: eu vou

obedecer a V. Ex. o melhor que puder, e debaixo de risco de passar na

mente de alguem por melaneolico ou visionario. Tres dependencias ha

neste estado de grande importancia para el-rei : á l' é a das demarcações

ou limitrophes delle, com os Francezes, aqui nossos vizinhos na pro

víncia deGuyanmde que Cayena é a capital; cujos lemitropbes. pretendem

do nós em consequencia do art. 8° do tractado de Utrecht seja o Rio Oya

pock ou Vicente Pinzomque tica pelos/r gráos e t /2 de latitude Norte.querem

os Francezes,que seja o chamado Bahia de Vicente Pinzomque fir-,a acima

do Cabo do Norte pela latitude de 2 e t/ãdioando para nós illusorio inteira

mente o dito tractadmnão só pelo synonimo dos nomes de Oyapock e Pin

zotnque se lhe deu, mas pela sua demasiada sinceridade,coin que os pleni
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potenciarios de el-rei,se houverão com a dublez do marquez d.: Uxelles, não

lhe rnarczindo a latitude ao tal litnitroplre? Ficando corno se ve fraudado

el-rei tlaqirellrr. chamada cessão das terras do Cabo do Norte, tio ‹le‹'antardz|

no dito art. 8” do rncsmri tractado, e que realmente não é nada; porque

sem embargo de cornprehenderern parte de 40 leguasJudo sãobaixiosde lon

gos da costa, e pantanos dentro do paiz,qne a Portugal não servem de nada,

mas tem consequencias quautoa servir-nos de barreiras; para nos conser

varmos distantes mais dos Francezes; e para que elles se não aproveitem

dos sertões que, a favor daquella latitude lhe pode facilitar a longitude;

ficando serrliores desta,desde 2 gráos.que na latitude nos cederão até aos

lt de que nos deixarão tomar posse: sobre este capitulo, parece dever-so

estar a mira se houver rompimento para o tempo da paz, obrigando a In

glaterra a sustentar-nos a sua garantia neste artigo.

A 2' dependencia que ha neste estado,e carece degrande cuidado é preve

nir-nos contra os Hollanlezes deSurinham,pois que dividindo-se dos Fran

cozes sómente pelo rio chamado nas cartas F rancezas Marony, e que esten

dendo ellcs o seu dominioaté ao Rio Essequebmon mais adiante,até alguma

das bouis do Orenor-o, fronteira dos dominios de Hesparllla, donde chamão

Terra Firme; cercando-rios todos tres este estado inteiramentepela parte

do Norte. E não lhe rendendo as terras dos dous primeiros visinlros o (lizi

modas despezagque lhes faz o seu intretenimento,é certo,quc ellcs não po

dem ter outro fun mais,que o de poder descer; os Hollandczes pelos ltios

Essquebo, e Branco que com outro de quo não seio nomemompôem o ltio

Negro,de que somos senhores,c se perde no Amazonas.

Os Francezes subindo pelos Itios Pernaq ue, 0yapock,e outros porque tem

intentado rneter-seno Lago de Pirammou l)ourado,que está na linha,e delle

tlescer pelo RiodasTrombetas,qne desagua tambem no Arnazonas, onde nós

temos ochamado Forte dos Pauxis,por cuja occupação coriscguirão o domi

nio da navegaçãodoAmazonas,que podem dar-nos algum dia os senhorios de

uma grande parte das Indias Hesparrlrolas, pois que desaguando no Ama

zonas (que os Castelhanos chamão illarauhzio) todos catrdalosos rios,que

delles vem, podera' entrar-se em todos, em se entrando por elles, scja :r

oommerciar. seja a conquistar. E' aquelle Lago de Piramo ou Dourado

donde os antigos se fingirão a habitação das Amazonas: achar-se nelle um

celebre barro,quo tirado do fundo, do uma pouca de massa vidrosa,e esver

denxada,muito branda,e que em saliindo delle se faz mais rija,que toda a

outra pedra e se diz,que resiste ao martello, os Francezes a estimão louca

nzeute e chamão-lhe Jade, eattribucm-Ihe mil virtudes. 0 duque tem uma

me parece,que mysteriosamente dispensa para dores de pedra,e os Tapuios

daquellas vizinhanças, que lhe chamão lllriraquitandaJazem deste barro os

seus Hieroglilicos ou Talismuns, e dando-lhe tal figura de animal,quea sua

superstição lhes persuade, ou a quantidade do barro ou pedra permittc, o

preferem a todos os seus preciosos enfeites, comprando-os por todo o seu

alcance? não sei se com a mesma crença panico dos antigos, se porque na

verdade a tal pedra tenha alguma das virtudesyqtic os FrancezesV (tambem
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paniramente) lhe attribuem, justifique esta liistorieta, esse Talisman ou sapo

que envio a V. Ex.

A 3' dependencia é com Gistellêi. sohre o limitrophe dos dous dominios

de longo do Rio do Aiuazonas. Nós iiisensiveliiiente o temos alargado.

.adiantando as nossas missões, que miseravclmiriite administrãozos Frades do

tlarmo até S. Paulo, que fica p fla lorigitutle de 305, c que comparada com

a do Para, que tica pelos 328 nàodá dedilferençn mais que 23 gráos, que por

linha recta, e em circulo maximo sem faltar nas iunumeraveis voltas, e

ilhas que rodêa no seu curso o Rio do Ainazorias, dao pela conta Portu

gueza /tl à loguas. Os Castelhziiios pretendem. e de facto mostrárão já pelos

aunos de 713. governaudo o Pancas. diminuir estes vastos dominios de

10 gratos: Iimitropliaiido-os no Rio Nevro. que fica pelos 315 e sendo então

reliatido, c não sei se castigado tambem aqaelle seu attentado, com a prisão

de seu autor o Jesuila .Iziãti Baptista Sena, a quem el-rei l). Pedro cuido que

uma :aposentadoria para a ludia, ficámos restituidosa nossa posse. isto é,

das missões dos Cainbelias, ou tlabeços cliatos, que como tica dito adminis

trao os Frades do Carmo.

Nós pretendemos que nos pertença até ao Rio Napo. que desemboca no

Amazonas pelos 30-2 graos de latitude, como disse ao principio fundados

em cierta posse. que delle tomou pelos annos de 3.3 ou 3o do seculo passado

um Pedro 'l`eixeira, governando este estado um fulano ltlêigzilhaes, e pot'

tlastella. ou para melhor dizer, no seu tempo, mas por conta da repartição

de Portugal. Os Crtstellianos impugnao esta posse com a falta de authenti

ci la l: e de publicidade, etc. Não com/indo senão com aquelle decantadrr

tractado de João ll de Portugal. e Fernando V de Castella, confirmado pelo

Breve de Alexandre VI. que para persuadir aos príncipes, que senão acon

selhão com Theologos Sorbonistas, que o gladiti espiritual dá a lei ao tem

poral; concedia a Portugal os paizes sómente do Brasil, que se achassem

entre o Meridiano da Ilha de S. Antão, uma das de Cabo Verde e outra, que

passasse ao Oeste delle 22-20' que supponho é o Meridiano aqui de Be

lém do Para ea Castella todos os mais paizes. que corressem para o Poente,

etc.. que se começou logo a entrar nas duvidas, que me antojo ¡toderáõ res

suscitar. e que suppoulio se não virao a decidir senão no tribunal a que

Carlos V chamava ultima Ralis ltøgnum. lsto é o que toca ao politico deste

estado, sobre que V. Ex. me mandou dizer por escripto.

Pelo que toca ao economico, necessita-se aqui de tudo o que compõe a

fundação de uma republica, porque aqui não se vive em commum; mas e.n

particular, sendo a casa de cada habitante, ou de cada regulo destes uma

republica. porque cada um tem nella todos os officios, que compõe aquella,

como pedreiros. ecarpinteiros para fazer a sua casa, ou a sua quinta: al

faiates, Sapateiros, harbeiros, sangrador caçador, pescador, etc. Para se

servir, e para .alugar ou emprehender (e por bom dinheiro) as obras e ser

x-'içosde seus vizinhos, que o não igualño naquelle poder, e por isso não ha

Indios, que bastem para o serviço destes pretendidos senhores. para o que

concorrendo tambem a falta de moeda são irifalliveis e geraes as opteraçíazs;
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porque não havendo nada dc venda em tenda, ou mercado, se padece

geralmente.

Aqui não ha homem de ganhar. nem besta de aluguel. porque são taes

os liabitantes que tendo muitos cavallos, e muitos gados, não carregão nada

nestes, por falta de uma albarda, nem se servem daquellcs por falta de um

abegãme um carreiro que lhesfaca um carro, e metta nelle os bois. Tudo ha

de carregar na cabeça dos pobres Indios que para chegarem a uma obra

quatro cestos de area. e uma carrada de pedras, são necessarios innume

ravcis Indios, e que as mesmas mulheres quasi núas trabalhem em sua

companhia 1 emfim os cavallos andão desferrados,porque não ha ferrado

res, e consequentemente em adoecendo morrem, ou em mancando íicão

alejados, porque todos audão a solta, sem haver um sÓ,que se recolha em

estriharia.

Isto é pelo que toca ao publico em materia economica,pelo que toca a

el-rei,que são os dízimos, corre tudo com a mesma desordem,porque como

são cobrados com grande traballio e pouca exacqão, pagando cada mora

dor o que quer declarar, cada cobrador, ou official de fazenda entrega tam

bem depois o que só lhe parece. E se como se pratica, estes dízimos se

arrendão com certas cautelas prejudiciaes do principe. e que se entendem

depois favoraveis sempre aos rendeiros. não é de admirar,que nunca che

guem a cobrir as consignações a que os destinão.

Mas este paiz,que abunda em madeiras preciosas para construcção. está

repartido todo o longo dos rios, sómente por varios sismeiros, que depois

que lhes tirão as madeiras para vender, os deixarão em matto, e os abando

nárão pela maior parte. Orio do Amazonas,em que desaguão infinitos ou

tros caudalosos arrancão continuamente com as mesmas ribanceiras arvo

res infinitas. Destas as flotantes vindo sahir aqui ao mar largo nas cercanias

do Cabo do Norte, os ventos que sempre reinão do mar as repellem outra

vez para a terra em tanta quantidade, que se pode ir por cima dellas um

par de leguas ao mar. Que cousa mais facil, que estabelecer-se por meio de

serrarias em Macapá chamada fortaleza de el-rei, que não ha uma fabrica

de taboados, assim para carregar frotas, pois poderáõ em direitura ir navios

c.-irregados,como para prevenir em Portugal. por este caminho, a extracção

da importancia das madeiras,que passão do Tejo para o mar Baltico.

Mas! aonde vou eu dar commigo, do Pará ao mar Baltico ! sem me

lembrar que o VidigaLpóde apparecer-me dizendo-me: Você so visionario

não ve, que havia de prejudicar isso ao passo da madeira, e consequente

mente as minhas propinas? E que o engenho de serrar,que custa 40.000

cruzados está melhor em Leiria aonde ninguem entende com elle. que no

Caho do Norte,onde os ventos e continuo exercicio o liavião de dcsconcertar

todos os dias ?

Como rclações,jornaâlas tão largas não se podem fazerem pouca escripta

V.Ex. perdoe-me a grande leitura em que insensivelrnente o tcnho mettido,

sem lhe fallar até agora na sua piedosa importancia,que é a da commissão

do desembargador Francisco Duarte dos Santos. Elle se recolhe neste Pata

chiiilio, e supposto,que eu me remctto a tudo o que elle disser a V. Ex.,
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declaro comtudo: que se elle em conclusão não convier que aos missio

narios se prohiba absolntamctite todo o genero de commercio, em todo o

genero de materia, e que se lhes deem duplas, ou triplas congruas, para a

sua sustentação, elle mudou de parecer no ajuste que fez cormnigo, pois

entendemos firmemente em nossas conscicncias ser aquelle o unico meio a

que V. Ex. deve recorrer se quer restaurar este paiz, e salvar os mesmos

missiomirios, que é impriésivel deixar de condemnar-se na lubricidade

de theologia com que se governão, ecom que explicáo os santos fins dos

seus commercios.

Guarde Deos a Exma. pessoa de V. Ex. os annos que el-rei caraca della.

Belém 20 de Agosto de 1735.

lšxtn. Sr. Cardeal da Motta. - Beija o pé de V. Ex. Jose' da Serra. -

Conformc. Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

oocunraaro N. 12.

Provisão régia do anno de 1752 para se construir uma fortaleza no Rio

Branco.

D. José por graça de Deos rei dc Portugal e dos Algarves, d'aqucm e

d'além mar em Africa, senhor' de Guiné. etc. Faço saber a vós Francisco

Xavier de Mendonça Furtado, governador e capitão-general do Para, que

tendo-me sido presente. que pelo Rio Essequebo, tem passado alguns Hol

landezes das terras de Suriuham ao Rio Branco, que pertence aos mesmos

dominios, e commettido naquellas partes alguns distnrbios: fui servido or

denar por resolução de -23 de Outubro deste anno. tomada em consulta do

meu conselho nltramarino, que sem dilação alguma se edifiqne uma for

taleza, nas margens do dito llio Branco, na paragem que considerareis ser

mais propria, ouvidos primeiro os engenheiros que nomeiareis para este

exame, e que esta fortaleza esteja sempre guarnecida com uma companhia

do regimento do Macapá, a qual se mude annualmente. E aos ditos enge

nheiros lareià visitar tambem outras paragens e portos dessa Capitania, de

que a defensa seja importante, particularmente das que forem mais proxi

mas as rolonias e estabelecimentos estrangeiros, para formarem um tlis

tincloinappzi das fortilicações, quejulgarern convenientes» qual reincttereis

corri o vosso parecer, declarando ao mesmo tempo a fortiliciição de que

necessitarem as cidades do Paráe lllaranltãoe as suas barras. El-rci Nosso

Senhor o mandou pelos conselheiros do seu conselho iiltramarino abaixo

assignatlos. e se passou por duas vias-Tlwodosio de Cabellos Pereira a

fez em Lisboa a Ut de Novembro de 1752. O conselheiro Diogo Rarigel de

Alincida Castello Branco a fez escreverz-Títonte' Joaquin: da Costa (Irlrtc

[leal-Fernando José .Marques Bacallrria-listú conformcpllanocl Jose'

.llaria da Costa c Sá.
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oocuaimro N. 13.

Ordem rëgia pela secretaria de estado dos negocios da inarínha, para se

deilarem canôas de observação pelo Rio Branco.

Sendo presentes a Sua Magestade as cartas de V. Ex. que trouxerão as

datas de 7 de Outubro de 1763. e de 31 de Julho de 176!» em que V. S.

deu conta das negociações, que D. José dc Yturriaga e outros Hespanhóes

que se achão estabelecidos no Rio Negro. pretenderño no tempo em que

Manoel Bernardo de Mello e Castro, governou esse estado, e a que V. S.

ultimamente respondeu com a cópia da resposta do dito Manoel Bernardo.

0 mesmo senhor foi servido approvar a resposta, que se remetteu ao dito

Yturriaga. E ordena que além do que a V. S.se determina pela carta de 1h

do corrente, mande V. S. vigiar com grande cuidado o Rio Branco. trazen

do sempre nelle duas ou tres canoas bem guarnecidas, principalmente

em tempo de aguas, que é quando se póde navegar pelos centros as quaes

achando algumas canoas explorando os dominios de Sua Magestade, as

deve o governador daquelle districto mandar apprehender, remeltendo todas

as pessoas, que nellas se acharem ú essa capital segurando todos os papeis

que trouxeram, e remettendo-os igualmente para V. S. dar contas de tudo

pela primeira occasião que se olferecer.

As canoas de observação devem cruzar no centro do Rio Branco. tudo

quanto poderem. examinando nellas os Rios Gorattninani que é essencial

por vir da parte d‹› Poente,e em consequencia receber aguas do Orenoco em

o qual nunca ha seccmporque sempre é abundante a sua corrente,e a boca

éa seis dias de viagem da embocadura que oRio Branco faz no Rio Negro.

Tambem ha outro rio da mesma parte a cinco dias de distancia deste,

chamado Sayorauy, que corre o mesmo rumo; é mais pobre de aguas,

tem muitas terras alegadas, e por isso poderá ser menos arriscado de inva

sões, porém sempre Sua Magestade ordena, que haja cuidado nelle, e que

seja Vigiado. ainda que o principal objecto seja o Coraterimani por ser o

mais proprio para a navegaçao.

Ainda ba outro rio da mesma parte e acima da cachoeira, quatro dias de

viagem. e será muito conveniente, que tambem se possa vigiar, porque

além de ser rico de aguas, corre por longas campinas nas quaes estão es

tabelecidos os Indios Paravilhanos etc., que são os mais faceis de domar.

Quanto aos outros rios, que desaguão pela parte esquerda, ou da parte de

Léste não podem dar cuidado algum, porque os Hollandezes, que algumas

vezes descerão por elles, se tem abstido ha muitos annos daquella

navegação.

Quanto porém a algumas cartas, que V. S. possa receber dos Castelhanos,

que tragão alguma novidade, manda o mesmo senhor prevenir a V. S. para

que sempre llie responda no sentido em que o fez Manoel Bernardo, isto

é, referindo-se aos artigos de paz, sem se metter em novas disputas ; e di
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zenilo, que dá conta a corte para na Europa se decidirem as questões nos

gabinetes dos nionarcbas respectivos.

Deos Guarde a V. S. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda a 27 de Junho

de flôäl-Francisco Xavier deMendonç-a Furtado. -Fernando da Cosla

Athayde Tava-Esta conforme, Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

nocunzuro N. 1h.

Cópia do of/ício do Elm. Sr. D. Francisco de Souza Coutinho, em que

tracta sobre documenlos,que na .secretaria daquelle Estado do Gràa- Para'

existem acerca de nossos limites da Cayenmcom a Cayena Franceza,etc.

lllin. e Exm. SL-Com a chegada da charrua Aguia, e pela demora da

partida das sumacas, que lizerão viagem para o Maranhão não teve elfeito a

remessa dos oflicios que me propunha dirigir a V. Ex. por aquella via, e

todos no masso (letra A), achará V. Ex. para lhe ser presente, o que teni

occorrido de novo desde a partida do ultimo navio principalmente na fron

teira destes dominios. Depois destas noticias, ainda não tive outras, mas

todos os dias estou a espera do ajudante Manoel da Costa Vidal, que foi

reconhecer o forte que erigirão os Francezes, e como tica unicamente á

carga um navio da praça, brevemente se apromptará, e a tempo, que possa

levar a V. Ex. as iiidividuaes informações; e averiguuções a que mandei

proceder. Então mesmo conto de remetter a V. Ex. as cópias de alguns

documentos, que pardo nesta secretaria, e que podem ser uteis ou para as

negociações, que se liajão de fazer com o governo da França, sobre a ques

tão dos limites. ou ainda mesmo para mostrar a justiça de qualquer proce

dimento. que S. A. seja servido mandar, que se pratique com os Fruncezes

que tem querido usurpar. e que se tem vindo estabelecer no districto, que

já desde muito tempo considerão, como proprio da sua nação.

Não obstante ajusta desconfiança em que fico pela muita gente. que os

Indios Francezes do Lago; disserão ao sargento Manoel Pliilippe ter ein-gado

aCayena, e affirmar o mesmo sargento, que elles lhe tinhão dito ser tanta,

que custava a conhecer um Francez entre a tal gente, que clianiavâio An

gicos, não sei se na mesma accepçâo que tem entre os nossos Indios, que

por este termo denominão os nossos Illiéos; não obstante digo esta des

confiança por se preencherem algumas indicações daquellu gente. de que

V. Ex. previo, que poderemos unicamente temer algum ataque, como já

agora não estamos nas mesmas circumstancias ein que estavamos ha poucos

mezes; quando os não expulsemos, poderemos pelo menos em baraçar-lhes

maiores progressos a não termos por outra parte, que disputar com forças

vindas da Europa, e destinadas a esse fim.

Deste receio certo.que não posso eu fazer muito caso por me parecer, que

além dos obstaculos que podem ter os Francezcs presentemente para tentar

conquistas no Brasil, seria quasi impossivel subir de seus portos alguma

expedição sem que V. Ex. tivesse della noticia, para prevenir os seus pro

jectos, e para nos rnundar os soccorros que precisamos; não obstante
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porém eu sempre entendi a proposito e indispensavel para por esta cidade

em termos de resistencia, fecha-la por parte de terra corn um pâirapeito e

fosso. e pela do niar coin urna forte palissziila que difficulte o desembarque

distribuindo tauibem pela melhor fórma essa pouca artilharia que tenios

para por toda a marinha haver alguma que embarace o mesmo desem

barque : neste trabalho se fica cuidando com força não só para pôr a cidade

a roberto de alguma sorpreza, senão porque sendo atacados em Macapá,

em Joanues, enitim em parte onde seja preciso mandar a tropa, que aqui

temos, a ficar a cidade aberta como estava, ficaria a mercê do primeiro

que se apresentasse. e apezar destas disposições. e algumas outras mais

iniudas em que se trabalha. devo dizera V. Ex. que pelo menos são pre

cisos 30 ou 40 ¡ieças de calibre 25 ou 36 para por esta cidade e os seus

fortes em figura de serem respeitados, que para as mesmas que temos

precisamos munições. e que precisamos armamentos. pelo menos dous

para os regimentos pagos afim de podermos com os outros armar os au

xiliares offcrecendo-se occasião.

Deus guarde a V. Ex. Pará, 7 de Agosto de t793.-lllm. e Exm. Sr.

Martinho de Mello e Castro -D. Francisco de Sousa Coutinho-Está

conforme, Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

nocuiiiaxro N. 15.

Para o governador e capitão-general do Pará-Carta regia.

D. Francisco de Souza Coutinho, governador ecapitâio-general da Ca

pitania do Pará, do meu conselho, eu a rainha vos envio muito saudar.

Continuando sempre a mestria indigna e hostil conducta da parte dos Frau

cezes que sem declararem guerra a minha real coroa verão e opprimein

o couimercio dos ineus vassallos com iiiaiiditas depredações de que

parlicularineiite se tem ressentido o estado do Grãa-Pará ; e pondo

grande confiança no vosso zelo pelo meu real serviço. e na vossa

intelligeucia: Sou servida eucarregar-vos do exame do estado real das

tropas dos Francezes em Cayena ; e deixando à vossa disposição não só o

conimaiido de uma fragata. e um bergantim que agora mando para esse

estado; mas tambem todas aquellas forças que alii tendes, juntamente

com as que podereis haver dos governadores do Maranhão e Pernambuco,

que ordeno vos soccorrào efficazmente; logo que assim o requeiraos.

vos autoriso para que vendo grande probabilidade de poderdes conquistar

a llha de Cayena e dominios Francezes na Guyana, assim o façaes, iiian

dando para esse fim uma expedição que Deus Senhor Nosso permittirá mio

soja funesta ás nossas armas: não devendo deci‹lir-vos attentar este feito

de armas, sem primeiro haverdes achado que ha toda a probabilidade que

o successo seja feliz como na paz geral elle propunha de restituir este es

tahelecimeiito que de nenhum modo me convém guardar, cuidareis prin

cipalmente em estabelecer a amiga ordem que ali existia. e em dar todas

as providencias necessarias para que as novas culturas de canella, cravo.

22
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e noz moscada que os Francczes ali iiitrodtizirão. se transportem para o

Estado do Grñst-Patrzi procurando animar o promover a criaçao e exten

são do taes culturas. não só em todo esse estado. mas tambem em todo

o Brasil; e para esse fim procurareis instruir homens e educar em conve

nientes viveiros tnuitas plantas que possão depois transportar-se: o que

tudo conlio executareis com o vosso costumado zelo. Escripta no palacio

de Queluz, em ls de Novembro de 1796.

PARA O GOVERNADOR E CAPITÃO-GENERAL DO PARK.

Dirigindo a V. S. a carta régia inclusa Sua lllagestade e' servida que V.

S. tonto logo todas as medidas necessarias para a execução das vistas de

que Sua Magestade deseja a execução; e Sua Magestade ordena que V. S.

guarde ahi a sua disposição a fragata e bergantim que agora ahi vão com

boiando navios marcantes; bem que não... execução o projecto, ou ne

cessitando V. S. de alguns refrescos. Sua Magestade quereria que V. S.

expcdisse algumas charruas com madeiras de construcção. de que ha neste

zirsenal real a maior falta debaixo do comboio da mesma fr gata que é

agora expedida; e V. S. achará aqui as notas dadas pelo engenheiro

constructor João de Souza Palhcr.

Sua lllagestade me ordena tambem que communique a V. S. o quanto

seria agradavel á mesma senhora que V. S. cxpuzesse em relação par

ticular; 1° todos os augmentos que se pode esperar das culturas introdu

zidas, ou que se podem introduzir nessa Colonia, e das producções de

que se poderia tirar partido. quaes as das carnes salgadas: 2° dos esfor

ços que se poderião tentar para o mesmo fim, e que auxílios se exigiriao

de Sua Magestatle; 3° sobre o estabelecimento das communicaçõcs das

coloniais centraes e limitroplies com essa Colonia, quaes Matte-Grosso. e

Goyazcs. o de um plano de mutua defesa que pudesse fundar-se em prin

cipios seguros.

Sua blagesuade é tambem servida que V. S. me communique as suas

ideas, que a sua experiencia tera sanccionado sobre a necessidade que ha

de conservar em Matte-Grosso um governador e capitão-general que tanto

custa a real fazenda, e sobre o melhor systema mais seguro para a con

servação a mais economica que se poderia introduzir para oestabeleci

mento dos governos do Norte da nossa America, além da Bahia, e Minas

Geraes: e para que a mais util e recíproca communicação possa ter etfeito

Sua Magestade ordena tambem que V. S. me remetta a procuração dos

olficiaes que necessitão as tropas dessa Colonia para que a mesma se

ellccttle, não se achando nesta secretaria a que V. S. remetteu preceden

temente.

Deus guarde a V. S. Palacio de Queluz, em 7 de Novembro de 1796.

-IL Rodrigo de Souza Coutinho.

P. S. Juntas achará V. S. além da czarta régia que lhe vai dirigida, as

que so escrevem aos governadores de Pernambuco, e Goyazes, para que

assistao e soccorräo a V. S. no caso de assim lhe requerer. A que se
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escreve ao governador do Maranhão se lhe dirigio directamente por esta

rnesma fragata. _

N. B. A carta régia para o Para' é a antecedente. e as que se escre

veráopara as outras capitanias de que acima se tracta são as que se seguem :

caan núcia.

D. Fernando Antonio do Noronha. governador e capitío-general da Ca

pitania do Maranhao e Piauliy. do meu conselho. Eu a rainha vos envio

muito saudar. Exigindo as criticas circumstancias do momento que o

Estado do Grãa-Pará se ponha em um pé de força respeitavel, para cujo

elfeitr) dei ordens particulares ao governador e capitäii-general do sobre

dito estado. Sou servida ordenar-vos que no caso delle vos pedir soccorro

em homens ou petrechos militares, vós liqueis obrigado cm consequen

cia desta minha real ordem a dar immediatamente tudo o que elle vos pedir,

podendo sómente iiegar-llie no caso que a falta dessas forças viessem. a

arriscar a segurança e defesa dessa Capitania de que vos achaes encarre

gado, e logo me dareis disso conta para que eu dê as providencias neces

sarias a esse respeito; c conlio de vosso conhecido zelo. e intelligencia em

meu real serviço, que dareis fiel cumprimento a tudo que vos ordeno.

Iiscripta no palacio de Queluz. em li. de Novembro de UML-Principe.

N. B. Nesta mesma conformidade e data se escreveu aos governadores

e capitães-generacs das capitanias de Pernambuco e Goyazes.

nana n. rnârvcisco manera-aero ni-z souza corrrnuro. coveawinon a catar/io

cexraiiai. na cavrraxta no inuuV.

Sua Magostade é servida mandar approvar a actividade com que V. S.

não só procura por esse estado no melhor pé de defesa, mas tambem di

rigir a Sua Magestzide as necessarias iiiforinações do que se passa em

Cayena cuja vizinhança muito deve inquietar, e que obrigará a V. S. a

continuar a iisar de todos os esforços imaginaveis para a defesa dessa Co

lonia, sendo muito sensivel que apezar da revolta dos negros que V. S.

expõe nas suas cartas de 3 c 26 de Abril, recebidas pela via do .Nlaranlizio

possuo ainda continuar a dar-nos grande desassocego.

Em consrfiuencia da desgraça de uma das charruas expedidas por V. S.

e que cahio em poder dos Francezes, e do receio que dá a demora da que

se suppóe expedida posteriormente. tem Sua Magestade tomado a reso

lução de mandar outra vez para esse estado uma fragata que sirva a com

hoiar os navios até uma certa distancia da costa. e que fique ahi estacio

:tada einquanto durar a guerra. Sua Magcstade encarrega tambcm a V. S.

de informar com a maior exacção possivel sobre as forças navaes e terres

trcs que os lframcczes tem em Caycna, qualidade de tripulação que defen

dcin aiqiiellcs cstabclcciineritos, e que numero de tropas seria necessario
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para tentar com esperança ‹le successo um attaque contra aquelles estabe

lecinu-iilos Francezes.

Ilens gurirde a V. S. Palacio de Queluz. em 27 de Setembro de 1796,

- l). Rodrigo de Souza (joulin/toz-Coiiforrrie, o conselheiro Manoel

José Maria da Costa e Sá.

nocuarsaro N. t6.

Para o marque: mordomo-mor.

Peço a V. Ex. queira fazer-me a honra de beijar em meu nome a real

mão do Principe Nosso Senhor, e pôr na real presença do mesmo Senhor

os papeis inclu=os para Sua Altera iletoririiiiar o que for servido, a saber:

Uma carta do governador do Pará; qne se recebeu ultimamente, com

outra... a que ella se refere, sobre as disposições que o dito governador

tem feito para a defesa daquella fronteira confinante com os dominios

Francezes de Cayena, e corn os Hollandezes de Surinham e o que ali se

tem passado.

Uma representação do capitão de mar e guerra João Dilkes em que pede

a sua demissão; e para maior clareza do que elle expõe rcmetto igualmente

os mais papeis que dizem respeito a este negocio. _

Urna representação do capitão de mar eguerra Duarte Roé que com

mandava a náo Bom Successo. em que igualmente pede a sua demissão.

Urna carta do consul de Cadix com uma dos gastos feitos naquelle con

sulado no anno passado de que pede pagamento.

Desejo que V. Ex. me de muitas occasiões em que tenha a honra de o

servir. .

Deus guarde a V. Ex. por muitos annos. Sitio de Nossa Senhora da

Ajuda, em 16 de Março de l796.-lle V. Exuetcu-Jlfarlinlio de Mello e

Castro-Conforme, o conselheiro Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

nocunnaro N. 17.

Copie da traiu! de paía: et (famnistíe entre S. M. Três Fidêlemt la Repu

blique Française.

Sa Mrjesté Très Fidèle et la Republiqiie Française désiraot rétablir les

liaisons de conimerce et d'amit.ié qui exislaieiit entre les deux Etats avant

la ¡iresénte guerrc ont donné leurs pleins pouvoirs pour entrer en negocia

tion a cet clTet: savoir, Sa lllajesté Très Fidèle à Mr. le Chevalier d'Araiijo,

de son consoil gentifhomme, de Sn Manson. Chevalier de l'0rdre de

Christ, et son envoyé extraordinaire et ministro plénipotentiaire auprès de

la llepiiblique Balave; et le directoire exécutifau nom dela République

Française au Citoyen Charles Delacroix, les quels après avoir écliange leurs

pouvoirs respectifs out conclu le present traite de paix.
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Arlicle I‘ Ily aura paixmmnistie. et bonne intelligence entre S. M. T. F’.

la reine de Portugal, et la République Française.

Article ‘le Toutes hostilités cesseronttantsor terre que sur mer, à comp

ter de l'échange des ratifications du présent traité. savoir: dans quinze

jours pour FI-lurope et les mers qui baignent ses côtes. et celles de l'Afrique

en deçà de Vliquateur, quarante jours après le dit échange pour les pays ct

mers de I'Amérique et de l'Afrique au de làde l'Equateur.et trois mois après

pour les pays et mers situées à l'est du cap de Bonne Espérance.

Article 3° Les ports, villes, places, ou toute autre possession territov

riale de l'une des deux Puissances dans quelque partie du monde que ce

soit, qui setrouveraient occupés ou conquis par lesarmes de l'autre. seront

réciproquement restitués sans qu'il puisse être exigé aucune compensation

ou indemnité dans les délais lixés par l'article précédent.

Article 4° Sa Majesté Très Fidèle s'engage à observer la plus exacte

neutralité entre la République et les autres Puissances belligérantes. pa

reille neutralité sera observée par la République Française en cas de rup

ture entre le Portugalctdautres Puissances de l'l*‘.urope. En conséquence

aucune (les Puissances contractantes. pendant le cours de la présente guerre

ne pourra fournir aux ennemis de l'autre en vertu d'aucun traité. ou

stipulation quelconque patente ou secrète aucun secours en troupes,

vaisseaux, armes, munitions de guerre. vivres, ou argent à quelque titre

que ce soit, ou sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article ä' Sa Majesté Très Fidèle ne pourra admettre ensemble dans

' ses grands ports plus de six bâtimens armés en guerre, appartenant à cha

cune des Puissances belligérantes. et plus de trois dans les petits. Les

prises faites par leurs vaisseaux de guerre ou corsaires respectifs ne pourront

non plus que les corsaires deux mêmes être reçus, hors le cas de tempête

et péril imminent, dans les ports de S. M. T. F. lls en sortiront aussitôt

le péril passé. Toute vente de marchandises ou vaisseaux capturés sera

sévèrement prohibée.

La République Française en usera de même à l'égard des vaisseaux de

guerre, corsaires ou prises appartenant aux Puissancœ Européennes avec

lesquelles S. M. T. F. pourra entrer en gua-rre.

Article 6° S. M. T. F. reconnaît par le présent traité. que toutes les ter

res situées au Nord des limites ci après désignées entre les possessions des

deux Puissances contractantes appartiennent en toute propriété ctsouve

raineté à la République Française. renonçant en tant que besoin serait.

tant pour Elle que pour ses successeurs. et ayant cause à tous les droits

que Elle pourrait prétendre sur les dites terres à quelque titre que ce soit,

et nommément en vertu de l'article 8° du traité conclu à Utrecht le 11

Avril 17 l3. Réciproquement la République Française reconnaît que toutes

les terres situées au Sud de la dite ligne appartiennent à S. M. T. F., en

conformité du même trailé d'Utrecht.

Article 7° Les limites entre les deux Guyanes Française et Portugaise

seront déterminées par la Rivière appelée par les Portugais Calucenc et

par les Français de Vincent Pinson, qui scjctte dans l'0céan au dessus du
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Cap Nord, environ à deux dewrés et demi de latitude septentrionale. Elles

suivront la dite ltivièro jusqu'à sa source ensuite une ligne droite tirée

depuis la dite source vers l'ouest jusqu'au Rio Branco.

Arlirle 8' Les embouchures ainsi que le cours entier de la dite Rivière

Calucene ou de Vincent Pinson appartiendront en toute propriété et souve

raiucté à la République Française sans toutefois que les sujets de S. M.

T- F. établis dans les environs, au midi de la dite Revière, puissent être

empêchés d'user librement et sans être assujettis à aucuns droits de son

_ embouchure, dc son cours, et de ses eaux.

Article 9' Les sujets de S. M. T. F. qui se trouveraient établis au Nord

de la ligne de frontière ci dessus désignée seront libres d'y demeurer en

se soumettant aux lois de la République,ou de se retircren transportant leurs

biens, meubles ct aliénant les terrains quïlsjustilieraient leur appartenir.

La faculté de se retirer en disposant de leurs biens, meubles, et immeu

bles est réciproquement réservée aux Français qui pourraient se trouver

établis au midi de la dite ligne de frontière. L'exercice de la dite faculté

est borné pour les uns et pour les autres à deux armées à compter de

l'échange des ratifications du présent traité.

Article 10. ll sera «négocié et conclu le plutôt possible entre les deux

Puissances un traité de commerce fondé sur des bases équitables et réci

proquement avantageuses. En attendant il est convenu; 1° que les rela

tions commerciales seront établies aussitôt après l'échange des ratifica

tions, etque les citoyens ou sujets de l'une des deux Puissances jouiront

dans les Etats de l'autre de tous les droits, immunités et prérogatives dont y

jouissent ceux des nations les plus favorisées: 2° que les denrées et mar

chandises provenant de leur sol, ou de leurs manufactures seront res

pectivement admises. si les denrées et marchandises analogues des autres

nations le sont, ou viennent à l'être pour la suite, et que les dites denrées

et marchandises ne pourront être assujetties à aucune prohibition qui ne

frapperait pas également sur les denrées et marchandises analogues. ini

portées par d'autres nations , 3° que néanmoins la République Française

ne pouvant offrir au Portugal qu'un ilébouché pour ses vins infiniment

méliizcre et qui ne peut pas compenser l'introduction des dra; s Français

dans ce Royaume, les choses resteront réciproquement pour ces doux

articles dans leur état actuel; Iv* que les droits de douane ct autres sur

les denrées et marchandises du sol, et des manufactures des deux Puis

sances seront réciproquement réglés et perçu sur le pied au quels sont

assujettis les nations les plus favorisées: 5° que sur les droits ainsi ré

glés sera accordé de part et d'autre une diminution en favcur des luar

elumdises provenant des manufactures ou du sol des Etats de chacune

des deux Puissances, pourvu qu'elles soycnt importées sur des vaisseaux

nationaux. et chargées pour le compte de négociants qui leur appartiennent

cnvcijés eu droiture des ports en Europe de l'une d'elles, vers les ports en

Europe de l'autre.

La quotité de cette diminution ainsi que les espèces de marchandises

aux quelles elle sera appliquée, seront réglées par lc traité de commerce



à conclure entre les deux Puissances, seront provisoirement exemqlées en

ce qui n'est pas contraire au présent traité.

Article l1. S. M. T. F. admettra dans ses ports les vaisseaux de guerre

et de commerce Français aux mêmes conditions que les bâtiments des na

tions les plus favorisées y sont admis. Les bâtiments portugais jouiront en

France de la plus exacte réciprocité.

Article 1-2. Les consuls et vice-consuls Françaisjouiront des privilèges,

préséances, et immunités. prérogatives, ct jurisdictinn dont ilsjonissaient

avant la guerre. ou dont jouissent ceux des nations les plus favorisées.

Amie-le I3. L'ambassadeur, ou ministre de la République Française

près la courde Portugal jouira des mêmes immunités, prérogatives et pré

séances dont jouissaieut les emhassaileurs Français avant la guerre actuelle.

Article th. Tout citoyen Français ainsi ‘que tous les individus compo

sant la maison de Fembassadeur ou ministre. des consuls, et autres Agents

accrédités et reconnus de la République Française jouiront dans les Etats

de S. M. T. F. de la même liberté des cultes dont y jouissent les nations

les plus favorisées à cet égard. Le présent article, et les deux [WéCBdBHSu

seront observés réciproquement pour la République Française à l'égard des

embassatleurs, ministres. et autres Agens de S. M. T. F.

Article 15. Tous les prisonniers de part et d'autre, y compris les ma

rins et matelots seront rendus dans un mois à compter de l'échange des

ratifications du présent traité. en payant les dettes qu'ils auraient con

tractées pendant leur captivité. Les malades et bléssés continueront d'être

soignés dans les hôpitaux respectifs; ils seront rendus aussitôt après leur

guérison.

Article 16. La paix et bonne amitié. rélablies par le présent traité, entre

b‘. M. T. F. et la République Française seront déclarées communes à la

République Batave.

Article 17. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées

dans deux mois à compter de cejour. Fait. arrêté. conclu. signé, et re-'

vêtu, savoir, par moi Charles Delacroix. des Sceaux des relations extérieu

res, et par moi Chevalier d’Araujo du Cachet de mes armes: à Paris le 23

Thermidor an 5 de la République Française, une et indivisible (10 Août

1797). Signé Antoine d'Araujo de Ascvedo. (L. S.) Charles Delacroix

(L. S.)—Man0el Jose‘ Maria da Costa e Sá.

ARTICLES SECRETS.

1° S. M. T. F. sbblige de payer à la République Française dans le

délai d'une année à compter (le cejuur, la somme de deux millions de

francs rerniseà la Trésorerie nationale de Paris, comme il suit : S. M. T. F.

fera remettre à Paris douze cents cinquante mille francs de trois mois en

trois mois, a compter de ce jour après le présent, de manière que 5 mil

lions auront été ainsi fournis dans le courant d'une année.

2° S. M. T. F. fera remettre dans Ie délai de A mois, à compter de ce

jour soit à Amstcrdam, soit dans les ports du ilavre, de Nantes, de Bor
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deaux, et cTAnVers, la valeur des deux millions ci..qcents mille francs en

diamans bruts ou bois du Brésil independammeizl de celle nécessaire pour

les frais de leur garde, dépôt, et commission. Une pareille valeur en dia

mans bruts. ou bois du Brésil sera remise dans le délai de à mois, à

compter du dernier jour du quatrième mois après la date du présent

accord.

3° Les diamans seront déposés à Amsterdam dans la maison de lcan

Guildemestr fils de Jean, consul et agent de S. M. T. F‘. près de la Répu

blique Batave. Le bois du Brésil sera remis à des négociants dont le choix

sera convenu; mais de prélérénce aux correspondants de la Ferme de Lis

bonne. Ceux-ci comme Jum Guildemestr, fils de Jean, demeureront de’

positaires des objets à eux remis; pour en verser la valeurà la Trésorerie

nationale aux taux et mesure des ventesjusquïi concurrence de cinq rnil

lions de francs ou les livrer sur la demande du gouvernement Français no

tifié par le ministre des finances et qui en fera délivrer alors la quittance

à la cour de Lisbonne d'après le montant de l'estimation qui sera consi

dérée en ce cas comme agent efÏcctif.

b' Les diamans, et bois du Brésil seront estimés par expert convenu au

moment de leur livraison d'après le prix courant des endroits où ils se

ront mis en dépôt, la vente en sera faite en tout ou en partie; toutes les fois

que le prix trouve‘, ou offert égale le montant de l'estimation. S'il ne se

présente point d'acquéreur à un prix égal au montant de l'estimation, ou

si le gouvernement Français ne s'en charge pas à cette condition, soiteu

tout, soit en partie, la vente de ce dont il ne sera pas disposé pourra être

retardée jusqu'au quinzième mois qui suivra la date du présent, mais

alors S. M. T. F. fera remettre dans le délai d'un mois après le 15, ce

qui sera dû à la Trésorerie nationale pour compléter la somme de ö mil

lions payables en diamans ou bois du Brésil.

Le consentimeut à la veine au prix qui en sera trouvé dans le quin

zième mois sera censé donne’, par le surlaps du temps.

S. M. T. F. s'étant obligée de remplir le déficit si la vente est elTcc

tuée. ou de fournir une somme égale au numéraire pour le prévenir.

Elle aura la surveillance et l'administration des diamans et bois du Brésil

déposés, mais les négocians chargés de la vente aviseront de leurs opera

tions le ministre des Finances, recevront préalablement la réponse,et coinp

teront directement à la Trésorerie nationale.

Le présent accord annulle l'article secret convenu sur le même objet le

23 Thermidor dernier, (10 Août 1797) le quel, au moyen de cclui-ci. de

meurera comme non avenu.

Fait, arrêté, conclu, signé et revêtu, savoir par moi Charles Delicrnix

du Sceau (les relations extérieures, et par moi Chevalier d’Araujo du Ca

chet de mes armes, à Paris le 3 Fructidor, an 5° de la République Fran

çaise une ct indivisible (20 Août) Signé Delacroix, et Antonie d'Araujo

dïtsevedo. '

Le directoire, exécutif arrête et signe les présents articles secrets, et

additioncls au traité présent de paix en date du 23 Thermidor dernier,
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fnit avec S. M. T. F. la rcine de Portugal. ncgocié au nom de la Repn=

Dique Française. par Ie i-.etqyeii Charles Delairroix. ininistre ¡ilenipotiêii

tuure fourni de pouvoirs à cet effect pour arret du 30 Messidor deruier, et

cliargé aussi de ses instructions.

Fait au pedais national du directoire executif le 3 Fructidor au 5°' de

la ltopublique Française; une et indivisible.

Pour expeditioii, conforme, le president du directoire exeoutif. Garriot.

Par le D. E. le secretaire general. -Gonformm Manoel Jose' Maria

da Costa c Sá.

DOCUMENTO N. t8.

lllm. e Exm. Sn-Restituo a V. Ex. o ofíicio que me participou do Sr.

D. Francisco de Souza Coutinho, em data de 20 de Abril sobre as conse

quencias que Ieda o ultimotractado feito com a França e o seu sentiinento

a respeito dos limites. -

Tudo quanto o dito Sr. diz no sobredito oflicio é maisjudicioso e demons

trativo: os limitcs que elle propõe em ultima instancia são os mesmos que

se propuzerão a Antonio de Araujo de Azevedo nas instrucçôes que se llie

cxpeflirão recommendando-se-dhe em primeiro lugar. que o termo limitro=

phe fosse o Gassipure, e quando o não pudesse conseguir que fosse o Rio

Guanani, e só na uitima extremidade se conveio sobre 0 Rio Calcueua que

cobria igualmente todas as coinmunicações que se podiao temer pelo iriterior

dos lagos, e nos que desaguão no Uruguay. e que podião facilitar a com-'

inunicação interna corn o Amazonas e como o Sr. D. Francisco de Souza

convém finalmente em que a dita demarcação se faça pelo Rio Galcuena;

esse negocio se acha assim estipulado no tractado como V. Ex. podera ver

do proprio original, que lhe remetto para sua intelligencia. sem quejáiiiais

se Íallasse em semelhante Rio Calcuetia, que não existe, e de que nunca

se fallou no mesmo tractado, sendo portanto um erro de cópia dos papeis

que o Sr. D. Francisco de Souza teve em seu poder.

Rogo a V. Ex. me queira restituir o dito tractado logo que lhe não seja

necessario.

Itens Guarde a V. Fx. Paço de Queluz em 9.0 de Agosto de 1798. _

Luiz Pinto de Souza-Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinha-Conforrne,

Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

i oocuiienro N. 19.

Sr. Dr. David Nassi. e mais senhores da nação Judaica Portugueza.

S. M. Fidelissirna a rainha minha augusta ama, foi servida mandar-me

dirigir a carta inclusa para a lazer entregar a Vms. em Surinhairi,

com este lim mando desta cidade o P. B. do regimento da cidadedirrnieisco

José ltodrigiies Barata, munido dos passaportes necessarios para se querer

a passagem livre pelos estabelecimentos conflitantes, caso se llie ¡iei-iriitta*

a intentatla viagem, e cliegue a elfectuar a entrega da mesma carta, espero

Vms. se serviraõ enviar-me por elle a resposta ou recibo da entrega com esta

sa
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er-rrassião tenho a de ofTerecer-me inuito prompto para tudo quanto possa

dar-llie gosto.

Deos Guarde a Vms. por muitos annos. Para 28 de Fevereiro de 1798.

De Vms. inuito obseqiiiiiso servidor, D. Francisco deSouza Gordinho.

(ls Portuguczes apresados pelos lirancezes e conduzidos a Surinham.

logo que chegarão a Lisboa piizerz-'io na real presença do principe Nosso

Senhor por esta secretaria de estado a noticia dos incomparaveis beneficios

que Vins. lhes lizerão, e dos soccorros que lhes prestárão ; provendo-os de

todo n necessario na summa indigencia em que elles se achavão. e fazen

do-os por Íim transportar a sua custa até Lisboa. Eu me acho encarregado

por S. A. R. do agradecera Vms. no seu real nome esta tão nobre e geno

rosa airçío praticada na conjunctura a mais propria para lhe uugmentar o

valor. e em que S. A. R. vio com muito gosto uma prova da cstiinavel Icin

branca que a nação Judaica Portugueza conserva da sua antiga patria. E

seria igualmente muito agradavel ao mesmo senhor que Vms.. ou todos.

ou alguns. quizesseui voltar a estabelecer-so em Portugal onde gosarião da

maior segurririçii e tranquilidade. pois quo nenhum daquelles motivos. que

dorão causa ã sua expiitriação existem presentemente debaixo da regeuciit

do augusto e illnminado principe que nos governa. Tendo cumprido no

quo acabo de escrever as reaes ordens que recebi de S. A. R.. só me resta

olferecer a Vms. os meus bons oflicios em tudo aquillo em que os possa

servir e dar-llie gosto.

Deos Guarde a Vms. Palacio do Queluz. em 11 de Novembro de 1797.

-D. Rodrigo de Souza Gordinho-Sr. Dr. David de Nassi, e mais se

nhores da nação Judaica Portuguesa residentes em Safin/iam.

lllm. e Exm. Sr.-t° O porta bandeira do regimento de sua cidade

Francisco Jose Rodrigues Barata, chegado á esta Colonia da cidade de De

merara em 23 do mez passado. me entregou a carta com a qual V. Ex.

foi servido de honrar aos individuos da nação Judaica Portugueza,

residentes em Surinham com fecho de 28 de Fevereiro. e annexo a ella a

respeitavel e honoritica missiva que S. A. R. seu augusto principe dignou

se mandar-inc dirigir.

~ 2° A impensaila honra que nesta occasião tem recebido a dita naçzio o

affectivo agradecimento que S. A. R. lhe prodiga por ella, fazem ser de

maicr peso as cadêas das alleityšes que conservou sempre a dita nação pelo

nome Lusitano. niórinente quando ella considera que tudo quanto tributou

aos Portuguezes desvalidos, conduzidos aqui pelos Francezes, não teve

outro escopo que aquelle de cumpiir com as obrigações da humanidade

e de satisfazer em parte o desejo activo que tem de ostentar nas occasiões

seu amor. seu zelo. o sua fidelidade em favor da sua patria da seus ante

passados. não obstante as duras persecuções que lá padecerão nos seculos

das trevas e da ignorancia.

3" Em consequencia do referido, tenho a honra de remetter inclusa a

V. Ev. a resposta dadittt nação dirigida ao real ministerio: com cópia da

mesma para que V. Er. (se assim for sua vontade) possa conhecer seu

conteúdo.



-179 -

lv Acho-me no mesmo tempo precisado noticiar a V. Ex.. que o sobre

ditoolficial no segundo dia da sua chegada a esta, cahio tnolesto com syno

clzo podre, que lhe trouxe as portas da morte : o que lhe obrigou demorar

se nluito tempo nesta: accidenle que me foi muito sensível pois outra

mente tomaria o dito official noticias bem exactas da Colonia. visto que a

bondade de V. Ex. o Sr. governador geral da mesma lbe havia franqueado

meios e lil›erdade para isso` para supprir pois em parte a falta que este

incidente tem causado, tomei a licença de remetter com elle a V. Ex. algu

mas obras relativas a este lugar; as quaes supplit-o a \'. Ex. queira dignar

recebe-las da mão de seu autor, com a indulgeneia que os homens sabios

accordão sempre aos pequenos genios quando vein que o desígnio destes

tem por basco bem do lugar, baixo cujas leis vive.

5° U impresso em dons volumes. que compuz em nome dos regentes da

dita nação, por supplica do tninisterio de S. M. Prussiana, ainda que con

tém uma historia apologitica dos lndios daqui, encerra eomtudo um Com

pcadio llistorico da Colonia em geral; seu governo, seu estado physieo

e moral; com nota de seus rendimentos annuaes desde o principio deste

seculo, até á data que foi dado ao prélo; pois não obstante a mutilação

que por razão de politica foi feita a dita obra na Hollanda (setn a qual a

fdedicatoria não seria recebidal tenho a satisfação de ouvir que ella é a mais
conforme com a verdade quel as outras historias da Colonia escriptas por

diversos gentios, sem conhecimento do local. as mudanças que se tem

olferccido de sua data para cá ; são mui pouco sensíveis: a população de

brancos angmetitou-se; a dos escravos diminuiu-se: a cultura no mesmo

estado, e aquelle dos lndios melhorou-se pois souberão supprir com a

industria no commercio, os atrazos que padecerão com a agricultura, cau

sado pela 'barbaria dos negociantes da llollantla.

6° O manu scripto (que pode servir de continuação a sohredita obra) que

conipuz, e mandei ao novo governamento na Hollanda, pouco tempo antes

daminha retirada de Philadelphia para cá, meu paiz natal, é um parallelo

do estado desta Colonia suas leis de commercio. fertilidade, e rendimentos

de suas terras, etc., com aquellas leis e outras causas moraes que motiva

rão os rapidos progressos que se fez na cultura e nos negocios, tias Ilhas

Francezas (sobre todas S. Domingos) antes da sua funesta revolução. 0

confuso estado da republica da Hollanda não permittia olhar para o plano

de seu rnellioramento, de sorte que não sei mais sobre a dita obra (que

por razões de politica retirei do prélo) que da sua recepçío.

7' O terceiro caderno ainda que contém materia puramente local, não

deixara de dar uma idea do pobre estado da educação da juventude nesta

Colonia e do pouco que o favor. e o zelo para o bem publico podem obter,

e acertar nos governos populares.

8" Não obstante as faltas das ditas obras, como os homens sabios gestão

muitas vezesolliar alguns objectos de entre as trevas, pois quando são

apresentados com os apparatos de luminosos corre o genio ligeiramente

sobre elles, e quando pelo contrario são alguma cousa encobertos, a força

de indagar os motivos faz descobrir mais verdades que os autores mesmos
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todas essas noticias. aiiida que mediocreinente discretas V. Ex. designará

corri o seu alto genio o izaracter dos habitantes, o estado physico, e moral

da Colonia. com aquillo que a prudencia obriga riiuitas vezes a calar.

9° Pelo que conserva os demais dos casos relativos a outras circumstan

cias ; o portador poderá dar a V. Ex. algumas noticias que no intervallo

dos poucos dias de sua convalescença lhe liz alcançar.

10. Adro-me pelo resto na necessidade tambem. Exm. Sr.. de implorar

sua generosa indulgencia acerca da liberdade que tenho tomado em ordem

ao conteudo desta farta, se faltei com elle a hoinenagein que lhe dcvo,peço

perdoe iiiinha franqueza, eiii favor daminha boa inteirção. E sendo possa

eu merecer ein algum modo siia graça rnecnntarei por feliz se nas opportu

niilades que se ollerecerem, V.Ex. queira ilignar ein iiiandar-me suas ordens,

para eu ohsc-quia-las com a maior satisfação, e nesta riiesiira disposição se

achíiotarrilieni todos os individuos da inirilia iiaçao residentes nesta Colonia.

Deus Guarde a vida de V. Ex. pelos annos de seu desejo. Pariimarilio

em Surinliani a 29 de Outubro de 1798.

De V. Ex. lllm. e Exin. Sr. I). Franciscode Souza Coutinho. Seu muito.

obsequioso e humilde creado David de .Nasci

lllin. e Exm. Sr.-Os individuos da iiaçiio Judaica Portugueza estabele

cida em Surinham quando franqnearíio aos Portuguezes apresados pelos

Franirezes os soccorros devidos as suas necessidades, nâo cuidzirão jamais.

que este acto de humanidade praticado corn gente do paiz de seus avós

mereceria da parte de S. A. R. não taoV sómente um agradecimento, effec

tiiado de um modo tão iiimiameiite alfectivo, se não abrir ainda as portas

do seu reino ao Jiidêo Portuguez com promessa de protecção real, e de li

berdade porém que acto por invicto, por grande, e por generoswque seja,

é pasinoso, é extrairbo no augusto, virtuoso, e magnanirno principe, glo

ria, esperança, e delicia hoje do reino de Portugal.

A sobredita iiaçâo. Exm. Sr., penetrada dos mais ardentes estímulos de

gratidão se prostra aos pés de S. M. Fidelissiina e de S. A. lteal com huinil

de supplicmcoiiserveiii para a mesma suas augustas graças, e honrem seus

individuos, e olha-los corno partes integrantes do seu reino que aconteci-.

memos sinistros desviáráo das partes essenciaes, e para as quaes ainda

aspirão, sem einbzrrgo das grandes immunidailes que tem achado nos

ditlererites sitios onde a Providencia Divina quiz faze-los existir.

As circuinstaiicias da actual e funesta guerra que fazem problematica me

resulta, não pi-rniitteiii a dita tração, a respeito da alta benevolencia de S.

A. R. pensar por agora mais que rio prescrito, e deixar o viirdouro para

quando adivina cleineircia queira por um fim aos inlortunios que esta

guerra nos faz vaticinzrr, ainda assim, Exm. Sr., para perpetuar acontiiinça

nos corações dos lieis iiidividuos desta nação, desejamos todos nós possa

ser a graça de S. A. R. reduzida ein decreto formal do reino para que ein

virtude de um alvará cada qual possa satisfazer seu desejo, sem correr o

risco de alguma nindairça acirrca de sua posteridade.

E a V Ex. digno ministro dc principe tão illuiuinado, receba em parti
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calar a homenagem que lhe tributa a dita nação. Prosiga em favor de seus

individuos com seus generosas officios, e sua grande e nobre protecção.

Elles não cessarão de rogar ao Altíssimo Senhor pai cornmum de todo o

criado, pela prosperidade e gloria do reino de Portugal; pela melhora de

Sua alagestude, e pela conservação da preciosa existencia de S. A. R. e de

sua augusta familia. 0 onmipotente que tem o destino dos reinos em suas

mãos ‹›s patrocine.e conduza e auxilie em todos os seus desígnios. Augmeute

o valor do povo Portuguez, e lhe inspire eternisar seu amor, e sua fideli

dade para seu augusto nionarchrr, afim de engrandecer seu estado, e de

perpetuar o socego em sua moriarchia, a divindade seja emtim quem faça

mais fortes, e inais sublimes as luzes de V. Ex. para os acertos em seus

conselhos. para illuminar mais a mais com ellas seu real ministerio.

Deos Goardea vida de V. Ex. com as felicidades que se deseja. Parama

ribo em Surinharn a 29 de Outubro de 1798.

De V. Išx. llhn. e Exm. Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinho. -Muito

obsequiosos e humildes creados-por mim, e em nome dos individuos da

:ração Judaica Portugueza residentes em Suriuham. Firmado David Nassi.

-Conformm Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

DocunENro N. 20.

' lllm. e Exm. Sr. - 1° Tudo quanto tenho participado a V. Ex. com as

differentes informações que tenho havido sobre a navegação, e entrada da

barra do Amazonas, agora V. Ex verá em toda a extensão, e individua

ção nos dous grandes mappas. que formou o Dr. José Joaquim Victorino

da Costa sobre os seus proprios reconhecimcntos, observações e exames a

que procedeu superando todos os trabalhos, encommodos e perigos insepa

raveis de semelhante empresa.

2' Os dous ditos mappas rcmetto em um canudo de folha com toda a

recommendação ao habil capitão tenente Manoel da Silva Thomaz, que o

ha de receber para entregar a V. lix. em mão propria, e para em caso de

encontro, e de ser apresado por inimigos o lançar ao mar e mio deixar

cahir em poder delles uma acquisição, que julgo o Satrapa da França paga

ria por l›om dinheiro.

3° Inclusa nesta achará V. Ex. a cópia das duas cartas que o referido

Dr me dirrgio com os seus mappas, e ao que elle diz, eao que V. Ex. sabe

não tenho que accrescentar.

4° Persuarlo-rne que as disposšçíxâs e precauções para o feliz successo da

navegação estao feitas quanto deprincipio se podem fazer. Fazendo-se ou

tras semelhantes para a navegação de madeiras em jangadas proprias para

o lim essencialmente digno de attcnção, que é o de que pelo transporte

não levantem consideravelmente o baixo preço a que licão na inata em que

se cortão, persuado-rrie tambem que se poderá adquirir uma nova e inespe

rada fonte de riquezas c um novo motivo para levar á posteridade mais
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remota viva a lembrança da época feliz da regencia de S. A. R. em que

vivemos.

lleos Guarde a V. Ex. Pará 9.0 de Setembro de 1800.

lllm. e Exni. Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinho. - D. Francisco de

Souza Coutinho-Esta conforme. Manoel Jose' Maria da Costa e Sá

Adianlo aigora a V. Ex. pelo soldado José Antonio Pereira. a primeira das

duas cartas do Canal Boreal do Rio do Amazonas, desde a barra boreal de

Bailiqiie até Macapá ein tres folhas de papel colladas. e em uma caixinha

fechada para a segunda, e ultima das ditas duas cartas ficão em trabalho

sobre a banca duas folhas colladas, esperando |›or uma terceira folha que

V. Ex. iiianilará pelo portador, não só porque assini o exige a distancia

que resta a representar' até Macapá sobre a escala adoptada, como porque

deve a segunda carta ter as dimensões da primeira fazendo ambas uma só

collecçâti.

Das seis folhas que me forão cedidas em Macapá é uma inteiramente

incapaz deste serviço.

Quanto ao tempo que esta segunda carta poderá ser acabada pode V. EX.

contar que quinze dias pouco mais ou menos depois de eu receber a folha

requerida expedirei a V. Ex. acabada a dita carta. eaqui não será talvez

superlluo saber V. Ex. que para eu cliegar com as cartas a este ponto não

tenho distinguido os dias de guarda, nem baldado os de enfermo, muito

menos conhecido horas de repouso.

Relativamente a forma extensa desta collecção em folhas colladas espero

que V. Ex. sentirá couimigo a necessidade della para a iiavegação, vistaa

natureza dos lugares, de sorte que o canal desde a barra até Bragança e de

ahi até lllacapa.

Ultimamente resta-me saber que V. Ex. aceita esta obra da minha

industria qualquer que seja. e que perdoa a mão de obra iniperfeiçõras de

que a urgente pressa a não quiz isentar afim de a fazer agradar a S. A. lt. o

principe regente Nosso Senhor o que será para mim da maior satisfação

e estímulo.

Deos Guarde a V. Ex. Chaves 13 de Julho de 1800.

lllm. e Exm. Sr.. D. Francisco de Souza Coutinho.

De V. Ex. muito attcnto e reverente subdito Jose' Joaquim Victoria da

Costa-Valentim Antonio de Oliveira eSilceu-Está coriforine, :Ianoel

Jose' Maria da Costa e Sá.

Reinetto agora a V. Ex. pelo soldado José Antonio Pereira a segurida

carta do Canal Boreal do Rio do Amazonas. promettido na minha carta

de 13 de Julho procedente, e que deve fazer uma só collecçao com a pri

meira que acompanhou a dita minha carta. Quanto a ellas não tenho que

accresceiitar ao que já disse na dita minha carta de 13de Julho precedente.

Queira V. Ex. te-la presente.

Fico dando principio ao segundo exemplar das mesmas cartas confor

memente a vontade de V. Ex.,transluzentt: na sua carta de 25 de Julho pas

sado : é porém necessario que V. Ex. inande mais uma folha de papel de

risco para ajuutar as cinco que aqui ha; c c boni prevenir a V. Ex. que a
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excciição do segundo exemplar não será tão breve como eu desejo, 5o a

fraqueza de pernas que me Íicou das dores que acabo de padecer itellus não

cessar logo.

Preveuitlos ficño os meios que aqui ha capazes de favorecer a tliligencia

do tenente-coronel José Simões de Carvalho. quando elle os requerer.

Ainda aqui nâo chegou, nem elle. nem asua voz.

Quanto ao avistar-rue eu com V. Ex. estou firmemente persuadido que

heide ver cumprido este desejo, ou V. Ex. tenha ou não o tempo de pôr

em execução o projecto. que tnodita de penetrar o Amazonas z em todo o

caso espero que V. Ex. me enviará a tempo a vo1. de chamada no modo

imperativo, tirando a do modo subjunctivo, ou condiccioual em que agora

me envia ; e logo que ella chegar me porci a caminho.

Entretanto prometto a V. Ex. perpetuo agradecimento por todo o favor

que se dignou incluir na dita sua carta de 25 de Julho passado, e no aba

timento em que me põe a presumpção de eu ficar talvez occupado nesto

estado fóra da subordinação de V. Ex. me releva muito. e me anima o favor

futuro, que V. Ex. me promette, tanto mais quanto faltando-me um Meca

nas para os serviços futuros, posso estabelecer a confiança em V. Ex. que

se dignou scr o protector dos passados.

Ultimamente para sntisfazerem todas as partes a carta que V Ex. me

escreveu em 25 de Julho passado remetto para ahi dispensado deste ser

viço o solda lo Maximiano Pereira de Brito, da terceira companhia do regi

mento de Macapá por ser uma praça escusada aqui para o que me resta a

fazer em execução das ultimas ordensdeVEx. Peço porém com equidade,que

em consideração do serviço que elle tem feito a minha ordem,o mande servir.

na Capitania do Rio Negro, donde elle sahio commigo. e donde é natural.

Dcos Guarde a V. Ex. Chaves em l' de Setembro de 1800.

lllm. e Exm. Sr. D. Francisco de Souza Coutinho.

De V. Ex. muito attento e revereute subdito Jose' Joaquim Victoria da.

Costa. - Valentim Antonio de Oliveira e Silva. - Conforme, Manoel

José Maria da Costa e Sá.

uoctmtzaro N. 21.

Traitê de pair entre la rcpitblique Française et le Royaume de Portugal

Signe' «Madrid lc 29 de Setembre 1801.

Son Altesse Royale, le prince regentdu Royaume de Portugal et des Al

garves. et le premier consul de la republique Française. au nom du peu

ple Français. également animés du desir de retablir les liaisous de com

merce et d'amitie. qui subsistaicnt entre les deux etats avant la presente

guerre. ont resolu de conclure-un traité de paix, par la mediation de S.

M. C. et ont nome á cet effet pour leurs plenipotentiaires. savoir.

Son Altesse Royale, le prince regent du Royaume do Portugal et des

Algarves, Mr. Cyprien Ribeiro Freire, commendadeur de l'ordre de Christ,

du couseil de Son Altcsse Royale, et son miuistre plenipotcntiaire prés S.
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M. C. et le premier consul de la republique Française, au nom du peuple

Français, le Cetnyen Lucien Bonaparte, les quels plenipotentiaires. après

Fecliange respectif de leurs pleins pouvoirs, Sou couvenus des articles

suivons. '

Article le' ll y aura a’ lavenir et pour toujours paix amitié et bonne

intelligence, entre la republique Française et le Rouyaume de Portugal.

'l‘outes les ‘hostilulét-s cesseront, tant sur terre que sur mer. a compter

de lé change des ratifications du present traité. savoir dans quinze jours

pour le Europe et les mers. qui baignent ses cotes et celles (l'Afrique en

deça de l’Equateur; quarante jours aprés le dit e change pour les pays et

mers dälmerique et dütfrique an de lá de l’Equateur ; et troismois aprés

pour les pays et mers situés a l'Oueste du Caphorn et á l'Esldu Cap de

Bonne Esperance. Toules- les prises faites aprés chacune de ces ep .ques

dans les parages aux quels Elle s'aplique, seront respectivement restituées.

Les prisionniers de guerre seront rendus de part et d'autre, et les rapports

politiques entre les deux puissances, seront retablis sur le même Pied q'ua

vant la guerre.

Article 2e Tous les Ports et Rodes de Portugal en Europe seront fermés

de suit elle demeureront jusq'ua la paix entre la France el Mngleterre,

à tous les vaisseaux anglais de guerre et de commerce; et ces mêmes Ports

et Redes seront ouverts á tous les vaisseaux de guerre et de commerce de

la republique Française et de ses alliés.

Quant aux Ports et llades du Portugal dans les autres parties du monde,

le present article y sera obligatoire dans les termes fixées ci-dessus pour la’

cessation des hostilités.

Article 3e Le Portugal s'engage a ne fournir. pendant le cours de la

present guerre, aux Ennemis de la republique Française et de ses alliés,

aucun secours en Troupes, vaisseaux, armes. munitions de guerre. vivres

ou argent à quelque titre que ce soit. et sous quelque denomination que

œ puisse ‘etre tout acte, engagement ou convention anterieure, qui seraient

contraires au presente article, sont rcvogóes el seront regardées come nuls

et non avenus.

Article 13° Les limites entre les deux Guyannes Portugaise et Française

seront determinées á l'avenir par la rivière Carapanaluba, qui se jette dans

l'Amasoneâ environ un tier de digré de I'Equateur latitude Septentrionale,‘

au dessus du port Macapàœes limites suivront le cours de la rivière jusqu'à

sa source, d'on elles seporteront vers la grand chaîne de montagnes qui fait

lepattage des Eaux: elles suivront les inflexions de cette chaîne jusqu'au

point où elle se rapproche le plus de Rio Branco, vers le deuxieme Degré et

un tiers nord de FEquateur.

Les Indiens des deux Gnyannes, qui dans le cours de la guerre auraient

été enlevés de leurs habitations seront respectivement rendus.

Les Citoyens ou sujets des deux puissances, qui se trouveront compris

dans la nouvelle determination de limites, pourronl reciproquement se re

tirer dans les possessions de leurs etats respectifs. Ils auront aussi la fa

eulté de disposer de leurs biens nneubles, et immeubles, cl cependant l'es<
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paoe de deux aimées à ‘compter de Vécliange dos ratifications. du présent

traité.

Article 5e Il sera négocié entre les deux puissances un traité de com

merce et de navigation. qui fixera définitivement les relations commerciales
entre la France et le Portugal; en attendant. il est convenu: i `

M' Que les communications seront rétablies immédiatement après l'é

change des ratifications, et queles agences et commissariats de commerce

seront de part etdautre remis en possession des droitsjmmunités et pré4

rogatives dont ils jouissaientavant la guerre. '

2e Que les Citoyens et sujets des deux puissances jouiront également et

respectivement dans les états de l'une de l'autre. de tous les droits, dont y

jouissent ceux des nations les plus favorisées.

3e Que les Denrées et marchandises. provenant du sol ou des manufact

tures de chacun des deux états, seront admises réciproquement sans resn

triction et sans pouvoir être assujetties àaucun droit.qui ne frnpperait pas

également sur les denrées et marchandises analogues importées par d'au

tres nations.

be Que les Draps Français pourront de suite être introduits en Portugal

sur le pied des marchandises les plus favorisées. .

Se Qu'au superflu toutes les stipulations relatives au commerce. insérées

dans les précédens traités. et non contraires au traité actuel, seront exécu.

tées provisoirement jusqu'à la conclusionffun traité de commerce définitif.

Article 6e Les ratifications du présent traité de paix‘. seront échangées a

Madrid dans le terme de vingt jours au plus tard.

Fait Double a Madrid le sept vendemiaire an dix de la république Fran

çaise (le vingt neuf Septembre dix huit cent un).—Cypriano RibeiroFreira‘.

(L. S.)-—-Luc1'cn Bonaparte (L.

Declaração que Luciano Bonaparte. embaixador de França, em Madrid

entregou a Cypriano Ribeiro Freire. rninistro plenipotenciario de Portugal

na mesma corte em ofticio dee": de Veudemiaire annodez da republica Fran

ceza (19 de Outubro do 1801) em que se moditicâo as estipulaçôes no nosso

tractado com a França, assiguado em Madrid em 29 de Setembro de 1801.

a respeito dos limites da Guyana, servindo de base a esta declaração o

artigo secreto do tractadu preliminar de paz entre u Inglaterra, e a França,

assignado em Londres em o 1" de Outubro de I801. o dito artigo secreto á

do theor seguinte:

ll est entendu entre les parties contractantes,que par l'article six concer

nant le Portugal, il n'est point mis obstacle. soit aux arrangemeas. qui

ont eu lieu entre les cours de Madrid. et de Lisbonno pour les rectifications

de leurs frontières en Europe, soit à ceuxqui pourront être arrêtés entre

les gouvernemens de France. et de Portugal pour la délimitation de leurs

territoires dans la Guyana, bien entendo, que cette délimitation n'excè«

dera pas celle que a été armée par le traité signé à Badajoz le six Juin

dernier entre les ministres de France. et de Portugal, et communiqué par

le plénipotentiaire français à Londres par sa note du 18 du même mois:

en foi «le quoi nous soussignés plénipotentiaires du premier consul de la

24
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république Française. et de S. M. Britnniquc, en vertu de nos pleins

pouvoirs respectifs, avons signé le présent article préliuiiuaire, nt y avons

fait apposer nos cachets. Fait à Londres Ie 9 Vendvmiaire an dix de la ré

publique Française (P?r Octubre 1801) signé Otto, Huwkesburv Segue n

declaração.

En conformité de cet article. l'effet de l'article six du traité préliminaire

est annullé pour ce qui a rapport aux limites de Ia Guyana, mais aussi

I'eÍI`i.-tde L'article quatre du traité de Madrid est modiíié. En conséquence

le ministre plénipotentiaire soussigné est autorisé à déclarer, comme il le

fait dans In présente, que malgré l'échange des ratifications du traité do

Madrid. les limites de la Guyane seront fixées, comme dans les articles

du trnité de Badajoz, dont Ia teneur suit: _

Article à' «Les limites entre les deuxGuyanes serontdéterminées à l'avo

nir par le 'Riowiratoaryqui se jette dans l'0‹:é.an au desseins du Cap Nord

près de l'lsle Neuve. et de l'lsle de la Pénitence, environs à un degré et

un tiers de latitude Septeutrionnlewes limites-suivront le llio Arawary,

depuis sou embouchure la plus éloignée du Cap Nord. jusqu'à sa source.

et ensuite une ligne droite tirée de cettosource jusq'au Rio Branco vers

l’0uest. n -

Article 5' ‹‹ En conséquence la Rive Septentrionale du Rio Arawary de

puis sa dernière embouchure jusqu'à sn source. et les terres, qui se trou

vent au Nord de Io ligne des limites fixées ci-dessus. appartiendront en

toute souveraineté nu Peuple Français. Lu RiveMéridionale de la dite rivière

à partir de Ia même embouchure, et touts les limites appartieudront à S.

l1. R. La navigation do la rivière dans tout son eours sera commune aux

deux nations-Manuel José Maria da Costa e Sá. n

DOCUMENTO u. 92.

Gazeta Nacional. ou o Monitor Universal n. 259. Samedi 9 Prairial an t0

de Ia république Française.

ANGLETERRE .

122mm le 12 May (29. florral] Parlement Imperial Chambre des Paires

Séance du 10 May (20 flvreal). Portugal.

Lord Holland queixa-sc da indiÍTerença que temos mostrado a respeito

do nossos nlliados na estipulaçäi) das condições da paz: abandonámos

(dir. elle) os interesses da casa deflrange que tantos sacrificios lez por nós.

De que modo nos eondnzimos com PortugaIÍfA julgar bem,é preciso com

parar o tractado de 1797. cuja ractiticação impedimos com o de Badajoz

havido hoje por bom o de 1797, era infinitamente mais vantajoso. Não

ha ueIIe diflerença quanto a mim entre o traclado de Badajoz. e o de Ma

drid; senão no que respeita aos limites da Guyana Franceza (Lord Pellmm

abana á cabeça). Um ƒaual na-tural se abre durante uma parte do anno
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entre o Rio Arawari, e o da America ; e como este canal é navegavcl, os

Franet-zeà em tempo de paz servir-se-liäo delle.parêt fazer um contrabando

vantajoso para si corn a Guyana Portugueza ; e em tempo de guerra farão

passar as suas barcas umhoieirasa: farão muito mal aos Portuguezes, do

srjririêi eu que se apresentasse uma humilde carla a Sua Magestadtnpedindo

lhe mandar uma cópia do tractado assignado em Paris a 10 de Agosto de

1797. entre França e Poz-ttigal, tal qual foi communicado em tempo aos

ministros de Sua Miigestadt-,para ser remettidozi camara: os amigos minis

tros connnetterão grande falta, impedindo a Portugal a raetilicaráo deste

tractado. A elles é que se deve imputar 0 art. 7° do tractado tlefinitivo;

mas aqui rião ha ¡icctisaição a fazer contra os actuues miriistrtis. Elles sub

lnetwrêio-se a grande obra da paz,desde quando entenderão, que a podião

admittir. Se o traetado nao e tão vantajoso quanto se poderia esperar, não

e por isso, que se devem formar queixas contra elles. Fizerão quanto lhes

foi possivel fazer, na deploravel posição em que seus predtscessores mette

rão a sua patria. Dcsejaria tambem. que Sua Magestade fizesse remetter a

camara as cópias de toda a correspondencia, que se estabeleceu entre as

cortes de Londres, e de Lisboa, relativamente ao tractado de Madrid, e ao

de Badajoz.

Lord Pelham, confessa que o objecto é do maior interesse e que merece

ser tornado em consideração quando se discutir o tractado definitivo : mas

creio que devo oppôr-me á emoção do nobre Lord, porquanto seria muito

iiiconveiiiente. ao momento de estarmos em puz com a França publicar

eommunicações conlidenciaes feitas pela côrte de Lisboa n'um tempo em

que se estava em guerra. A delicadeza, e a politica igualmente se oppõe a

Isto mesmo.

L- ml Grenville. eo marque: dc Sligo fallão no mesmo sentido, e a

moção é regeitatla-Mavtocl Jose' zilaria da Costa e Sá.

nocuuearo Ns. 23 e 2h.

lllm. e Exm. Sr.-1°O bergantim Aurora que daqui foi expedido pa

lllaratihão a buscar algum provimento de sal, com que remediar a eonst

nação em que estava todo este estado por falta delle, encontrou no regres;

sobre a costa de Caité,uma galeota Franeeza que o procurou, e indoa seu

bordo um official este pedio ao commandante pratico para vir ao Parápara

onde disse vir destinada `pelo governo de Cayenmeom carta para este, que

trazião dous delegados delle,eomo o bergantitn não tinha senão um pratico,

convierão em navegar em conserva, e entrarão no dia 12 do corrente na

Brihia de Santo Antonio. A

2° Assim que tive esta noticia, mandei ordem ao 'commandante (fo ber

gatitim ¡iara que fundasse ao pó da galeota, e fizesse saber ao seu comtnan

rlame, que qualquer que fosse o ohjerto,a que se dirigisseat querer entrar

devia stijeititr-sc a disposição das leis a respeito das embarcações estran

geiras, ainda de names antigas romo era a lfraiireza prescritemcnte ; que
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portanto rlevia fundear ao pé do forte da barrzapara se fazerem os exames

e averiguaqõtfs cornpotentes, e quizesse receber o refrescmque lho mandei

para ser menos incmutnoda a sua demora. Logo oepois expedi duas lanchas

`ar`tillireiras',` para que aquelle liergztiitim se recolhcsse a descarregar, e de

terminei,qt`|e o cornriiandante-dcllas assim.que cliegassedizesse saber ao da

galeotmque Aera mandado postar ao-'pé della para receber quaesquer cartas,

que qaizésse mandar; e para llie remetter a resposta a bordo, assim como

para' prevenir qualquer desord_em,ou procedlinento improprio da geme das

einbanjatzóes por 'aq uelle lugar passassemem correspondencia ao que espe
Irava houvessede evitar qualquer communicaçño com ellas.

13° Na nianliaa seguintemer-ebi duas cartas dos delegados dozgoverno do

I(Ía_)'ena,qac'elítregimi ao desembargador ouvidor-gcrahqae entao já esta\-a

a partir para satisfazer as obrigações de seu cargo, e voltando o dito-mi

nistrocom os autos origihaes,que V. Ex. achará inclusos, nelles preferi a

sentença cm que declarei proccdcnteo motivo da entrada com as precau

çocsapie determina a ílei. E porque me pareceu opposta a ella, a preta-ação

de faiidear no porto da cidade.mandei na mesma ltarde o-'ajudaiite' de or

dens-a `bordo da galeotrt a escusa-la,e a buscar os feridos delegadosmomo

prete||d¡ño,e requeriao na carta,que me escreverño. _ _

U Da mão delles recebi a do seu governo detlayena. que apresento a

V; Ex. inclusa por cópia, e pedindo-lhes quizessem explicar quaes erão as

'exploraçõefle reconhecimentos la que se propunlião responderao,que pre

teridirio praticos para entrarem no' Rio Carapanatuba; e em' todos os mais
da costa.que daquelle- para baixo lhes era cedida para Iprocurarem-a situação

coíivenierite em queformar um estabelecimentmem consequencia das or

dens,que o seu governo de Cayena tinha recebido do de França. Ponderando

lhes as difliculdailesque a esta pretenção envolvia pelos termos que V. Ex.

verá na resposta que lhe deipor-escripto. lhes disse me liouvessein de com

numicanainda que insistirão emque o rio limitrophe era o dcGarapanatuba,

em que o nosso tractado año havia' ter alteração alguma no da paz com a

-lnglaterraxm que se não tinha recebido as ordens até agora as receberia

riesta conformidade na primeira enibarcaçñmcorno cu insisti em que não

"~__.r¶di_a`_do meu chefe ton|ai'_resoltiçz`|‹› :aceitar-alma que unicamente lhes disse

podia tomar sobre aii|n,e_era aqde que fossem ver se querião a costa de Ara

"*'gr|a|'y,p_ara baixo em conserva doberganlim Auror`‹i_ arrojando-me eu a este

earres_ao7 por me espcratiçar em que S. A. R. o principe regente 'meu augusto

' _an|0 o levaria a bem pclolim de convencer-se por este modo dseu governo

` de Çayeua, e da Franca dasinceridadeo boa fé dos Portuguezos, sabendo

pela rnspecção occulardelleš delegadosque em toda aquella parte da costa

não havia estabaleciíneitto algum nem offensive nem ainda de cultura.

5” Çedirao algunspequenos coacertos,e proniptamento foi no dia seguinte

o constructor a bordo ver o que careciao o que logo .se provèo. Podirão

. tambem 'licençaparaooiuprar algumas redes. «xuias e outras bagatellas

somelhautcsgtle que disstšrão trazer incumbencia da niullier do seugover

pador. que tião fazendo objecto de commercio, náo me apareceu dever

unpctlir. ' `
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6" No dia seguinte tornei a mandar o ajurlame dc ordcnsma embarca

ção ‹lo serviço deste governo, á convidar os ditos delegados para virem

liuscar a respota da carta para o seu governador que V. Ex. achará com as

outras accusatlas por cópia. Vierão, receberão a carta,e tornandoa arear co‹

Irugo se despedirño satisfeitos ao que me parecerne ao que se ve do todas as

outras cartas,que me escreveramqrre tambem apresento a V. Ex. por cópia.

llesta segunda vez trouxerrio os ditos delegados trcs sujoitos,qrie disserão ser

um niedico grande riaturrilista, um matliematico, um engenheiro, e todos

ellos iii‹›str:'irz`i‹›,qiie erão homens de grandes estabelecimentos.

Hoje se fez á véla a referida galcotmcorn o bergantim ern que vai o me‹

lhor pratici›,qiie temos da costa,que éo tenente do regimento de Macapá,

Lazaro Valente Marreiros, o qual me assegi|ra,qiie pouco ou nada podem

ver riaquella costa pela impropriedade da estação chuvosa, além das tor

rivcis pororocas,e correntes de todo 0 anno.

Tudo o mais que podia accrescentane referir a V. Ex. consta da corres

pondencia.que tenho a honra de apresentar a V. Ex. por cópias legaes. e

da mula da despeza que se fez com a galeota.

lteos girarde a V. Ex Pará t7 de Janeiro de 1802.

lllm. e Ex. Sn-Visconde de Atmadia - D. Francísco de Souza Cou

tinho -Conforme, Manoel Jose' Maria da Costa o Sá.

lllm.eExrn. Sr. -PAperiasos Francezes virarão costaszdoi ordem a expe

dir a fragata Perola, ainda que lhe falte alguma carga para abarrotar por

náo ter outra embarcação em que avisar a V. Ex. do que so passa a solicitar

as reacs ordens de S. A. tão promplamente,como se precisa. e V. Ex. verá

pelos officios ns. lt e 5 a que este com as retlexões.que naquelles omitti

para que fossem sem embaraços para se mostrarem.

2" Tu 'o quanto tenho dito em repetidos officios,quasl desde que entrei

neste governo sobre a importancia da conservação das 80 leguas de costa

desde Oyapockzaté Macapá.para se conseguir a deste estado. e a de todo o

BrasiLou ao menos da extensão coinprehendi-la entre oGuanani. e Macapá

como propnz no oflicio n. 208. crn data de '20 de Abril de 1798. agora

me persuado que fica bem corifirmzido pela pressa com que os Francezcs

ainda sem titulo para se apossarem, já procurão reconhecer as situações

mais convenientes para se estabelccerem, como francamente o declararão

os delegados do governo de Cayena. e a carta.que este me escreveu o ve'‹

rilim, o que não me causou novidade nenhuma, e antes ao contrario me

causou zilgiirriõnnão se terem apressado mais. Se o tim deste estabelecimento

fosse o de satisfazer meramente a ambição de possuir aquelle territorio. o

de o por em valor uecupando nelle,gente ociosa de que presentemente creio

ahundará a França, a perda riáo nos seria senâiveLsenão pelo accrcssimo

de podenque arlquirisse a continente Colonia até agora insigniiicarite, mas,

eu sempre annunciei bem diversas,e funestas consequencias, e nos passos

que já observo, e vou referir creio ver, e que V. Ex. reconliccera os qua

são adequados a ¡irocura-las.

3” Eu vejo .apenas pirhlicado o trai-tado viciado no art. ln.

Na isopia rleste :irtigmqire V. Er. me intnnoufiejii determinados os limi
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tes na einboradilra do Rio de Araguarj-zmais remota do Caim do Norte

quando hem so sabe, que não tem senão uma, e que por tal se não deve

considerar um pequeno riacho, que salte ao Sul della, e custa a navegar

nas mesmas rnontarias por estar cheios de páos cuhidos, e ter encontro de

corrente no meio.

Na cópia que remetto do exemplar impresso em Cayenmvejo determina

dos os limites no Rio Carapanatuba, que lira 2 ou 3 leguas distantes de

Macapá para o Norte. 0 mesmo se acha no correio de Londres, e eu não

tenho outro dilferente exeinplanquo o coritradiga.

A dilferonça quanto a extensão de costa,vem a ser de 20 e tantas leguas.

e do centos dellas nos fundos correspondentes. quanto porém as conse

qneneiats que pondcrei, e ha que te1ner,ve|n a ser quasi o mesmo um

que outro. Vejo que no mesmo artigo se diz, que aemboeadura do rio

fura acima do forte Macapa. o que é exacto referindo-se ao Hemisplierio

Boreal. e a dilferontes latitudes nelle, mas referindo-se a corrente do

Amazonasscgundo a phrase vulgar a respeito de situações nas margens

de rios, vem a ser o rnesmo,que deixar pretexto para disputar. e exigir

a wssão do forte de Macapá, querendo deva ser limitrophe o rio.que

deseniboque acima delle, e não o nmneiado no tracta lmpretexto que :dias

se pode cohouestar a falta de conhecimento de local. Pela primeira vez que

se dirigio aqui embarcação Franceza,á sua equipageiii ja trazia escravos

nossos. entre elles forros. e Indios fugidos alguns dos quaes não praticos

com tanta estimação,que da mesa lho fazião os pratos segundo observou. e

me communicou o commaudante do bergantim.pelo que é facil de advi

nhar o motivo do empenho. que fazião aquelles delegados por virem dar

fundo na cidade,e terem livre communicaçâo nella. tanto ou mais eflicaz

mente do que requerião a entrada livre no Carapnnatnbmque era o de

mostrar aquelle espelho aos nossos escravos,e ln‹lios.

lw Sobretudo isto ouvi do delegadtnque é secretario particular do go

vernador de Cayena. ou porque se descuidassc na conversação, ou porque

não entondesse dever fazer inysterio,que Bonapartedogo que se publiczm

a paz com Portugal o fizera expedir para Caycna,onde chegara com 25 dias

de viagem do Porto de l'0rient.com as ordens de que resultou esta sua

commissão. tendo sido mandado á de sollicitardolle um reforço de 700

homens, que se julgava em termos de conseguir. Em taes termos

o que so pode esperar V. Ex o saberá. mas eu não posso julgar outra

cousa se não,quo Bonaparte não tendo conseguido por força de :irmas a

conquista deste paiz,nem pelo tractado a expressa e formal cessão delle se

dispõe a procura-la, ou já pela chicana desarmados que sejâo os lnglezes

na intelligencia de que nem estes tomarão a armar para a rebater. nem

nós a impugnaremosou já pelas sublevaçöesu: fugas dos escravos e lndios

desde que tenhu oestabelccimentmque se propõe fazer para onde os attra

liir pela (rommuniração com os scus,que lhe facilitão todas as situações do

Rio de Calcoene para o Sul, melhor as do Rio de Araguary. e muito ine

llior as de l`.airapanatul›rt.‹›tt de outro qualquer rio arirna de lllarapá se o

conseguircnt donde até licão tlontinatttlo a entrada do Autazontts se rião li



-191

carem absoluto: senhores della, como ficarziõ se lhes cedermn as Illias frofr

teiras o costanpie corre de Carapanatuba para o Norte, e de qualquer uiorlo

nas tristes circumstaiicias no tempo de paz de paralyszirem todo o*t:om

morcio, e rendimento da Alfandega á esta cidade, com a innundaçaio dos

seus contrabandos, e de erigolireui o pequeno resto, que lhes falte assim

que houver guerra ou discussõesLe discordias,que ficão a maio de suscitar

quando lhes convenba.

Infelizmente para se realisartãotriste perspectiva não ha já que contar

por obstaculo se não o que a Inglaterra oppuzor. E de querer que não doi

xará de o oppor se não por necessidade desde que'coubecer não tanto a

perda que fazemos, ou a importancia da acqnisição que fazem os France

zes como o da que ficão em termos de continuar na paz e na guerra, e d‹›s

extraordinarios recursos que lhe facilitará a união dos seus estabelecimen

tos com os dos Hollandezes e Hespanlióes : sendo talvez para evadir esta

opposiçãri e a clausula da integridade destes dominios que não lhes qua

drou nem se servirãoda palavra cessão com ter sido sempre reconhecido

o dominio da coroa de Portugal nas terras ao Sul do Cabo do Norte.

Sobre as Ilhas de que acima fallei occorre ponderar a V. Vx. que a ser

o Iimitropbe o Rio de Araguary, e muito mais ainda a ser o de Carapana

tuba, sendo muitas as que ficão fronteiras a costa cedida, otractado de

nenhuma faz menção. Os Francezes porém póde ter por certo. hão de pre

tender ou todas, ou ao menos as que lhe ficarem fronteiras; das quaes é a

primeira a de Bailique pouco ao Sul da fóz do Araguary. A esta seguem

as mais para o Sul e para o Nascente na fóz do Amazonas, e na frente Sep

tentrional da llha de Joannes. A excepção das de Cavian na e Mexieimia 'onde

ja' temos boas fazendas degado só nas que ficão fronteiras a Macapá fazem

os seus habitantes alguns roçados ; asImais não tem outra importancia

que a do abrigo para a navegação em canôas, ou montarias e a de facili

tar a communicação que encobrem, e que depois de estarem os Francezes

em Araguary por mais guardas e vigins que se ponhzio será inevitavel

assim como o contrabando e a fuga dos escravos e Indios.

7° A observação requerida na costa pelos delegados no districto em que

a permitte por esta vez, creio que não terá clfeito. O pratico que lhes dei

com ser o melhor que temos, assim o assegurou, por não trazerem embar

cações proprias e ser quasi certo não as acharem nossas por ser muito

impropria a estação pela muita praga, muitas chuvas, inundações. cor

rentes violentas, e impetuosidade da pororoca. E' provavel que a qneirão

repelir, se não é mais provavel que pelo pretexto de fixar os limites que

annuucia o governador de Cayena, venhão entrando z em cujo 'caso já V.

Ex. -ve que não hão de entrar até Araguary sómente e que hão de querer

subir até Iao Carapanatnba pois elles não viciarão debalde o art. 15° se as

sim succeder persuado-me V. Ex. terá por certo que não respeitaráõ o di

reito q ue se allegar com palavras, nem o que já alleguei da falta de auto

ridade para pôr em execução o tractado a não verem forças com que se

sustente. Das que esperão da Europa V. Ex. ha de ter noticia primeiro

que eu, mas eu sempre as procurarci haver tomando o pretexto de obse
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quittr rt ntullter do governador com o presenti- de castanhas que me pedio

osobrittbo e eu logo lhe prometti. As que .aqui lentos \'. 11:. sabe. que se

reduzgttt aos dous regimetttos de linha de infantaria que depois de reta

lhados pela fronteira do Rio Branco do alto Rio Negro, do Solimões e do

Rio da llladeiraâtlétn do soccorro que houver de ir áMatto-Grttsso se for pro

ciso, depois de se descontar a guarnição da praça de lllatrattá. e outros

deslocamentos avulsos,c iudispeusaveis para a regularidade do expediente.

a dos fortes da barra deste rio. e os doentes, e presos se reduz o resto a

um tão equeno numero que apenas dá para o serviço diario das guardas

desta ci ado que ficará quasi desguarttecida desde que foi preciso guarne

cer as lanchas artilheiros que temos, o que formão a principal defesa deste

estado.

8» Nestas circumstattcias até chegarem as providencias que espero. V.

Ex. se dignará solicitar de S. A. o principe regente Nosso Senhor parece

me que o ntals conveniente ao seu real serviço é na parto do Norte da llha

de Cavianttapu na Ilha de Bragança,que divide os dous formosos canat-s

ultimamente descobertos da barra do Amazonas (de que por graça de Deos

creio que os Francezes ainda não tem noticial. conservar sómente a divisão

do à lanchas artilheiros quo até agora tem estado na costa, e empregar as

cquipagens em erigir na dita llha de Bragança algum reducto de mera

facltina, mas que ao menos imponha a qualquer embarcação que queira

reconhecer aquelles canaes quando não estiver a divisão presente, ou não

haste. Esta llha fica ao nascente da corda dellas que estão fronteiras a crista

cedida se se ceder até Carapanatuba. A não pretenderem todas as da ton.

do Amazonas, não podem pretender aquella que é de toda a importancia

para segurar a entrada do Amazonas, para observar os movimentos dos

rancezes na costa que se lhes ceder, e qua merecia portanto -ser fortilicado

quanto permittir o terreno que dizem ser alagadiçtt e baixo. Com iguaes

ins se deve manter por ora uma patrulha na ponta do Sul da margem de

Araguary, e outra na llha de Bailique. Na costa de Calcuena para baixo

não menos a faço ser precisa para saltir ao encontro de quaesquer forças

que tragãu. e para lhe fazer as intimações. e protestos que detcrminei ao

commandante da divisão na carta que lhe escrevi em data de t6 do cor

rente, de que nesta occasião remetto a cópia a V. Ex. na collecção de ou

tras e por este meio quando antes se ignore as forças que podem trazer

teremos conhecimento dellas. depois de entrarem para se saber o partido'

que se pode seguir. Isto é o que tico a fazer executar para o que ainda que

mal posso contigo e que a estação das chuvas é excessivamente incom

moda, ø doentia, principalmente em viagens farei os ultimos esforços por

transportar-mo a parte Septcntrional do Marajó ã Macapá sem demora.

9° Não é para omittir a repetição de que de Macapá para cima não temos

um forte em toda a extensão do Amazonas sertão o da fronteira de Tabatinga

confinante com os Hespanltóes; que dos de Gurupá. e Santarém ainda lia

vestígios. dos de Almeirim. ou Pará, e de Obidos. ou Pauxis nenhuns o

que todos existirão quando não havia do Antazotias mais interesse que
dos getteros que se extrahirão dos sertões, ø lnenltuttt dos tnui iutpotttttttes



 

estabelecimentosqiie hoje ha de cujos productos se compõe grande. ou a

inaior parte da exportação de car-rio, além de boas fazendas ‹le gado. e

quando os l1` rancezes estavão 80 leguas distantes dos nossos ultimos esta

belecimentos. Tambem repito.que o meio de induzir os moradores a con

correrem voluntariamente para a despeza da sua rccdificação não valeu.

mas sendo obra de taipa a despeza não pode ser grande. seja porém o que

for, não vejo como se possa escusar pela necessidade de cobrir tão impor

tante estabelecimento. de proteger e segurar a navegação interior impe

dindo as correrias,que no tempo de par. e no de guerra hão de fazer os mais

vizinhos.qne se nos querem metter em casa. a cujos fins. e ao de evitar

as desci-ções. e fugas dos Indios e escravos, será ainda preciso guardar e

fortificar outras situações não menos importantes nas communicações do

Amazonas para a parte Occidental e Meridional da ilha de Joannes. e para

as povoações de Melgaço, e Portel. e destas para todo o interior, e mais

importante parte desta Capitania.

A reedificacão do forte de Santarém. mandei eu pôr em praça. não sei

até agora quanto se pede para se fazer.

Nada porém se fará sem ordem de S. A.,mas no entanto conservo aqui a

escuna e bergantim aprcsados aos contrabandistas Americanos. para se

arrazarem com a artilharia.qtre fica da fragata se for preciso empregando

se por ora a escuna em navegar a frete para o Amazonas.para delles se

supprir a sua despeza, assim como para supprir a do bergautim depois do

desembaraçado da diligencia a que foi. ou seguirá o mesmo destino. ou o

do Maranhão, visto que por outra parte. ainda que os quizesse tnandar só

poderião ir em lastropor não haver carga presentetnente.e ser provavel.

que a não haja tão cedo pela concorrencia de navios que se esperão.

Deos guarde a V. Ex. Pará 22 de Janeiro de 1802.

lllm. e Ex. Sr. visconde de Anadia.--D. Francisco de Souza Coutinho.

-Está conforme, Manoel Joca' Maria da Costa e Sá.

CÓPIA DA CARTA DO GOVERNO DE CAYENA. SOBSCRIPTO.

Agence du gouvernement - à Son Excellence Don Francisco de Souza

Coutinho gouverneurgénéral du Pará ct Rio Negro-Att Pará. Carta.

Liberté.Egalité-Cztyenne le 6 de Nivose em 10 dela république Fran

çaise, une et indivisible-Victor Hugues. agent du gouvernement. délágué

par lea consuls de la république Française á la Guyane-A Sou Excellence

Don Francisco de Souza Coutinho gouverneur général du Pará.

Excellence - J'éxpedie la goëlette de la république la Musette sous les

ordres du Citoyen Eçhancriau enseigne de vaisseau et j`envoye au près

de Votre Excellence les Citoyens Auguste Danmas Oflicier d'lnfanterie.Aide

de Camp et Laurent sous commissaire de marine. l`un est mon ueveuet

l'autre moh secrétaire particulier.

Coriformément aux instructions du gouvernement et à l'article ä duItraité passé entre Son Altesse Royale le prince régent du Royaume du Por

tugal et des Algarves, et le pretnicr consul au nom de la république Fran

ss '
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çaise. ces citoyeiis se rendcnt ziuprès «le Votre Excellence pour que vous

:tyez la honté de leur faire donner des pilotos pratiqnrs pour rcconnallre

les lioux et les explorer, ils sont accompagiiés d'un oflicier du génio et

quelques sarans et artistes : je serais très reconnaissant de ce qne Votre

Excellence voudra bien faire pour ces citoyens recointnandables sous tous

les rapports. _

.Iäespère avoir Vhonneur de saluer Votre Excellence lorsque j'irai pren

dre posscssioti et fixer les limiteszen nttendaxitje la prie de croire queje suis

avec la plus parfaite considération de Votre Excellence --l;e tres humble

et très obéissztnt serviteur. Victor Hugues.

RESPOSTA .

Pará ti de .Ianeiro de 1802. -D. Francisco de SouzêrContinho do

conselho de S. A. lt.. e seu governador e capitão-general no Estado do

Para e ltin Negro-À S. Ex. Victor Ilugnes, agente do governo, delegado

pelos consoles da republica Franceza na Guyana.

lllm. e l-lxm. Sr. -- Depois de se me annunciar a entrado neste rio ‹la

galcola, que V. Ex. expedio, ede se fazerem os exames competentes para

verificar o lim á que se destinava, na conformidade estabelecida pelas leis,

tive a honra de receber hootem a carta, que V. Ex. em data de 6 Niose se

dignou dirigir-mc pelos Srs. officiaes, a~que V. Ex. encarregou a sua en

traga, apenas tinhamos aqui acabado de festejar a grata noticia de estar

felizmente restabelecida a pa1.,entre as duas potencias, e entre todas as belli‹

gerentes com a rnais viva satisfação.

Isto não obstante tenho de participar a V. Ex. que até ao presente não

hei recebido mais orlens, nem instrucções da minha corte, que me auto

risem nem para os reconhecimentos e exploraçõesque V. Ex. requer, nem

tão pouco para fazer cessão, ou demarcação de limites, talvez,ou porque

tude quanto a este respeito fosse ajustado com a França, ficasse sem offeito

pelo art. 6° dos preliminares da paz geral. até nova decisão das cortes no

congresso de Amiens,ou porque o meu successonque todos os dias espero.

haja de ser encarregado de a pôr em exec-ucâmalém de que V. Ex. bem ve

qneé tão pouco tempo decorridmdepois da celebraçãoda paz,que apenas um

unico navio entrou ainda aqui ha cinco dias, que nos trouxea certeza della.

Discorrendo porém,que o verdadeiro objecto das disposições de V. Ex.,

e do seu governo nesta precoce diligencia.seja o de certificar-se de algumas

tlesconliançasqiie tenha das dos Portuguezes na fronteira confinante, e por

outra parte persuadindo-me de que o meu soberano levará a bem, que eu

rocure desvanecer taes rlesconfianças, e com prazer com a vontade de V.

Ex. e do primeiro consul da republica Franceza, quanto desejo no que não

exceda ao meu dever, ousei tomar sobre mim a resoluçfo de permittinque

a referida galeota fosse correr a costa de Araguary para baixo,em conserva

de um bergantim Portuguez, pois por este meio ficará V. Ex. certo,que em ,

toda ella não ha estabelecimento algum de cultura, e menos ainda, de

ititençãe suspeita, que é o fim unico,que me proponho conseguir por esta
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coinlescendeiicia, a que me anima o coriceito de probi dade. que diviso nos

Srs. lliwiâres, que V. Ex. eâizollieu bem corifoirne ao da rectidão, que se

conhece no primeiro consul da republica Francoza, mas nenhuma outra

consequencia. pois V. Ex. sabe que as Observacoes, que houverem de ser

vir para a demarcação dos lirniteshâo de ser feitas por astronomos e por

commissarios legalmorite riomeiados. e autorisados pelos respectivos go

vernos, depois de conferidos, e examinados os titulos das suas respectivas

counnissües.

Permitta V. Ex. eu teriha a honra dizer-lhe,que reconhecendo a nação

Franceza,co|no sempre reconheceu o dominio da coroa de Portugal nas

terras ao Sul do Cabo do Norte, como ainda hu pouco se vio nos arts. 6°

7° 8° do tractadoxle 10 de Agosto de 1797, e consta por todas as cartas,e

transacções, que tem havido entre estes dous governos,depois do tractado

de Utreclit. e ainda em meu telnpodimitando-se as suas pretenções a que

rer disputar-nos a posse das que ficão ao Norte do mesmo Cabo, e entre

elle, eo de Orange. que comprchcudem niais de !t0 leguas de costa, os

Portuguezes com impugnarem esta pretenção já excessivmnunca se servi

rão da posse que conservárão e conserváo, nem a estimárào e estirnão se

não como meio unico de evitar dissensões entre os vassallos de uma eoutra

liação, e de conter os escravos e criminosos. Isto é o que sempre meus

predecessores disserão aos de V. Ex. e é o que se tem visto em todo o

tempo da infeliz guerra que acabou, durante a qual tendo chegado á Colo

Iria, que V. Ex. governa ao mais deploravel estado pela alforria dos negros,

e pela falta de rneios para conter a estes, e para se deferider de inimigos

estranhos, tão longe estiverâo os Portuguezes de inquietar aos Francezes,

que antes a requerimento destes se demorou a nossa llotilha de guarda

costa no Rio do Oyapocknnziis tempo d_o que devera só para impor aquelles

negrospura não tirarem a vida aos que tinhão sido escravos.do que tenho

em meu poder documento legal, de que remetti copia a minha corte. Eni

_ con =equencia bem pode V. Ex. estar persuadido, que tão longe estão os

Portuguezes de se propôrem a fazer estabelecirncritos que sejão suspeitos.

ou de prejuizo a essa Coloriia.que nada mais se propuzerão nunca. nem

outras ordens tive,que as de conservar o que c' pertencente á coroa de Por

t:igal.e a boa harmonia,e tranquillidade com essa Colonia, a que essencial

mente concorreu sempre a entrega recíproca dos escravos, e criminosos

fugidos, que constantemente se observou nesta, a|›ezar de algumas inter

rupgóes da parte dessa,e da obstinaçâo com que desde o auuo de 1795 se

negomsendo este objecto muito mais interessante a decidir. que não foi

nunca o dos limites, para o socego dos habitantes de uma e outra.

A fortuna,que V. Ex. me annunciu pela honra de o ericontragquando

haja de tomar posse das terras cedidas. e lixar os limites dellas, rue per

suado ficará reservada para meu suct-.essor,mas, caso se me proporcione,

esteja V. Ex. persuadido que cheio de satisfação a hei de aproveitar para

expor na sua presençzmpie tenho a honra de ser com a mais perfeita cou

siderâiçêio de V. Ex. o :nais humilde, e obdieiite criado I). Francisco de

Souz-r (Zoruinhv.
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CARTA DOS DELEGADOS D0 GOVERNO DE CAYENA, SOBSCRIPTO.

Á Son Ifxcellencc D. Francisqrte de Souza Coutinho gourernrur general

du Pará et depeudances-Au Pará. Carla.

A Son Excellence Don Francisque de Soutinho gouverneur général du

Parti et dépendances. Excellence. —Nous avons eu l'honneur de remettre

entre vos mains les Dépêches dont le Citoyen Victor ilugues agent du gou

vernement à la Guyane Française nous a chargés et de vous exposer le but

de notre mission dans l'audience que vous avez bien voulu nous accorder

la umt dernière.

Il nous parait difficile de concevoir comment le traité définitif de paix

conclu entre Sa Majesté le prince régent de Portugal et le premier consul

de la république Française, et transmis officiellement par son gouverne

ment à l'agent de la Guynne, lixe entre les possessions respectives des

deux états des limites différentes annoncées dans la copie du dit traité

que vous nous avez fait l'honneur de nous dire vous avoir été envoyé par

votre gouvernementmcnus ne faisons aucun doute que les premi res dépê

ches qu'il vous adressera, ne vous donnent la certitude ceque la rivière de

Carapanatuba ne nous serve de limite et non celle de Aragouary.

Dans cet état de choses, nous devons remercier Votre Excellence de la

promesse qu'elle a bien voulu nous donner de faire connaître au Citoyen

Victor Hugues les motifs qui l'empêchent de permettre que nous explorions

la partie de la Guyane située entre le Carapanatuba et lätravary, jusqu'à

ce que la question élevée sur les limites soit résolue.

En attendant cette époque nous devons profiter de l'autorisation que

Votre Excellence nous a donnée de remonter lfltragoary, et de visiter la

partie Septentrionale de cette rivière: nous vous remercions des facilités

que vous nous avez offertes. en nous donnant pour escorte des hommes

qui connaissentcet corte,etde l'assurance que vousy avez ajoutée d'y trou

ver des pirogues pour les lieux ou notre goélette ne pourait pas mouiller.

Agréez aussi, Excellence, nos remerciemens de l'envoi que vous nous

avez fait d'un constructeur de votre port pour la légère réparation dont

notre goélette a besoin; nous pensons qu'elle sera prête à faire voile après

demain, et en profitant des offres honnêtes que Votre Excellence nous a

faites, nous lui demanderons un peu de riz pour les rafraîchissements de

notre équipage.

Nous joindrons à cette demande si vous ne la jugez pas indiscrète, et si

les lois du pays le permettent, celle d'un peu de salsepareille et quel

ques bouteiles d'huile de Copahu. pour notre hospital de Cayene, qui se

trouve dans un denûment absolu de ces objets médicinaux.

Nous sommes avec respect De Votre Excellence, les très humbles et

très obeissants serviteurs. Les Délégués de l'Agent du gouvernement

Français à la Guyane. Laurent. Daumas,0flicier d'infanterie aide de Camp.

Au Golfe du Pará le Zi Nivose an 10 (li Janvier de 1802).
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Srs. Lanrente,e Daumas delegados do governo de Cayena. Depois de me

ter dado toda a pressa, e iiiuito iniiis.que perniitteiii as leis para ter a sa

tisfação, que consegui de ver os senhores delegados do governo de Cuyena,

e de receber a carta que me entregiirão. agora tenho o gosto de pedir-flies,

queiríio dar-se ao inconiiiiodo de voltarem a esta casa, onde espero eu

tregar-lhes 'a resposta.

Nesta repito o inesmo que lhes communiquei, e é que não tenho ordem

nem instrucção alguma da iiiiiilia corte, sobre determinacãio de limites,

iieiii posso einpeiiliar-riie em discussão a tal respeito, nem quando me

enipeiiliasse, ella poderia ter validade.

Aquella falta de ordensyoii de instrucções nada tem de novidade, pois é

bem constante,qiie o art. 6° do tractado preliminar da pa1. geral. veio de

rogar qualquer outro aiiterior até a decisão das cortes no congresso de

Amieiis, por tractado definitivo, e do que quer que seja e conveiicione, é

mais qiie provavel se reserve a execução para seu Successor, que está a

chegar, além de que é tão pouco o tempo decorrido depois daquelles pre

liminares, que a certem delles apenas a temos a cinco, ou seis dias pelo

unico navio, que tem entrado aqui.

Toda a exploração feita sem commissarios nomeiados pelas respectivas

cortes, sem serem os titulos de suas nomeiações combinados, examinados e

liavidos por legaes, e expedidos em devida forma e sem concurreiicia

dos de uma e outra parte,lica em pura perda,oii de mera curiosidade, que

portantmsó é livre fazer oiide lia posse e dominio. S. Ex. o Sr. Agente por

certo iião lia de ter por nova esta opinião, eportanto, persuadio-me que o

:eu verdadeiro objecto é o de certificar-se dealgumas desconlianças em que

esteja, tomo .=‹_›bre mim, como disse aos senhores delegados a resolução

de permittir-lhes que vcjão toda a costa de Araguary para baixo. queé

como disse o que tenho por noticia que se ajustasse por limitrophe aiites

dos preliminares da paz geral, e ainda se quizerem os rios que nella des

aguao, supposto que, parece seria bastante a certeza que lhes dei de não

[niver em toda ella estabelecimento algum dos Portuguezes, menos que

tudo presidio ou forte, sendo o unico motivo de einpenhar-me na res

ponsabilidade em que fico na presença do meu augusto soberano pela

dita resolução o de qiierer desvanecer toda e qualquer suspeita que haja

a que parece não ficava lugar depois de se ter visto que as forças dos

Portugiiezes em liigar de commetterem hostilidades servirão no Rio

Oyapock para defender as vidas dos seus habitantes da fermidade dos que

tinhão sido seus escravos. quando em Cayena nem havia meios para os

conter, e ainda nicnos para os repellir inimigos estranhos, depois de se

ver que nunca na fronteira tiverão outro destino. que o de pri-renir as

que se viessem commetter dentro destes dominios, e evitar as fugas, e as

desordens dos escraivos e criminosos.

0 licrgziiitiiii .lurora dove ncompniihai' a galcota sc os scnliores dele
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¡zados insistirem ezn fazer a referida viagem pela costa antes ‹le se reco

lherein. t) seu commandaiite leva as ordens e providencias. que parecerão

tiecesâarias na confiança da boa fé e ainizade que felizmente subsiste entre

as duas nações, mas em termos que della senão possa deduzir direito

nem para demora, nem para se repetir seio ulteriores ordens das res

pectivas cortes, que decidão o que se deva praticar.

Finalmente. eu não sei que melhor prova possa dar de boa fé, since

ridflrle e amizade, que a ha de ter. Eu mesmo querendo pessoalmente

expor aos senhores delegados tudo quanto fica referido acima, e lhes com

muniquei de palavra sem intervenção de delegados que deveria ter no

meiudo para este tim.

Na remessa dos generos que pedem na sua carta da data de hontem verão

os seribores delegados continuado o meu constante desejo de prevenir os

seus, e da estimação com que sou seu muito attento e reverente criado.

--l). Francisco de Souza Coulinho.-l`ará, tö de Janeiro de 1802.

ORDEM PARA O 1° TENENTE DE MAR COMMANDANTE DO BEBGANTIM AURORA.

No bergantiui Aurora que Vm. commanda sahirá Vm. desta cidade

acompanhando a escuna franceza. Ffirá toda a força de vela a procurar

pelo rumo do Norte ou mais proximos a elle o parallelo de um gráo e meio

de latitude Norte. pelo qual irá procurar a costa Septentrionzil destes domi

nios que fará por reconhecer para se aproximar á boca de Araguary,

abaixo da qual dará fundo na situação, que achar mais conveniente para

segurança do dito liergantiiii, em modo que não corra perigo-na demora.

A que houver de ter será unica e inteiramente dependente da que tiver

aquella escuna que veio destinada pelo governo de Cayena para fazer

diflerentes reconhei-imentos e explorações na costa que Vm. permittirá

debaixo das condições seguirites :

i' Que não passaráõ da boca de Araguary para cima por caso nenhum ;

2' que não saltaráõ na terra da sua margem llleridional; 3' que de toda e

qualquer observação que facão não resultará prejuizo, ncm direito algum

aos que tem a coroa de Portugal a costa e terras em que se lhe perinitte a

entrada e á posse que conserva dellas: b' que a nenhuma outra cinbar

tação franceza se permittirá a entrada ou demora. ou concorrencia naquel

les reconhecimentos, pois até a decisão da paz definitiva, e até receber

ordem de Sua Alteza em contrario, se deve manter illesa a posse em que

está de toda a costa até Cabo de Orange, e prohibiqão de nella portareiii

einbarcações estrangeiras; ä' de que nellas se cmpregará o menos tenipo

possivel, e quanto baste para ficarem certos que em toda a costa não ha

estabelecimento algum de cultura, nem de suspeita aviação Franceza z 6'

de que serão acompanhados do tenente Lazaro Valente Marreiros para

exigir a observância de todo o referido.

Nesta intelligencia logo que chegue a iridieada situação, e tiver fun

deado assiin que quizerein saltar as embarcações para fazer as sua* obser

vações, Vm. lhes intiinará estas confliçúrs, c que lhe asóigncan termo, ein



¬-- 199 -

que se obriguem ao cumprimento dellas assignamlo. o qual maudará

arompaulial-os pelo referido tenente recommeudaiido-llies a possivel bru

vidade. 'Findas que sejão \`m. procurará por bons modos despedir a re

fcrida escuna, e depois que tiver partido se conservará em corso irão pas

sando de Cabo de. Orange para baixo. e quando a tiver perdido de vista se

recolhera a este parto. prevenindo 0 commandante das latichas artilheiras

da sua retirada.

Ao dito cominandante escrevi eu a carta de que achará copia para que

se entenda com elle para se prover de mantimentos e do mais que precise.

e para que se couscrve em termos de impedir a entrada a qualquer outra

etnbarcação, usando primeiro os Icrmos de paz. e depois os da força em

ultimo extremo, rnas de modo que se possa justificar a razão de tal pro

cedimento. Ao governo de Macapa escrevi tambein, e de que achará á

cópia para sua iritelligencia.

Deus guarde a Vm. Para, li de Janeiro de 18021-1). Francisco de

Souza Coutinho-Sr. José Joaquim da Silca.

ORDEM PARA O ALFERES COMMANDANTE DAS LANCIIAS ARTILIIEIIKAS NA

FRONTEIRA.

Desta rridade parte o hergantim Aurora. de que é commandante o 1°

tenente de mar José Joaquim da Silva acompanhando uma galeota Fran

cezrt a que tenho perrnettido fazer algumas observações na costa da boca

de Araguary para baixo. segundo o mesmo commandante lhe deverá fazer

constar niostrando-lhe as ordens que recebeu minhas. E para que nem

entre outra embarcação Franceza debaixo de pretexto nenhum, nem aquel

la se demore mais tempo que o preciso, para verem que não ha na dita

costa estabelecimento algum nosso. passará Vm. a postar-se ou em Cas

sipure. ou em Quanany. onde for .emlim mais conveniente para preencher

o referido tim. e quando se retirar aquelle galeota depois que tiver pas

sado para baixo do Cabo de Orange voltará para a sua posição. conser

vando por ora a posse em que estamos de toda a costa emquanto se não

receber ordem em contrario. Em caso de encontro com embarcações Frau

cezas. antes de risar ‹la força para as fazer despejar deve Vm. fazer saber

aos seus commandantes que a coroa de Portugal esta em paz com a França.

que elles não a devem perturbar entrando em terras da mesma coroa. de

-que está de posse. e na qual se deve conservar até novas ordens rlas duas

cortes; que portanto devem sahir, e que quando não salão ficarão respon

saveis. como perturbadores da paz das consequencias que resultarem. O

que Vm. praticará nesta conformidade. e ainda que venhão com o pretexto

de trazer viveres ou cartas para os da galeota, Vm. rnandará receber tudo

em embarcação nossa. e renietler á ordem do commandante do bergantim

para lhes ser entregue tudo quanto se receber. guardando o maior escru

pulo ua fidtxlitlade da entrega.

Logo que for esta cutrcgiie seguirá viagem, a postar-se :ibaixo da boca
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de Arasiiiziry, onde possa ser procurado pelo comniandante. do lierganliin

Aur‹›ra,para se cominunicarem.

llens guarde a Vin. Para. 14 de Janeiro de 1802.-D. Francisco de

Souza Coutinho-Sr. Joaquim Manoel Pereira Pinto.

man PARA 0 oovEaN/tboa or: MACAPÁ.

Remetto a Vm. cópia das ordens.qne na data ‹lesta expeço ao comman

dante do bergantini Aurora, e ao das lanchas artillieiras,para que Iique na

intelligencia do que contém, e as faça executar.

Deus guarde a Vm. Pará. il» de .laneiro de l802.-D. Francisco de

Souza Coutinho.-Sr. Manoel Gonçalves Maninea.

CARTA PARA O CAPITÃO COMMANDANTE EM CHAVES.

Faça Vm. procurar o alferes Joaquim Manoel Pereira Pinto, ou quem

estiver commandando as lanchas artilheiras para entregar-lhe a carta in

clusa com a maior recomrnendaçáo do portador na brevidade da entrega.

que fará constar por recibo que me haverá de remetler. O mesmo prati

cará com a que vai dirigida para Macapá.

Deos guardea Vm. Pará li de Janeiro de 1802-D. Francisco de

Souza Coutinho-Sr. .Manoel Carlos Gemaque.

CARTA PARA 0 Í° TENENTE DE MAR COMDIANDANTE D0 BERGANTIM AURORA

Fique \"m. entendendmque a permissão de entrar nos rins da costa é só

para os dons delegados do governo da França. e em eniharcaçño nossa.

com geme nossa, e não para os engenheirosmu outros ofliciaesquaesqner

que sejão. pois o fim da dita permissão é unicamente,para que vejãmque

na dita costa não ha nem houve até ao presente estabelecimento algum dos

~Portuguezes,qiie os possa offender, nem ainda mesmo de cultura, e não

para fazerem observações, porque essas para se fazerem em terras de que

estamos dc posse, é preciso ordem de Sua Alleza. 0 que Vm. nesta con

formidade executará por todos os termos de civilidade, e cortezia.sem os

aggravar, a cujo lim só lhes fará esta declaração quando succcdzuqiie os

taes delegados queirâo levar os outros para terra,ou gente sua a excepção

de quem os sirva.

Deus guarde a Vin. Pará, 15 de Janeiro de 1802.-D. Francisco de

Souza Coulínho.-.S`r. Jose' Joaquim da Silva.

OIITRA CARTA PARA 0 MESMO COIIMANDANTE.

Torno a repetir nesta a Vm. a mais elficaz recommcndação de que pm

cure executar as ordens que tem. e as instrucçóes verbaes.qne lhe dei para

intalligencia dellas. de modo, que se não escandalisein os delegados do

governo de (Íaycna, ainda que lenha mais alguma condcsccndcnciznqiii' a
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que lhe determinei. como não seja em subir para cima de Araguary. Tam

bem quero dizer-lhe que fuja de toda a oecasião de entrar em questões, e

se acaso `viereni de Cayena com forças, e queirão com ellas entrar nessa

costa até Araguary, não se lhe porá mais impedimento, que o das expres

sões determinadas ao commandante da divisão das lanchas, mas de Ara

guary para cima, se deve oppôr a força da artilharia, em todo o caso ob

servar os seus inovimentos e disposições. para dar partes continuadas, e

successivas das que praticarem.

Aos ditos delegados deve Vm. mandar dizer depois, que fundear an pé

da galeota, que não espera senão que se faça a véla para seguir viagem. a

acompanhal-a para que principie hoje, se o seu pratico se atrever a nave

gar de noite com o luar é muito conveniente, que o faça por motivo do

aproveitar o terral. Ao commandante das lanchas artilheiras fará entregar

a inclusa, que vai a sello volante para sua intelligencia.

Deos guarde a Vm. Pará, 16 de Janeiro de l802.-D. Francisco de

Souza Coutinho-Sr. José Joaquim da Silva.

CARTA PARA 0 ALFERES COMMANDANTE DAS LANCHAS ARTILÍIEIRAS NA FRONTEIRA.

Não obstante a ordem que expedi a Vm. na data de ante-hontem 1h do

corrente. fique Vin. de accordzi que se os Francezes vierem de Cayena

com forças, e com pertinacia, á entrar nesta costa, sem obedecerem as in

timações que na dita carta ordenei-llies liouvesse de fazer, nem por isso

usará Vm. da força. salvo se quizerein passar para cima de Araguary, o

que debaixo de nenhum pretexto deve oonsentir. mas sómente fará um

protesto. em que declare ter feito as referidas intimações, e que por não

ter ordem para usar da força o não faz, mas protesta que da sua entrada

não resultará prejuizo á corôa de Portugal, do direito eposse, que tem

naquella costa. e a satisfação que exigir por um procedimento opposto a

razão, e justiça, de que dará parte circumstanciada, ficaudo emtanto em

observação dos seus movimentos e disposições, para as dar suecessiva e

continuamente do que se for seguindo. O que Vm. executará, e fara' exe

cutar pelos que estiverem debaixo do seu commando.

Deos guarde a Vm. Pará, t6 de Janeiro de 1802.-D. Francisco da

Souza Coutinho-Sr. Joaquim Manoel Pereira Pinto.

P. S. Sobrevindo algum incidente imprevisto, que faça preciso o re

gresso Ido bergantim, Vm. receberá a seu bordo o tenente Lazaro Valente.

e continuará a executar as ordens que com o dito bergautim se devião

executar.

CARTA DOS DELEGADOS DO GOVERNO DE CAYENA, SOBSCRIPTO.

Á Son Excellence Dom Francisco de Souza Coutinho gouvcrncur général

du Pará et de'pendances.-Au Pará. Carta.

A Son Excellence Dom Francisco de Souza Coutinho gouverneur général

du Para et dépendances.

2G



Excollen‹-c.-Noiis avons fait aujourdhui les préparatifs de notre dé

purt etdeuiain nous mettrons à la voile aussitõt que la mer permettra, c'est

a-dire vers les dix lieurus.

Nous avons en ce moment a remplir un devoir dont nous nous acquittons

avec uu plaisir bien vil: c'est de prier votre Excellence de vouloir bien

agrét-.r le témoignage de notre reconnaiissance pour l'acceuil allable que

HOUS ¡WUIIS refu delle: nous nous emprcsserons d'en rendre comple au chef

du ¡zouverriement de Caycne, qui nous a délégué vcrs votre Excellence et

nous ne craignuns pas de vous assurer en son nom. qu'il sèstimerait hou

reux detrouver l'‹›ccasion de vous eu ténioigiicr toute sa gratitude.

Pour répondre a Ia lettre en date d'hier dont votre Excellence nous avions

en Yhonneur de lui adresser Ia veille. nous vous avons déjà déclaré. que

lc voyage que nous allions faire sur les cõtes de llragouary, avec l'auto

risation de votre Excellenceme peut être considèré sous aucun rapport, que

conie une mesure préparatoire et étrangère au prétentions respectivos de

nous deux gouvernemens.

Nous cruyons dcvoir vous prevenir que domain a neul heurcs, moment

do notre dópart. nous aurons Yhonneur de salver de vingt et un coups de

canon lc pavillon de Sa Majesté le Prince Régent de Portugal.

Nous somines avec respect. de Votre Excellence, les très humbles et très

oliéissants serviteurs. Les délégués de Hgent du gouvernement Français

a la Guyana-Laurent Daumas au Golfe du Para le vingt six Nivose ati

10 (to dc .Ianvier 1802).

RESPOSTA .

Srs. Laurent e Daumas delegados de S. Ex. o Sr. agente do governo

Franccz na Guyana-Para ficar convencido da bondade que os senhores

delegados por S. Ex. o Sr. agente do governo na Guyana quizerão praticar

comigo não era preciso a ultima prova que acabo de receber nas bexiigrias

expressões da carta que me dirigirão na data desta, tendo recebido tantas

outras que me deixão não só penctrado do mais vivo reconhecimento. mas

muito sentido de não ter podido estender as demonstrações delle quanto

desejava. até para gozar e instruir-me com a vastidão dc seus conheci

lnentos.

Fico certo, que os procedimentos dos senhores delegados na viagem

que querem fazer pela costa de Araguary para baixo, serão conformes á

boa liarmonia subsistente entre as duas nações e a condescendencia a que

me arrojo nesta confiança, e para o fim de se desvanecer toda a suspeita

que se tivesse inculcado ao seu governo.

_ Recebo muito prazer com a noticia de quererem salvar a bandeira do

S. A. R. o principe regente meu augusto amo, em prova do que tenho

ordenado se corresponda com igual numero de tiros a da Republica Fran

reza do castello e baterias desta capital, para que seja evidente a satisfação

em que estamos pelo restabelecimento da paz e sincera amizade entre as
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duas nações, e a que em particular me resulta de protestar que som-Srs.

Laurent Damnas delegados de S. Ex. n Sr. agente do governo France: na

Guyana-D. Francisco de Souza Coutinho.

PORTARIA PARA O CAPITÃO COMMANDANTE DO FORTE DA BARBA.

Ainda que a galeota Franceza amanhãa salve com 21 tiros, como se me

participou,o forte da Barra min responda a esta salva, apezar da ordem

que lhe mandei expedirhnje, pois á dita salva se ha de responder das ba

terias da cidade. mas se depois della der oiitrânou outras do forte da Barra

se lhes responderá tiro por tiro, havendo todo o cuidado em os contar

para evitar enganos.

O que tudo o capitão commandante do mesmo forte fará executar. Pa

lacio, 16 de Janeiro de IBOí-Estava a rubrica de S. Ex.

CARTA DE S. EX. PARA NR. DAUHAS.

Mr. Ayant pu me procurer quelques objets de ccux ‹le ce pays que j'ai

cru agréables à Son Excellence M.” liugues j'ai pris la liberté de les faire

empaqueter sous son adrcssc. .le vous prie s'il est possible de les lui pré

senter avec les excuses que pourra cxiger cette liherté, et Vassuraricc de

mor; respect le plus profond. .le vous fais bien des complimens et à votre

aimaI›le compagnon Mr. Laurent, et en vous souhaitant le plus lieureiix

voyage suis à jamais. Votre très affectionné et très obéissaut servitcur.-,D.

Francisco de Souza Cotttinlto.

Pará, lc 6 .Ianvier 1802.

RESPOSTA D0 DITO A CARTA ACIMA, SOBQCRIPTQ.

A Son Excellence Don Francisco de Souza Caminho gouvcr-neur géné

ral du Pará ct dépmdanccsn-Au Pará. Carta.

A Son Excellence Dom Francisco de Souza Coutinho gouverneur général

du Pará et dependanccs.

Excellence-Je viens de revoir la lettre que vous m'ave1. fait l'hon

neur de m'ecrire et jai reçu les trois paquets que Votre Excellence envoyo

à .'ll."° Hugues j'aurai l'honneur de les lui prósenter de votre part en lui

donnant connaissance de la lettre que vous avez_ bien voulu m'ecrire à ce

sujet.

lllr. Laurent et moi sommes très sensiblo aux temoignages d'estime

dont vous nous faites part dans votre lettre. Veuillez me croire avec le plus

profnnd respect dc Votre Excellence, le très humble et tres olioissant scr

viteur. llatunas. - Au Golfe du Pará, 27 Nivose an 10 (t6 .lan

vier 1802).
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cama nos nELEc/mos no covsaxo na carisma, sonscnrrro.

ASon Excellence D. Francisco de Souza Coutinho gouverneur general

du Pará et dépcndances.-Au Pará. Carta.

A Son Excellence Dom Francisco de Souza Coutinho géuéral du Pará et

dépendiinces. .

Excellence Nous avons Vhonneur de vous accuser la réception de la

réponse que votre I-lxrellerice a bien voulu faire à notre lettre datée d'liier.

Nous rccevons river: sensibilitá les nouveaux témoignages qu'elle nous

dnnne de son estime et nous la prionsd`en recevoirnos remerciemens avec

nos derniers adienx.

Nous sommes avec respecL-De V‹›tre Excellence. Les très humbles ct

très obéissans scrviteiirs. Les délégués de l'Agent du gouverneinent à la

Guyana-Laurent Daumas. Au Golfe du Pará, le 27 Nivose an t0 de Ia

République (t7 ‹le .lanvicr de 1802).- Valerztiin Antonio de Oliveira e

Silca-Conforme, Manoel Jose' Maria da Costa e Sá.

CÓPIA DA CONTA QUE DIRIGIO A S. EX. O DR. DESEMBARGADOR OUVIDOR GERAL.

CDH A DOS AUTOS DA DILIGESCIA QUE PRATICOU A BORDO DA ESCUNA FRANCEZA

tt LA MUSETTE, » E DA SENTENÇA D0 MESMO EXM. SK. NELLA PROFERIDA.

lllm. e Exm. SL-Pclos mitos, que tenho a honra de apresentar a V.

Ex. é constante, que a escunn France-za denominada zllusetlc capitão Ecuan

criau sahio de Cayena aos 28 de Dezembro proximo com destino para

este portma cujo bordo vem dous coinmissarios do governo Francez,chama

dos os cidadãos Daumase Laurent dirigidos a V. Ex , e a estes aggregados

tres passageiros que presumo serem engenheiros e naturalistas, cuja com

missão me não disserão nem instei pela declaração, mas sómente me

apresentarão a minha requisição uma carta com o sobscripto para V. Ex.,

que disserño ser do agente do governo de Caycna, e pelo § da carta de

ordens n. 3, de algum modo se verifica esta nsserção.

Achão-se rnontidas na mesma embarcaçêio 6 peças defcalibre 6; um

destacamento que se compõem de 1 sargento e ll soldados, e 27 pessoas

de cquipagem comprehendidos marinheiros, moços, e grumeies.

V. Ex. inandará o que for servido.

Pará, t3 de Janeiro de 1802.-O ouvidor geral, Francisco Tavares de

Almeida.

PAaÀ ISOí-Auro/¡ÇÃO no orncio no luar. r. axu. sa. GENERAL, r. matas

nos cornnssaaios Francezes. '

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e

dous annos,aos treze dias do mez de Janeiro do dito anno, nesta cidade do

Pará, antoei o olficio e cartas,que se seguem, de que fiz este autoamento,

c eu José Damaso Alvares liandeira, que o escrevi.

itcha-sc neste rio uma embarcação que se diz ser Franceza, e que vem
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dc Caycna em serviço com dous commissarios. E' preciso na maré de

niariliaa cedo que Vin. passe a bordo fazer as avcriguações que determinão

as leis. e constando ser verdade o referido me fara Vm. prompto aviso para

mandar embarcações a buscar os ditos commissarios excusando a demora

com a formalidade das leis que e preciso observar e pela ignorancia ein

que estou até ao presente ‹la realidade do seu destino fazendo ao mesmo

tempo coinprclieiider-llies que os termos que se praticrio corn elles são os

que as leis inandão praticar com as nações arnigas e alliadas.

Deos Guarde a Vin. Palacio 12 dc Janeiro de 1802-D. Francisco de

Souza Coutinho-Sr. Dr deseinbargador ouvidor geral.

P. S. Advirto que o capitão lllaimel de Abreu tem ordem de estar ao

pé da einbarcação com duas lanchas para impedir qualquer cornmunicação

e delle póde haver o auxilio que precisar.

AUTO DE DILIGENCIA A QUE SE PBOCE DEU A BORDO DA ESCIÍNA MUSETTE.

Anno do Nascimento Nosso Senhor Jesus Cliristo de mil oitocentos o

dous rumos, aos treze dias do mez de Janeiro do dito anno a bordo da es

cuna la Illuselte onde veio o desembargador Francisco Tavares de Almeida

ouvidor geral da Capitania do Pará, comigo escrivão de seu cargo,e logo

que entrou na dita embarcação fez saber pelo iriterpreto o capitão Dionisio

de Freitas e Vasconcellos ao capitão della e commissarios do governo Fran

cez na forma das leis constitutivas desta Colonia pertencente a S. A. R. o

principe regente de Portugal não podia ser admittida einbarcação alguma

estrangeira senão depois de qualificar justos motivos que legalisem o desti

no de demandar os respectivos portos, e que em execurgão das ditas or

dens régias elle ministro vinha encarregado da sua execução e do lllm. e

Exm. Sr. governador e capitão-general deste estado que particularmente

lhe determinou que procedesse sómente na diligencia precisa para haver

conhecimento necessario da realidade do seu destino declarado nas cartas,

folhas e folhas protestando não alterar as averiguaçoes que em tal caso se

costumão proceder ainda com as nações amigas e alliadas, qual se conhece

actualmente a republica Franceza pelas noticias proximamente recebidas,

pela paz firmada entre estas potenciais, e na iiitelligencia do referido o ca

pitão e commissarios se prestárão do boa vontade a pretendida diligencia

declarando que se sujcitávão as leis do paiz em que estavão, e que de ne

nhum modo podião estranhar a execução dellas o mesmo ministro conti

nuou pela maneira seguinte e em principio de diligencia mandou fazer este

auto que assignou comigo o interprete e eu José Damaso Alvares Ban

deira que o escrevi, e assignei.-Taoares.-Dionysio de Ffeitas Vascon

celloa-Jose' Damaso Alvares Bandeira.

Aos t3 dias do mez de Janeiro de 1802 annos, a bordo da enibarcação

denominada Museus onde veio o desembargador ouvidor geral Francisco

Tavares de Almeida comigo escrivão de seu cargo para o fim de proceder

á diligencia determinada pelo Exm. Sr. governador e capitão general no

officio lirmado em 12 deste mez, e sendo presente o capitão da mesma
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embarczição chama‹lo o cidadão Ecuancriair, foi interrogado pelo dito mi

nistro donde havia sahido, quando com que destino, os passageiros que

trazia, a artilharia que tinha montada e a guarnição militar, e debaixo de

juramento que lhe foi defferido, declarou que sahira do porto de tlayena

aos 28 de Dezembro proximo expedido pelo agente do governo da republica

Franceza com o destino para o porto do Pará debaixo das ordens dos cida

dões Daumas, tenente de infantaria e .ajudante de campo, e Lourenço corn

missario da marinha, como fazia certo pelo passaporte que apresentava, e

que vai appenso no numero primeiro. eque além dos ditos dous comunis

sarios, tem mais a seu bordo tres passageiros da mesma nação que vem

aggregados a elles, c que tem montados 6 canhões de calibre 6. que a

guarnição da embarcação se compõe de 1 sargento e fl soldados como se

faz menção no passaporte n. 2 e com 27 pessoas de equipagem compre

hendidos marinheiros. moços. e grumetes. E para constar mandou o mes

mo ministro, dito capitão, e o interprete Dionysio de Freitas Vasconcel

los a quem foi dellerido o juramento, ao qual sendo tambem mostrado o

livro da derrota achou ser verdadeiro o declarado na parte respectiva, cujo

livro tambem vai appenso e notado, com o n. 3 e dou fé. e eu José

llamaso Alvares Bandeira que o escrevL-Tavares- Ecuancríau-Dio

nysío de Freitas Vasconcellos.

Certifico que examinando a embarcação achei sómente as peças declara

das neste termo de que dou fé, dia, mez, anno retro .lose Damaso Alvares

Bandeira. E logo continuou o mesmo ministro a inquirir as pessoas seguin

tes: Daumas cidadão natural de Marselha tenente de infantaria e ajudante

de campo de idade de 22 annos. testemunhajurada aos Santos Evangelhos.

E perguntado por quem foi mandado a este porto. e com que objecto;

respondeu que elle foi mandado juntamente com o cidadão Lourenço pelo

agente do governo da Guyana Franceza com destino ao porto do Para en

carregados de entregar a S. Ex. o Sr. governador desta Capitania uma

carta do dito agente que sendo presente, o mesmo ministro mandou copiar

o sobscripto, e é da maneira seguinte:

a Agence du gouvernement à Son Excellence, Dom Francisco de Souza

Coutinho gouverneur général du Pará et Rio Negro ou Pará, e para

certeza de que vinhão autorisados para o dito fim foi presente o § de uma

carta de ordens. que a requisição do mesmo ministro copiou fielmente o

mandou appensar com o n. 3" e como mais não disse assignou com o

mesmo ministro e interprete, e eu José Damaso Alvares Bandeira que o

escrevi. - Tavares. - Daumas oflicier d'infanterie, aide de camp. -

Dionysio de Freitas Vasconcellos.

0 cidadão Lourenço da Martinica commissario da marinha, solteiro,

idade de 33 armos testemunha jurada aos Santos Evangelhos. c prometteu

dizer a verdade.

E perguntado do mesmo modo que o antecedente deu identicas respos

ta s, e mais não :disse e assignou com o ministro c interpreteJosé Damaso

Alvares Bandeira, que o escrevi. - Tavares. - Lattrcut cummissairc de

m arine-Dionysio de Freitas Vasconcellos.
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Cidadão Chaivallier official engenheiro naturalista aggregado aos antece

dentes. natural de Versalhes. solteiro de 22 annos. testemunha jurada aos

Santos Evangelhos. e prometteu dizer a verdade.

E perguntado donde saliio. donde vinha. com que destino. se havia

encontrado alguma embarcação, e aonde lhe appareceu o brigue Portuguez

com que demandárão este porto. respondeu que sahio de Cayena no mez

de Dezembro proximo, com destino para o Pará, e que nesta derrota não

encontrarão embarcação alguma a excepção do brigue Portufzuezm que se

ajuntárão além das Salinas vindo em sua conserva a demandar o por todo

Pará para se preencher a commissão das antecedentes, e mais não disse e

assignou com o ministro, e o interprete, e eu José Damaso Alvares Bandeira

que o escrevi.-Tavares.-Cheqallier.-Díonysio de Freitas Vasconcel

Ios.-E fiz conclusos. Jose' Damaso Alvares Bandeira que o escrevi.

ltemettão-se estes autos ao Illm. e Exm. Sr. general do estado ticando

traslado. Pará 13 de Janeiro de t802.-l€ranci:co Tavares de Almeida.

Vistos estes autos e documentos juntos julgo procedente o motivo da

entrada da embarcação Franceza de que se tracta nelles, para sahir porém

allectuada que seja a entrega das cartas, observando-se as disposições da

lei para se evitar o commercio e contrabando a cujo lim o secretario deste

governo remetterá cópia desta sentença aos magistrados respectivos para a

fazerem cumprir. Palacio do Pará aos 13 de Janeiro de t802.-D. Fran

cisco de Souza Coutinho-Valentim Atttonio de Oliveira e Silva.

A sox r-:xcauazxce noN raaacisour: na souza cotmxno couvznNeun cÉNÉaAL

nu PARÁ ar nevaanamcas.

Excellence-Il est deux heures du matin, et le canot que vous avez eu

la bonté de nous envoyer vient d'arriverà bord,dès hier au soir nous avions

eu Ylionneur de vous faire part de notre arrivée, ce que nous aurions fait

dès la veille, si le uipitaine du brcik nous avoit prévenu qu'il envoyait au

Pará. La lettre que nous vous avons ócrite étant encore entre les mains du

capitaine va etre remise a l'ot'licier venu de votre part: nous nous referons

entiérement a son contenu.

Nous prions Votre Excellencede vouloirbien agréer nos remerciemens pour

Yattention qu'elle a enede nous envoyer des rafratchissemeiit et desvivres.

Nous sommes avec respect De Votre Excellence les très humbles ct très

obeissants serviteurs. Les délégués de l'agent du gouvernementà la Guyana

Française. -- Laurent commissaire de marine. -Daumas oflicier d'in

fanterie aide de camp.- Au Golfe du Pará le vingt trois nivose an t0

dela républipue Française (13 .Ianvier i802).-Valenlim Antonio de Oli

veira e Silva.

A sou i-:xcELLENce no! raaxcisco m: souza courmno colmzassun cÉNÉnaL

nu PARÁ Er arrasa/lucas.

Excellence. -D'après le traité de paix heure sement conclu entre Sa

M ajesté le prince régent de Portugal, et la république Française, le cituyen



 

Victor Rogues, chargé par le premier consul de la France. du gouverne

ment général de la Guyane Française. a expédié pour le Pará, en vertu

des instructions qu'ila reçue de son gouvernement In goélette de la républi

que de la Musette, et nous a délégués vers vous, pour vous remettre les

dépêches officielles dont il nous a chargés.

Nous nous empresserions de vous les envoyer si les ordres dont nous

sommes porteurs ne nous enjoignoient pas impérativement de ne remettre

ces dépêches qu'entre vos mains d'après ces ‘instructions dont nous nepou

vons pas nous départir, nous vous prions de Vuulflll‘ bien donner les ordres

nécessaires pour que la goélette de la république sur laquelle nous som

mes embarqués remonte jusque dans votre rade, afin que nous puissions

exécuter les ordres que nous avons reçus. et déposer entre vos mains nos

dépêches.

Dans le cas cependant où vous ne jugeriez pas convenable d'accorder

cette permission pour la goélette, nous vous la demandons pour nos

personnes.

Nous croyons inutile de vous donner l'assurance que pleins de respect

pour les ordres dont vous avez chargé le capitaine du brick du roi qui nous

a convoyes. de nous donner communication, notre devoir ainsi que notre

caractère rions imposent également l'obligation de nous conformer stricte

mentaux lois du pays dans lequel les ordres de notre gouvernement nous

ont envoyés.

Nous sommes avec respect, De Votre Excellence, les très humbles et très

obéissants serviteurs. Les délégués de l'agent du gouvernement Français

à la Guyane.- Laurent S. commissaire de marine-Baumes officier

d'infanterie aide de camp. — Au Golfe du Para le 22 Nivosa an 10 de la

république Française(12 de Janeiro 1802).- Valentina Antonio de Oliveira

e Silva.

côm N. t.

Extrait du régistre de l'agence de la Guyane Française-au nom de la

république Française-violer Hugues agent du gouvernement Français dé

legué par les consuls de la république Française á Ia Guyane ordonne

au citoyen Ecuancriau enseigne des vaisseaux de la république Française

commandant la goëlette la Musette de se rcndre au Pará sous les ordres des

citoyens Daumas Lieutenant d'infanterie,mon aide de camp et Laurant sous

commissaire de marine mon secrétaire particulier, il exécutera tous les or

dres qui lui seront donnés par ces citoyens comme les miens.

Cette mission a pour but dexplorcr la partie des côtes de la Guyane qui

nous a été concédée par l'article l» du traité avec le Portugal. Le citoyen

Ecancrian concourra avec les chargés de la mission et les artistes embar

qués aux observations nautiques et autres qui sont de son report pour que

j'en puisse rendre un compte vrai au gouvernement.

ll maintiendra l'ordre à son bord et veillera sur tout à ce que personne

ne descende à terre sans la permission des citoyens Daumas et Laurent,
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il est lui même assujetti à cette ordre, en Fabsence des dits citoyens person

ne n'y ira sans l'en prévertir.

Je desire pouvoir rendre un compte lavorable au gouvernement dela

mission que va remplir la goëletto la Musette et je me fais un vrai plaisir

d'annoncer que le citoyen Etnancriau y a concouru avec le zèle et l'intel

ligence d'un bon olfioier.

Cayenne le 6 Nivose an 10 de la république Française- Signé Victor

Hugues. Pour l'agent le secrétairé généraL-Signé audné.

Et le sceau del Pour copie conforme à l'ordre quej'ai reçu du citoycn.

l.` agence l Victor Huyuesz- Ecuaneriau. - Valentim Antonio de

Oliveira e Silva.

coma N. 2.

Cayenne le 21 Frimaire an 10 de Ia république Française.

Victor Hugues agent du gouvernenient tlélégué par les consuls de la

république Française ala Guyane, ordonne au citoyeu Ecuancriau en

seigne des vaisseaux de la république de prendre le commandement de l'a

viso la Musette: il y mettra six cunons du calibre de li. Son état major

sera formé ainsi qu'il suit du citoyen Baudry enseigne provisoire et Mo

nach fils aspiraut.

Sou equipage sera d`un maltre dequipage, un maltre charperltier, un

second mattre dequipage, deux quartiers-inaltres, deux matelots, deux

novices,douze hommes du bord et de Féquipage de la tictotre. Il fera de

plus ses dispositions pour recevoir einq passagers et un détachement de

ouze hommes.

Il sera approvisionné pour soissanle jonrs.- Signé Victor Hugues . -

Pour copie conformeà l'ordre que j`ai reçu du citoyen Victor H:aguas

Ecuancriau. - Valentin; Antonio de Oliveira e Silva. Está conforme,

Manoel José Maria da Costa e Sá.

oocunrâxro N. 25.

Proclamação do intendente de Cayena.

João Severiano Maciel da Costa. desembargador, intendentc geral e pri

meiro magistrado de Cayena, Guyana, commendador da ordem de Chris

to, etc. etc.

Habitantes de Cayena e Guyana.

As gazetas publicas, que chcgão do estrangeiro nos trazem a noticia de

que pelos arranjamentos particulares entre S. A. R. o principe regente

Nosso Senhor, e S. M. Britannica, será a Guyana Franceza entregue a S.

M. Christianissima. Tudo annuncia, que as condições,e modo desta entre

ga serão discutidos, e fixados no congresso geral, que se devia abrir em

Vienna no 1° do presente mez. o que relardará tambem esta época. No

entanto é preciso, que a administração desta Colonia siga a sua rutimgque

27
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se faça o serviço publico. que se pague e sustente aguarnição, c que se

liáo perturbe a ordem puh|ica,ea tranquiliiiladszde que tendes gosado até

ao presente : no caso contrario,vós conheceis muito bem,que é sobre vós,

que devem pesar as consequencias do aperto. e embaraçosque experimen

ta a administração. e seria' bem doloroso ao governo de S. A. R. ser

obrigado a empregar rneios de rigor, que até este dia vós não tendes co

nhecido, para vos obrigar a fazer o que o vosso dever,e a gratidão em que

estaes para com uma administração tão paternal vos ordenão imperiosa

mente,
Não deisouvidos a ldiscuros insidiosos,que vos poderão fazer gentes ociosas

ignorantes e imbecis. ou individuos, que por motivos particulares, depen

dentes da natureza de seus negocios, são interessados na desordeni. Elles

são bem conhecidos, e em toda a parte é esta miseravel classe da sociedade.

quem fomenta a' desordem politica : uma bem triste experiencia vol-o tem

provado. Não é dado a simples particulares, o penetrar os segredos poli

ticos dos gabinetes dos soberanos, de tudo o que o publico lhe práz dizer

a este respeito não eo mais das vezes senão sonhos. para se divertir,ou in

dispor o povo credulo e timido. Habitantes. continuai a cumprir tranquil

lamente com o vosso dever, e descanrgai com confiança na justiça,qiie deve

necessariamente dirigir as transacções, que vao a ser fixadas entre dous

soberanos justos. A vossa sorte, as vossas pessoas, os vossos bens são ob

jectos sagrados, com que se vão occupar. A calumnia, e a intriga, tem

sempre o seu castigo.

Dado em Cayenamo nosso Hotel aos 15 de Outubro de 1815 (assignado)

João Severiano Maciel da Costa- Conforme, Manoel José Maria da

Costa e Sá. '

'rnacrano :arm-z s. n. nL-anr na rnaivça r: Navaana, i: s. n. sL-ani ni: voa

TUGAL. no niuisu.. s nos atcaavss coxcwino i-:a mais aos 28 DE AGOSTO

ns 1817.

Art. l' S. M. Fidelissiina. animado pelo desejo de executar o art. 107

do acto do congresso de Vienna, se obriga a entregar- a S. M. Christianis

sima, no espaço de tres mezes, ou antes se for possivel` a Guyana Franceza.

até o Rio Oyapock. cuja boca é situada entre o It° e 5° gráo de latitude

Norte, e até 0 322 gráos de longitude a Leste da llha do Ferro, pelo paral

lelo de grãos e 2h minutos de latitude Norte.

Art. 2° Nomeiar-se-hão, e se despacharáõ immediatamente eommissarios

de ambas as partes, para fixar definitivamente os limites das Guyanas

Franceza e Portugueza, conforme o preciso sentido do art. 8° do tractado

de Utrecht. e das estipulações do acto do congresso de Vienna, os sobre

ditos eommissarios devem terminar os seus trabalhos na expiração de um

anno, ao mais tardar desde a data de sua chegada a Guyana. Se na ex

gpiração deste termo de um anno os sobreditos respectivos commissarios -

itlriño poderem concordar, as duas altas partes contractantes procederão então

a outros arranjameiitos, debaixo da mediação da Graa-lzretanha, c sempre
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conforme ao preciso sentido do art. 8° do tractado de Utrecht, concluido

debaixo da garantia daquella potencia. _

ÀN- 3° ÀS Ívflfllelflfi. armazeus e todos os petrechns militares serão en

tregues a S. M. Christianissiina. conforme o inventario mencionado no

art. 5° da capitulaçño da Guyana Franceza em 1809.

Art. ls° Em consequencia dos sobredittis artigos. immediatamente de

pois da assignattira do presente tractadmserão communicados ao governo

Francez as orderis para ellen-tirar a transmissão da Guyana Franceza, (as

quaes ordens estão presentemente na possessão do abaixo assignado ple

nipotcnciario) a que será annexa uma cópia deste tractado, e a qual infor

mará as autoridades Portuguezas. que tem de entregar, dentro em tres

dias, a dita Colonia. aos oommissarios encarregados por S. M. Christia

nissima. de tomar posse della, logo que elles tiverem apresentado as suas

instrucções para este elfeito.

Art. 5° O governo France: se obriga a transportar para as cidades ma

ritimas do Paráe Pernambuco, (nos navios. que tiverem sido erupregados

no transporte das tropas Francezas para a Gtiyana) a guarnição Portugueza

desta Colonia, assim como os funccionarios civis,com toda a sua bagagem.

ARTIGO SEPABADO.

Todos os pontos sobre que possão occorrer algumas difficuldades. que

resultem da restituição da Guyana Franceza. taes como o pagamento das

dividas, a cobrança das rendas, e a recíproca troca de escravos. formarão

objecto de um tractado particulanentre os governos Francez e Portuguez.

Está conforme, Manoel Jose' Maria da Costa c Sá.

nocuiinxro s. 25 A.;

Extracto do que publicaräo os jornaes de Paris no mez de Julho de

1825 sobre as explorações no sertão das Guycnas, ordenado pelo go

vernador de Cayena. ea que dérâo o tilulo- Viagens de Descobrimento.

O Barão .illilins governador de Guyana Franceza, mandou explorar por

uma commissão os nascimentos dos Rios Oyapock (1) e Marom' (2). Esta

commissão regressou a 9.5 de Janeiro (1825) passado ; e posto que uma

variedade de circnmstancias impedirão o cumprimento do seu objecto,

comtudo, ella chegou a adiantar-se até uma distancia consideravel da em

liocadura do Oyassck (3), e formou uma alliança com a Tribu dos Oyams

 

(I) Este rio nasce muito ao Sul da linha de limites determinados no tractado de 28

de Agosto de 1817.

(2) Este rio parece vai no seu nascimento muito maisa Oeste de 322 grãos de Ion

¡ritude do Meridiano da Ilha do Ferro termo tambem determinado no referido

tractado.

(3) Veja-se o que diz ou determina o ritado tractado.
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sis (1). Ounaiiica chefe desta tribu, sellou esta união por um juramento de

fidelidadeael-rei de França,Mr. Bodin commandante da expedição Franceza.

o revestio da farda, e das insignias de capitão, e durante esta ceremonia

arvorou a bandeira Franceza, e deu urna função por este motivo, que foi

animada por um baile; no qual não houve falta de Cachiri (que é uma

bebida fermentada) A Tribu dos Oyamssifié composta de cousa de 6,000

almas, e pouco differc da dos Emirílhõmque tambem é muito numerosa.

Entre as cousas uteis, que o barão de lIIilins trouxe, se acha um algodão

cultivado pelos 0yamssis,que é formosissimo, e que dizem ser superior ao

de Cayena, e mesmo ao de Pernambuco.

Grande parte da corrente de Oyapock, é interrompida por cascatas, e

catadupas. as quaes em alguns lugares são de uma iinmensa altura, uma

destas catadupas tem 500 pés de largura, e 80 de elevação, Mr. Ilodín

trouxe um ramo de uma arvore chamada 0 galibis ou caronachi, a folha

é um veneno mortal. A difficuldade, que fazião os Indios, para que

Mr. Bodín não levasse esta prodiicção lhe fez imaginar, que era com o

summo deste vegetal, que elles envenenavão as suas seitas. Ounanica

acompanhou a expedição até Camossi e Maracayozo, que é outro chefe

Indio, confiou o seu joven filho a Mr. Bodimque o conduzio para Cayena.

O Abbade Fournier emqiianto se demorou entre os Uyamssisbaptisou 59

crianças As relações que se estabelccerão entre esta gente e a Colonia

Franceza, não serão provavelmente as unicas vantagens, que esta expe

dição promette (3).

N. B. Depois apparererão outras noticias de expedições de exploração

para o Oéste, eta-Manoel Jose' Maria da Costa e Sá. `

oocuniaaro N. 26.

O numero 20 refere-se ao mappa que está em separado, sobre os terri

torios das Guyanas.

DOCUMENTO N. 9.7.
~

Collecção de noticias para a historia e geographia das nações ultrama

rinas, que vivem nos dominios Portuguezes, ou lhe são visinhos.

Publicada pela Academia fteal das Sciencias. Tom. 1" n. li.

Lisboa ria typographia da mesma academia 1812.

Com licença de S. A. R.

 

(1) 0 que ie lhe vedar pelas disposições tomadas em Utrecht art. 12 e 13, e que

absolutamente se achava prohibido pelo estipulado naquelle tractado de 1817.

(2)_ Veja-se o art. 18 do tracrado de UtrechLque se acha confirmado pelo tractado

referido de 1817.

(3) Certamente porque foi o prcludio da recente invasão e aggrcssão subsistente.
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Marauhão conquistado a Jesus Ghristo, e à corôa de Por

tugal pelos religiosos da Gompanhia de Jesus. Fragmen

tos de uma Ghronica manuscripta por letra do Padre

Bento da Fonseca, escriptos depois de 1757 (1).

DESCREVE AS TERRAS DO CABO DO NORTE, E A VERDADEIRA DIVISÃO DOS DOMÍNIOS

DE PORTUGAL, E FRANÇA NA COLONIA DE CAYENA

Mr. Carlos de Condamine, na descripção que fez do Rio Amazonas

em 17th, levado do amor da sua naçâmpretendeu escurecer os verdadeiros

limites dos domimos de Portugal eFrança na costa do mar e Cabo do Norte,

entre o Pará e Cayena. A este fim pretendeu na dita Relação confundir o

verdadeiro Rio de Vicente Pinzon,ç‹›m uma enseada,que fórma o Rio Ara

guary, aflirmando ser a dita enseadam rio em que entrou Vicente Pinzon,

e que serve de limites aos dous dominios. Não dá mais razão do seu dito,

que referir-se a razões particulares, que diz tem, e na verdade não tinha,

como já vamos a dizer. Pouco depois de dada á luza dita Relaçãmsahio em

Portugal um livro, Ánnaes Historicos do Maranhão, obra postuma de

Bernarlo Pereira de Berredo, de que tendo noticia o dito Condamine. es

creveu á Lisboa ao Padre Bento da Fonseca da Companhia de Jesus, com

quem tinha correspondencia,dizendo-lhe tinha noticia,que no dito livro se

lhe encontrava o que elle aflirmára na sua Relação, e pedindo-lhe o dito

livro, ou as razões em que nelle se tractava desta materia.

Por esta occasião lhe respondeu o dito Padre,que o livro Annaes His

toricos, em nada respondia ao que elle dizia na sua Relação, porque posto

sahisse á luz depois della,era obra postuma, e escripta antes della. Accres

centou porém o dito Padre as razões, que lhe occorrião contra o que elle

dizia na sua Relação, as quaes tiradas da dita carta são em substancia as

seguintes: 1°, a declaração do tractado de Utrecht, no cap. 8° no qual se

declara ser o mesmo,o Rio Oyapock,e o rio em que entrou Vicente Pinzon,e

lhe deu o nome, declarando-se no dito tractado, que a boca do dito Rio de

Vicente Pinzon, e por outro nome, Oyapock, serviria de divisão dos dous -

dominios de Portugal e França. Constando pois com certeza,qual é o verda

deiro Rio Oyapock. como consta, fica evidente,que esse mesmo é o rio,que

por outro nome é chamado Rio de Vicente Pinzon. Não ignorava Condamine

esta razão, pois faz della menção, mas imitou o outro historiador, que

perguntado porque aflirmava certa materia na sua historia tão alheia da

verdade, respondeu, que para o futuro poderia entrar-se na duvida della.

2' razão, porquanto na boca do dito Rio 0yapock,que Mr. Condamine dis

tingue do de Vicente Pinzon,em um alto,junto á dita boca,está um padrão

 

(t) Ao concluirmos a publicação dos dilferentes documentos, que comprovão o nosso

direito de delimitação äeptentrional no Bio Oyapoclr. entregauiosdemais ao conheci

mento do leitor, o importante cap. 6° de uma tlhronica manuscripta, que existe na

Bibliotheca Publica Eborensc,-Codice115-2 -H-a u. l,com o titulo Maranhão etc.
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de pedramaridado -ahi pôr pelos reis de PortugaLe Castellmseudo impera

dor Carlos V` com as armas de Portugal da parte do Sul, e as de Hespanha

para a face do Norte,para divisão dos Ious dominios. Deste padrão, escre‹

verão Simão Estacio da Silveira. na sua Relação Sumaria do Maranhão;

Fr. Marcos de Guadalaxára, Historia Pontifical part. 5', liv. 9°, cap. 5°.

Este padrãomandou descobrir o governador e capitão general do Maranhão

João da Maia da Gaminpelo capitão João Paes do Amaral, que com felici

dade o descohrime achou no armo de f723,de que hão de estar documentos

authoutitos, na secretaria. de estado, e do conselho ultramarino. Nem Mr.

floridamiiic, podia ignorar o dito padrão, posto que nelle não falla na dita

Relação. 3' razão, porque Philippe IV rei de Castello, fez doação a Bento

Maciel Parente. governador, e capitão general do Estado do Maranhão, por

carta de fl» de Junho dc 1636,da Capitania do Cabo do Norte, registrada

no liv. 2» da provedoria do Pará. Nesta carta se declara, que lhe faz mercê

como rei de Portugal-das terras (são palavras formaes da dita carta), que

jazem no Cabo do Norte com os rios,que dentro nella estiverem. que tem

pela costa do mar 3ä,até 40 legoas de districto,que se contão do dito Cabo,

até oRio de Vicente Pinzon, onde entra a repartição das lndias do reino

de Castello.

Desta carta consta com toda a evidencia o contrario do que quiz dizer

Mr. de Condamine, pois a enseada a que elle quiz chamar Rio de Vicente

Pinzon, está contigua ao Cabo do Norte, conforme a mesma sua Relação.

Com a mesma evidencia se colhe do mesmo cartaz de doação, que o Rio

Oyapock,é o mesmo á que deu o seu nome Vicente Pinzon, pois estando o

Cabo do Norte em t grao e 51 minutos, e o Rio 0yapock,ern lt gráos e t5

minutosmonforme a mesma observação de Condaminmna sua Relação, fica

sendo com pouca difference a mesma distancia de 1:0 Ieguas do Cabo do

Norte,até ao Rio Oyapock, ou de Vicente Pinzon, que se declara no cartaz

da doação da Capitania do Cabo do Norte, dada a Bento Maciel.

Estas são as razões mais substanciaes, tiradas da carta do Padre Bento

da Fonseca,a que se pode ajuntar outra de congruencia,e é que na enseada,

que quer Condamine, fosse a boca em que Vicente Pinzon entrou com a

sua armada, não podião entrar navios de alto bordo,sem grandissimo e evi

dente risco, por causa da pororoca,qiie o mesmo Condamine ali descreve,

e faz innavegavel aquella parte da costa. por embarcações grandes, offere

cendo-lhe pelo contrario, bom surgidouro o Rio Oyapock, ou de Vicente

Pinzon. Por conclusão Mr. Carlos de Condamine, convencido das razões,

que o dito Podre lhe deu na referida carta, conveio em que fora menos

bem informadmsobre o que tinha escripto na sua Relação. e approvou as

razões do dito Padre, como verdadeiras, cuja carta talvez se ache original

entre os papeis do Padre Bento da Fonseca.

Suppostos com evidencia certos os limites das duas corôas,pela costa do

mar, pelo sertão, servindo de barreira o mesmo rio, delle se deve lançar

urna linha a Oeste,aos niontes.ou serras do Parú, ficando as vertentes para

o Sul de Portugal, e as do Norte das Colonias de Cayena de lirança, e Su

rinhaui de llollanila. lista Colonia de Cayena, era ¡ierteiicerite ao dominio



de Castello. Pelos annos de 1635 a occuparão uns Piratas Fran cezes, e estes

lariçárão lóra della os llollandezes. e a estes os I|.g"eses. Por tim occupou

França a dita Coloriia,com pacífico dominio della,etn nome da corôa,pelos

annos de 1676, depois de Portugal possuir pacificamente aquella costa,por

espaço de 61 annos,desde o de l61ä,sem nunca França até aquelle tempo,

intentar perturbar aos Portuguezes da sua posse e dominio.

Principiando esta costa da parte do Norte. correndo para o Sul. e Rio

do Amazonas, depois do Rio Oyapock, ou de Vicente Pinzon, se seguem

varios rios, que desaguão na costa; o primeiro é o Rio .Iurupti. a este,se

segue o Rio Caorimapoca. depois o Rio Cachipiirú. e a este se segue outro

chamado Carichoani, e a este,o Rio Mayacaré. Todos estes rios descem de

campinas, e campos abertos, e desembocão em grandes lagos, chamados

lagos de Mayacaré, tão grandes,que se póde dizer, que toda esta costa não
tem terraI firme.desde o Rio 0yapock,até ao forte de Macapá, porque consta

toda de graudissimos lagos, com suas ilhas no meio,e a terra toda alegada,

e que poJerá a quem souber os furos,dar viagem pelos ditos lagos,sem sahir

á costa do mar. Estes rios, que dissemos são pequenos de quatro, cinco

dias de viagem.por campos e terra firme. Ao Rio Mayacaré.se segue o Rio

Amanahi, que se ajuntava com o Rio Araguary, porém hoje por causa das

pororocas, tomou diiferente curso, e desemboca em um grande Iago cha

mado Cainacari. Ha nestes lagos muitas pontas de terra firme, e ilhas com

muitas aldéas de Indios. No anno de 1687 fundárão os Padres da Compa

nhia duas aldêas nestas paragens. uma,na Ilha chamada Comunicary, que

está nos lagos de Camacary; outra em Tabanipixi; esta fundou o Padre Aloy

sio Conrado Pbeil, e aquella derão principio os Padres Antonio Pereira, e

Bernardo Gomes. Derão-Ilie principio a 3 de Junho de 1687. e em Setem

bro seguinttgforão martyrisados pelos Tapuyas, em odio da fé. isto é, sem

outra causa mais,que pregarem-lhe os Padres,que na lei de Deos,se prohibia

a borracheira, e a poligainia ou uso de muitas mulheres.como os mesmos

matadores depois coniessárão, como mais largamente se dirá no anno a que

pertence. Mandou o Sr. rei D. Pedro,que os Padres da Companhia fundas

sem missões no Cabo do Norte, para attrahirem os Indios a devoção dos

Portuguezes; hoje corrião com estas missões os religiosos capuchos da

provincia de Santo Antonio, aos quaes largamos as missões da Ilha de

Joannes.

Neste Rio Amanahi. ha boas praias, passados os lagos, e por causa des

tas, muitas tartarugas, se criñonasditas praias. Perto doRio Amanahi, es'á

o Cabo do Norte,que rão é outra cousa mais.que um promontorio de areas

na costa, e grandes lagos entre elle, e a terra lirme. Segue-se 0 Rio Ara

guary,o maior de toda esta costa,que desemboca na costa pormuitos braços.

ou melhor diremos em lagos,com muitas ilhas. Este rio é navegavel pormais

de doze dias de viagem. Neste rio, e em alguns antecedentes ha cacáo, e

neste tambem algum cravo. Ha noticias, que os Francezes de Cayena, tem

vindo algumas vezesI pelos campos até aqui, a colher cacau e cravo. Tam

bem neste,e nos mais rios ha boas terras para cana de assucar. Ha tambem

muita caça de porcos, pacas, cotias, etc. Ao Rio Araguaryfie segue o Rio
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Grijó. que desemboca em um grande lago, e depois deste, se segue outro

chamado Maacari.

Segue-se o forte e villa do Macapá, que está já dentro no Rio Amazonas,

da parte e margem do Norte,em altura de 3 minutos de latitude Septentrio

nal. Destas margens intentárão os Inglezes forlificar-se antigamente,e para

este fim fundárão um forte chamado de Felippe, do qual os desalojou

Jacomo Raymundo no 1° de Março de 1631, e mandou demolir o forte.

Fundárão outro mais abaixmchamado Camaú ; deste,os desalojou Feliciano

Coelho,em 9 de Julho de 1632. Na Ilha dos Tocupús fundárão outro forte

chamado do Torrego, de que os desalojou Pedro Teixeira em 1629.e demolio

o forte. Finalmente mandou el-rei fundar um forte no Macapá,pelos annos

de 1688, para defensa daquella costa. e sendo o sitio o melhor para a de

fensa do estado, é de ares muito pouco saudaveis,por cuja causmsemprc o

dito forte,esteve mal guarnecido. A este forte acommetteu e rendeu o mar

quez de FerroLgovernador de Cayenaem Maio de 1697.com o fundamento

de estar nos dominios de I`ran‹;a,que pretendia senhorear a margem do

Norte da boca do Rio Amazonas. Sabido isto pelo general do estado Anto

nio de Albuquerque Coelho de Carvalhonnandou logo a Francisco de Souza

Fundão,á restaura-lo, ou ao menos á bloquea-lmemquanto preparava mais

gente para o conquistar. Não foi esta necessaria, porque Francisco de Souza

com valor Portuguez, investio a fortaleza. e a tomou fazendo a guarnição

prisioneira, em Junho de 1697. Para evitar contendas com a Franqa nesta

parte. se decidio na paz de Utrecht, em 17th , que o Rio Oyapock, ou de

VicentePinzon (l),era o verdadeiro limite das duas coroas, como deixamos

dito. Em 17.52,mandou o Sr. rei D. José l,fundar uma villa naquella para

gem do Macapá, composta de muita gente, que mandou vir das Ilhas dos

Açores, e além da villa,mandou para o Pará dous regimentos de infantaria

com ordem. que um delles tivesse os seus quarteis naquella fronteira, e

della se destacassem todos os annos guarnições para todas as fartalezas do

Rio Amazonas. Do Macapá para cima. seguem-se alguns rios,pela mesma

costa do Norte, até a fortaleza do Gurupá ; os prineipaes são o Rio Jari, e

depois o Rio Tuaré, que fica fronteiro ao Gurupá.

Desde o Rio 0yapock,até aqui, está a costa do mar, e a boca do rio, toda

semeada de ilhas, que fazem facil a navegação, .e travessia do Rio Amazo

___-___--___.__-__-_-_-f

(t) Da Bibliotheca Publica Eborense-¡Codiee 115-2-15- 8 ll- 15 SG CXUHNO d!!

um antigo mauuscripto o seguinte:

RIO JAPOC OKBI ESTÃO 05 IAICOSJIB BIrIlBI.

Não ha terra firme em toda a costa.

Tem muitos lagos capazes de navegações.

Do Japotzsegue-se o Rio Jurupti de oito dias, desemboca nos lagos de Camacaró.

Depois o Rio Caorepicliú do mesmo cursmdesemboca no Iago de Maacara.

Depois o Rio Cachepuru, que os Mappas chamio Caxi urá.

l Depois o Rio Carichoaiii, cuja boca pouco dista da e cima, eambos desaguão em

agos.

Depois o Rio Maacaré desagua nos lagos de Maacaré, e dos lagos para cima chama

ie Caorapupú, e custa a saber a varedn para se entrar.

Depois o Rio Amauatii, que algum dia era braço do Rio Arcri, e este braço se cha
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nas. Nas ilhas do Macapa' para cima, e nos rios da terra flrme do Norte, ha

bastantes caeoaes, que colhem os moradores vizinhos dellas. Nestas mes

mas paragens, ha muita abundancia de oedros se‹;cos. e capazes de qual

quer obra, os quaes descem pelo Rio Amazonas abaixo, e aqui com o

encontro das marés,e pororocas, encostão a algumas praias,e enseadas em

tanta abimdancimque delles se provém os moradores do Pará.de quantos

querem, sem mais traballio, que o de manda-los conduzir em jangzidzis.

Falta para concluira narração do Cabo do Norte.fazer inençãii de um grande

phenomeno que nelle se experimenta, a que chainão os Portuguezes poro

roca, e os Francezes barra. Consiste esta em um movimento irregular das

aguas na ocasião da enchente das marés.na conjuncção das luas novas,o

cheias, dous dias antes, e dous ou tres tambem depois das ditas luas.

Principia esta pororocment urna ilha chamada a llha da Pororocmao Norte

do Rio Maacziró e'n 2 grãos e 30 minutos de latitude Septentrional, vem

correndo toda a costa do Cabo do Norte, entrando pelos rios e lago; della,

com tal impeto,qual logo diremoàcltega atéá Villa de lllacapzi,e prosegue o

seu curso por entre as ilhas,até ã costa da llha do .loannescntrando pelos

rios,que descem da dita ilha, até cousa de t0 leguas acima da Ponta do

Maguari, para cima de Macapá pouco sobe, nem jã se sente na boca do Rio

Tajipurú, que desemboca no Amazonas. Não se sente no meio do rio

 

mava AmacarLe hoje as pororocas o fizerão tomar outro curso, e desemboca no mar

desde 1728; e tem a boca perto da de Maacaré.

'lílem este rio citico dias de curso, e muitas tartarugas, plr ter praias, vem por ovos

ne e.

Segue-seo Rio Aragulrygrne desemboca em lagos. Tem terras para canna, e cacoaes.

As cabeceiras são campos. Tem alguns rios collateraes, ou braços. um se chama M.

pary, onde ha cacho, e algum cravo. e por este braço vem os Francezes a furto fazer

cacão. Tem boas madeiras.

Segue-se o Rio Grijó, que desemboca em lagos,nos quaes hn ilhasmm que os indios

fucm roças.

Entre este rio,e o de Arari,ha campos onde nas ilhas fazem rocas.

Segue-se o Rio Maacaré, que acaba em campos, e acima deste ha alguns rios,mas

que todos nascem de campos, e acabáo em lagos. onde ha caeio,ate o Macapa.

Feita bem a idéa da costa,tudo são lagos até o Rio Japao, em que deseuibocãonarias

ribeiramendoa principal o Rio Arari.

Além destas ilbas,junto a terra,tern outras no mar, que todo e semeado de ilhas até

a llha de .loannes.

A pororoca principio na ilha chamada da Pororocambaixo dos lagos de lllaacaré, e

vem correndo por todos os referidos rios acima,até passar o Macapá, e chega a um rio

acima do Macapá, chamado Anavorapucú. `

Duas ilhas estão no mar defronte do Rio Araguaryzdístancia de legua.

Depois destas estão outras duas, e desta se segue a llha dos Jonovianas, e nesta se

espera a pororocmc a ella veio um navio estrangeiro fazer madeira em 1736.

Desta quem vai para Joannes. ou Para, se passa a llha de lgapoamquc distnrã 3 Ie

guas, mas medcão algumas ilhas em distancia de legua.

Da llha de lgapoau se vai ii das Pacas, e desta á de Maxiann.

Na ponta da Mariana, distante t leguo para cima. está a Ilha de Caviana,onde ha

uma aldéa do S. Joaquim dos Padres de Santo Antonio. Entre esta ilha, e o Macapá,

ficâo varias ilhas.

I Das Ilhas de Caviana, e Maxiana, a de Joannes, é a maior largurmque será de 2

eguas.

Costéa-se Maxima, e so atravessa a .loannes na boca do Rio Ganlioam, que é da dita

llha Joannes.

28
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onde ha fundosenão pela força das correntezasporque os grandes mares,

que Ievaiitlnso são em coroas de area. e baixos, e em canaes apertados com

ilhas, e muito mais nos rios, por onde sobe com um ímpeto inexplicavel,

até quasi ao tim dos ditos rios. Afórrna,e tempo,em que principiaue quando

a maré quer encher. pz|rece,que o peso das aguas do rio puguêi com a força

da maré do mar. e com ell`eito,a demora mais de tres horas, até que final

mente rehcnta contra o rio com tal furia. que parece cousa viva,e espiri

tnosa. Levanta-se primeiro um monte,ou promontorio de aguas de altura

de 6 ou 7 varas de alto, a este se segue outro. e a este outro, e algumas

vezes quarttue daqui corre com tal velocidade por aquellas costase haixios,

corno um cavailo desenfreiado, arrasta. e despedaça tudo quanto encontra,

e se lhe oppõe, arranca arvores, e bailão os troncos da iiiaior grandeza

com elhncomo se fossem uma boia. Segue-se a estes tres,ou quatro mares

grandissimosuinia correnteza tão an-ebatadzucomo se fora uma manada de

ravallos uns sobre ontros,correndo desenfreiarlos. mordendo uns nos outros,

de sorte que os iiaiefgantes pelos 'rios acima,despedem cousa ‹le um quarto4

de legua depois da perereca, e não só não é necessario remar a embarca

ção rio acima. mas dpreciso muitas vezes encontrar os remos para a em

barcaçño não ir cahir nos mares da pororoca,e fazer-se nelles em pedaços.

De sorte que dá este phenomeno uma facil navegação pelos rios acima,por'

 

Daqui se vai a Ilha dos Camaleões, c desta ao Rio Maguari, que é a ponta mais ao

mar da .Ioauues.

Daqui se vai ao Igarapé Grande. c deste ao Rio Joannes.e deste a cidade.

Das ilhas atrâs,a maior ó Caviana.

Na ponta de Itlaguarheuche mare para o Para, e para Macapa.

Sahiudo à costa da ilha,pela banda do Para está o Rio Caniirityba; segue-se o Rio

Cambu, depois o Rio Camatujtl.

Deste se segue o Pesqueiro Real, que esta na boca dg Rio Oitamii.

Depois e o Rio lgarapéxuaçúmude ha muitos rurrars.

Depois .sugira-se o Rio lgarapé-grandtgonde a mão direita estao duas aldêas de Santo

AntoniomlimuadasS.Jostäe Jesus. A' tnão esquerdmoutra da Conreiçãophauiada Jeso.

Passada I legua de costa esta o Rio .Iovim,e deste outra Ieguõuesta a aldea de Joan

nes. Aqui ha um redueto. e houve fortaleza, e esta ahi um rapitão,coni soldados,eoin

titulo de fronteira de Joannes. Daqui à cidade são 12 leguas.

Daqui se segue a al-léa c hospicio de Cuya; segue-se o Rio Camara.

Do Rio Camará segue-se o Rio Arari grande, e dizem,que no inverno é feroz,que

das suas cabeceiras se pode ir sahir ao Tapipurú.

'Daqui se segue a aldêa dos Goyenazes, e depois desta está a aldea dos Nheengaibas

em nativa distancia.

Depois desta 1/2 legua esta o Rio Marajó.

Deste sc segue o Rio Adult, em distancia de 6 leguas, e neste 'ha curraes,e sitios de

moradores.

Deste se segue o engenho de João Furtado. Deste se segue o Rio Pararoaú: deste

vai um furo rodeíando a Ilha de Joannes, em que desagua o Rio dos Anajazemquc

vem da Ilha de Joanncs. Neste furo se gasta tres dias, entre noite e dia, até chegar a

aldèa de Santa Anna.

Desta aldèxusubindo ainda 6 Ieguas para a parte de Tapipourú, se descem 10 leguas

ate sahir ao Rio Amazonas. E indo costoando a Ilha de Joannes, esta nesta a aldèa

de Santo Antonio de lmjatuhmdefroule da Ilha de Caviana. E está rodeiada a gran

dc llha de Joaunes.

Quem fôr para o Guruplt deixa o furo,e vai por Guaricitru passar o Igarape, Taji

purú a saltir o Rio ,itnazottasrjurtto ao Rio dus Artlagctc.



onde entra. O modo que usão os navegantes para livrarom as embarcações

do perigo,qtte lhe faz a pororoca, é esperarerrt-tizt em um lugar muito fundo,

porque nas partes fundas abatcm aquelles protnontorios de aguasaesóse sente

uma iiittimescettcia, ou ttltura de agita instantanea. e uma grande correu

tcza de aguas,para o que,ou tem dado fundo a fortes attiarras. eas vão lar

gando por ntáo,por não quchrarem nos primeiros impulsos da agua, ou

estão em terra com cordas. tendo mão por ellas as embarca‹_¬‹'›es,e|nqiranto

passa a maior furia da correnteza das aguas. passada a quatl,vt`|o seguindo a

mesma pororoca,corn smumât velocidade e facilidade. Enche a maré em

menos de nm minuto primeiro, equem a observa da terra em um abrir e

cerrar dos olhos.a vê subir do profundo do rio na vasautemte á sua maior

altura, ainda nas margens fuodas.

' Nos rios onde ha pororocasqgasta a enchente pouco mais de duas horas,

e vasa perto de dez horas. Resta agora examinar a cattsa desta extrava

gaucia das aguas,a qual vimos e repetidas vezes tornamos a ver.sem nunca

chegar a perceber a sua verdadeira causa. Uccorria-nos, que o peso das

aguas docesqnrgnanrlo com as salgadas, depois de grande pugna, vinha a

vericu' a força das aguas do mar, e com a força do recúo, que tinha tido

naquella pugna, rompia naquelle extraordinario impeto. Porém contra

isto está.que em muitos, on em todos os mais rios não faz estes etfeitos. e

só são particulares no Estado do Maranhão, onde os ha só aqoi,e nos Itios

do Miari, e Pinaré, perto da cidade de S. Luiz do Maranhão. e tambem se

diz liaver uma pequena pororoca no Rio Guamínperto da cidade do Paripe

rios mais rios nada, nem nos da Europa, e outras partes, e só se conta a

mesma maravilha do Itio Ganges, na India; além de que observa-se no

curso da dita pororoca, que em muitas partes e rios largos.succede correr

primeiro uma margem, e depois descer pela otttra,poi' ino-.lo de redomoi

n ho, correndo ao redor quantas coroas encontra. e acabado isto,vai surgir

mais acima, continuando 0 mesmo ímpeto, com que principiárznde que se

convence ter outra causa maior este movimento tão extravagante. Faz um

grande estrondo o mar da pororoca, e se ouve em t legua do distancia 1

commove tambem os ares em fórma,que sempre a precede um grande vento

commovido dos mares della. Isto éo que observámosdeixámos a outros o

discurso das suas verdadeiras causas. (Vid. adiante art. Pororoca).

Etlmographia dos Incolas do Brasil.

cnaoivocoxta nos tantos (t).

v

_ Granito sorpreza devia ter causado aos primeiros navcgantes,a vista

inesperada do paiz immenso, que a fortuna acabava de lhes offcrecer.

Itlontes cobertos de uma vegetação corpulenta,e sempre verde, com cópia

 

(tl 0 Dr. Alexandro Rodrigues Ferreirmcxplicantlo as palavras Indio. Arnorirano,

v tIabocIo,diz,qne pelo nome de Indios foriío os llcspartltúcs os primeiros, que tracta

rio aos Americanos: tendo uttrr cIL-.s autorisado esta denominação, o engano, em
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abunilantissima de aguas deliciosas e puras; rios catidalosos e grandes. á

se despejarem no Oceano; passaros de inlinitas qualidades, e cores lindis

simas, voando alegres sob um céo risonho: mattas espessas. compostas de

arvores seculares. que vedão a vista do céo. por onde cruzão multidões

de animaes. e onde se encontrão hervas medicinaes, c fragrantes. supe

riores ás do resto do mundo z este paiz gigantembençoado por Deus, abun

dante o fertil. com uma primavera eterna. não era só povoado dos bichos,

das aves, e das plantas: era tambem habitado por milhões de homens tão

incultosxomo os desertos Americanos.

A presença dos Europeus causou aos Indígenas do Brasil a maior

admiração, porque aquelles andavzio vestidos,e elles nús; aquelles erzio

brancos. e elles vermelhos; aquelles fallavão,e elles os não entendiáo.

Os Europêos. vendo que esses habitantes das florestas do Brasil, se as

semelhavão nn cor de cohre.que tinhão. aos povoadores da India Asiatica,

os denominfirão por Indios,e. para terem noções exactas da sua origem. e

costumes. liuscziráo eonheiàer-llies as linguas, e então soubcrão delles,

donde vierão; e demais, que o gentio não tem conhecimento e nem

ideas ajustadas do começo do mundo. e nem do diluvio de que fallão

as letras sagradas. e dizem. firmados em tradições obscuras, que as

 

que veio. c voltou do descobrimento da America o Genovez Christovãri Colombo.

Porque. como clle, depois da sua primeira viagem. sustentou a idea em que estava.

de que os puizcs por cllc descobertos, fnzirio parte da Asia, n qual então se comprehen

din debaixo da denominação geral de India. Com a autoridade de suas razões. e da

viagenuque acabava de fazer, moveu nos reis catholicos, Fernando e Isabel. a acccde

rem ao seu engano. Tractaiide SS. MM. pelo nome de Indios, nos seus primeiros

descobertos, na ractilicaçño que em 1593, lhe lizerãmde todos os privilegios estipulados

no antecedente tractado de Santa Fé de 17 de Abril de N92. Cujo engano Iot ao de

pois CIIIBIIÓHIIO. com a distinct io, que se lhe addicionou. logo que desappareccu o

erro. e sc determinou a verdadeira situação da Atuerica: porque à denominação de

Indias, se accrescentou a distancia de Occidcntaes: porém aos seus habitantes se lhes

conservou o seu antigo nome de Indios,que foi o primeirdque lhes derão os Europèos.

Que do nome de Americo Vespucio, gentil-homem Florentino, que na expedição

do anno de 1499, acompanhou ao Hcspaubol Alonso de 0yeda,se deu ao Novo Mundo.

a denominação dc Arneritza. e aos seus habitantes a de Arnericanos. Não que elle fosse

o que a descobrisse; porque isso havia antes delle feito o seu primeiro descobridor (t),

principalmente nas tres primeiras viagens, quc fez: a primeira. em 1492. que foi

quando dcscobrio a Ilha de Guanahani, uma das Lucayas, ou de Bahama; a que po:

o nome de S Salvador, as de Santa Maria. Conceição. Fernando, Isabel. e Cuba; a

do Hayti, a que deu o nome de Hispaniola, e a de Cihão: aseguiida em 1493. em quo

descobriu uma dasCarnibas, ou Ilhas do Vento. a que deu o nome de Dcsjaila, e suc

ccssivaineiite a Dominica, blaria Galante, tiuadelupe, Atitégon, S. Joao de Porto

Rico. e a Jamaica; c fundou em h mra da rainha de Hespalilia a cidade de Santa

lsnlwl. que foi a primeira. que na America fundãrão os Européos: a terceira, em

N08, em que drscobrio a llba da Trindade. na costa de Guyana, perto da foz do Orc

noco; as costas das províncias de Pnríu. ede Cumána; e as outras Ilhas de Cubagna,

e Margarita. que ao depois tão celebres se lizeriio. pela pesca das Perolas. Como po

rí-m Aiuerico Vespucio foi o primeiro, que do Novo Mundo escreveu. e publicou uma

circumtanciada relaçaogencaritanrlo as atteuções dos Europeus. com aquella nova e

maravilhosa perspectiva. que lhes po: diante; aonde tudo erão produeções naturaes.

costumcs.c iiistituições diversas; conse-,zuio attribuirzse-lhe a honra de seu primeiro

descobridor. Por este modo a preterição ardilosa de um feliz impostor, roubou ao

autor de tão grande descoberta, a gloria. que toda era sua e o premio de seus estu

dos e trabalhos. forão as enfermidades. e os desgostos. de que falleceu.

(t) Vid. o tom. t° pag. t,em nota, o que dissemos a respeito do descobrimento da Auierica.
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aguas afogárão a to-los os homens, e que só um escapou da morte sobre

uma jangada, com sua irmãa,qiie se achava gravida, e depois do diluvio

pariu, e deu começo a multiplicaçãmconforme nos conta o Jesuita Simão

de Vasconcellosque antes de chegar o diluvio, havia um homem de grande

saber a que ellos chainavão Page' (Mago ou advinhador, entre nós Pro

pheta), o qual tinha por nome Tanzanduaré, e que o seu grande Tupá.

excelleiicia superior, e vein a ser o mesmo que Deus, fallava com este, e

lhe descobriu seus segredos : entre outros, lhe communicámqiie havia de

haver uma inundação da terra, causada de aguas do céo, e alagar todo o

iiiundo, sem que ficasse monte, ou arvore. por mais altos que fossem.

Disserão. qiie Deos, exceptuára da iiiundação uma Palmeira de grande.

altiira, que estava no cume de certo monte, que ia ás nuvens, e dava um

fructo á modo de Côcoge que esta Palmeira lhe assignalou Deos,para que

se salvasse elle das aguas, e sua familia sómente ; e que no ponto em que

o dito Payé. a tal noticia teve, se passou logo ao monte da sita salvação,

com toda a sua casa. Logo que ali cliegoii. vio certo ‹lia,qiie começarão a

Chover grandes aguas, c que ião crescendo,e alugando toda a terra, e

quando já cobrião o monte em que estava, começou a subir ellc,e a sua

familia áqiiella Palmeira assignalada, e nella estiverão todo o tempo, quo

----__~___~_

Por toda a parte, por onde andava, trazia comsigo, para monumento da ingratidão

dos Hespaiihóes. os ferros, de que o inandou carregar Francisco de Bovadilla, quando

o ri-iiii-.ttcu preso da Hispaniola para Iiespanha. Elle os tinha dependurados sempre

na sua camarare quiz que por sua morte, sc sepultassem com elle, no seu jazigo (t).

Porém sendo certo, como o demonstra a razão, de accordo com a revellaçãmquea

todos as acções humanas, presideajustiça de Deos: não se poderaü considerar as des

¡rracas de Colombo, como uma das vingança: da tyrannia, que, coin os Americanos,

havia de praticar a nação, para quem elle os descobria, e conquistava 'r Elle mesmo.

com a apparente justiça. de punir a oppressão dos Hespanhoes, praticada pelos Caci

que; de Ciboa. depois que virão, que o ouro, as mulherer e os mantimentos, erão os

motivo; de suas vexações, lhes declarou a guerra e impoz as taxas de 1495. Herman

Cortez, em 1519. depois de mandar queimar vivo, em uma fogueira, que fez de todos

as armas dos Mexicanos, ao infeliz. Qual popoea, que era filho de Montezuma» impe

rldor do Mexico: ao mesmo Montezuma, com uma atrocidade sem exemplo, prende-o

em ferros: e ultimamente o deixou morrer insultado as mãos de seus vassnllos. Seguiu

‹Io o seu exciuploƒrancisco Pizarro. de accordo com o Padre Vicente Valverde..pra

tieario em 1532, a- perfidia de não somente prcnderem ao simples Atahualpa,

lnc1 do Perú. que de boa fe os vinha vizitar_ao seu quartel; mas tambem depois

de fazerem mão baixa, e passarem a espada. wma de 4.090 Peruvianoqe de lhes sa

qnui-em os seus bens. Ao mesmo Ataliualpa, condcmnarao na pena, primeiramente

de ser queimado vivo, como inimigo da coroa de Hesplnlia; porém como requereu o

hptismo (unico meio, que lhe pro oz o Padre,de se lhe moderar a pena) o mandaria

aiar a um poste, aonde foi estrangu ado. Tanto como |sto,ll1e custou por uma parte a

¡vafen de seu; conquistadores; e por outra a mofa, que elle fez ao chefe Heapanhól,

quando vio,que ern tal, que nem sabia ler.

Caboclos verdadeiramente, são os filhos de Indio com preta. Desde o principio quo

entre nos se chamlirão os filhos de pai e mãi Europcar, Mazomboa.

De Europêo corn Tapuya, DIanteIucoJ.

Com preta, ñfulatax.

De Tapnya com preta, Caboclos, Curíbócas _ _

De pai e inãi pretos. porém nascidos no Brasil. Crioulos. Estes são os que o habi

¡im sendo que os naturacs, são os referido; Tapuyas.

(t, Vida de tlolonibocap. 86 pag. 577. -



durou o diluvio, sustentando-se com a Iructa della ; eacabado descérão,

inultiplicárão. e tornarão á povoar a terra. Daqui se ve,que os lndios,

fabulosamelite dizem, ter tido o paiz antes do diluvio povoadores nu

merosos.

Pormodo ainda mais fabuloso (continua Simão de Vasconcellos) contzioa

tradiqãode sua origem os lndiosdas outras partes da America. Porque uns

dizem (segundo relereolladre Alfonso de Ovalle, da Companhia de Jesus, na

liistoria doChile) que em tempos antiquissiiiiomquzimlo ainda não havia reis

lncasJioiivera aquelle diluvio grande; mas que em certas concaviilades de

altas serranias Iicárão alguns liomeiisque tornarão depois a povoar a terra;

e a mesma tradiçaiozfdiz o autor)tiverão os lndiosde Quito; e todos estes fazem

aseus povoadores antiquissimosminda antes do diluvio. Varião outros mais,

e dizem que naquelle diluvio não pode salvar-se em terra pessoa alguma,

porque cabrio o cume dos mais altos montes; porém,que alguns se salvárão

em uma balsmqnelizerãoedizião.que Íoriio estes seis(monos errárão sedis

serão oito). Faz menção destas opiniões, ou disparales desta gente, Antonio

Herrera. na Historía Geral das Indías: e ahi escusa a ignorancia destes,

tanto por sua natural rndeza, como por falta de archives.

De outros escreve o Padre .losé da Costa,da Companhia de Jesus (de Novo

Orbe) que tem por tradição, que depois daquelle grão diluvio, sahio de

um lago uni homem portentoso, chamado Viracocha, e que deste tivera

principio a geração de sua gente. Outros dizião, que sahirão das entranhas

de uns montes uns homens nunca vistos. feitos pelo sol, e que destes tive

rão seu principio. E temos visto a resposta da primeira pergunta. que os

Portuguezes fizerão aos lndios, em que tempo vierão povoar estas terras

os primeiros progcnitores de suas gentes (t).

 

(1) Em um codice manuscripto achado na Bibliothera Eborense se lê: ,

Varios autores, tem dado seu parecer sobre os primeiros povoaJores da America:

a Historia UniversaLcscrevendo por fé, das cousas mais remotas, c de pouca noticia de

vista, chegando à Zona Torrida diz: que ao mar della corria outra terra povoada, com

uma qual idade de ¡zcnlequc pondo-sc com as costas no chio, c os pés para cima, com

a grandeza delles, fszião sombra a todo o corpo.

Não acbàrão os modernos descobridorcs estas monstruosidadcs de corpos, supposto

que peiores de obras; mas o Padre Simão de Vascouccllosda Coinpainliia de Jesus,

em sua Clironica do Estado do Brasil, traz todas as opinioes dos autores, que nr-sta

materia escreveria, depois que as Indias Occidentacs se descobrirão. c toda a Ainerica,

dizendo: que uns são oe parecer procedem os Indios de Ofir, a quem tocou a reparti

ção da costa da India, Gcnesisxap. 10,1: que dahi passarão a Amcrica-Piiiedmde reli

quis salomonim

Dizem outros, procedem estes povoadores da divisão de Babel.

i0utros. tem para si, que os Indios procedem de Hebreus, que Salomão trazia nas

frotns.‹|ue do mar Verinellio sahirão ao da India. gastando tres annos em conduzir

ouro o paes Íinos pela coâta de Olir: e que deszarrando aquellas náos com tolnporacs,

iriiio dar nas pratas da America. de que procedem seus povoadores.

Outros allirrnaío, que os Americanos procedem dos Troyanorncompanbeitos de Enéas;

qmalepoisde destruída Troya, forão obrigados a buscar novas terras.

Outros aflirrnio, e querem que proccdüo os lndios, dos Cartagcnezcs. que depois de_

vem-idos pelos Itoinanosyenvergonhados do successo das armas, se lançiircío pelo mundo

a buscar novas terras, cin que pudessem vivcr.
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A's tres perguntas seguintes: de que parte do mundo vierão; de que

nação erão ; por onde, c de que maneira passarão a estas terras tão remo

tas ? Itespondião que a tradição de seus antepassados era, que vierão de

outra parte da terra, que elles não sabião. Que era gente de côr branca, e

que vierâo em embarcações pelo mar, e aportárão um uma paragem, que

elles por suas semelhanças descrevião, e os Portuguezcs entendérão que

vinha a ser a do Cabo Frio. E vindo a contar a historia, dizião. que vierfio

a este seu Brasil,lá da outra parte da terra,dous irmãos com suas familias,

em tempos anliquissimos, antes que algum outro nascido entrasse nelle,

quando ainda as mattas estavão virgens, os campos bravios, e as feras, e

aves vivião izetitas de seus arcos, e que estes vinhño fugindo das proprias

patrias, por causa de guerras que tiverão. E que chegarão a dar fundo suas

embarcações em uma bahia segura, e formosa, que depois se chamou do

Cabo Frio. Aqui chegados saltárño em terra, ecomeçárão a fazer diligencia

por varias partes divididos em busca de gente com quem fallassem, e de

quem tomassem noticias donde estavão, e do que devião fazer; porém de

balde, porque a terra ainda não tinha conhecido homem algum, e tudo

aclmvaio em summa solidão, e silencio, senhoreado sómente das feras, o

das aves: mas como ja a experiencia lhes ia ensinando,o que os homens

não podérão; vendo a frescura, e fertilidade dos montes, dos campos, dos

hosqucse rios, vierão a resolver entre si, que a fortuna os tinha conduzido

a gozar de um achado grande, o que mais poderão desejar para largueza e

abundância de suas familias. E com effeito fundárzio ali uma povoação,

aprimeira que vio o Brasil, e ainda a America; de que já se acabou a

memoria.

Continuavão, e dizião mais, que depois de assim assentarem nesta povoa

 

Outros argumentio, serem os naturaes da America descendentes das Tribus, segundo

a Historia de l-Jsdras,no liv. 2",cap. 13. _ _ _ _ _ _

` Não deixara cu de estar por tão graves opiniões, como o autor refere, se elle não

abraçiira melhor a de Platão, e as de outros philosophos antigos,que testemunhio ha

ver,cm tempos antigos,dcfro||tc da boca do mar Mediterranea, e das columnas da Her

cules, urna llha chamada Atlantica, tão dilatada, que na grandeza excedia a toda a

Asia, e Africa; e que depeis,correndo o tempo, com uma inundação se desbaratára,

ficando todo mar como appellitlo de Atlantico, dizendo assim:

«Tunc enim Pelagus illud innavigabile erat lnsulam cuim ante hostium habebat,

quod vox columnas Herculis appellabat, et lnsula illa, et tibia. et Asia Major erat,

ct posteriore verà tctnpore,mortibus, ac diluviis in geittibue obortis, uno die, ac node

gravi incumbente, et apud vox totum rnilitare genus aeervatini terram absorbuit, ot

Atlantis lnsulasimilitcrirt marc submersa disparuit. ›› Econforme a noticia de tão grave

testo, que não tendo lume de fé, por sua verdade, e sabedoria mereceu o nome de

Divino, e o que aflirmio outros, não do mesmo credito, corria aquella insula. ou ilha,

pelo Oceano para o Poente, sendo Aristoteles um dellcsfilccrescentarido, que era tal a

llha de Atlante, que o senado dos Athenierises, prohibira em tempos antigos a seus

cidadãos o navcgarem para ella, por não dcsanipararern a patria, por suas delicias e

frescura, e na parte situada, tão grande ilha a mcu ver. podia ser n America, estcriden

do-se por todas as ilhas,que sc acharia povoadas de gente preta até Canarias, Madeira

e dos Açores, que, como ¡ignaes da terra, ficärão apparecendo, da qual iria pouca dis

tancia a da Africa, como significa a particula-innavlgabile crat-donde sem duvida

concorrerão aos Indios Americanos,a memoria fresca do passado, e do nosso tracto z-r.

lhur experiencia: e se me não engano esta é a maior ditticuldade que alflige, e exime
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ção, e vrepartirem entre si o melhor da terra. em que liabitárão. andado o

tempo (pai de variedades) vierão aquelles familias a dividir-se entre si. Na

causa variavão; mas dizião os mais, que fora por difl`ereuças,que tiverão

sobre um papagaio, pretendendo a mulher do irmão mais velho fazer-se

.senhora delle, e resistindo a mulher do irmão mais moço, que o ensinára

a faller. com tal propriedade, que parecia pessoa humana (bastava isto

entre gente rude),chegárão a tanto as paixões, que dividirão de todo as

.lamiliasz a do mais velho ficou na terra, e a do mais moçomoslearido a

praia, foi dar comsigo em o grande rio, a que hoje chamamos da Prata. e

embocando sua larga barra, foi assentar vivenda da parte do Sul. E este,

dizem, foi o primeiro habitador das terras, que hoje chamamos Buenos

Ayres, Chile, Quito, Perú, e as demais partes daquellas terras.

Mas, tornando agora aos que ficarão em o nosso Brasil, dizião que forão

estes multiplicando, e que,divididos por varias partes do sertão. e marítimo,

formarão grandes povoações, que depois pelo tempo divididas por meio

de dissenções. e guerras. vierão a fazer nações distinctas, e linguas varias,

nunca ouvidas, nem aprendidas ; em costumes, modos. e religião differen

tes. e que desta gente viera finalmente a povoar-se o Brasil todo, e delle

toda a America.

Isto dizião aquelles Indios acerca das perguntas, sobre que forão consul

tados: e ácerca da quinta, especialmente de como não conservãrão as

cores? Respondérão com a graça seguinte: Façamos uma experiencia, di

zião ; trocai vós outros comnosco os trajes, e andai nús ao sol, e ã chuva.

quaes nós andamos; e vereis logo, que de brancos vos heis de tornar da

nossa côr. E quanto a mudança das linguas, dizião, que com o discurso dos

tempos, variedade de lugares, e divisões que tinhão feito entre si, por

causa de seus odios, e guerras, forão forçados chegar a esquecer-se dos

vocabulos patrios, e ajudar-se de outros de novo inveutados.

Estas erão as respostas dos Indios a seu modo tosco, e gentilico. Era

força que fossem defeituosas, e é necessario que demos nós satisfação por

outra via, á curiosidade daquellas perguntas, segundo a capacidade maior

dos entendimentos, que Deos nos deu, e da policia em que nos criamos.

E seja a primeira resolução. Que os homens que começarão a povoar esta

America depois dos annos de 1655 da criação do mundo, e diluvio geral

da terra (quaesquer que fossem), não tinhão antes delle povoado a mesma

America. Esta resolução é certissima : consta da sagrada Escriptura; por

que dos homens que vivião no mundo antes do diluvio, nenhum escapou.

 

aos missionarios de grande diligencia nesta parte pelo escrupulo da pouca l`orma,e

menos justiça, que se guarda aos vassallos,como cousa de alugadores, para acabar. e nao

conservar. Não tiverão os Judeus mãos com que pegar em pedras para executar a lei,

_na mulher que a tinha quebrado, porqutzonde osjutzes siocurnplicesque lia de fazer

ajustica P



exceplas 8 almas da Arca de Noé, das quaes nenhum tinha passado a po

voar a America; posto que algum de seus descendentes era força passasse

depois para este elleito, como as mais partes do mundo. `

- Donde se vê, que são ridículos todos os outros modos com que os nos

Sos Indios sonhárão, que escapárão do diluvio, ou sobre arvores, ou mon

tes, ou de outras maneiras, seus progenitorcs, e continuarão a povoar-se

depois de passado. Pelo que supposto que as noticias que dão do diluvio,

pela constancia de nações tão diversas. que aflirmavão o mesmo, quanto

á sustancia,possão ser verdadeiras, e do verdadeiro diluvio; quanto ás cir

cumstaucias oomtudo são disparates ; que como dependião de memorias,

depois do discurso de tantos seculos, era força chegassem a estes «nossos

tempos muito adulteradas: quando não sejão de outro díluvio dos que

acontecerão depois de Noé, como bem adverte Antonio Herrera no tom. 3'

da Historia Geral das Indiaaglecada quinta : e se oomtudo antes do dilu

vio geral de Noé houve nestas partes hnbitadores; nem cotista da sagrada

Escripturamem póde por outra via averiguar-se.

Segunda resolução. Depois do díluvio geral do mundo. é incerto em que

tempo passarão a estas partes, os primeiros povoadores dellas, o que se ve

claramente: porque uns dizem, que seu primeiro povoador foi Ophir In

dico, filho de Jectan, neto de Heber, aquelle de quem falla a sagrada Es

criptura no cap. 10 do Genesis. e a quem coube para senhorear o ultimo

da costa da India Oriental. Deste poisdizeiii, que passou daqui a povoar. e

senhorear a região da America, entrando pela parte do Perú, e Mexico, e

dilatando por ali Imperio. Assim o tráz o Padre João de Pinedu da Com

anhia de Jesus, de rebus Salomonis, onde refere por esta opinião Arias

ontano. E vem mui ,a proposito esta entrada de Ophir Indico; porque deste

seu primeiro povoador, (se e que o foi) devião de tomar o nome de Indios

os moradores da America, e toda a região da India Occidental. E por res

peito do mesmo nome disserão muitos (como logo veremos) que a America

era o mesmo que o Ophir tão celebrado na sagrada Escriptura. Esegundo

esta opinião, o principio da povoação desta terra foi pelos annos da criação

do mundo de 17h5,depois do diluvio, e antes da vinda de Christo ao mun

do,2088 annos.

Outros tivorão para si, que os primeiros povoádores desta America forão

daquelles, de que falla o Texto divino no cap. 11 do Genesis, que preten

derão edificar a torre chamada de Babel, cujas ameias qneriaio que chegas

sem ao cóo, porque destes dizem alguns, que vendo-se frustrados, e cou

fundidos por Deos nas linguas, porque não se entendessem na obra, espa

lhados depois por diversas terras, vierão habitar esta nossa America. E so

assim é, são muito antigos estes povoadores; porque a historia da torre

passou aos 131 annos depois do diluvio, na éra de 1788 da criação do

mundo, 2171; antcs da vinda de Christo a elle.

Outros disserzio, que estes primeiros povoaçlores terão daquellas gentes

dos Hebreos, as quaes o sabio Salomão costumava enviar em suas náos do

mar Vermelho, a região chamada de Ophir, em busca de ouro. páos precio

:v



sossimios, c cousas semelhantes; a tem para si, que esta região de Ophir

e a da Ainerira, especialmente o Perú, Mexico. e Brasil. E esta opinião

parece a alguns muito provavel. e corno tal a defende com forçosos argu

mentos o Padre João de Piueda,de nossa Companhia (de rebus Salomonis,

liv. li» cap. 16 fLfll/õ) retratando o parecercontrarimque tinha seguido em

seus commentarios sobre Job. Não com menos efticacia a defende o Padre

Fr. Gregorio Garcia,da sagrada religião de S. Dorningos,no livro lt' de In

dorunt occídentalittm origene, e allega por si os autores seguintes: Vatabio

sobre o 3° livro dos reis, cap. 9° (e foi primeiro defensor desta opinião),

Postello. Goropio, Arias Montano, Genebrardo, Marino Lixiano, Antonio

Possevinfl. llwlfigfl Yepes, Bosio, Manoel de Sá,e outros referidos pelo Pa

dre Pineda,no lugarjá citado.

E na verdade, os fundamentos que trazem por si estes autores fazem a

cousa muito verosimil : porque ninguem pode negar, que o grande sabio

Salomão com sua alta sabedoria teve conhecimento da disposição de todas

as terras do mundo, como elle o diz no cap. 7° da Sabedoria: Ipsc mim

dedit míhi horum, qua sunt, scicntiani vcram, ut saíam dispositimient

orbis terrarwn, et cirtutes elementoruni. Pois se tinha conhecimento do

mundo, e sabia conseguintemenle os thesouros das riquezas da America,

especialmente de lllaldivia, Perú, Chile, e as da terra do Brasil, e tinha tão

grande desejo de ajunta-las para a obra do templo de Deos, que trazia entre

mãos: porque não mandaria em busca dellas as partes sobreditas ? mór

mente tcndo só para este effeito fabricada grossa armada nos portos do mar

Vermelho, com gente do mar destra, instruida por elle, como por mestre

do todas as artes. E correndo esta de tres cm tres annoso mundo em busca

destas drogas; porque não poderia neste tempo penetrar tambem estas

ultimas terras do Occidente? Nem para isto o acobarrlarião carrancas dos

antigos philosophos, de que não erão riavegaveis estes mares, nem habita

veis estas terras: porque teve sciencia infusa da arte da cosmographia.

geographia, e hydrographia, como deI todas as mais scieucias. Nem a via

gem era mais difticultosa por isso: porque partindo. como costumavãmsuas

armadas do mar Vermelho, vinhão correndo aquella parte da India Orien

tal, costeando Malaca, e Samatra ; e daqui direitas á Ilha de S. Lourenço,

desta ao Cabo da Boa Esperança, e dahi caminho direito ao Brasil: e deste,

finalmente, correndo a costa, buscando as Ilhas de Cuba, S. Domingos,

llispaniola, e dellas os Reinos do Perú, e Chile. Na mesma fórma pinta a

viagem destas náos Genebrardo: Oportuit (diz elle) solventes ex tnari

Rubro, et éliqua India; Orientalis parte perlustrata, attactis Malaqua,

Samatra. rectú dcinde contendere ad insulam Sanz-ti Laurentii, ex qud

ad Caput bom: spei, inde ad Brasiliam: atque legentes illam Brasilia

orum, tangere Cubama!! insulam Sancti Dominici Hispanam; cx quá tan

dcm pateret accessus ad Mexicana.: oras. E muito menos ha de distancia

do Cabo da Boa Esperança a costa do Brasil, e dahi á da Nova Ilespanha,

que a de Ilespanha antiga, Africa, e Phenicia, onde commummente,dizem

os autores, cliegavão as náos de Salomão, como se deixa ver do computo

dos grãos. Se isto é verdade, os primeiros [vereadores-destas partes entrarão
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nellas depois dos annos de 2933 da criação do mundo, que foi o tempo

em que reinou o sabio Salomão, 1028 annosaiites do Nascimento de

Christo.

Coin esta mesma opinião vem a conceder oiitms, que dizem que Ophir

era em outra parte diversa, ou fosse a Mina. ou Angola, ou a India, se

gundo diversos pareceres; |n:is quedevailas iiqnellas náos de Salomão de

força de ventos. desgarrárão as ¡iraias da Ainericii, e ficando-se nella alguns

dos navegantesqiovoarão a terra. li deste modo não parece haver impossi

bilidade alguma; e o tem por provavel o inesmo autor referido no

cap. 19.

Outros disserão, que forão estes primeiros povoadores de nação Troya

1105. e companheiros de Enéas; porque depois de desbaratados estes pelos

Gregos na famosa destruição de Troya. se dividirão entre si, buscando

novas terras, em que habitassem, como homens erivergoiiliados do mundo,

e successo das armas. Alguns dos quaes, dizem, se engolfárão no largo

Oceano, e passarão as partes da America. Assim parece o dai a entender

aquelles celebres versos de Virgilio.

Poslquam res Asia, Priamíqirí eoerlere gentcm

Immerilam risumsuprrís, cscfdrlque stsperbnm

Ilíum, e! omni: humo fumat Aeptunia [royu :

llívsrm exílio., el diversas qaarere terras

.tuguriís ngiinur divum : classemque sub rpm

Antrundro. e Phryg-ia molfmur mmttibus Idtt,

lncertr' qua ƒatu lerant, ubi sisters detur.

Veja-se o Padre Fr. João Pineda á margem citado. E segundo esta opi

iiiâo. os povoadores desta terra passarão a ella pelos annos 2806 da crea

ção do mundo. e antes da vinda de Christo a elle, 1156.

Outros tiverão para si, que forão Africanos estes primeiros povoadores;

os quaes, depois da destruição de Carthago feita pelos Romanos, embar

cados em niios, da mesma maneira que os Troyanos, houverão de buscar

acolhida por diversas terras, e alguns delles desgarrárão á força de ventos

a esta costa do Brasil. E não ha que espantar; porque, segundo Strabão,

l_iv. 17, tinhão os ditos Cartaginenses, quando forão cercados dos Roma

rios. 300 cidades na Africa. c só na principal de Carthago se acharão

700,000 pessoas. Força era logo buscasse varias terras L-'io grande mul

tidão de gente, onde houvesse de ter abrigo. E se forão estes os primeiros

povoadores, passarão a estas partes na éra da creação do mundo de 3833.

segundo o eomputo da monarchia Lusitana, e antes da redempção dos

homens, 159.

Outros querem, que fossem estes daquellas gentes das 10 Tribos dos

antigos Judeus, que ficarão captivos no tempo do propheta Ozéas. segundo

o tem a Historia de Esdras, no liv. P, cap. 13, onde diz dellas, que pela

virtude divina forão guiadas a uma região desconhecida, onde nunca

habinira gente humana, e por caminhos muito compridos de anno e meio
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de viagem. Esta região entendem que era a nossa America, e estes homens

es primeiros povoadores della. E se assim é, passarão a estas partes pelos

annos da creação do mundo, 3226.e antes da redempção dos homens,

721;. E na verdade, muito grande prova faz por esta parte a semelhança

que ha de costumes entre estes lndios, e aquelles antigos Judeos : como é

o serem niedrosos. cobardes, supersticiosos, mentirosos, conservadoresda

geração de seus irmãos, casando-se com as cuahadas, quando aquelles

morrem; levarem-se a cada passo nos rios, c outros vasos, em que cou

formão. com esta nação.

Outros seguem a opinião de Díodoro Siculo, que tem para si. que estes

primeiros povoadores forão daquelles Phenices Africanos., que em tempos

autiquissinios, sahindo a navegar fóra das columnas de Hercules, e cor

rende a costa de Africa, forão levados do ímpeto de ventos a uma terra

iiunca vista, de notavel grandeza, no meio do Oceano, que defronte de

Africa corria a parte do Poente ; e era terra amenissima, fertilissima.cheia

de bosques, cairipos, rios,e fontes. E esta terra nenhuma outra podia ser,

na parte demarcada. senão a grande America. li segundo esta opinião,

estes prinieiros povoadores Africanos passarão a estas partes na mesma

éra. pouco mais. ou menos, em que a opinião antecedente faz aportados

a ellas os Cartagirienses. Finalmente Pero Bercio, em sua Geographia, o

Theodoro de Bry. colligem a antiguidade dos povoadores da America nas

partes da Nova Hespariha, das noticias de autiqnissimos reis, e das ruinas

de seus grandes edificios, e de outras cousas memoraveis, que naquellas

partes acharão os liespanlióes; porque taes cousas não parece podião fa

bricar-so senão em tempo immemoravel. Estas são as opiniões com que

provamos a segunda resolução que propuzemos. acerca da incerteza do

tempo,em que passarão a estas partes os primeiros povoadores dellas.

Verdade é, que tem ainda contra si todas estas opiniões em geral uma

instancia grande: e vem a ser dos animaes terrestres, onças, tigres, e

outros semelhantes, como passarão a estas partes? pois nem era possivel

nadarem por tão grande distancia de mares, nem parece os trarião os

homens comsigo em suas náos, nem sabemos que houvesse para este effeito

segunda Arca de Noé, nem tambem que Does fizesse delles segunda, e

nova creação nesta terra. Porque então, a que fim mandára o Senhor a

Noé, se occupasse em salvar na arca as castas todas de animaes, macho, -

e femea?

Por estas. e semelhantes razões tiverão outros autores para si muito

differente parecer. E é, que os povoadores primeiros destas partes pas

sárão a ellas, ou por terra continua, ou dúvida com algum estreito breve,

que facilmente podesse ser vencido, assim de homens, como de animaes.

Dependea força desta opinião da pergunta seguinte. Se é a terra deste

novo mundo, ilha, ou terra firme? .tacobo Chineo,diz. que ainda até agora

não consta de certo, se é ilha, ou se é terra firme : supposto que por voto

dos melhores Geographos está recebido que é ilha. Gemma Phrisio,no

cap. 3° da Divisão do Mundo, deixa a pergunta em opinião, mas inclina-se
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mais e que éillia. Com a mesma inditlerença se tica o autor do novo

livro Tltcatrum Orbis na taboa da America :e com razão, porque até nossos

tempos ninguem chegou a experimentar o sitio da terra da America, por

aquella parte do Norte, que corre contra o Estreito. que chamão Freturn

Davis: como tambem nem por aquella parte d'além do Estreito de Maga

lhães, que corre á parte do Oriente.

Supposta a indeterminação dos pareceres: a resolução seja tambem

condicional. Que se a terra deste iiovo mundo é continuada com qualquer

das partes do antigo, por ahi se ha de dizer, que continuou nella a pro

pagação dos homens, e dos animaesjuntamente; e da mesma maneira, se

é ilha com interposição de algum breve estreito: porque então era frus

taueo o apparato de náos, assim para homens, como para animaes. E

nesta supposição tenho esta sentença por mais provavel ; e por tal a julga

o Padre Joseph da tlosta,da Companhia de Jesus (deNatura Novi Orbis),e

estando nella se vê mais ás claras a verdade da resolução principaLque

acima tomamos, a saber, que depois do diluvio geral do mundo. e incerto

em que tempo passarão a estas partes os primeiros povoadores dellas z

porque além da incerteza de opiniões tão varias, como vimos, com esta

ultima sentença se demonstra mais; porque se até hoje se não pode ave

riguar, se pelas partes ultimas desta terra se podia pessar a pé enxuto, ou

se de força se liavia de passar por agua, nem que distancia tinha esta,

como se poderia averiguar, quando passárão os primeiros que vierão po

voar este mundo `?

Do acima dito se tira tambem a resolução das outras tres perguntas.

Porque á segunda, de que parte do mundo vierão aquelles primeiros?

Poderá responder cada um, segundo a opinião, que seguir, ou que de

Judéa, ou que de Troya, ou que de Carthago, ou que de Phenicia, etc. A

terceira,de que nação erão ? Responderáõ uns,que dos Indios, outros que ,

dos Judeos, outros que dos Troyanos, outros que dos Carthaginenses,

outros que dos Phenieios, etc. E finalmente á quarta pergunta: porque

parte, e de que maneira passarão a estas partes? Dirão uns, que em náos

a isso destinadas,outros que em náos desgarradasmutros que por terra,ou

breve estreito, etc., que tudo são opiniões, e poderá seguir cada um o que

melhor lhe parecer.

Depois de todas as opiniões, e modos de responder, acima deduzidos,

me pareceu referir a opinião de Platão, e de outros philosophos seus an

tecessores : porque por meiodesta (se é verdadeira) se responde com muito

mais facilidade, e brevidade a todas as quatro perguntas ventiladas. Diz

pois Platão, e dizião aquelles gravissimos philosophos,que houve em tem

pos antiquissimos uma ilha prodigiosa, chamada de Atlante. que,come

çando defronte da boca do mar Mediterraueo, e das columuas chamadas de

Hercules, ia correndo por esse mar immenso, com extensão tão agigantade,

que era maior que toda a Africa, e Asia. Porém que depois,andados os

seculos, toda esta terra foi subvertida, c inundada com as aguas do Oceano,

por occasião dc um grande terremoto, e alluvião de aguas de um dia, e



mile: e que ficou sendo mar navegaveLaque chamamos hoje mar Atla n

tico. apparecendo nelle sómente algumas ilhas (as da Madeira, dos Açores,

do Cabo Verde, c as demais) por modo de ossos de defunctmcorpo que

fora. As palavras de Platão são as seguintes : Tunc enim Pelagus illud in

navigabili crat; insulaiit enim ante ostium habebat, quod vos columnas

Ilerculis appellalis : at insula illa, ct Lahioml Asia maior crat, etc. Pos

leriore veyô tempere. terra: inotibus, ac diluviis ingcnlibrts obortis uno

die, ac nocte gravi incumbenmet apud vos totum militarc genus acerca

lim terra absorbuit. et Atlantis insula similiter in mari submersa dis

parvit.

Segundo a opinião destes philosophos. esta ilha de tão ugigantada cx

tensão, era naquelle tempo contínua com a que hoje chamamos America,

e todo um corpo sómente, a que cbnmavão ilha de Allante. E a razão está

lnauifesta: porque sendo o corpo desta ilha maior que o de Africa, e Asia,

ecomeçando das columnas de Hercules, ou boca do mar Mediterraneo, e

disc‹›rrendo por aquelle golpho, chamado ainda hoje Atlantico, não era

possivel que deixasse de ir entestar com toda a costa, chamada agora da

Nova Hespanha: pois até esta não é talo espaço do mar Atlantico. que

iguale á grandeza da terra de Africa, e Asia; e para o ser, se devião nc

cessariamente juntar a parte do corpo, que hoje e da America, com a que

vinha correndo a ella pelo espaço do mar Atlantico; porque de ambas

saliisse a grandeza monstruosa que lhe davão.

O que supposto. respondendo agora á primeira pergunta, ha de se dizer

que os primeiros progenitores dos Indios da America (segundo esta opinião)

entrárão a povoal-a successivamente com os que entrarão a povoar a ilha

de Atlante; pois tudo era a mesma terra, mais ou menos distante das

columnas de Hercules. E foi muito antes, que na dita ilha reinasse o prin

eipe Atlanta, que succadeu nos annos da criação do mundo 233h,segundo

o computo dos autores que descrevem este seu reinado. e o de outro seu

irmão, nesta ilha. Veja-se a .lllonarchia Lusitana, tom. 1°,cap. 13. A se

gnnda pergunta: de que parte do mundo vierão ? Se ha de responder nesta

opinião (como por aquclles tempos era um só o corpo desta America, e o

da Ilha Atlantica, e este estava tão conjuncto ás columnas de Hercules,

terra de Europa, e pela parte Oriental á terra de Africa) que por uma, e

outra fronteira, ou de Europa, ou de Africa, passárão os primeiros povoa

dores, assim da Atlantica, como da America, que erão a mesma cousa: ou

estes fossem Judeos, os Athenienses, ou Africanos. segundo as opiniões

sobreditas. E com a mesma facilidade se pode responder á terceira pergun

ta: de quc nação erão ? segundo as mesmas opiniões. E ultimamente a

quarta pergunta: de que maneira passárão a partes tão remotas ? Fica pa

tente: porque assim,das columnas de Hercules, terra de Europa, como da

de Africa, facil ficava o passar á Ilha de Atlante, e a brevidade da distancia

mostra Platão em suas palavras: Insulam énim ante ostium habebat, quod

vos columnas Herculis appellatis. Aquellas palavras: Ante ostíum habebat

não denotão grande distancia.

Marcilio Ficinmsobre este lugar de Platão, no Timaeo, cap. V, tem para
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si. que toda esta historia da llha Atlante é verdadeira. O mesmo parece tem

Diodoro Siculo, liv. 6°, cap. 7". onde diz o que já acima referimos, que

os Phenices em tempos antiquissimos,navegando fóra das columnas de ller

cules. e correndo a costa de Africa, forão leva‹los da força dos ventos. a

uma ilha de notavel grandeza, fronteira á Africa. que corria a parte do

Poente, amenissima, cheia de bosques. de rios. de arvoredos, de cidades.

e edificios sumptuosos. Abraham Hortelio, na taboa da America, diz, que

ha uiuitos que tem para si. que a mesma America foi descripta por Platão,

e debaixo do nome da llha Atlantica, e que tambem Plutarco scguira a

opiniãodePlatãoze não diz elle cousa alguma em contrario. O autor do livro

que se intitula do mundo (e outros o attribuem a Aristoteles, ou Theo‹

phrasto).diz, que neste lugar do mar Atlantico, além da de I-Iuropa, Africa,

e Asia; havia outra ilha grande, e não pode ser senão esta. Em prova do

mesmo, é trazido commummente outro lugar de Aristoteles. ou Theophras

to, onde diz. que o senado dos Athenienses prohibio em tempos antigos

a seus cidadãos, o navegarem á llha de Atlanta. por não desampararem

sua patria. Parece que approva Plinio esta opinião, no liv. 2°, cap. 67, e

no liv. 6°, cap. 32. onde diz, que Hanon Carlhaginense, navegando as

partes Occidentaes do Oceano, foi dar em terras novas, nunca dantes acha‹

das. Favorece o mesmo Zarate em sua historia, e o mesmo parece faz o

curso Coninbricense sobre o segundo do Céo, quest. t',art. 2°,onde alguns

dos autores que a favorecem, e elle a não contradiz.

Se hei de dizer o que sinto nesta opinião tão discutida da llha de Atlanta,

confesso que-faz alguma força a meu entendimento, não só a segui-la Pla

tão, homem de tanta autoridade. chamado naquelles tempos,por antonoma

sia, o Divino, luz de toda a philosog-hia, e de todos seus segredos, e tão

serio em todo o seu dizer: mas tambem o modo com que (alla, quando a

segue, descrevendo-a com todas suas particularidades. da grandeza da

terra, fertilidade dos sitios, seus bosques, seus rios, suas fontes. suas gen

tes, seus costumes, suas façanhas. suas cidades, sumptuosos edificios; e

finalmente os reis que nella senhoreavão, em parte della el-rei Atlanta. e

na outra parte outro seu irmão, chamado Guazliro. Tudo isto parece está

mettendo medo a duvidar de um 'nomem tão serio. para se poder cuidar

delle que escreveu patrzuthas. Alguns comtudo regeitão esta doutrina da

llha Atlantica como fabulosa: outros por incerta, ou por impossivel: e por

isso propuz em primeiro lugar as outras opiniões acima: cada qual siga o

que lho parecer.

Os Portuguezes, depois que entrarão no conhecimento das numerosas

nações de Imlios do Brasil, lizerão distincçoes, e considerárão grandes na

ções os Aimbércs, os Cahetés, Goytacazes. Polyguares, Puris, Tamoyos,

Tupinambás,que occupavão a costa marítima do Brasil : e á medida que

se forão entranhando pelos sertões. achárão outras nações não menos nu

merosas que aquellas,como são em Nlatto Grosso os Bororós. Gttaycurais,

Payaguás e Parecis. No Rio Grande de S. Pedro do Sul, descobrirão os

Guaranys. Em Goya/,os Goyazrme Chavantes: no Pará, os llIanac/tós, ou
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Manochómm outros lugares.os Coroados,etc (1 ).0Jesiiita Simão de Vascon

cellos,di2, que alguns reduzem a tres as nações dos Indios do BrasiLque

são os Tapuyarar, os Potyguares, e Tapuyas ; outros a quatro,accrescen

tando os Tubinambás; outros a cinco.accre'scentando os Tamoyos; outros

a seis, accrescentando os Carijós. Vasconcellos,consultando a todos que

escrevorão, resume as nações dos Indios a duas sómenle,a que chama

nações genericas, que as divide em suas especies da maneira se

guinte :

Todos os Indios. quantos ha no Brasil, vemos que se reduzem a Indios

mansos, e Indios bravos. Mansos chamamos, aos que com algum modo de

republica (ainda que tosca) são mais tractaveis, perseveraveis, entre os

Portuguezes, deixando-se instruir, e cultivar. Chamamos bravos, pelo con

trario, aos que vivem sem modo algum de republica. são intractaveis. e

com difficuldade se deixão instruir. Aquella nação gencrica. de Indios

mansos, dividese em algumas especies, e a principal comprehende todos

os bandos, ou ranchos de semelhantes Indios. que correm ordinariamente

a custa do Brasil. e lallão aquella lingua commum, de que compoz a

Arte Universal o Padre Joseph de Anchieta, da Companhia de Jesus. como

são, Tobayaras. Tupis, Tupinambás, Tupinaquís, Tupiguaes, Tumiminós,

Amoigpyras, Araboyaras, Rariguoaras, Potiguares, Tamoyos, Carijós. e

outras quaesquer, que houver da mesma lingua. Todas tenho que fazem

só uma especie. ou nação especifica, posto que accidentalmente diversas.

em lugares, e ranchos.

A outra especie é de GoyanásJndios, que tambem se contão entre os

mansos , mas de dillerente lingua; são dos mais tractaveis,e habitão para a

ultima parte do Sul, Íronteiros aos Carijós, e contrarios seus. Outras espe

cies muitas ha destes Indios pelo sertão dentro : especialmente pelo Rio do

Amazonas acima, de homens não só nas linguas, mas na cor, feitio, e cos

tumes diversos ; mas gente mansa, e tractavel.

A outra nação generica é de Tapuyas. Desta aílirmão muitos, que com

 

(t) OSr. coronel Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva. laborioso autor das Manim

rialfliatoricu da província da Bahia, faltando dos Indios daquella província em uma

outra sua Memofígoiferecida ao Instituto Historico Geograpliieo Brasileiro, e transcript:

no tom. 12 da Revista, a pag. iöLse exprime assim:

O illustrado Ayres do Casal (l) refere serem on Quinnimúras os primeiros povoado

res memoraveis do contorno da enseada de Todos os Santos; mas além da singulari

dade de tal proposição, cujas bases não pude descortinar. nota-se dar essa preferencia

o .Iesuita Vasconcellos aos Tobayaras, exprimindo-se deste modo: « Tobayáras são os

Indios principaes do Brasil. e pretendem elles ser os primeiros povoadores e senhores

da terra. O nome que tomarão 0 mostra. porque dra quer dizer senhores, tobú rosto.

e rem o dizer que são senhores da terra,que elles tem pela fronteira do rnaritimo, em

comparação do sertão, e na verdade que elles senhorearño sempre grande parte da

(t) Gorographia Itrasilira, tom. E". pag. IOO, edição de 1133.
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prohenrlo debaixo dr si perto de um cento de linguas didi-rentes; e por

conseguinte outras tantas especiesm saber: Aymorés, Potcntuàtloytacazes,

Guaramónis. Goaregoarés. Jeçaruçús, Amanipaqiiés, Payeás : seria cançar

contra todas.

Esta repartição que faço. é conforme ao uso das gentes. entre as quaes

não se chama nação diversa. a que não tem diversa lingua. nem basta di

versa regiao, nem diverso tracto. nem diverso principe: como por induc

 

(t ) Nota H.

(itltlein. Histor.'e Polit. da Baliia, tom. to. Veja-so a nota l.

rosta do mar. Outros dizem que aquelle tobd allude à terra do Brasil. porque esta

'fobayiiros sonhou-irão principalmente esta parte. por isso dizem .se chamño 'fobayíi

ras. a saber senhores da terra da Bahia; e na verdade como taes forio sempre rrve

reneiados entre os mais Indios por primeiros de grio senhorio, e por valentes e fieisz»

Deixando todavia de entrar em nialores detalhes sobre esta especie, por ser isto al

¡rum tanto anomalo do lim da presente Memoria. devo apenas referir que ao tempo

da chegada dos primeiros Europeus que acompanhlrrão o donatario Francisco Pereira

Coutinho. e annos depois ao primeiro governador Thomé de Souza. erão da poderosa

naçio dos Tupinambas (l) osque occupavão a maior parte do Iittoral desta provincia.

e se esteudiío até o Rio de Janeiro. bem como que pertoncião lt tribn dos Tupiniquins

ou Tupinaquis os que se achavio na praia dc Porto Seguro, quando ali desembarcou

Pedro Alvares Cabral. época da descoberta do Brasil.

- Estendiio-se os Tupiniquins nesta provincia por toda a costa que vai desde a bahia

de Camarnú.em 13 :ráos.53 minutosdi segundos latitude. 39 graus. -58 minutos.57 sr

¡rundos longitude até Caravellas. e destltuidos da ferocidada dos outros aborigenes.

que até aqui tenho mencionado. possuião suas princlpaes aldeas no territorio de Porto

Seguro. Forão estes indígenas os primeiros em todo o continente Brasiliro que assis

tirão aos actos da religião catholioa. prntiimdos pelos relilriosos da ordem de Santo

Antonio da menor observancia. que.sobn direcção de Fr. Henrique de Coimbra.depois

Bispo de Ceuta. tão lundar a mesma reliziio no Oriente. enviados pelo rei D. Manoel

nessa expedição a cargo de Pedro Alvares Cabral. a estabelecer uma feitoria em Cale

cut (2). e pertencião a semelhante tribu os tres Indios que Joäo Lopes Bixorda opre

sentou em lälö llquelle vnonarcba (3). acompanhando-o nessa occasião em qualidade

de interprete um dos degradados que Pedro Alvares Cabral deixãra em Porto Seguro.

quando dahi proseguira em sua derrota para a India.

Procediõo os Tuptniqnins. bem como os Tupinaes. que lhes licavão pelo centro de

Porto Seguro. de um so tronco. e posto que nos começos dessa Capitania assaz incom

modasserii por alguns annos aos seus novos hospedes Europeus. comtudo. pactuaudo

pazes com Pedro de Campos Tourinho. primciro donatario da mesma Capitania. a

troco de alguns donativos que delle receberão. e submettidos à obediencia na dos Ilhéus

pelo governador Mem de Sa. quando por ali passou em sua primeira viagem a desalo

¡ar os Francezes. que occupavão o Rio de Janeiro (t). tornarão-se alliados tieis e dedi

cados dos Colooos. auxiliando-os no serviço rurnl dos estabelecimentos agrícolas, o

na continua guerra contra os Tapuyss. Tupiuambàs e Aylnorés. Perseguidos porem

incessantemente pelos ultimos selvagens. colligados com os Tupinambas. e flagrllailos

tambem do mino tratamento que recebiáo da maior parte dos Colono: Portuyzuezcs.

abandonârio o littoral sobremaneira reduzidos a um pequeno numero. perinnnecendo

unicamente no lugar de sua primaria habitação os christianisados pelos Jesuítas. que

(3) No anno de t5t3. estando el-rei D. Manoel em Santos o Velho. tendo des acho om uma

casa de madeira que ali estava na ponta do cães. posta sob ella agua. Geonze _ ' Bixorda.

poe daquelle tempo tinha o tracto do pao brasil. que trazem desta terra de San Cruz. veio

allara el-rei. e com elle tres homens desta provincia assaz bem dispostos, que então vier-ão

em uma náo que de lá viera. os quaes vinhão vestidos de pennas. com os heiços. narizes, e

orelhas cheios de grossos pendentes. Cada um delles trazia seu arco.e tlechas. Vinha com

elles um homem Portuguez. que sabia a lingua. por quem el-rei lbes fez perguntar algumas

cousas-Dani. Goes, tlbron., part. II, cap. 56.

t4; Nota J.
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ção se pode ver, discorrondo pelas nações do mundo: porque por isso a

nação Portugneza se tem por distincta da Castelhano, esta da lšisrainiiat,

a`l3iscninha da Frunceza, a ifranoezn da Hollandeza. etc., porque tem di‹

versas linguas umas dns outras ; e tanto mais diversas são as nações. quanto

são mais diversas as linguas. Diversas regiões são as de lioma. e a do

Sicília z e comtudmptirqito os homens dellas fallão uma só lingua. é uma

só tração. Diverso principe é o dos Romanos. queé o Papa, e o dos Sici

 

hnvião fundado um collezio em Porto Seguro, e, conforme o testemunho de Gabriel

Soares dc Souza (l ),jít estavão limitados a duas pequenas sldêas junto ao etigelrho de

Henrique Luiz. oo tem po que elle escreveu, achando-se Igora absolutamente estinctos.

Fallovão os Tupiniquim o idioma Tupinambá, e seus costumes,e vida erio ideutieos

cm tudo, dilfcrindo unicamente em serem mais verdadeiros e menos ferinos

Forão os Aymores o tiagello dos moradores da Capitania dos llhéos, e, segundo a

antiga tradição que nos transmittio o referido Gabriel Soares, procediño de alguns

casaca dc Tapuyes. que fugindo em eras remotissi mas a perseguição de seus contrarios,

rcfugiàrño-se nos lugares mais fragosos do centro da mesma Capitania: ali creu-erão

flcessivamcnte em numero, e perdendo, com o volver dos muitos atritos que naqucllcs

Iutrnrvs se conservarão, a lingua primitiva, formarão uma nova e desconhecida de

todos os mais indígenas, por isso que nunca havião tido a menor communicaçáo com

outra tribu diversa, passando sempre pelo: :nais ferozes e calentados de todos os sel

vagens conhecidos. qualidades que ainda hoje mesmo não perderão inteiramente os

seus descendentes. que subsistem no estado primitivo.

Conteçirrão os Aymorés a tornarenvse o terror dos primeiros Colonos Portugueses

no districto de Caravellss, donde pelo diante estenderão-se até Camamu, e mesmo h

llha de Tinard, em suas incursões, em cujas occasiões somente appareciio nas proxi

midades do littoral, servindo-lhes porém de embaraço ao progresso de suas atrocida

des qualquer rio que não lhes oifereccsse vão, de cuja rircumstancia procedeu escrever

se que ignorsvão a natação (2). Por diversas vezes tornou-se a antiga Capitania dos

llliér-s theatro de sua herbaris. e obstárão por muitos annos ao incremento da Colonia,

devastando inteiramente alguns enirenhos que ali se havião construido, e matando,no

espaço de vinte ecinco annompsro cima de 300 Portuguczesm 3,0110 escravos. Essa de

seleção, que promettia estender-se, derramou o desacoroçoamcnto entre aquelles Co

lonos,e chegou ao ponto de obriizar o donatario da mesma tIspitaniaJeronyino Alar

cão de Figueiredo. a supplicar licença regis para vende-la a Lucas Geraldes pela

quantia de 193373000 rs , valor pelo qual D. Leonor de Campos havia vendido outra

igual ao duque de Aveiro, elTectuando-se esse contracto em virtude da permissão com

cedida por alvará do 1° de Março de 1560. Tal era o apreço em que naquelle tempo

sc tinha uma ertensão de 50 leguas de costa e de matas preciosissimasl

O destroço porém que sofrerão os Aymorés com a perseguição que em pessoa lhes

fez o governador Mem de Sa, sahido para isso da capital em Novembro de 1565. como

jit referi, e o crescimento da população da Colonia com os novos habitantes. que pro

gressivamente chegarão de Portugal, iizerio com que esses barbaros, batidos todos os

dias. se submettessem em 1602, dsndo-sedher duas povoações para sua habitação nos

Ilheus. das quaes tornltrío a reconcentrar-se, occupsndo as immediaçöes da serra que

delles tornou o nome, e se estende desde a comarca dos llheos até o Rio Macacu, que

a separa da Serra dos Orgãos, sem ue todavia de tempos a tempos deixassem de ocea

sionar gravissimos dnmnos em di crentes pontos daquelle districto.

E' esta a unica nação antiga de aborigenes que ainda se conserva poderosa, e pela

maior parte selvageru, conhecida agora geralmente pela denominação dc Botocu

dos(3). que lhes derão os Portuguczes em virtude do cylindro de madeira ou batoque

que trazem por enfeite (A) nas orelhas e no queixo inferior. Hs mais de duzentos

annos que ocrupão as adjacencias do Rio Pardo, e se estendem até as vertentes do Bsl

(ti Nota K.

si! Nota I..

t3'- Nota M.

(t, Nota N.



lianos, que é o rei de Hespattlta: e comtudn dessa diversidade não faz di

versa-: a nação Romana, e Siciliana. Diversa religião, e costumes tem os

Hollandezes das províncias sttjeitas á Hespattha, que os daquellas quc cha

tnão ttttidas: uns são catholictts, e outros hereges : uns seguem os costu

mes de tlltristo, outros os «le Lutero, Calvino. etc., e comtudo a nação é a

mesma. porque a lingua é a mesma.

Daqui se declara, que nenhuma das primeiras divisões que referi, quo

alguns faziño postas no principio, e ajustada com o uso das gentes, porque

 

monte ou Jequitinhonha, Mucury. e territorio da província do Espirito Santo, va

¡zueando pelo ittterior das matas que bordão o Rio Doce, e, o exemplo das demais raças

ahorigenes, distinguem-sc entre si por diversas denominações: são estas Ettgereca

mug, lnaa. Arary, Nakmanuksnque stgttilica ltabitatttes da serra (nome que se dtio aos

que occupio as serranias quc ficzio entre os Rios Jequitinhonha e Mucury). Crecmtttt

e Pejaurunu. adoptada por algo ns que habitão as adjacencias do Rio Doce e do mesmo

Jequitinhonha. A ferocidade de seus tnaiores. os Ayntores, cjuizosquc fornece a carta

regia de3 de Maio dc 1808, têm servido de engrossar a opiniío generalisadn da cruel

dade dos Botocudos. e de dar corpo a publicações caluntttiosas contra elles, não es

crupttlisando ate' o severo ltistoriador Southey em avançar -que os Botocudos. logo

que colhem as mãos um prisioneiro ainda vivo, servem-lhe o sangue. para depois

tomeçaretn o abontittavel festint, em que deve ser devorado a carne da victittta (I).

(Iomtudo porem convém dizer-se por esta ocasião. que além de ser ainda assaz pro

blcntatira a antropophagia dos actuaes Aymoré-s ou Botocudos (2). urna vez tractados

com benignidade e franqueta, tornão-se verdadeiros antigos, e bons para tudo. por

serem dotados de bastante intclligencia, generosas e de caracter lirmc, no que excedem

aos Indios de outras muitas tribos. Não séio todavia estas as unicas qualidades que tor

não notavel semelhante tribtt.

Ut Ilotocudos,di1. Saint-Hilaire,parecem por sua pltysíonomia mais particularmente

da raça mongoltca, e o canto dos Chineses não e em realidade aettíto o dos Botocudos

extremamente modilirado. Não seria possivel que elles viessem do platú da Asia, ent

quanto outras povoações deverão a sua origem a algum dos ramos menos nobres da

raça caucasicafiomo a pltcniciaJanto que ter-se-hia alterado na Anterica pela influen

cia do climae pela mistura com Indios da raça mais decididamente mongolica 'I

Ha opiniões de terem vindo ‹Ia Asia os progenitores dos Ayntorés pelo estreito do

Bering, quando o mar ainda não tinha aberto a paragent descoberta pelo celebre nave

gante dessa nome (3), e quennultipIicando-se progressivamente, obrigáríto. depois de

muitos rombntes, os outros Indios a evacurtretn o terreno que occupavão, resistindo

lhes apenas os Tupls. Além do que fica dito. nota-se que a littguagettt assaz aspirada

dos Botocudos tem ettraordinztria semelhança corn s chiueza, e. attenta a dilferença de

caracteres dos antigos Indios, observada pelo .Iesuita Vasconcellos, serião os Tapuytts

lllongols, e os Indios de lingua tupi terião alguma cousa de um dos ramos da canca

sica. Jorge de Horn pensa que cnt érss afastadas fora a America povoada pelos Huns,e

Tartaros cathayettses, e que pelo diante forão os Cnrthaginezes e os Phenicios lançados

sobre a costa Occidental doNovo Continente; e não somente minha opiniio (cuntinúa

Saint-Hilaire) ode conformidade com a desse sabio, mas até ella concorda com os l'ac

tas e a tradição historica. Cont effeito os descendentes dos Mongols, chegados It Ame

rica em uma epoca cttretnatttetttc remota, devião ser lnertos civilisatlos que os Pltenicios,

e logo que estes ultimos desembarcarão, deviio, para se estabclecerem, repellir os

printeiros para o interior. Ura,mostra-nos a mesmo tradição bistoriea que os Tapuyas,

os mais antigos habitantes do Brasil, forão expulsos do littoral pelos Tupis, ede outro

Iado.que erão estes no estado selvagem mais civilisados que os Botocodos, representan

tes nctuaes dos Tapuyas. pois que sabemos que ao tempo da descoberta os Ittdios da

custa do Rio deJaneiro, que pertenciáo a raça tupi, cultivavío a terra, fazião fortifica

ções, e conhecião a arte de navegar em canoas (b).

(I) History Of Brasil, Ill, pag. 807 e 808.

tfíâlltä- do Sfltfll-lltlatru, Voyugsau Brésil, tom. I°, pag. tw, c tom. Ef, pags. 30, 63 e 156.

(3: NUM 0.

it. Nota I'.
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não põem a diversidade nas linguas: os Tobayáras não tem diversa lingua'

dos Potigoáras, nem dos Tupinambás. nem dos Tamoyos, nem dos Carijús,

e fazião-iias cointudo diversas nações. E quando se houvessem de diversi

ficar pelas regiões, costumes, ou príncipes diversos, ainda então não era

proprio o numero das divisões de tres, quatro, cinco. nem seis especies;

porque nesse sentido são muito mais sem comparação suas diversas regiões,

costumes. e príncipes.

Tobiiyáras são os liidios principaes do Brasil. e pretendem elles ser os

 

Ja deixei dito que na épocado estabelecimento desta província erão os Tupinambas

que se achavão de posse do littoriil e reconcavo da capital. Vivião estes Indios aléiii

do Rio de S. Francisco, e scientificados da fertilidade desse terreno,eoiiquistara`o~no

aos Tupinaes, descendo para isso ein grande numero. e causando a iiiziior destruição

aos seus contrarios: e refere Gabriel Soares de Souza (13, que divididos depois eni

dous bandos, por dilferenças que entre si tiverio, sustentarão por muitos aiinos guerra

eiiciiruiçada. Sem me fazer cargo porém de tractor na presente Memoria da historia,

usos e costumes dos primitivos aborigenes, noticiarei apenas de passaireiii que, apezar

dos esforcose intervenção de Diogo Alvares Correa, o Caramuru, bastante deriio que

fazer os Tupinaiiibiis aos Coloiios que cliegiirao coiii o donatario Francisco Pereira

Coutinho, e aos que se lhes seguirão, sendo até preciso que Mem de Sá (2) llies des‹

truisse para cima de trezentos uldeas, que possuiâo no recoiicaioe vizinhanças do

littornl.

O restante dos que emigriiriío, fugindo a essa guerra de destruição. foriío reduzidos

ao cliristiaiiisino pelos .lesuitas,e os que poderão escapar ii tamanho furor, i-.ontiiiunndo

pelo tempo adiante a solTrcr successivus perseguições em outras províncias, foi-ão,

se estendendo até o Para (3), onde apenas existeni hoje alguns pequenos grupos dos seus,

descendentes em dilfereiites villas, e outrosaiiiila selvagens com diversas denoiiiiuaçoes.

Exemplos desta ordem, os que apresenuio o llaity, Martinica e Guiulelupe, onde

nem no menos existem restos das raças aborigeiies que povoarzio essas ilhas ao tempo

da chegada dos primeiros Européos a ellas; o que se passa no extenso territorio que

formava as antigas Colonias da America do Sul. e o que igualmente se nota nos E5

tados da União Norfaniericana, apelar da diversidade de condiicta corn que, desde o

começo de sua emancipação, procede o governo deste paiz (4) acerca dos respectivos

indígenas. confirmando o pensamento do iiisigiie iiuturiilista Augusto de Saint-Bitai

re (5)- que sr- pÓde predizer sem reccio a proximii destruição doa fracos restos dos

Indios do llrasiL-deaalião ao mesmo tempo a sensihlidade do homem de coração hein

formado.

Na iiiiormaçäo que o celebre Padre Antonio Vieira deu ao antigo governo ein 31

de Julho de 1678, referio, que sendo o Maranhao conquistado ein 1615, e achando os

Portuguezrs mais de quinhentos povoações de iiidigeiias. desde a cidade de S. Luiz

até GurupaJio Rio Aiiiazoiias, todas ellas assaz povoadas; jii ein 1632, época da sua

chegada iiquella cidade, tudo estava despovoado, consumido e reduzido a uni pequeno

nuiiiero de aldeotas, das quaes todas nao pode o governador André Vidal de Negreiros

ajuntar oitocentos Iiidios. Outro tanto ou peior ainda acontece nesta provincia, onde

jíi se aclião desertas inuitas das reducçñes que outr'ora florescerão sob a ilirecçaío dos ,

Jesuítas, c que rapidamente se extinguir-io coin o exteriiiiuio desses iiifatigaveisapos

tolos do evangelho, a quem _de tempos para ca passa coiiio por iiioda cobrir apenas de

baldoes. e reiuetter ao silencio os beiielicios que tizerao ao pau (6), notaiido-se tão so

(I) Nota . _

i (Q) Mein e Sã, tcrceim governador da Bahia, tomou posse em t558,e conservou o governo

até 1572. tempo em que falleceu na capital.

(3l Nota R. _

(tiNao proeedèrão porém diversamente das outras nações os lnglezes no Canadá. e nos

mesmos Estados-Unidos, ao tempo que este paiz achava-se sob seu dominio. (bnfir. Navar

iiãtlteiiapntroducção ii Collection des voyages et deoouvertes des Bpagnols depuis ta tin du

siec e.

iãflloyage au Brésil. tom. 9°. pag. 58. Os Padres Sobreviela e Narcizo, bem como Ill. dc

Paw, ainda dizem mais quando avzinçãoq que parece ser destino das nações selvagens o cx

tiqzzuiäeiii-še, aproxiiuaiido-se a povos civilisatlos. Voyage .iu Pcrou, tum. l", pag. l39.

ü) Çula .
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primeiros povoailoros, e senhores da terra. O nome que tomarão o mostra :

porque (ira quer dizer senhores, tobú quer dizer rosto; e vem a dizer que

são os senhores da terra. que elles tem pela fronteira do marítimo, em

comparar-fio do sertão. ll iia verdade, elles são os que senboreárãri sampm

grande parte da costa do mar. Outros dizem que aquelle Tobii alliide á

terra da Bahia, que sempre foi lida entre os indios por rosto, ou cabeça do

Brasil : e porque estes 'fobayáras senhoreárãii principalmente esta parte,

por isso dizem se cliamão Tobayáras: a saber, senhores da terra da Baliiii.

 

mente existir ainda maior numero de Indios nas comarcas de Caravellas, Porto Seguro,

e llií-os, bem que por extremo desproporcional ao que continlião naquella epoca.

Assim desappareceii do continente da Italiia a famosa nação dos Tupinainbás, tio

historica nos iiniiaes do Brasil. e ii qual pertencia a celebrada Catliariiia Paraguiissn,

importando sem duvida uma especie de prodígio (1) o conservar-se ainda na Igreja

do inosteiro dos benedictinos da Graça a europa scpulcral que occulta os ilcspojos ou

vida desta iiidigena, cuja viagem ii França com Diogo Alvares Correa tem ultima

nienti- servido de objecto ii polemicas litterurias.

llcrluzeiii-se pois as tribus iiidigeuas que ainda existem nesta provincia, não con

templando nesse numero algumas cabildas de Acre-às, Chacriabíis, Cherentes c Cha

vantes do Rio 'focantins, que iis vezes crri`io pelos desertos ou geraz-Lqiie separão a

i-,oiuarca do Rio de S. Francisco (2) da proviiicia de Goyaz, as seguintes; os Botorudos.

os .llacliaicalisaiue outr'ora estendido-se desde o centro de Caravellas até Minas Novas,

onda artnalmeiite existeo maior numero delles. Fazião parte desta tribu os Macasaiis,

ltlonoi-liús, ltlacuiils, BacoininszMalalis, lllaiigalos.: os Manhas, os quaes todos infes

taríio por algum tempo a villa do Prado, e ora apenas em pequeno numero se encon

trão nas matas que vão desde cssa villa até a de S. Matheus. Subinettériio-se os Ma

cliacalis em 1786, apresentando-se na villa de Porto Alegre (3) ein numero de 120

individuos de ambos os sezos,e ainda ao tempo das viagens do principe Maximiliano,

e Augusto de Saint-Hilaire possuiüo duas aldéus perto da villa do Prado. Os Patachús,

e os Coinoiiocliós, que tem seu principal assento nas iminediações da serra dos Aymo

rés, e errão desde o centro da comarca dos llbéos iitéa de Porto Seguro, e finalmente

os Dloiigoios.

Occupavão a principio os Mongoiós, geralmente conhecidos agora por Cainacaas (4),

o terreno que vai desde o Rio de Contas, cuja conlluencia no Oceano é em M gritos,

18 minutos latitude, e M graosJB minutos longitude 0, até o Rio Pardo,e adjacencias

do Piitype, que desemboca em 123 gríios,42 minutos latitude; e dotados de um genio

assaz brllirosc. repelllrio por vezes os que pretendião submettè-los pela força, até

que cedendo, no liin de muitos ataques, ao valor e perseverança corn que os perseguio

o capitão João Gonçalves da Costa, sujcitárãwse em 1800 no lugar onde elle fundou

o arraial que denominou Conquista (ö). Eis como o principe Maximiliano refere essa

sujeiiyio:

‹‹ Não era outr'ora este cantzio mais que uma solidão coberta de matos: um conquis

tador, isto é,um aventureiro que se iatitulava capitão, chegou de Portugal corii força

(I) E por certo que não deixa hoje de ser algum tanto prodigioso, especialmente no Brasil,

a conservação de qualquer objecto archeologico. 'franscrevi _no l° vol. das Memorias llistori

cas da Baliia, pag. 57, a inscripção da lousa de Allbnsii llorlrigues, inhumado na igreja paro

cliial da Victoria, e o primeiro homem que nesta igreja casou, em I534, corn Magdalena Alva

res, llllia de Diogo Alvares Correa, ri meiro povoador desta tLapitania-Seniclhantc trrnscrip

ção desafiou acuriosidade de bas antes estrangeiros, que ali forão ler a inscripçào original;

mas talvez que não tarde muito a desapparecer de uma vez, por ter sido arrancada do seu

lugar a mesma lousa em l83ti. _ _ _

(tl Veja-se a lnlorniação ou Descripçño topographica do Rio de S. Francisco, que escrevi

de ordem do lgoverno provincial, e publicou-se em IBW, bem como a nota 'l`. _

(3) Fica na oz do ltio Mucury em t8 gritos, 30 minutos latitude, e ¬il gnios, 37 minutos, 30

segundos longitude. _ _

t: t) principe Maximiliano nota que esta segunda denominação escapasw ao infatigavcl

aiitoikd.: Cfprograpliia llrazilica. Voyage au Brésil, ctt. trad. de liyrius, tom. 3°, pag. 172.

ta) _ o a '.
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E na verdade como taes forão sempre reverenciados entre os mais Indios,

por iirimeiros, de grão senhorio, e por valentes e fieis.

, lim segundo Iiigzar os Potigoares forão sempre Indios de valor, e se fize

rão estimar pelas armas, que por longos imnos iiiovêrão contra os 'fobayá

ras, nas quaes tiverão encontros dignos de historia; porém não me posso

deter em conta-los: licaráõ para quem de professo tractor das cousas do

Brasil. Senhoretirãti principalmente da Capitania de Pernambucano llatna

raca para baixo por costa, e pelo sertão, grande espaço até as serras do

______.__z____`_

armada (I), e fez guerra aos indígenas habitantes do territorio. Estendião-se os Ca

iiiacans, segundo se diz, até lis vizinhanças do assento actual da villa da Cachoeira do

Paraguaiisú, ou até os lugares occupndos pela tribu dos Curirls ou Kii-ifls, cujo; de;

cendenles forinavtio a villu da Pedra Branca. Elle apoderou-se do iorritoi-io, o fundou

o iirraiaLque é conhecido pelo nome de Conquista. Finalmente, dopoiodo haver ¡zon

cliiido corri esses selvagens uiiia pacilicaçio. e de 'fornecer a foi-ma.- o seu estabeleci

mento. observou que o numero de seus soldados diiiiinuia todo; o, dias, o ,oubequa

os liidios, attrahiiido-os isolados ao interior do inato, debaixo de qualquer pretexto.

ali os niatavão. Um soldado assim allieiado, e que teve a coragoni da dai- a morte ao

que o coiividara, conimunicou ao coiiiniaiidaiite, ein sua volta ao arraial, a poi-lida

conducta dos Caniaeans; e esse eomniiindaiite, depois de have,- seufoiumenu; deionui

iiado a sua tropa qne tivesse promptas as armas, convidando aquulto; 5e|yugon5 para

iiiii festiin, eercou-os por todos os lados, e eniquanto ellemeiii a ¡nonof dagçoiifiança

se entregaviío ao regozijo, matou a maior parte delles. Os que eseapiirio dessa cama

gem interiiarão-se nas iiiataspbtendo o arraial com isso o repouso o zi-anquillidado, e

fada vez mais se reconcentrão aquelles selvagens coiii o auginanto da população, vi

retido reunidos eiii pequenas raiicliarias ou aldèas, ein panos com, q-¡du das ,naus

qiie seguem desde o Rio Pardo, ao longo do Rio _de llhúop, até o Rio da (zouiag, sam

todavia chegarem absolutamente ao Iittoral, reeeioso da; liofdu, do palachó, que vu

guem deiideestario até o centradas matas da Villa doi llhéos. ››

Se felizmente, porem, são hoje iiiipiaticavets ou rafigiiiiog “inolnantag actos de

crueza e barbaridade, tão triviacs nos aiitigos Cflflllfllfilidorcs. attestando assim mani

festo progresso na carreira da civilisaçíio. Pflvvä l1°f outro lado, que todos esses ex

cessos tem sido actualmente substituídos por uiiia especie de inditfereiiça e menos

preço no attrabir ao gremio social as tzibus ƒiborigeiies, que ainda fligiain no agrado

selvagem, e mesmo ein conservar as iii christiantsadas, pois que tiiiiguein desconhece

a iiiellicacia de certas rreações de rcceiite data.l›ein como esta ao alcance de todos que,

havendo uns poucos de conventos de ordens religiosas nesta provincia, são apenas os

eapuehinhos Italianos do liospieio da Piedade os que se entregiio a catechese. cujos

elfeitos (2) cainiiilião a par do pequeno numero de operarios para 15o mando iiiogga,

0 iiiodo coiii ‹|ue se devein allieiiir e ganhar os selvagens, disso uma das nossa; ami

nentes capacidadesfli). é negocio da primeira importancia. O coração cstrernece corn

n recordação do methodo, pelo qual governadores do Brasil, :iliás não destituidos de

juizo e humanidade, maiidavtio fazer esses chamados descobertos: era verdadeiramciite

nina caçada de hoinens, de que se encarregavàio iiiilitarcs ferozes, cscoltados da iiiiiis

liaixa ralé: matar e exterminar erzio as iiistrucções.

Deste niorlu dc colonisar jii se vê que o resultado seria o diametralmente opposto iis

vistas do soberano.

(ll iiquivociiii-se nisto o illustre via`ante,.loão Gonçalves da (Lista, que chegou atéo posto de

coronel, contando cem annos de ida e,em 18h); tinha apenas dezeseis quando veio de Portu

llfll. Sem a menor consideração politica, qiie obteve depois pelo genio einpioliendedor de que

era dotado, coadjuvando-o i-.m suas einprezas seu irmão Raymundo Gonçalves da (losta.

Ilesta conquista faz tambem merição Soutliey. llist. of Brasil, 3", pag. 692. _ _

.il ‹‹ ltonnee à tous les lioiiiines, diz M. de Saint-llilaire, la religion qui eleva le gente de

Pascaletdes ltossuetznpeiit aussi être entendue des raees,qui sont placúes le plus bas sur l'o

elielle de fintelligence liuinaine. À sri voix des feroces Aymorés se sont rciiiiis en bouigadcs,

et les llotaenlots, deventis moins abriilisgmt pu gotltei' quelqtie bonhetir. Veja-so Soutnoy,

lliât-iry ot' ltrzizil, tem. l”, iiag. 36:), e a ‹‹ Viageni de Barrow. ››

nã, Sula \`.
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Copziubaonrlc ¡iiiiihão cm caiiipo 9.0,atÓ 30,000 arcos. O terceiro lirgar na

valentia. constam-ia na guerra. e outras boas pRrIGS. tem OS 'ÍüIIIOyOS 00

Bio de Janeiro, de cujos succcssos de guerra direnios alguma cousa quan

do traclarmiis desta Capitania. Tapuya não é nome propriamente de nação,

é só dc divisão, e vale tanto como dizer, contrario: porque era o mesmo

ver qualqiier outra iiaçño um Tapuya, que ver um inimigo declarado, por

nome. e elleito: porque como a nação dos 'fapuyas e gente atraiçoada. e

tragadora, que igualmente anda á caça da gerite, e das feras, para pasto

___________.___-__-____

Para este genero de emprezris pensamos nos que é perder tempo querer buscar

oritros coriqaistadores, que rião sejio eccleiiiastlcos.secularesuiu regularrrs, inirtruidos o

virtuosos. «O ar doce e santo. a iiitrepidez e paciencia de um sacerdote hein conven

cido das verdades religiosas, di: M. de Lozíéres (1), inspirão muito maior respeito

ao selvagem, e o peuetrrio muito mais do que o tom aiiieaçridone os raios de uma tropa

giicrreirmseniclhuntc à gotta dfiigua, que pelltštrfl 0 rocltcilfl, fl uncçiíti (IO religioso

acaba por ganhar o coração do selvagem, e reconduli-lo aos verdadeiros principios da

natun-sa, que so conhece quem tem uma religião illustrada. Um cenobita vale mais

que um erercito contra rinthropophagos. ››

Destas mesmas verdades não ternos nós os mais irrcfragaveis testemunhos nos nossos

fastos gloriosos, que em nada cedem aos de nenhuma outra nação conquistarlura? O

caso é saber escolher esses ccclesiasticos, e sustentar illcso,c puro omesriio espirito de

caridade chistãa dos primeiros furidadores, porque desgractidairiente de tutlose abusa,

e tudo degcnera nas míos dos homens

Seria pois nossa opinião que este fosse o mcthodo de attrahír os selvagens. e que se

organisasse um plano adequado a cada uma das Capitauias geraes.0s mesmos Fraiioezes,

ainda no calor revolucionurio, convicrão na conservação dos corivcntos na Luiziana,

com vistas na civilização dos selvagens. Esta coarctada servirá a desarmar da critica,

que por ventura nos iria preparando. a ouvir este conselho. algum cspivitado em

politica, que não estiver ainda escarnientado do nada que valem, para governar ho

mens. as abstracçõcs philosophicas.

Continuando porém com os Camacans-é desta trihu que se compõe a povoação de

S. Pedro :lfltlcantara ou Ferradas. nas adjacencias do Rio da Cachoeira, um dos ‹|uc

fornião a bahia dos llhéos, cuja confluencia é em 14 grãos. 49 minutos, 25 segundos

latitude S., c 2.) gráos,32 miiiutos,22 segundos longitude 0. dc Lisboa, povoação essa

fundada pelo ruissionario capurhinho Italiano, Fr. Ludovico de Lioriie, coadjuvudo

pelo conselheiro Balthazar da Silva Lisboa, então ouvidor da corirnrca de llheos. Levado

aquclle respcitavcl inissionario do mesmo espirito verdadeiramente apostolico que

sempre distinizuio os relieioiios da sua ordem (2), lntcrnou-sc pelas matas do districto

da villa ue S. .lorrzc dos Illi '-os, em busca dos Indios daquella tribu,quc sabia errarem

por ali, e enconirirndo~os depois de altruns dias, irão só couscguioJi força dc muitos

trabslhoac fadigasmttrahi-los ao gremio do christianismo, permanecendo entre elles.

mas tambem preparou a futura pacificação dos Botocudos, que até então inimigos im

placaveis dos Carriacans, apresentarão-sa inesperadamente naquella aldén em numero

dc dezesels, às sete horas da rnanbãa dc 20 de Maio de 1852,para conhecerem pessoal

(ll lll. Baudry des Lozièrcs. Vošavc à la Louisianc. _

(21 Sob a direcção dos capuc irilios Italianos do hospicio da Bahia florescêrão as missões

llodella, Acará e Vargem, de Procús, Pambii (lavallo, Taperoá c Vacara , de Indios Kasinos;

Rio de (lentas e S Felix, de Grens. lllem. Hist. c Polit. da Prov. da Ba ia, tom. 4", pag. 230.

Na exposição que em o dia 4 de Novembro do anno de ¡858 fez o Sr. Bernardino José dc

Queiroga, no acto de entregar a presidencia da provincia de Minas Geraes ao Sr. Dr. .lose

Ildefonso de Souza Ramos, nota-se este solemne testemunho a favor de taes missionarios. _

Tambem tem merecido a especial sollicitude do governo a catcchcse,e civilisação dos indice

nas. Ultimamente me tenho convencido de que o melhor meio de chegar a este grande lim

consiste em mandar missionarios capuchinhos. que se encarregou com desvelada assiduidade

deste pcnivel trabalho. Estes Padres, que com uco sc contcntão. habilitão-se com facilidade

no nossme no idioma selvagem, insinuão-se. azem-se amar e respeitar, e conseguem, pela

brandura, o que por outros meios não temos podido realizar. - Jornal do Commercio de 2-2

de hoveiiibrii de 1848. -
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do gula ; a todas as outras tinha feito insultos, quer no secreto. quer no

publico, e por isso era tida de todas por inimiga, e couro tal chamaula Tri

puya: a saber, nação contraria. Tem muito rnais copia de gente, que

alguma das outras nações : e alguns cuidão que mais que todasjrrritas.

Forno sempre assim, como mais feras, mais alfeiçoadas tis entranhas das

brenhas, e desertos. Ordinnriamente quasi todas estas suas nagrões andão

com guerra entre si ; porque, como o seu mais estimado pasto seja carne

humana, por esta via pretendem havêl-o.

CARÁCTER PIIYSIOXOBIICO DOS ÍNDIOS.

Os Indios são homens vigorosos e de boa constituição physica. Tem ellos

os olhos pretos, narizes compressos ou anachatados. boca grande, cabellos

pretos,grossos, e corredios. Nas primeiras idades, são os lndios doceis,

engenhos‹›s. espertos,e bem afleiçoados ás pessoas com quem vivem: porém

a medida que avanção para a adolescencia, vão perdendo todas estas qua

lidades,e se tornão vingativos e crueis.

_O tracto entre elles, e' sempre moderado, porém, em bebendo, tornão-se

gfttadoresnâ briguentos.

Pedro de Magalhães Gandavo, primeiro portuguez que escreveu sobre

o Brasil setenta e tantos annos depois da sua descoberta. na sua Ilistoria

da Provincia de Santa Cruz, impressa em Lisboa em 1576. que vem na

collecçào de Notícias Hisloricas do abbade Diogo Barbosa Machado. uni‹-o

exemplar pertencente á Bibliotheca publica do Rio de Janeiro, fallairdii

 

mente o referido missionerio, cujo renome havia tambcm chegado às suas aldéas. ri

tuedas nas florestas adjacentes ao Rio Pardo, cousa dc7o leguas de beira-rnar. Aco

lbeu-os pruenteiranierrte Fr. Ludovico, e convencendo-os das verdades do clrristiariis

mo, pcrsuadio-os e voltarem a S. Pedro d'Alcantara em tempo prelixadii. para

ecom anharem o religioso que devia residir entre elles, visto mio llre ser possivel

lben onar equelln povoação para os seguir, corrio preteridião. Nao Ealtámão os Ilotocu

dos no tempo apurado, e segunda vez ali tornarão. por isso qnc para .u conseguir a

partida de tal niissioriario l`oi preciso que o rnesiuo I-`r. Ludovico viesse em pessoa

usce-lo ao hospicin da capital. visto que nenhum resultado havia colhido das suas

requisições por escripto. talvez por achar-se que exorhitava das despesas consignadas

nes leis ennuecs aquc era mister fazer-sc corri os preparativos dessa nova rnissão: Pro

viesse porem do que quer que fosse semelhante delorign, o que e certo e que so aos 22

de Fevereiro de 1815 partio esse niissionario da povoação de S. Pedro dllcairtara,

entregue apenas à boa ferias promessas dos BotocudoLque desde o Inez antecedente ali

oaguardavño com impaciencil. e que de todos os mais das aldeas do Bio Pardo tem

elle continuado a receber sinceras provas de dedicação e respeito.

Pertenciño ft tribu dos Camucans os indios, conhecidos nas margens do Jequitinho

nha pela dcnonrinaçío de lllerrians, cujos descendentes constituem hoje a maior parte

dos Irabitarites de Canavieiras: e observa o principe Maximiliano. quando falla desses

Indios (1). que as dilTerr-nçasquc se notão entre o idioma dos verdadeiros Carruicaris e

o dos Mcniensmrio podem induzir ao erro sobre este ponto os philosophos que se occu

äo do estudo das linguas, pois que convence a experiencia que a separação das trilius,

arniliame hordes entre or indígenas da America, tem muitas vezes inlluido sobre a

linguagem, de sorte que se ache diversidade de variações dc dialccto entre os dilTe

rentes remos de uma nação, que elias se assemelhão coniplctaiircntc.

tl) Voyage au Brésil, cit., tom. 3", pag. IT.



dos Indios do Brasil, diz no cap. 10. pag. 33: Estes Indios são de côr

baça e cabellos t-orreditts. tem o rosto amassado e tilgtimas feições delle á

maneira de Chins. Pela maior parte são bem dispostos. rijos e de boa es›

tattira. gente mui exforçada. e que estima pouco morrer. temerario na

guerra, e de mui pouca consideração. São desagradecidos em grande tna

neira. e tnui deshumanos e crueis, inclinadosa pelejar, e vingativos por

extremo. Vivem todos mui descançatlos sem terem outros pensamentos.

senão de comer. beber. e matar gente. e por isso etigordão muito : mas

com qualquer desgosto pelo conseguinte tornáo ti emmagrecer. E tntiitas

vezes pode nelles tanto a imaginaçátnqtie se algum deseja inorte. ou alguem

lhe mete em cabeça. que liade morrer tal dia, ou tal noite, iiâo passa da

quelle termo, que não morra.

cLossoLocia nos tantos no ariasii.. (l)

Os Indios não lallavão uma só linguagem. porém algumas nações tem

um idioma que lhes é cotntnuiii. Dizem que a tiação Guaraiiys é a que

 

(I) Para que o leitor Íormassc tima idea vantajosa da lingua geral dos Indígenas do

Brasil, tivemos em vista transcrever aqui a gratiiiiiatica do Jesiiita Luiz Figueira. t: o

Diccionario anonymo. que por alii corre impresso ; porém sendo longo este trabalho.

conteutamo-nos com a collecçi › tle Etymoltigiaa que Fr. l-'rtititzisco dos Prazeres \lara

nlião oIIereceu ao Instituto Historico Ueogrtzphico Brasileiro. que vcmiiiipresso no

tom. 8". pag. 70 da llevista trimeiisal.

Havendo contusão iio valor mecanico da lingua geral dos Indigen-ts Brasileiros, um

nosso conipatrlota_.o Sr. Ignacio .lose Malta. tatu emprelietiditlo compor um novo voca

bulario. obra de merecimento e de summa paciencia.

O Sr. hlaltawecoinmeiidarcl por inuitos titulos que o ennobrecemgeiido se dado lia

annos ao estudo das linguas dos nossos Itidigenas, espera dotar o paiz com um voca

bulario que possa liabiliiar aos que se quizerem coinmiiuicat- rom os nossos selvagens.

Pedindo-lite nos alguns esclarecimentos sobre apresente Vocabulario Etymologico, nos

forneceu o que em sobnota trauscrcveuios (t).

A0 LEITOR.

Depois que o Instituto Hiitorico Geographico Brasileiro do Ilio tie Janeiro me

Iiomeiou seu socio correspondente. ein 18h25, lembrei-mede trabalhar mais alguma

musa para elle. c qiie faria algum serviço ao Brasil, se Ilie desse a iiotioia de algumas

etymologias suas. I-I' verdade que já são passados 23 annos desde que sahi do Brasil;

a minha memoria está quasi catiçatla; eu iiuncá vi o diccionario grande da litigua 'I`tt

plnambá; c talvez algum sabio brazileiro já terá irticttido' das etymologias brasilicas. e

(l) BREVES REPAROS SOBRE ALGUMAS KTYSIOLOGÍAS DE NOMEÊ BRASIS, OFFBRECIDAS A0 INSTITUTO

HISTOHIIIU GEOGIIAPHIÍZO, PELO REVEHEXDO PADRE FIL FRANCISCO DOS PIlAlI-IRES.

TQITIOS a víStzl. á Dãfl. 70 do tom. B" da QI serie da «Revista Trimensal de Historia e Geogra-t

phia n uma collecçäo de etymolocias de nomes Brasis.pelo Reverendo Fr. Francisco dos Praze

res. c acerca de todas essas etyniologias. peli miior parte forçadas. e muitas vezes dando

resultados absurdos. escrevemos estas linhas. a pedido do incansavel autor da ‹‹ tlorographia

flislorica. Chronographica. Genealo~ica.Nobiliaria.e Politica do Im erio do Brasil. ›› Não tenios

nisto quaesquer pizetenções que ti o sejáo cooperar para o restabelecimento da verdadtuo

não tenciotiamos criticar. [nas sim ir à esse restabelecimento. sem muita ceremonia. porque

o contrario estenderia muito as linhas deste pequenino trabalho.

Para tractai' de etymologias brâisis. Ó necessario aprofundaro mecanismo tias linguas fal

:li
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falla a lingua geral dos Indios. Simão de Vasconcellos diz: que a mudança

 

em ponto grande. Tudo isto me occorreu. Porém tambem me lembrou ao mesmo

tempo que o meu trabalho, ainda que dtminuto e imperfeito, não deixará de ser de

alguma utilidade. ou porque dará principio a uma obra nova, ou porque alguma cousa

arcrescentarâi a essa obra talvez já principiada. Esta idea me venceu, e então compuz.

a pequena collecção, que apresento.

l\`o Pará ainda innumeravets pessoas sabem faltar a língua geral ou Tupinambá

(embora a faltem lá cont muita corrupção. como é provavel),e por isso um sabio

desta provlncia, que seja versado na dita lingua, e que esteja minuciosamente instruído

em todos os ramos da historia do Brasil, julgo aerã a pessoa mais apta para contpor

um dlccionario das etymologias brasllicas. Esta obra. que quanto antes se deve em

Iriçrhender, será de grande utilidade para as letras. e sobretudo para as letras brasi

e ras.

Alijó, 8 de Maio de 18115. -Fn Francisco dos Prazeres.

COLLECÇÃO DE ETYMOLOGIAS BRASILICAS.

tvours. natzzs. srcamcaçõss.

Abaifé Abá-cté Abolisado ou pessoa notavrl.

Povoação do Pará. ttto de

lllinas-tleraes.

Ahuni Oba-úna Vestido preto ou :otaina preta,

ttio de Matte-Grosso

Acaracti Acará-co Roça ou quinta dos acorás.

ltio do Ceará.

Acarfly( _. Agua ou rio do: acarás. ttios

Acary ( Acarddlg da Bahia, Minas Geracs c

Santa Catharlna.

ltcarlcoara Acará-ceara Buraco do: ocarás. ltibeira do

Para.

Itcurury Acará-vg Rio dos acarál. Ribeira do

Pará.

ladas na vastidão do Imperio, e por isso timidamente encetamos estes reparos, não presumin

do-nos na altura conveniente, e mui especialmente tendo de ir de encontro a trabalhos de

tão abalizado senhor; mrém elle, como cavalheiro desculpara a impcrtinencia. respeitando

a intenção; c se não attingirmris ao fim desejado. outros farão o mesmo que fizemos, e ajun

tarão mais uma pedra a este edificio.

anamr), antes .taatzraz vem de Ahá. homem, e de Eté. bom. verdadeiro, muito, etc.. e

significa em (htaranym tingua geral, feio. tor , bravo. terrivel, cruel, espantosmditftculdade.

anca/i, antes ABUXH, não vem como quer Francisco dos Prazeres, de Oba-tina, sem ue

a arbítrio altere-se a orthographia do nommmudando-se o A inicial em O, e ajuntando-se- he

um A depois do B, aflm de obter-se Oba-una, que não significa em Guarany e lingua geral,

roupa ou vestido preto, mas sim face ou cara preta, visto que fato ou roupa preta, diz-se:

Acha-una e não Oba-una.

Este nome. que,dizem os missionariosJora im sto elos Brazis aos Jesuítas. em razão de

seus habitos pretos, parece-nos uma imposição a civi isação aos selvagens catheqtiisados e

altteados; por isso que o vemos igualmente figurando, em referencia a Padresma Ethiopia,

aonde o Bispo e os religiosos christãos arabcs crão assim denominados, pois a vir esponta

neamente dos Brasis, pelo facto de trajarem os Jesuítas vestes pretas, então dirião elles

Aoba-tina ou AÓ-bitna. Dizemos que nos parece este nome, imposto pela CiVÍIiSGÇãO. POFQIIG

um povo que não usava vestes não devera ser propenso a distinguir as pessoas por esse lado,

e mais, porque vemos figurando nos vocabularios omanisados entre os Brazis cathequisados

e aldéados, e depois de longo commercio com os conquistadores, outros nomes que igual

mente são-nos suspeitos, pois a necessidade de exprimir ideas. e não outro motor, e unica

mente que leva os homens a inven ão ou adopção de vozes ou figuras que as representem, e

não a desnocessidade, como preten e esteautor em uma nota da ag. 78: esses nomes suspei

tos de origem latina dc que acima fallamos, são Pay, May. Abba e etc.,etc., e por corrupção

Maya, Para. Abaré, etc.. tendo os Brazis, para exprimircm taes ideas, Cig, mac, Tuba. pay,

Faye, Padre, Sacerdote, ou iucdianciro entre o homem c as potencias sobrenaturacs; o que



e variedade das linguas é tambem duvida curiosa; porque aquolles pri‹

 

Rio dos nambús. Rio de S.
Amiinibay( . , - _ -
mmmbuyx Euainbii-yg lho eserra de 'llatto

Ainanajós Amanajú Algodão ou branco. Selvagens

do Maranhão.

Ainanaiús ,Amanajú Algodão ou branco. Selvagens

do Para.

Andiróba Jandi-irólia Azeite amargoao. Arvore que

dá azeite, bom para luzes e

sabão.

Anajatúba Anaiá-iyba Litgurabiindantc d'anajás ou

anajazat- Rio do lllaranlião.

Araquára .fra-ceara Buraco do dia. lllonte de S.

Paulo.

Araray Arára-yg Rio das aráras. lllia ‹Io Pará.

Araranguá Aä-aq-angaba Co; rc daahoras ou relogio. lllo

de Santa Galliarina.

Ararapirá Arára-pirá Peixe arám. Rio de S. Paulo.

Araraúua Arara-tina Arára preta. Especie de papa

gato.

ttacay Bac-.lbmyg Rio da bacába. Rio do Rio de

Janeiro.

Bambuy Bambu-vg Rio dos bambús. Rio do Rio de

.luiieiro e de Minas tšeraes.

Boypéba ¡ioya-péba Cobra má ou vcnenosa. Villa e

lllin da Baliia.

Cambaybas cába-ayba Mata virgem. Aiititza iiação

. selvagem de Periiauibiico.

(Ialictés CaJi-cté Tupa má. Nome de uma lribu

de Indios de Maiio iiroàso.

tlahilé Caá-elé Halo virgem. Povoação de

Minas (Bornes,

Cajayba Cajá-ayba Cajá mau. lllia da Bahia.

vem da impertinencia de querer-se que as primeiras palavras da infancia sejão por todo o

universo as me~smas,alim de entrever resquícios de uma lingua universal, bem como preten

dia-se que os ltrasis não tinhão Deos. nem rei, nem lei, pelo facto de terem de menos algu

mas letras no seu alpliabeto, quando nada dissolhes faltava,como se ve em Tupa, Deos, 'l'eco,

Ley. Tubicliába, Chefe, etc. _

/icaitxicuk Este nome não vem de Acara-có, como quer este autor, nem significa, Roça do

Acará; porem vem de Acaracu, nome Guarany, que significa vinho de batatas, do

mandioca, etc.

Actiiav. Este nome applicado a diversos rios, autorisa por esse facto a etymologia e signili ‹

cação dada pelo autor. _

.ii-mtv. Este nome não vem de Acará-ig. nem significa Rio dos Acaras, mas vem de Acará,

peixepu garçinassim denominados, e de J., partícula diminutiva ; e signilica Acará pequeno,

especie menor.

Acinicofina. llste nome não vem de Acará, como se pretende, mas sim de .Acari-co ara,

e não signilica Rio dos Acarás; porem naturaImenteJurna ou toca dos Acaris, por isso que estes

peixes praticão covas na area para abriflarem-se da violencia das correntes. Alem disto, tam
ein denominão Acary, uma especie dellaparo de que falta Thevet, e que vive em tócas.

Acununv. Elste nome não vem de Acara-ig, como quer o aiitor : Acuril, significa altibaxos.

elevações rovenientes de contusão; e Acurury, acreditamos vir de Acurú. e da repetição da

ultima syl aba de Acura, formando Acururd, e de J, partícula perseverativa: o quetudo o

muito usado nesta iingua; vindo dahi Acururu-y, ou por euphonia Acurury, que signilica,

cousa constantemente cheia de allibaixos.

.iuuiniiz Este nome não vein de Enambu-W. nom significa Rio dos Nambus, mas sim, é o

nome guarany (lc uma especie dc feto, ou lierva.



meiros povoadores do Brasil fallzivão uma lingua (porque não podião ser

____-`_____________

(Tajubá Caá-jybá Braço de mato. Lagoa do llio

Grande do Sul.

Canguçu Acánga-oçú Cabeça grande (l). Especie de

giiqa. llio do Rio Grande do

. u .

Fapiharll›e( Capuúmfig Rio da: capiváras (2). Nome

(laníbnry ( de varios rios do Brasil.

(laracú Cflfá-CÓ 30m ou quinta do cará. Serra

e liío do (kara.

film! (hfáfiã "t0 110 cará. Rio do Rio dc

Janeiro.

(ayapós G1á-póra Habitador do: matos. Nação

' selvagem dv Goyaz.

(Zayoába Caá-abá Ração do mato. Rio do Rio de

Janeiro.

Cayté Caá-eté Mata virgem. Villa e Rio do

Pará.

(Liyiirúguaça Gaá-uril-giiaçil Có/o de mato grande. Ca

choeira de 'tlaiio Grosso.

Cayiiriiinirím Caá-urú-nilrfm (õfo de mato pequeno. Ca

Chofiila d» Mzitio Grosso.

Coari Coàra-í Icluraquínlio. liiodo Pará.

Coinâindatúliaâ ÇOmendáJYba leijoal. Ilio da Bahia.,
coinaiidaiihe . .flio abundante de [ei 'oes. ou

Crnmalay CfIlmflIá-yg Rio dos crumatás. Rio do Rio

iiramle do Norie.

Ciiçiiapára CWÇÚ-aipúra Vendo de cornos tortos ou ra

mosos. Casta de veado.

Cunhambyba Cuuhám-ayba .Mulher má. Ilhota do Bio dc

.Iaiieir0.

Crumatay Cfllmillä-yg Rio dos crumatás. Rio de Mi

iius Geraes.

mnsmiv. Este nome não vem de Enambu-yg; porém vem de Ãmãbúi: Ãmä, quer dizer,

agiiatrieiro. e Boi, significa pemeverança do feito; comose disseramos tempo chuvoso, chuva

con nua.

Aiuxuiis. Frei Francism dos Prazeres. dia que este nome, significa algodão ou branco, e

que vem de Amann-jú z porém Ãmã ou Àmãna. significa iiguaceim. circulo. Não deparamos

com partícula Yo, que convomenlenivnte ooncorra com este nome. e em tal deficiencia acei

tari-mnsa partícula Yu,de que lançou mão o autor; porém Yu, significa, espinho, pescoço. _vir,

I,iimarello. ir, acontecer. tibio, Dodre. que se níio prestão a concorrer com Ãmãmi convenien¬

temente: neste caso virá de Âmãna-yg-u, e significava beber agua da chuva; pois não pode

signilinar nem algodão, nem branco pelo facto de ser essa a cor niais geral do algodão.

iiiniviius. Veja-se o que lica dito áoerca de Amanajós. _ _ _

.ivniiiónn Quer o autor que este nome venha de .landi-irúba, que significa azeite amargoso;

porém, não casando o nome com a etymologia, segue-se que vem de Audigra, arvore chamada

Angelim, e de Çoba, folha; e forma Andigra-çâíba, ou Andigra-Óba ou Andiruba, significando

folha de angelim z tambem pode vir de Andigra, angelim, e de lrúba. amargoso; e significar'

Angelim amargoso; porém certamente não vem de .Iandi ou Nhandl e de lmba, para signi¬

flcarazeite amnrgoso. _

ASM/tnhu. vem, como di: o autor, de Anajá, especie de palmeira, e de Tuba ou Tygba,

froquencirnahundancia; e significa Anayasal. _ _ _ _

.inmUAn i. Este nome pode vir de Ara-miárn. como diz o autor, mas nao significa Buraco

dodia z poiso nome Ara, signiflcandoluz, sol, dia, mundo, tempo, etc., tambem significa Arzira,

I(l) Assu, giirçú, ou oçü. significa grande.

(2) Uns direm cnpibàra, outros capivaira.
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muitos. nem. quan-io o fossem, podião ser tantos como sabemos tem os

l idios, que chegãoa contar-so mais de cem diversas) como se multiplicou

 

Curuiupina (Iururii-pirá Peixe sapo. Lagoa do Rio de

Janeiro.

(Iururupú Cururú-pó Mão de sapo. Rio do Mara

iilião.

(Iiiriiriiy Ciiriirii-yg Rio dos sapos. Rio de Coyaz.

(iiirutyba Curú-lybii Sitio abundante dc pínhóes ou

pinhal. Villa de S. Paulo.

Cuyaliá Cúia-abá Tribu ou nação das cuim. Rio

e comarca de “alto Grosso.

Giparaná (ly-paraná (t) Mar dos machatlos. Rio de

lllalto Grosso

Guajirú Guabirú Rato. (Jzichoeira do Pará.

(šuarápes Gtiará-pé Caminho dos guarás. Montes

Guara piiaba

Guaratiba

Guará-piiáme'

Guará-tyba

de Pernambuco.

Guará em pé. Campos de S.

Paulo.

Sitio abundante de guarás.

Sitio do ltiu de Janeiro.

Guara' muito branco. Villa de

S. Paulo.

Guaratinguetá Guará-tinga-eté

Guaratuba Guará-tyba Sitio abundante de guarda.

llio de 5. Paulo.

Guaiiimdiba Guáxinim-tyba Sitíoabundantedeguaxinins.

Rios do Rio de Janeiro e

Porto Seguro.

Jacarépuâ Jacare-puáme Jacare' em pé. Lagoa do Rio de

Janeiro.

_ Rio dos jacarés. Villa e llhota

šãgízší Jacaré-y; do Rio de Janeiro. Rio dc S.

Paulo.

pois este nome é`o mesmo Kra com a segunda syllaba repetifla,e é nesta acccpção que deve

ser tomado no caso vertente; vindo dahi Araquára e Araraquara, como tambem se diz, e

signilicando. couto de Araras.

Aiiuuv. Este nome, dado a uma ilha,repe'le a etymologia e a significação dadas: Arara-y,

vem pois do itràära, passaro conhecido. e de You Ygba, arvore, em guarany; e significa a

arvore por ellas frequentada com predilecção.

_.u\.iii_\i'iii.\, não pode vir diz Arëira-pirá, como pretende oautor; pois sendo assim significa

ria. peixe de arára, e não peixe arára, por isso que nesta lingua se não adjectivão substan

tivos: porém vem Ararapira, de Arara, passaro conhecido, e de Pirã, vermelha; e significa

Arara vermelha.

¡mu! \u`.v.i, vem de Arara-úna,

rem cabeeste nome á ifrahyacinthina ou Arara azul.

como diz o autor, e significa vulgarmente Ariira preta; po

liAcAY não vem de Bacaba-ig. significando, Rio das Bacábasporque o nome repelle a etymo

login, e mais porque, no Rio de Janeiro, assento deste rio, não vegetäo Bacàbas: porém Ba

cayflem do nome portuguez, Vacca, pronunciado á guaranyzou segundo o iilphabetodc lingua

geral. aonde não ha V,e e o Bque suppre essa falta na adopção de nomes estranhos,como em

(Jabäiru, oavallo, etc., e de Yg, rio; significando, Rio das Vaccas.

assinar. Fste nome, quer o autor que venha de Bambil-yg, significando Rio dos Bambús.

O bambú, planta e nome, são asiaticas, e lia pouco tempo cultivado no Brasil, aonde abun

dão outras especies naturaes de gigantescos gramineos, denominados, Taquara, Taquarä Ubá,

Taquaruçu, etc., e soiprehende ver um dos nossos rios, que certamente não é guarneci opor

bzimbús, com essa denominação, que apenas tem de brasilica a letra lg ou Y, signitlcandomio.

(t) Os Tupinambàs muitas vezes davão o nome de mar (paraná) ao Rio Grande, e

talvez ao que se tornava muito grande na occasião das cheias. Ao Oceano cliaiiiavão

Mar grande (paranãi-oçú).
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em tantos e tão diiierentes? Quem foi o autor dellas? Em que escolas

aprenderão, no meio dos sertões tão acertadas regras de grammatica, que

 

Jaciiy Jacil-yg Rio dos jacús. Rios do Rio

Grande do Sul e Minas Geraés.

Ribeira do Rio de Janeiro.

Jaguary Jagoará-yg Rio do: cães. Rio de Minas

_ C Gel-aos. Monte de S. Paulo.

Jaguaribe z _ ão máo. Rios da Bahia e
Jagnaripq Jagodra ayba Ceará.

.luguarúlia Jfll<05|`a'Ú"¡| Cão preto. Lagoa de Sama

(lailiarina.

.izgozryíba Jflxoërfl-rs-flyba Rio do «io máo. iiiode s. Paulo.

Jagiiaryquatii Jaãtfiilfífytšfilãlll Rio do rão bom. Rio de S

Paulo. '

Jandialiba Jandi-lybã Lugar abundante de a:citc.

Ribeira do Pará.

Jandiay Jillldi-YE Rio do azeite. Sitio do ltlara

nhão.

.laparatúba Jflpúra-lybä Sitio abundante de tortos ou

alcijados. Rio de Sergipe dc

El-rei

lçá Yg-çái Rio azedo. Rio do Pará.

Icó Ygfó Agua ou rio da roça. Villa do

Ceará.

Jeriooaicoára .lerica-coára Buraco das tartarugas. Sitio

no costa do Ceará.

Igarapé lgáffl-Pê Caminho de canóz. Nome de

varios esieiros ou rios pe

qnenos.

iguaçu Yg-assii Rio grande. Rio do Rio de

Janeiro.

lguapé Yg-apó Lugar alagadiço. Valle da Ba

hia. Villa e Rio de S. Paulo.

iguaray lgára-yg Rio das canoas. Rio de Mano

norrúiu. Dizo autor. vir este nome de Boya-péba, e sígnilicaneobra má ou venenosa ;

G rosso.

porem Boy-pela, em lingua geral, e Mboi-péb, emguarany, signiiicäo cobra chata.

einrius, diz o autonque vem de Cába-aybmesigniflca. Mala virgem : quanto a et mologia

concordamos, mas discordamos quanto á signiticação, pois parece-nos haver uma :a de

significações entre este nomeáiàüiihešes ; wriãvendg-se asignäicaçáo d_este defroëte daquelle,

vice-versa; por isso que t) a-ay a quer izer espa mor az, e 1a ietés. ma virgem.e ciliares e canirií: vem de (laáete, e signilicão, mato virgem, e uma especie de bananeira do

mato (Thalia, Velloso) em cujas folhas embrullião bolos: com o primeiro destes nomes deno

minava-se uma valente tribuqne habitava terras do Norte do _lmperio,_e que foi exterininada.

eiiÁriii, nào vem çle Caia-avisa, como diz o autor, mas sim de CaJa-yba ou AcaJa-yba, e

não significa. Ca a-giaau, ¡Êirein sim, (.a asãiro. mr e s_ ___ b d w

euiina, vem e a- y a como pre n_ eoau ivni ca. raço e ma .

caivocçil", vem de Acéinga-'oçin e quer dizer, cabeeudofcabeça grande.

cuniuiiinr. cirineiiine, caviainiiiic, nao vem de (lapibára, e de Yg. çoino se pretende, mas

“iiiâíIli-“SSSa£°äí,?ä£§'è'ã$i§*2&??{°lzfäzšäšizliššâsdâã.§*¿"¿t*èi“ä'zum

Gcuiieuaiiãoäaieni ‹_i_e tLarÉ-cái, nenfsigni cahggçä ou guinufdo Cara: o thesouro da lingua

uarany iz: rac , vin o e raizes como _ s,e_ . _ _

__ ciiisrfnao vemhdefará-ig, nem sigiiitiiia, Riodo Cara: otbesouro da lingua Guarany diz :

. ra', astuto, man osmetc.aiziiuros, não vem de tlaá-póra, habitador das malas, como diz o aulor, mas sim` vem do

Cayapo ou de Cain, iiiato, ode lgapú, pantano ; isto c, alagadiço, brejo.
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não falla um ponto na perfeição da praxe de nomes, verbos, declinações,

coiijugações, activos e passivos ?

__~___~_

lnahú

ipúca

lray(

Iriry(

lroy(

Inipirang

Iiábayaua

Itaboca.

Ilâciilomy

Ilácuiuinim (

Itaim

Itamaracá

ltanhaóll

Itanhén

ltapéva

I iapiciirii

llnpuciirú

Itaúnas

Junâliay

Yg-enamliú

Yg-piicá

Yra-yg

Yra-piranga

Ilii-bayana

Yg-tabóca

Itá-Curumim

Itá- vg

llai-maracá

lla~nhziém

Itá-nhaém

Itá-péva

Iiá-puciirú

Itá-lina

Rio dos nambús. Rio do Pará.

Rio do rizo. iiio do Rio de

Janeiro.

Rio do mel. Rios do Rio

Grande do Sul e Santa Ga‹

ihiiriiia.

Mel vermelho. Rio de Sergipe

de Ei-rei.

Pedra da Bahia. Serra c po‹

mação de Sergipe.

Rio das tabócas ou canas. Rio

do Pará.

Rapaz de pedra. Cahf-ços no

Maranhão. Minas Geraes e

Rio Grande do Sul.

Rio das pedramiiio do Piaiihy.

Pedra de maracá ou de casca

vel. Ilhota de Pernambuco.

.dlguídar de pedra. Ribeira

da Bahia , e Villa de S.

Paulo.

Aiguidar de pedra. Rio de

Porto Seguro.

Chapa de ferro. Serra do Rio

de Janeiro, e Villa de S.

Paulo.

Pucaro de pedraJiio do Mara»

nhão, Arvore e iiioda Bahia.

Pedra negra. Siiio de Porto

Seguro.

cnjoiuâ, não vem de Caa-abà, e n

Yoabi, desigual ; isto e, mato não igualmente basto.

Jandi-yg

câivni, veja cuii-:ni e caiirnš.

c.n'i1§\u'r;u.i_çu'

Çayuruguaçii, p

Cayurúmirim,

anta conhecida: Caá

isso que esta planta Vegeta dc referencia a luz.

cuuiiifaiiiiiii, não vem de

Rio do azeite. Rios da Bahia

e S. Paulo.

ão significa. nação do mato; mas sim de Cia, maio, e de

não vem defúiá urú-guaçii, nem significa, Cdfo de mato grande. mflS Sim de

, mato, e yiiru, boca; isto é, boca, entrada do mato, por

.aa urii-mirimmem significa Cofo pequeno de mato,mas sim de

ianla conhecida, e menor do que a precedente.

c0.\ni', vem e (bora-i oii Quára-i, e significa, furozinho, covinha, buraquinho.

_ maizixnnriixi, comu

tigba, e diz : feijoal.

Dimas, coiiimnnuna, couANnArrin, cousxmrviia, vem de (Iomandá

cnuiurav, nao vem de CrumaLi-yg, mas sim de Curymãtã-yg, e significa, Rio dos

Curimatans.

cununifrixa, não vem de Cururúpirzi, mas sim de Cururii, sapo, e de Pignhã, lista de alto

a baixo; isto e, sapo iistradme não sapo peixe, como diz o autor.

cuiiunuru' não vem de Cururú-pó, mas sim de Cururupú, e significa, o som que produzem

os sapos` e nunca, mão de sapo.

cununiir, pode vir de Cururu

bem se diz, Cururú, oii Riodo Cascalho.

ciinuririui, não vein de Curti

e significa, Pinhal.

YSI. significando, Rio dos Sapos, ou Rio do Timbó, que tam

e de Tyba, mas sim de Curl, pinhão, e de Tvgba, frequencia;

çuirziiii. Este nome não vem de Guia-aba, e portanto não signiiicamação mi homem das

cuias. _como pretende o autor; mas pode vir de (`.ui. aqueile, aqueiia, e deAbâi, nação, homem,

e significar, nquelie hoiiiem, oii aqueiia nação. Grande numero de radicaes nao existe nos



_ Qs Indios responderão que o correr do tempo e a variedade dos lugares'

forno as causas da variedade das linguas entre elles.

_-_-_~_______

¡Ulldl-'IYN Jandi-ayba Azeite máo. Arvore do Ilio de

, Janeiro.

.luruoca Jurú-óca Casaou habitação dos jurús.

(casta de papagaios. Serra de

Minas (ieraes.

Jllfllllllíls JllfÚ-Úflã Boca negra. Antigos selvagens

_ do Pará.

Íllafafafillmá Maracá-çttaçti-mé Cho/falha de cabra. Lago do

, Maranhão.

Maracanattba Maracanzi-tyba Lugar abundanzg de mafam.

nã: (casta de papagaios).

Lago do Parai.

Malu! . Merú-i Mosquitoj Rio e llha de Sama

(lalliariiiaz

NPFOÕEH Merti-Óca Residencia ou sítio das mos

cas. Serra do Ceará.

Moroentiba ltIerui-tyba Sitio abundante dc mosquitol.

liibeira do Para.

M0f0ÍflI - z Mos uito. Mdèa de Ser i dcMoruiml “m” vttqrei. g pe

Murilyba Merú-tyba Sitio abundante de moscas.

Povoação da Baliia.

Murutimoatá Murutim-oatá Murutim que anda. Ilhota

fluctuante de um lago do Mn

ranhão, na qual vegeta entre

outras plantas a palmeira

mnrutim.

Mllllláfifl Mutum-ana Corno ou penacho de niutúm.

Rio do Para.

311110668 Mutúin-Óca Cara ou habitação dos mutúna.

Bahiana costa do Path.

Nhengaybas Nheenga-ayba Má linguagem. Autigosselra

gens do Para.

vocabularios. e isto muito dimculta este trabalho, e mesmo obriga a aceitar o que, dos elemen

tos a mão, pode vir de mais racional.

olmnazu, não vem de Gi-paraná. mas sim, de Yig-pará-nã. e diz, rio, e não mnr, dos ma

chados,ou das cunhus, ou das achas de pedra de que usavãu.

eumnul não vem de Guabiru, rato; mas sim, de Wagerú, Oagerú, Guagerú, arbusto truc

teiro que abunda no paiz (Chrysobalaneas).

Guutitras, antes ou/iniinzwxs, não vem de Guará, ave marinha, e de pe, caminho: pOr ¡550

qUQ 0 caminho dos voláteis é o ar; porém sim de Guarárá, tambor, e de pé, preposição ou pos

postção que se ajunta aos nomes de lugares quando com elles se responde a perguntas ã 0

nome Guarani, tambor, era dado a ese monte de Pernambuco, em razão do ruido que as

381m5 das chuvas fazem despeuhando-seäxir suas anfractuostdades, e se alguem perguntasst:

811m dos naturaes desses lugares, para on e vais ? teria em resposta, Guararápe, se o respon

dente de facto se dirigisse a esses montes; isto é, para os montes Guararás. _

GuuuruÁua. não vem de Guará, ave marinha. e de Puáme, em pe; e não signiiica, Guará

em pe. Não virá mais naturalmente de Guara, especie de trado, e de Apiàba, porrctinho: 1510

í”. Guara-Apiába. especie de massa, sendo de um lado porrete, edo outru uma especie de

verruma ou trado, ou furador, ue lhes servisse de arma ?

d cuinmut, ounurrusa, vem e Guara~tigba, como diz o autor, e significa, sitio abundante

e guarazcti.

cuiuurlxeuarÁ, não vem de Guaratinga-etê, e não quer dizer, guará muito branco; mas

vem de Guara-tinga-etá, e siznitlcaJugar abundante de guarazes brancos z com quanto o Guara

em uma das suas mudas apresente-se branco, não nos parece bastante para dar lugar a esta
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A linfzua commnmôobre a qual compor. a Arte Universal o padre José

de Anchieta, lallão os Tabayares, Tupis, Tupiuambás, Tnpinaquis, Tupi

 

Pacobayba Paróba-ayba Pacóva ou banana má. Rlbeira

do Rio de Janeiro.

Paciinas Pica-una Paca preta. Antigos selvagens

do Pará.

Pacuy Eacú-yg Rio dos pacúf. Rio de Minas

Geraes.

Pagcú Page-iu) Bebedouro de ƒeítícriros. Rio

de Pcriiaunhiiro.

Para Pira Peixe. Provincia do Brasil.

Rio de llinas (leraes.

Paracatu Pirâ-caiú Peixe bom. Rioe villa de Minas

Geraes.

Paragáu Paragoá Papagaio. Rio de Matto

Grosso.

Paragnary Paragoíi-yg Rio do: papagaios. Ponta no

Para.

Paraguay Paragoá-yg Rio dos papagaios. Rio. que

em parte divide o Brasil da

America llespanliola, iiide‹

pendente, ao qual alguns

chamão Rio da Praia.

Eširrííiííimš mrâqg Rio do peixe. Rio do Piauhy.

pafiunhmm Pnknfirfln Peixe pequeno. Rios da Bahia

e Pernambuco.

Paranamirfin paranii-niirfm Mar pequeno. Rio da Bahia.

Paranapanema Paraná-pauéuio Mai' que não presta, ou sem

prcstimo. llio de f. Paulo.

denominação, que nos faz suspeitar de que o nome Guará era tambem dado por extensão as

ar as.g oigiixnlnliia, antes Gusxiivolisi, não vem de Guaxinim-tvba, nem significa sitio abundante

de guaxinins; porém vem, assim como Guaxendúba, Guaxandúba, de Waxime, \Vax|ma,

Guaxima (Urena lobata), especie de malva silvestre,e de Noliba, ue vale o mesmo que Tiglin;

porém coImoT mudado em Nol, por concorrer com dicção nas: :e quer dizer Waxiiiial ou

llflllmêl .

ucinÉruÁ, JAcinÉPAuN, iaciiiiitrsuiiü, ¡AcAni-Eriicuf; estesnomes são synonimos,e não

vem de Jacaré puáme, nem signiflcão. Jacaré em pe, por isso que, os jacarés e os mais reptis,

mesmo deitados estão em pé, e estando em ' estão deitados; mas vem de Jacaré ou Jacara,

especie de crocodilo, mais de Pãu, cousa col «mada entre duas, intervallo, e de Á, estada: isto

é. Jacarépau-ä. ou Jacaré que está no intervallo, ou entre duas cousas. Tambem pode vir de

Jaclarútla, poça, lago, etc., e de Apuá, formando Jacarà-puá que significa poça redonda, Iago

re on o.

:inner ou asc/inn vem de Jacaré-ig, e significa, Rio do Jacaré ou dos Jacarés, como quer

O 3LIl0f.

iacuv, vem de Jacil-ig, e significa, Rio dos Jacús. como diz o autor.

Jacu/inv, vem de Jaguara-ig ou Jagoára-ig, e não de Jaguara-ig, como dizoautor, nem

slgéiifica, Rio dos Cães, mas sim Riodas Onças. _

' certo que a introdução rle grandes cães ferozes no pmz, fez que extensivamente se lhes

dém o nome Jaguara, e com bastante razão, não so pela semelhança como ela ferocidade;

porém sem duvida era mais natural que os rios, nesses tempos, fossem mais requentazlos por

onças do que por cães. _

iiouanum, não vem de .Iagoara-ayba, nem significa, cão máo, como diz o autor; ma sim de

Jaguzlra-igbig, e significa, terra de on a.

Jaauanire, não vem de .Iagoira-ay a, nem significincão máo, como quer o autor; ›rom

vem de Jaguara, onça,c de lgpè, que significa, nodua, iuauclia, muitos; e dahi a signi cação

de onça pintada, ou de muitas onças. a:
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flfiHG-S, Tnpiminiis, Amoigpyrzis, Araboyaras, Rariguoaras, Poligoares, Ta

iiioyos, Cargos, etc.

 

Paranapeliuga Parani-pé-ilnga Mar, caminho de brancoe.

'iio de lilauo Grosso.

Paranatinga Parani-iínga Mar branco. Rio de Goyaz.

Pariiiiayliõi) p , Jlnr rnáo ou perigoio. Villa e

Pariiaylia ) aranhayba Rio de Piaiiliy.

Piiratiiiga Pirá-tinga Peixe branco. Peixe muito

grande do Rio 'l`or.aniiiis.

Rio do Rio de Janeiro e de

S. Paulo.

Paraty Pirá-¡yba Pesqueira ou lugar abundante

de peixe. Rio e Villa do Rio

de Janeiro.

Parafina Pira-iina Peixe preto. Rio de Minas

Geraes.

Paraopeba Pirá-péba Peixe máo ou que não presta.

Rio de Minas (íeraes.

Parayba Pirá-ayba Peixe máo. Provincia do Bra

sil. Rios dc S. Paulo e do Rio

de Janeiro.

Paraybúiia Pirâ-aylm-una Peixe máo preto. Rios de S.

Paulo, Minas Geraes e Rio de

Janeiro.

Parayiiiiga Pirá-yg-linga Rio do peixe branco. Rio e

Villa de S. Paulo.

Payquicé Pay-liice Senhor de faca. Nação selva

gem do Pará.

Porlciiinfi) p¡rv_.cam¿ Junco de cama ou para cairia.

Pericumfi ) ' Rio do Maranhão.

.i/ioc/inifxi, pode vir de Jagoára, 'e de úna, como quer o autor; porem significando onça

preta. e não cão preto.

J/iciuinvian, vem de Ja oiira _ou Jaguára-yiz-avba, como diz oauior; mas não siiznillca Rio

do Cão Mao; porem sim, ao Rio da Onça, referindo-se o adjectivo mao ao Rio das Ouças, e

iião as onças ou ao cão, comopretende o autor, _ _ _

iiiouanvouirif. vem de Jaguary-catil, como pretendeo autor, mas não significa, Rio do Cao

Boin; porem sim, Rio da Onça Roa.

.i/iviiiinn/i. não vem de .landityba, iiem quer dizer lugar abundante de azeite; mas vem de

Jandiá. especie de papagaio, e de Tyba, frequencia; e diz lugar frequentado por Jandiás.

nxmar. não vein de .landi-Iil. nem significadiio do Azeite, como quer o autor; porem sim

de .Iiindiá-yg. e significa, Rio dos .laudias. _

iinnnuiii, não _vem de Japaratubamem signiflca. lugar abundante de tortos ou aleiiados.

poieni vem de Ia. rio, Apare, volta, e_Tigba, frequencia; e quer dizer, no de muitas voltas.

içi', não vem de lgâáo, nem quer dizer, Rio Azedo; porem vem de lgçá, especie de formiga

que se come, chorro e agua, etc. _

ic), não vem de Ig-có, n_em signiflcaaigua ou rio da mça; porém vem de Y, paiticula rela

tiva, e ‹`.‹'›, ; e quer dizer. sua roça. Tambem é este o nome de uma arvore nociva aos

rúivallos e mu lastüilicadendroniooi.
ianico/Uooaiiiii, não vem de .Ierica-coiira, mas sim de .Iurucuii (Testado mydas}_.e de coira,

buraco, furna. etc. :e significa, buraco dosiiiruciias._ _ _

iaàii irá, vem como diz oautor. de Igárape. e signiflca, esteira, caminho de canoas.

iiiiriiçif, não vem de Yg-assii. mas sim de Yg-guaou e significa, Rio Grande.

icone oii iouiire. não vem de Yg-apo, neni _signii ca, alagadi o; porém vem de Yg, rio, e

di: Aizuzipé (Golphão, Nympliea), e signillca, Rio d_o Agua -oii a Nymphea. _

inuinur. não vem_ de Igara-yg, nem signitica, Rio das .andasz mas vem de lg, rio, Guara,

lialiilantes, e de I, signal de perseverança; e significa, Ribeirinhos.

iv m”, antes iuiiiiu' não vem de Yg-enamhii, nem sianilicamio dos Nambiis ; porem sim do

kiaiiiliiz, e signitiça siniplesiiieutednaiiibo ou Periliz.
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Os Paulistasdevados da necessidade de suas excursões pelo interior do

BrasiLestudárão as linguas dos indios, e os Jesuítas, em consequencia do

 

Perízes Piry Junto. Disfricto do Maranhão.

Pernambuco Paranã-boca Boca do mar. Provincia do

lirasil l).

Piauliy Pira-yg Rio do peixe. Rios de Minas

Gerar-s e do Piauliy.

Piudamonliamgíiba Piiida-iiionliangaba Idulštfica de anzóes. Villa de S.

aiilo.

Pindayba Piudà-ayiia Anzol niáo. Arvorr. Rio de

Minas (Jeriies. liibeira de i\lat

to Grosso.

Piracrúca Pira-cruça Cru: do peixe. Povoação e Rio

do Pimiliy.

Pirajü Pirai-jú Peixe espinho. Rio da llaliiai.

autor.

irÁnav/iiui. Não conhecemos radicaes que dem a origem da segunda parte deste iionie.

Pirajú Pira-iii Peixe espinho. Rio de Mafto

Grosso.

iri¬'r.\. vem de lg-pucá, como diz o autor; mas significa antes. Rio Sus-errante, do que Rio

do Riso; por isso que Pucá. comme-se de Pii. ruido. e de (lá. ‹ uebrar, rir.

Inuyl virá. como diz o autor, de Yra-yg, e significará, Rio do el,pela abundancia de corti

ços no ugar.

iluiir, não vam de ira-ig. nem significa Rio do Mel ; mas é o nome de uma palmeira ‹ ue

tambem denominào irl ou Airi; forçejando, ou querendo-se outra etym-ilogia. poder-se- na

fazer vir irieix' de Yg. rio. e de Cigrig, correr. deshsar; e fer-se-iiia Igrigrig, rio ou agua cor

rente : o Ç c iihado. sempre que immediafamente lhe antecede l. torna-se R.

iuov. não vem de Yi-a-yg. nen. significa, Rio do Mel; mas vem de lg, agua ou rio. c de Toy

ou Roy, frio ; e significa, agua ou rio frio.

iiurninca. vem de Yra, mel, e de Piranga, vermelho; e tem a significação dada pelo

consequentemente o deixamos ir_com o que a respeito diz o aiitor.bem que com repugnaiieia.

iraoocs, vem de Ig-tabiiczi. e significa, Rio das Tabocas.

irxcumuv. rizfcucuiiiii, vem de lta-curuniim ou llá-eunumLe significa. Menino de Pedra.

iniai. não vem de Itá-ig. nem significa, Rio das Pedras; porem vem de Itá, pedra. e de l.

pequenina; e significa . Podrinha. .

rr.\'i|.ui.\c.i', vem de Ita, pedra.I metal, ou cousa semelliante.'ede_ blbaracá. chocalho. ins

trumento musical qualquer: não significa. Pedra de Maraca, como diz o auwigque devera ter

dito maraca' de pedra antes; porem sino. isto e. maracà de metal.

rruiiiiiax, vem de ltà-nhaeni, como diz o autor; e significa antes louça de pedra ou metal

do que alguidar de pedra. Dpr liso que o nome Nliaem é enerico. _

nzfxuaiâx, não vom de lta-nhaen, nem significinalgui ar de pfldfadnlãs Slm de llámedra,

ede Nhee. faltar. e significa. pedra que falla ou da echo.

travava, não vem de lta-peva; mas sim de ita-peba ; e significa. não chapa de ferro; po

rem sim, pedra chata ou lana.

rrnrlcuiiuutzivucuiiu, n o vem de lta-pucurú, nem significa, Pucaro de pedra. como pre

tende 0 autor; mas vem de Ita. pedra, Pucu, larga, longa, e Ru. armar laços, armar citados;

e significa, pedra comprida ou larga. em que se armão citadas.

rracxiis, vem de ltá. edra. e de Una, preta ; e si nifica. Pedra Preta, como diz o autor.

ufxnniv. nao vem de audi-lã. nem significa, Rio o Azeite; mas sim. de Jundia, especie de

iizigre, e de Yg.rio; signitican o, Riodoslundiás.

Jrxiiiiivna. nâo vem de Jandiayba. nem significa azeite mao; mas vem de .landia-yba ; e

quer dizer, arvore dos .landiasyou por elles preferi .

irnuÓe-A. vem de Jura-oca ou de Agui-ú-oca, e quer dizer, topa de papagaios Ayurús.

itiuiifsas. vem de Jurii-úna. e significa, boca negra. como dizo autor.

uuucÁ 'uam vem de Maraca. cliocallio ou campainha. `uaçil, veado, e poi' extensão.

Cabra. Má, marido ; c quer dizer, chocalho ou campainha do ' e.

(1) Os Tupinambá: usaväo de vocubulos nossos. umas vezes por necessidade. outras

sem necessidade alguma; como se ve na palavra boca, que umas vezes diziãujúrii,

outras boca: edaqui vcm talvez o chamar-se ainda lioje no Maranhão ao cabaço ou

cuia de bora estreita, citiwn-biiru ou bukeciiía.
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seu ministerio Apostolico. se aprofundarão tanto a reduzirem a methodo.

compondo grammaticas e diccionarios .

 

Plinipó [dra-pó Peixe dedo. ltio de S. Paulo,

Pira-porn Pirã-póre Salto do peixe. (Iaclioeira de

Minas tieraes.

Peixe que [az dormir ou en

Pira né _ torpucc. Casta de eii uiai do

Porigiiióš plffller ítlaranlião, que cansa š: elfel

tos di- trenwlgii.

Plràrocii Pirâ-oçú Peixe grande. Peixe do Ama

ZUIJÍIS.

Piráiiniiiga ltiia-ti-iiing Seccar peixe. lagoa do Rio de

.líiiii-iro.

Piratüiga Pirii-iiiiga Peixe branco. Peixe do Piauliy.

Itio do Rio de Janeiro

Pirauna Pira-una Pciae preto. Sitio de Minas

tieraes.

(rmtlitišliicašvariiii, vem de maracanã~tyba, e significa, lugar abundante de maracanãa

si cus .

u iiiirr, vem de Meru-l, e. significa, mosquinha. mosquito.

sriiiiúiza, vem de .llieru-Óra, e significa, lugar abundante de moscas.

Moiioiii, ve_m de Meru-i, e signilica, mosquito, como diz o autor.

iioiii-iii, veia montim.

iciiirrna, não vein de Merú-tyba, como diz o autor, mas vem de Muriti ou illburiti l Mau

ritzii veniferi, e de 'i'ygba, frebquenqia, abundancia; esigniticaÀtui-itizal.

iitiiw riiioxrÁ, não vem de urutiin-uata, mas sim de llloro, ou lltbor-fi, partícula de com

posição que torna absolutos osverbos que forma, de Tim. atar, ede Oatii. terceira pessoa do

singular do indicativo do verbo Ata ou Guati, elle caminha ou anda; e significa, illia ou oasis

liuctuante. Com elieito, nos grandes rios da .tiiiorica e em seus lagos, mostrão-se inuiL-is vezes

estas illias ou,se nos e permittida a expressãofidavanclies vegetaesque destacando-se das mar

ens dos rios caudalosos por trabalho das aguasmavegao a mercê dos ventos e das correntes,

crescendo e fructiticando: os tllexicanos, imitando a natureza em seus procedimentos, cous

truiiio as Chimanpasflerdadeims jardinsze pomares tliictuautes que adornavàoasaguas do lago

do Illexicme abastecião de iiores,e de friictos o mercado.

d .iiä-riíztca. Este nome vem de Mutum-eloa, esigniiica, conio dizo autor, corno, antes poupa

e i u um.

.iiiTu‹'›cA, vem de Mutii-Óca, e tem a significação dada pelo autor.

viiexr. iviiis, antes xiiizaxcaniiis, vem de Nhée ou Nhoenga, linguagem. falta, etc., e de

Ayba,máo,má,riiim;isti› édingua inintelligiveLe não mà lingua.como retendem alguns autores.

riicoiuiraa, não vem de Pacúba-ayba, nem signilloa cova ou nana ma; mas vem de

Pacobá, banana da terra, e de Yba, arvore; e significa, acobeira, Bananeira da terra.

PAcuW/is, não vem de Pácafllna, nem significa, Paca preta, como diz o autor; mas sim, de

Paca, intinitivo do verbo Apac, eu desperte, e de Pytuna, noite; e significa, no ativago, ou os

que velâu de noite. _ _ _

racer. vem ‹le Pacu-yg, como diz o autor, e significa, Rio dos Pacus.

iuci-ziƒ, não vem de Page-uu, nem significa, rio do feiticeiro; mas vem de Payé, Padre, e de

g. ug. ig, y, agua (rio) pois de todos estes modos escreverão ; e signitica,Rio do Padre ou do

ave.

iíaiiƒi. llste nome não vem de Pira, nem significa, peixe,como quer o autor; porem significa.

mar, e tambem rio: acerca delle diz Huniboldt, no tom. 7° das suas viagens acha-se

as regiões Equinoxiaes, pag. t3. ii 0 radical (Para), entre povoações Americanas distantes

umas das outras, mais de 500 leguas. designando, mar, chuva, agua, lago: ex. â os Caraybas,

Maypurés. Brazis, e Peruvianos. ››

miiicinr, não vem de Pii-zt-catmnem signitica,peixe bom; porém vem de Pará, mar, rio,

e de caiu, bnm, etc.: e quer dizer. Rio bom. _ _

Pini/tmn, vom de Paraizoá ou Paraguäuespecie de papagaio topetudo [Psittacus paraguanusl.

Paiiacimiv, nao vem de Parazoii-yg, nem significa. Rio dos papagaios; mas v_em de Para,

mar. Guara, habitante, e l, signal de peiseveranca ; o que achamos muito bem dito, em refe

rencia á Ponta de Paraguary, e quer dizer : habitante do mar ._ _

viinimuv, vem de Paragua-yg, e signilica. Rio dos papagaios paraguas. Fr. Francisco

dos Prazeres foi feliz nesta parte, pois muitas etymologias existem dadas a este nome, e até

pelo autor do Thesouro da lingua Guarany, que pretende signifique, Rio das coroas.
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DAS ÍACULDADES l-NTELLECTLIAES DOS lNDlOS.

Pelo que respeita ás faculdades intellectuaesmbservoii o Dr. Alexandre

Rodrigues l-`erreira, e ao exercicio que elles lhes dão, nem eu poderia

 

Piialiy Pir-'l-yg Rio do peixe. Rios do Rio de

Janeiro e Mallu flrossti.

ftiiaiigiif Piiàiiga-yg ¡Jio da pitanga. Iiio de S

Paulo.

Pororóca Póre-úca Residencia ou sitio dos :altos

ou galopec. Plieiioiiii-iio pro

diizido pela maré na foz do

Mearim, iio Guamá e Ama

zonas (f).

Poiygiiaiâs Poly-giinra Camarão vermelho. Indicada

Parahyba e Ceara.

Sapuray Sapucaia-vg Rio das sapucá íus. Iiios de S.

Pa-do e Maite tiros-se.

Szissuy Çuaçú-yg Rio dos veados. lho de Minas

iicraes.

riiriisi. não vem de Pira-ig, nem significa, Rio do Peixe ; mas sim de Para, mar, e de I,

partícula diminufiva.

riiiiui, iiao vein de Pira-ig, nem quer dizer, Rio do peixe ; porém sim de Pirá, peixe, e de

l, parlicula diminutiva.

ixiiciuiiiiii, não vem de Pira-mirim, nem significa, peixe pequeno; porém vem de Pará

miri, e significa, mar pequeno.

izuiaruniiiiii. não vem de Paraná-mirim, mas sim de Para, mar, Nã, areute, ehfirim,

pequeno, formando, Paréi-na-mirim: isto iL-,i-io que parece mar ou parente o mar, e em rela

ção a outros da sua especie e pe ueno. _ _

ixiiuxiixixeiii, não vem de _ aranápanemo, e nem significa, mar que não presta; porém

vem de Pará-nã-panèma, e significa, Rio esteril, que nãoabunda em pescado.

iniiiiixavirrixci. não vem de Paraná-pe-tiuga, nem significa, mar, caminho de brancos;

porem vem de Para-nã-igpy ty e quer dizer, _rio turvo, rio branco.

PâiuiN/irixca, vein de Para-nã-tinga, esiguificamio branco,_e não mar branco.

Paiiaxavaa, Paiisaruii, não vein de Paraná-a ba, nem significa, rnar mao ou perigoso;

porem vein de Purã-ná-yba, e quer dizer, Ponta e terra ou Cabo do rio.

miurrirvoi, não vem de Pira-tinga, nem significa, peixe branco; mas vem de Pará-tinga, e

significa, Rio branco. _ _

raiinv, não vem de Pii-á-tyba, nem significa, pesqueiro ou lugar abundante de peixe: Pa

ratyzé o nonie de uma especie de tainha pequena, e o rio denominava-smParaty-ig, como se

lê eiii escripizis aiiligris; e significa, Rio dos paratls. _

l>.iii.iu'r‹.i, não vem de Pira-una. nem quer dizer, peixe preto; porém vem de Para, rio ou

mar, e de Una, preto,e quer dizer, Rio preto._ _

iruieuriíaa, não vem de Pira-pebamem significameixe mao ou que não presta: porém vem

de Pará, mar ou rio, Yg, agua, e Péba, chato, plano; isto é, Rio de aguas serenas ou Rio

manso. '

intaum. não vem de Pirii-ayba, nem significa, peixe mao; porém vem de Pará, rio ou

mar. e de Yba, ponta de terra entrada no mar ou rio; isto é, Cabo.

iuiuriiuN/i, nao vem de Pirá-ayba-úna, nem quer dizer, peixe mao preto; porem vem de

Pará-yba-iina, e significa, Cabo ou ponta negi~a._ _ _ q
iuiiinixci, não vem de ltirá-yg-tinga, nem significa, rio do peixe branco ; porém vem de

Pará-yg-tinga, e significa, Rio branco. _ _

Pavouice, vem du nome portuguez, Pay, na significação de senhor como se usa entre a

classe baixa, e de Kigcé, faca, cutello, etc. Não ternos lidea de uma tribu denominada Pay

Kigcé, mas lembramo-nos de que aos Mundurucus individualmentese dava este iiome, que

significa, homem de faca, antes do que senhor de faca.

(f) A agua do rio Iucta com a do mar por largo espaço, dando saltos admiraveia com

ruido espantoso. A final vence a do mar, e corre como de galope pelo rio acima com

incrivel rapidez.



escrever tanto, nem tão universalmente recebido entre os doutos, como

o que escreverño os philosophos, que mencionou o autor da historia da

America. Não se cria sobre a minha palavra, no que ha a dizer dos ln

dios. Ou seja em louvor, ou ein vituperio seu, de muito boa vontade re

 

Sipótúba Cipb-tyba Sítio abundante de cipó oa

cipózal. Itio di: Mauo tirosso.

Sipitúba Cipoiylia .Sitio abundante dc cipó ou

cipóvat. llliota do ltio de .la

IICITU.

'fabajáras 'fália-jára Senhor da dldëa. Indios do

Ceará.

'fflfloflffipti yi 'facoara-paya Pai das tacoáras. Cachoeira de

Mallu (irosso.

'l`acoar_v Tacoira-yg Rio da: tacoáras. llio de Malto

Grosso e do Itio Grande do

Sul.

'Fapirapés 'fapyira-py Pa' de onça. Nação selvagem de

lt-latto Grosso.

'Tzttáyra Taia-yra Mel de 109o. (Janta de abelha.

'fibagy 'fyba-gy Feitoria do: Machados. Rio de

S. Paulo.

viziucusiÁ. ranicuiii, não vem de Peri-cama. nem signilica. 'unco de cama ou para cama ;

mas vem de Piry. especie de junco, e de tluma, ferrugem de c amine; talvez por servirem

se do Piry para obter uma especie de tinta para a tatuagem de que usavão. _

_ risiizzizs, vem de Piry, especie de junco, ou antes de Pirypiry, signiticandojuncaes: destes

Juncos fazem-se esteiras que chamamos, esteiras de Pi pyry. _

riznuiiarco, não vem de Paraná-boca, nem signitica, do mar ;porém vem de Pará-na,

rio, e de Mbucú ou Pucd, largo, longo; signiticando, Rio largo ou ongo ou com ndo. Os

conhecimentos hydrogra liicos erão a enas rudimcntaes n'um povo infante e não a niira que

a linguagem se ressinta esse estado e cousas: a uma arte da Bahia do Rio de Janeiro davão

o nome de Paranã-nucú-í: cujo nome estendia-se á ilha, que ao depois chamou-se do Mara

cava-guaçú ou do Gato; depois dos sete engenhos; e a tinal, do Governador, por ter sido de

Salvador' Corrêa de Sá : pode-se portanto, na falta de precisos conhecimentos do objectoá

que se ligava o nome Pernambuco, traduzir tambem por mar largo.

riauv, não vem de Pirá-yg, nem significa, rio do peixe ; porém vem de Piau-vg, equer

dizer, Rio dos Piáus, ou por outra, ltiodas sardinhas.

viwuoxiiiincaiia, vem como diz o autor, de Pinda, anzol, e de Monhangaba, lugar onde se

fabrica, etc. z e quer dizer, fabrica de anzoes.

Pixnnei, não vem de Pindá-ayba, nem signitica, anzol mão ; porem vein de Pinda, anzol;

e de Yba, caniço ou pindayba, como em muitos lugares se diz: dai-se tambem o nome Pin

dayba á varias Anoneceas, por serem suas varas de grande prestimo para este mister.

riiiacnucii, não vem de Pirá-cruçá nem signitlcmcruz do peixe, pois se dahi viesse, signi

ticaria, Peixe da cruz; porém vem de Pira, peixe, e de Curúca ou Curdrucii, rosnar,etc.; e

sigiiitica, Peixe roncador.

rmuÁ, não vem de Pirá-jú,iiem signitlf-.a peixe espinho; porém, nas províncias do Norte,

dão este nome á passageirose successivos chaveiros: tambem um ¡wixe tem este nome.

Pinuir, não vem de Pira-Jú, nem signilica,peixe espinho: se assim fora, significaria, espi

nho de pollo. mas não espinha; porem vem de Pira-inibe, e significa, Peixe amarello (bein

como Gury-jdba qu_er dizer, bagre amarelloLdourado. _

riiuró, vem de Pira-po ou Pora, e não signiticmpeixe dedo : a particula PÓ ou Púraasicnitica,

a causa contida ; e Pira-pó, nome de uma cachoeira de Minas Geraes, quer dizer : cachoeira

que tem eixe, ou simplesmente, contém peixe.

riiuou , roiuouilz, Punaouit; este nome, comoo dá o autor, vem de Pira, peixe, e de Kéra,

dormir; e significa, Peixe que faz dormir ou entorpeoe; porém Poraque ou Puraque, vem de

Para, que contem, e Kéra, somno.

riiiimcd, não vem de Pirá-oçit, nem simiiticapeixe grande; e abstemo-nos de dar uma

outra etyniologia, por não forçarmos radicaesque não se prestão nntiiraliiiente.

rilurixixoa. vem de Pirá-tininga, e signiticaôeccar peixe ou peixe secco. como diz o autor.

riiurixci. vem de Pirá-tinga, e significa, peixe branco, como diz o autor.

PiiiÁiü-A, vem de Pi -iina, e signitica. peixe preto.

riniiiir, vem de Pira-vg, u significa, Rio do peixe.

  



nuncio á satisfação que teria de o escrever. Por este modo ninguem pn

derii suppôr em mim, nem prevenção, nem exageração. Não é a siia côr

avermelhada (diz Mr. de Chasivalon) faltando dos Caraíbas da Martinica,

 

Tlliaya 'fyba-yg Rio da feitoría. Rio e Villa de

S. Paulo.

Tizioui) ,r . . Casa ou sitio de encarna. Sitio
'fijóifa ) “uma iia costa do Para.

'fimbotina TinibÓ-tyba Lugar abundante dc timbó ou

timboxal. Sitio no liaplciii ii

do Ytlaraiihão.

Tuhalingay Tabatinga-vg Rio do barro branco. Rio do

Rio Grande do Sul.

Tocantins Tucano-lim Nariz ou bico de tocdno.

Grande Rio do Para.

Tupinambá: Tiipána-abâ Nação oupovo de I)¢o:.A mais

numerosa iiação Indigena

que liouve no Brasil.

Turyassú Tory-aslú Facho grande. Rio do Para e

Maranhão.

rirueui, não vem de Pitanga-vg. nem signiflca, Rio das pltapgas; porém vem de Pitang,

menino. e de I, diminutivo ; e significam menino mui_to pequenino._

rononoci, não vem de Pare-oca, nem significa, residencia ou sitio dos saltos; porém vem

de Pororoca, esigniflca, estrondo, ruido de cousa que arrebenta.

Poriouaiiis, não vem de Poti iiará, nem significa, camarãovernielho; mas sim de Poti, rio

deste nome, e de Guara, mora onhabitante z e signiiica,_ila_bitantes do Rio Poti z a tribu esta

beleeida nesses lugares era conhecida pelo nome de Potiguara, que se Ie mais ou menos cor

rupto nos autores. _ _ _ _ _

sirucav. Este nome, como o autor o dá, não pode vir de Çanucâla-yfl. P055 Çapucai. em

guaranyzquer dizer voz, grito, vociferar, bradar; e daqui veiocliaiiiarem a izallinha, Çiipucaia,

etc.: Sapucaihyx ainda Sapucahyzcomo escrevem outiospodera ainda vir mui naturalmente

da mesma origem guarani, significando, Rio dos gritos oii das_ gallinhas, se o podessemos

iidmittir, mas não, Rio das Sapucaias: neste ultimo sentidmtomariaiiios çomoprigem guarany,

Çapó, raiz, Caia, queimar, e Yg, rio ; e teriamos ÇapO-Calã-,Vi-fl QUH 5l3fl|fiC¶fl9› m0 (135 ÇfiPO'

caias; isto e, Rio das arvores, cuja raiz. por um motivo ignorado por nos,coiicorre com o

verbo Caia, queimar, para denomina-las.

sissur, vem deÇuaçu-yg, e tem a significação dada pelo autor.

sirorifiihslroriaa, vem de Yciixb-tyba, e significa, ci zal. _ _ _

iiuriruiu. Diz o autor, que este nome vem tambem de .ipÓ-tvbo. e significa, Cipozai: assim

sera se admittir-se que o U, que está depois do S, deve de estar depois do P, e o l, ue está

depois do P, deve vir para depois do S, pois fora desta suppoSt-'i corrupção não lhe epara

mos com etymoloeia. _ _

Taiwan, 'raa.n'Áii.¬\, este nome pode vir de Taba-vara, e significar. senhor da aidêiucomo

diz o autor, mas, como noine de uma tribu, não nos parece apropriado, por isso que não seria

distincção entre povos i ue.com raras exce ões, viviño todos em Tebas: alem disto, achamos

escripto Tabayára e To yara; esta segun a lição quadra-nos mais, por isso que, não só

mente e uma distinção natural, como porque vai de accordo com tradições ue pretendião

estabelecer em terras da provincia da Bahia, a cidade santa, por assim dizer, e ra a Tupi, e

dar aos Tabayíiras ou Toliayaras o senliorio do litoral; consequentemente Toba ara sera o

nome da tribu em questão; e este nome, despido de toda a poesia com que o m querido

ornar, significará apenas, fronteiro; relação em que podião estar tribos do Rio Grande do

Norte e da Baliia de Todos os Santos, ja com respeito a adversarios, já com respeito ao todo

da nação a que pertencião e aos limites do terreno por ella occuofldo

TAcoÁnAPAYii. Este nome fica com a etymologia e significação dadas pelo autor, porque não

deparamos com outras que não sejão Tacoára-poi, Tacoàra delgada ; e que,embora preferi

ve á Pay das taquaras. nos não satisfaz. , ,

Taco/int, não vem de Tacoára-yzmem significmRio das taquaras; porem vem de Tacuiira,

especie de canna brava, e de i. partícula diminutiva : e Tacuary,signifiça, Taquara delgada.

'raruuráin não vem de Tapiyra-py, nem significa, pe de onça ; mas sim, de 'fapiyra-pe, e

quer dizer, caminho de Anta. _ _

r.\r.\\'n,i. não vem de Tata-fra, mas sim de Tata-eira, e significambellia do fogo.

'riaaciz não significa, feitoria dos machados; mas sim, lugar abundante de maehados (1o

per ra.
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não são as suas feições difierentes das nossas, as que fazem uma tão gran

de difference delles a iiós, é u sua excessiva simplicidade. A sua razão

nem ó mais iiluminada, nem mais previdente que o instincto dos aiiimaes.

`u~________ø_

Uflfiflbllrú , Uú-cabarü Bebedouro do: cavallos. Ribei

ra ‹Io Para.

VHCCH! Vacca-yg Rio das vaccas. Rio do fifo

Graniledo Sul.

Ubülüiiã Oba-iylia Fcitoria do: vestidos. Vilía de

S. Paulo.

UPflnéma Uu-panemo Bebida ou agua que não presta.

Rio do Rio Grande do Norte.

Uriibiiqiiàra Urubú-coára Buraro dos urubús. lúigii do

Para.

Ufllfiú Uru-oçu Cófo grande. Casta de abelha.

UYUCUParaiiü Urucú-paraná Mar do urucú ou mar ver

melho. Rio do Pará.

Urussuy Uru-assu-yg Rio do có/'o grande. Rio do

Piauliy.

riaAYA,_não vem de Tiba-yg, nem significa, Rio da feitoria; porém pode vir de Tyha,

qlhliliéitclilisincia, etc., e de Ya, fructo do cabaceiro, cabaço; e significar, lugar abundante destes

'ricidcm rude/t, não vem de Tyju-Óca, nem significa, casa ou sitio da escuma, mas sim de

Teid-Óisa, e significa, cova de lagarto. _ _

'riusoTiiv/i, vem como diz o autor, de Timbó-tyha, e significa, timbozai.

rua/frisou, vem de Tobatinsia, e não de Tabatinga, e de Yg; e significa, Rio da Tabatinga.

Tocantins, vem de Tfican-tim, e quer dizer, hino de tucano._

ruins/ines, vem de Tupi, nação deste nome, Na, parente, e Aba, nação, e nan de Tupina

àbá, nem significa, nação ou povo de Deos ; porem sim, nação parente dos Tupis.

TUIMSSUUIHO vem de Tory-assú, nem significa, facho grande ; mas vem de Torigbagilegria,

e de Giiaçil, grande.

uiicauunufl ou antes vacas/raw, como escrevem outros, não vem de Uú-cabarú, nem signi

:acadñsbedouro dos cavallos; mas sim de Vt a ou Guaca-báru, e significa,Angra ou enseada dos

va os.

vzfccav, vem do portuguez vaccn, e do guarany YLRG Significflšlifl das VHCCGS

iguarias, não vem de Oba-tyba, nem significa, feitoria de vestidos z mas vem,de Ubá- gaba,

esignifica, iibazal ou lugar em que abundão estas canoas, ou ainda, aonde ha muitas U -'s ;

especie de canoas.

tir/insys, não vem de Uú-panemo, nem significa, bebida ou agua que não presta; mas vem

de Yg, rio, e de Pancma, esterif, ue não tem pescado, etc.

uituutfouÁitii, vem de Urubú-co ra. como diz o autor, e significa, toca dos iirubús.

uiiãiçuz virá de Uru-oçú e significará, tlofo grande, como diz o autor, ou antes Cortiço

gran e.

uiiucuritniiiu' vem de Urucu-paranã, mas não sianifica, mar de urucii ou mar vermelho;

porém sim, Rio do Urucú,ou em que ahunda este arbusto.

uiiiássuv, virá de Uru-assú-yg, significaria antes, rio das abelhas uruçús,do que rio do Coro

an e.grnró. vem de Yg-anó, como diz o autor,e sicniffcmpantano ou lugar afagadíço.

IBIAPABA, vem de Yby-apaba, como diz o autonmas não significaJerra cortada oii partida;

porém sim. fim da terra; por isso que a significação do verbo Apab, é acabar-se.

vcnuz vem de Yg-catú, e significa, agua boa, doce, potaveLcomo diz o autor. _ _

vouincf, vem de Yg-guará, como quero autor; porem o substantivo guarà não significando,

vermelho, mas sendoo nome de um assaro, e de uma especie de raposa, não pode Yg

giiiirá traduzir-se por agua avermelha a ou cor de guara; porém sim por agua ou rio dos

guarazes ou dos guarhs. _ _ _

YouAii/tssiiü A respeito deste nome occorre o mesmo que acerca de Yguara, e demais ¡signi

ffca. Rio grande dos guaràs.

Ysunssw, vem de Yg-guaçii, e significa, Rio grande ou agua grande.

vmmáns, vem de Yg-panemzne significa antesJtio esteril. do que aiziia que não presta.

rorif, ou irru', vem de Yg-tu, e significa, Cachoeira, como diz o autor.

Fr. Francisco dos Prazeres, em uma nota da pag. 73. diz que os Tupinamhas chamavãoo

Oceano Pariina-oçú ; porem e iiecessario reconhecer que o uso de termos inapropriados nao
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.Ã dos homens do campo. os mais grosseiros, e a dos inesmos negros.

criados naquellas ¡aartes de Africa, as mais reinotas de Commercio, ¡algu

mas vezes deixa entrever uma intelligencia. que ainda que em embrião

mostra ao menos que é capaz de nugmeiito. Porém a dos tlarailias nem

disso mostra que écapaz. Se a sãa philosophia, e a religião nos não mi

nistrassem as suais luzes; se se houvesse de decidir pelas primeiras im

pulsões do espirito,inclinar-nos-hiamos a crer que semelhantes povos não

pertencem á mesma especie humana que iiós. Os seus olhos estiipidos são

o verdadeiro espelho de sua alma, ella parece que não faz funcção alguma;

a sua indolencia é extrema (t).

Se se olhão como homens (diz Ulloa) os limites de sua-imelligoricizi

parecem incompatíveis com a excellencia da alma, e a sua imbecilidade é

tão visivel que, em bem poucos casos.se pode fazer delles idéa diÍTorente

da dos animaes. Nada altera a tranquillida‹le de suas almas tão insen

siveis aos revezes da fortuna. como ás prosperidades. Tão contentes amlão

elles meios nús, como o rei mais sumptuoso, revestido de suas galas. As

riquezas para elles, não tem o menor attractivo. a autoridade, e as digni

dades parecem-lhes objectos tão curtos para serem ambicionados, quo um

Indio receberá com a mesma imlilferença o emprego de juiz ou ode al

caide. Interesse não os move, Porque antes elles não querem muitas vezes

fazer um pequeno serviço que se lhes pede, por mais seguros que estejão

de receber uma grande paga. O temor tambem não, o respeito menos.

Não se póde ultimamente tiral-os desta iudilierença que tantas provas de

 

Yapó Yg-apó Lugar alagadiço. Rios de S.

Paulo.

Ybiapàba Ybi-apàba Terra cortada ou partida.

Serra do (Irará.

Ycatú Yg-catú Agua boa ou agua doce. Villa

do Maranhão.

Yguará Yg-guará Agua avermelhada ou côr de

guaráJlio do Maranhão.

Yguarassu Yg-guara-assú Rio oeflnelho grande. Ilio e

Villa de Pernambuco.

Yguassii Yg-giiassii Rio grande. llio de S. Paulo.

Ypanériia Yg-panéino Agua que não presta. Ilibeira

do Pari.

Ytú Yg-tú Cachoeira. Comarca de 5.'

Paulo.

muda a natureza das cousas, e que não obstante, os mesmos Tupinambãs chamavão Para

guëgil ijiditiaiiiitalilëqvceãílliod' oa tor T ` há d tavã nec 'l d t os

. tz u ue os u mam 'sa o osem essua e ermportutšuezes, como poriex. a palavralhtxza, ue iira dizião jurte, ora dizião huea z e dahi infere

u_e uiambuca querdizer buhecuia; po m, não podemos deixar de dizer que ha engano:

uiambuca, vem e cuia, cabaçopu antes qual uer fructo de que se fazem oque cliamauios

ggirathfeutšlze lllbucu, longo, comprido, largo. e c., e nada entra ahi que tenha ressaibos de

,, .

(1) Voyage a la ltlartiuiqire, pag. ltli,li5, 51.

33
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esforçns tem custado a homens os mais liaheis, nem fazei-es sahir desta

grosseira ignorancia e ncgligencimqiie desconcertão a prudencia daquelles

que se intcressão nas suas commodidades, e se occupão em fazei-os fe

lizes (t).

A insensibilidade (escreveu Mr. de La Condamine, depois de vistos. e

tractados os Indios do Perú e do Pará), faz a base do caracter dos Ame

ricanos. Deixe a decidir, se se deve honral-a com o nome de Apatliia ou

erivelhece-la oom o de Estupidez. Ella nasce sem duvida do pequeno nu

mero de suas idéas, o qual se não estende além de suas riecessidadcs.

tloletõcs até á veracidade, quando ha com que satisfazel-a; sebrios quan

do ‹› não ha, até se dispensarem de tudo sem desejarem nada. pusilla

nimes e poltrões, senão estão nos transportes da crapula, indifferentes a

todos os motivos de gloria, de honra, e de reconhecimento, unicamente

eccupados com o presente,s‹-m inquietaqíe alguma pelo future (2).

Sobre a religião (diz o Padre Ribas), durante muitos annos que residí

entre estes povos, appliquei a maior attenção que pude, em observar se se

devia elhal-os como idolatras, e posso asseverar com verdade que ainda

que em alguns se achão signaes de idolatria. outros não tem o menor co

nhecimento de Deos, nem mesmo de alguma falsa divindade, e não dão

culto algum formal ao Ser Supremo. que governa o mundo. Elles não

podem formar idea da Providencia de um Creador, de quem devem espe

rar na outra vida, e premio de suas virtudes, e o castigo de seus vícios.

Jamais se ajuntão em publico para praticarem um só acto de religião (3).

Aos que são religiosos (ajunta Piron, fallando dos do Brasil) o trovão, que

é neste paiz frequente e terrivel, se lhes apresenta tal, e tão digno de culto

religioso, que pela palavra-Tupana-qtre na sua lingua significa Deos,

desiguão elles igualmente o trovão (It). Eu sobre a religião dos que a tem,

já em outra parte escrevi, quanto basta. Veja-se a Participação Geral do

Rio Negro, quando falla da-Superstição dos Genties

Para os progressos do christianismo (diz Robertson dos Indios hespa

nhóes) ainda que são muitos os obstaculos. nem todos têm sido igual

mente insuperaveis. E' verdade que os primeiros missionarios, inllamuia

dos do zelo inconsiderado de fazer proselytas. admittirão ao gremio da

Igreja Christãa muitas nações de Gcntios; não tão sómente, antes de ellas

estarem cathechisadas na religião que se lhes propunha, mas tambem antes

dos mesmos missionarios possuirem a lingua de paiz. para nella expli

carem os mysteries da fé, e os preceitos da moral... E foi assim que se

vio, durante e furor das conversõesmm só sacerdote baptisar em um dia

até 5.000 Mexicanos. e poucos annos depois da redacção do lllexi

co, terem-se baptisado acima de quatro milhões de almas... Donde

_______-_~______pø_

(l) Viagem de Ullea,tom. l. pag. 335 e 36.

(2) Itt-Iaiion ahrcgéc dc un voyaxt-.etc pag. 52 e 53.

(3) Itihas. '|'riunipl|..etc.. pag. lti.

(li) Dt' Med. Brasil, pag, 8.



procedeu que semelhantes proselytas. tão inconsideradamente admittidos,

conservando sempre toda a sua veneração ás suas antigas superstições;

dollas, e da nova religião, lizerão um mixto absurdo. que forão transmit

tindo á sua posteridaile... Porém não é este ainda o obstaculo mais iu

superavel. A intelligenoia dos Indios é tão limitada, e elles levão as suas

observaçõesu: reflexões tão pouco :teima dos objectos, que ferem os seus

sentidos , que apenas são capazes de ideas ebstractas; e nem palavras tem

para as exprimirem. A doutrina sublime, e ¡iiiramelite espiritual do chris

tianismo, deve ser incompreheilsivel a semelhantes espiritos. tão pouco

exercitados. As ceremonias numerosas, e brilhantes do culto Romano.

agradão-lhes tão sómente,co|no um espectaculo, porém logo que se lhes

explicão os artigos de fé. relativos ao culto exterior, elles sim ouvem com

paciencia o que se lhes diz. mas percebein tão pouco o que ouvem. que

se não póde dar o nome de crença á sua submissão (t). A sua imlifferença

ainda vai mais longe do que a sua incapacidade. Occupados tão sómente

com o presente, rellectem tão raras vezes no passado. e pensão tão pouco

no futuro, que nem se tocão das promessas da religião, nem se aterno

risãe de suas ameaças... Que esta foi a razão, porque alguns dos primei

ros missionarios declarárão que semelhante raça de homens era muito

estupida, para comprehender os primeiros principios da religião. Um con‹

cilio celebrado em Lima declarou, que, em razão dasua incapacidade, de‹

vião ser excluídos do Sacramento da Eucharistia. E ainda que Paulo III.

pela sua famosa Bullu de 1337, os declarou creaturas racial-ares, e com

direito a todos os privilegios do cliristianismo. Sendo já passados dous

seculos, que elles tem sido membros da Igreja, são ainda tão poucos os

seus progressos, que bem poucos Indios se achào com uma porção de

intelligencia bastante para serem olhados,como dignos de participarem da

Eucliarislia... Pelo que, quando o zelo de Felippe II fez estabelecer a

Inquisição na America em l570, os Indios forãii declarados isentos da

jurisdição deste tribunal, e ficarão submettidos á inspecção de seus dio‹

cesanos (2).

Advirta-se comtiidrnqiie as reflexões acima que os Americanos são luxos,

são estupidos.e indolentes. que cuidão muito do pouco.e cuidão pouco do

muito. que em uma palavra, são uma gente a menos gente, conforme os

definio o Jesuita Vieira, relativamentea nós, é que nelles se verilicão ao

pé da letra. Porque relativamente a elles mesinos, que estão postos em

outro estado de sociedade, em outra ordem de cousas.em outro paiz,e cm

outras differentes iieuessidades, perdem uma grande parte de toda a sua

energia. uniformemente observamos todos os que tem viajado, que

nenhuma nação barbara estende as suas vistas, além do que lhe é extre

mamente necessario. Conseguintemente entre os Inàlios, como as suas

 

(I) Declarão que são clirisiãos (diz Vieira. dos escravos do Brasil) com dizerem que

Ilies nn-tterão sal na berna- lhvs cliainàirão Pedro ou Francisco.

(2) Ilihl. dc' lflhllfiriqitc.
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necessidades naturaes são poucas, tambem os seus esforços cspirituaes, e

‹í~orporaes são poucos. O que mais inquieta. e tira de iriacção os povos

civilisados, são as iteeessidades de opinião. Porém estes (diz Venegas, dos

tlalifornios) não conhecem honra, nem reputação, 'nem titulos, nem

postos, nem distincçáo alguma de superioridade. De maneira que a am

bição, esta poderosa rnóla das acções humanas, que tão poucos bens ap

parentcs lhes causa neste mundo, e tantos males reaes. não tem poder

.algum nelles. Daqui vem a sua indolencia, e toda a sua felicidade cori

siste em não trabalharem. Se os persegue a fome, e aliás não ha com que

a satisfazer (o quee raro), qualquer raiz, qualquer animal lhes servem de

alimento. Daqui vem a falta de providencia para o futuro.

An lavrador entre nós, que tem o seu celleiro cheio, bem pouco se lhe

tlã que o inverno haja de ser rigoroso ou não. Com maior razão o 'fapuya

não pensa em futuros desta classe; porque nem celleironecessita ter. A

mandioca é tirada da terra que lhe serve de celleiro. e immediatzimerite,

preparada para lhe servir de pão. Ainda assim esta para elles é a cultura

mais complicadmque se lhes offerece á fazer, quando aliás os geueros

constitutivos de suas lavouras. não passão da dita inanditxza. o milho, a

iiiacacheira, as batatas. etc.

As arvores por todo o anno dão fructos, aeabão umas e princípião

outras; por conseguinte nem sabem, nem lhes é preciso saber ¡ilautal-as

ou culliral-as. Se lhes faltão os fructos não lhes falta no inato a caça, nem

o peixe nos rios. e nos lagos. Para sorprenderem a caça dotou-os a natu

reza de ardis, e estratageinas os mais proprios para supprirein a imper

feição de suas armas. E' notavel n propriedade com que arremedão as

tlutias, os Porcos, os Veados. e outros quadrupedes, os Papagaios, Cuju

vis, Enambús, Metuns, Macucavas, e outras aves; servindo-lhes estes ar

remedos de negaças, com que as attrahem, até as porem nas pontas das suas

freclias. Do mesmo estratageina se valem, para sorprenderem os caçado

res, arramedando as aves que elles mais procurão, até as collocarem ao al

canm de suas armas. Corno é infinito o peixe nos rios do Ainazonas, dos

Solimões,e outros, nem arte de pescar lhes é precisa ; basta tanquejar a

agua com o timbó rété, o cururu-limbo, o assacú. e outras plantas veneno

sas : basta armar uma ligeira tapagem na boca de qualquer riacho, e como

o ¡iest-ardesta sorte requer menos actividade que o caçar, todos os que

liabitã» as margens dos rios, primeiro szir) pescadores do que caçadores;

e de Phytiplizigos. que são por natureza, vão logo desde a iufauizia pas

saudo a li-tyugziplios. Por esta fórina tudo quanto se ve rfeste artigo éque,

se da parte dos lndíos ha uma ¡iregtiiça extrema, tambem da parte da na

tureza ha uma profusão illirriitzida.

Comtudo para os quotidianos consumos, que elles tem a fazer. das pre

cisas muiiições de boca,durante as suas einigraçõesuu economicas ou mi

litares, ou mesmo para se feriarem por alguns dias festivos da pensão de

pescar e de caçar , ou finalmente para contrapôrem os effeitos de sua pro

videncia, aos estragos, que lhes fazem nas roças as inundações repentinas,

as cliuvas,e os calores successivos, e as ¡iragas dos ratos, e das formigas,
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elles não zlcixão de prevcniro futuro, se bem que por meios muito diffe

rentes dos nossos. Os Europeus, para as suas longas escursões maritimas,

cosem o pão duas vezcs,‹pie é o que faz dar-se-llle o nome de biscouto (pa

nis bismcliis); comem a carne. o peixe,e as mesmas hortaliças salgadas,

porque de outro rnodo se não eonservão, pelo menos com a menor despeza

possivel: bebem vinho. e fumão têibaco. Pelo que em outro tempo dizião

os Asiatiros dos Portuguezcs, que era gente aq nella. que comia Pedras,

bebia sangue, e respirava fogo. Os 'l`apu_yas,qua nto ao pão de viagem, ou

de duração, torrão grandes beijús, que durão muitos dias; eo mesmo fa

zem ás farinhas, se é que iisão dellas. O cassabe dos Indios liespanhóes,

tica tão duro,que só molhado se pode mastigar. As farinhas,entre os Gentios,

não são a mais ordinaria preparação da mandioca. Quasi todos elles, des

inancliadais as roças, que estão inaduras. extraheiit da dita mandioca, tão

sómente o amilo, ou a tapioca ; e ainassando grandes pães della. passão a

cobri-los de folhas. para os preservarem de impurezas ; e depois de seccas

ao sol. os enterrão em covas proporcionadas ao seu numero. c volume.

para lhes fazerem fogo por cima, donde resultão uns grandes pães da refe

rida tapioca, bem preservada da humidade, e apta, para se manipular dif

ferentcineiite, á vontade de seu dono: ou em beijús, para se comer, ou

em tacacãz (que são caldos de farinha), para se beberem. Tal é a pratica

dos Pacés, e outras :nações de Gentios, que habitão nos confluentes do

Jnpurú, e mais rios. que desaguão no do Amazonas e Solimões. O beijú,

ou da inassa da mandioca, ou simplesmente do amilo della, é o seu mais

certo alimento. Os Tucunas da parte superior do referido rio dos Solimões,

que tambem usão do milho, depois de colhidas as massarocas, as conser

vão ao ar do fumo, arrumando-as em tcndaes, de sorte, que não fica mas

saroca alguma por defurnar.

Quanto ao conducto, como elles não tem sal mariuhmsubstituem-lhe o

sal fuliginoso. que lhes subministra o fumo de um fogo lento, ao qual

defumão o peixe, e a caça, estendendo-a em uma grelha de páos, ao que

se cliama-llloqueaL-Dá-sea um Tapuya um pouco de sal,de que todos

elles são extremamente ávidos, c ve-se que faz delle o mesmo uso, que

nós outros do assucar. Vai dissolvendo com a saliva cada crystal de persi,

e dando com a lingua grandes estalos; o que prova bem o gráo de estimulo

que nella sente. Ellcs,em muitas partes, não deixão de o ter em um de dous

estados; ou no de fossil, que é o que se desentranha do seio de algumas

montanhas, e terras; ou no de ellorescencia, a superficie dos lagos, e das

lagoas. Porém um, e outro o recolhem, e conservão impuro dentro em

cabaços, ou gomos de tabocas mais grossas, e os dependurão ao fumeiro,

para os prescrvarem da liumidade. Esse mesmo, que tirão, é muito pouco;

e os mais delles.se alguma cousa salgão, é com as cinzas do carurú de ca

choeira, das palmeiras pachiuva, e marajay, e de outras hervas,e arvores.

Note-se que,ao que recolhe,ou conserva o sal,e o mesmo dizemos do peixe,

da caça,etc ,não pertence um direito exclusivo de usar delle. Isto,que vamos

a dizer, é notavel entre os ludios, ou elles sejão Gentios ou domesticados;

serltadfàs a comei-,a riiiigucm chamãomu convidão ; tambem a ninguem ex
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cluem. Todos irmäamontemettem a mão na mesma cuia; por onde bebe um.

bebem todos; o pouco clieffa para muitosquando o não ha em abundância;

ao mesmo tonipo, que em a havendo. o muito, mal chega para poucos.

E como tudo é para todos, não tem o hospede que agradecer.

Outro methodo praticão clles de conservar o peixe; o qual tem adoptado

os Colonos Portuguezes estabelecidos em distaucias consideravois dos

portos do mar. praticando-a igualmente como os Gentios, de todas as

vezes, que ou lhes falta o sal nos centros destes sertões : ou se lhes faz tão

dispcndioso o seu uso. que transcende :is suas possibilidades z on o peixe

a conservar, é tão miudo e espinhoso. que se nãojulga digno de se desper

diçar sal com elle. Nós jáo descrevemos em outra parte ( t ).aonde dissemos:

que a todo o peixe grande,ou pequeno.inteiro,como se pesca ou se frecha.e

com as suas estramas e espinhas, o põem a moquear ; estende-o. e voltan

‹lo-o repetidas vezes, ao ar de um fogo mais forte. até se lhe dissipar toda

a humidade interna, e externa. e ficar o peixe nos termos de se quebrar

entre as mãos: que então o despem da escama, e o expurgzio das maiores

espinhas, para o pulverisarem em farinha.a qual passão por uma peneira,

c a torrão ao forno, como se faz a de mandioca. para a empalharem. como

aquella : que o methodo de usar desta farinha de peixe. consiste em a coser

em agua. reduzindo-a á consistencia de um apisto (os Indios chamão mun

gica) e o bebem adubado, ou com otucupi (2). ou com o molho do limão

azedo. e pimenta da terra; e os brancos lhe addicionão ou o azeite. ou a

manteiga, ou a simples gordura de peixe, o que tudojunto com as gem

mas de ovos batidas. e com as cebolas. prepara umas boas sopas.

A quem não possue bens moveis. ou do raiz, que avaliar, nem moeda

enthesourada que contar, nem tem longos calculos, quo fazer, ou sejão

sobre o tempo.ou sobre o espaçmcertamente que para riada serve a arithme

tica; para o mesmo sem duvida, que aos Tapuyas servem estas. e outras

ideas abstractas. Para os seus pequenos calculos de um até dez, em os dez

dedos das mãos, tem outros tantos algarismos. Para significarem vinte

mostrão os dedos das mãos. e dos pés. De vinte para cima. uns mostrão

repetidas vozes uns,e outros dedos, e outros os cabellos. Alguns tomão um

grande punhado de arêa.e a espalhão pelo chão. Quantas são as castanhas

de r-ajú, que elles mostrào guardadas em algum cabaço. tantos são os annos

que ellos querem dizer, que tem de idade; porque o cajueiro só de anno

em anno dá fructo. Porém os Indios domesticados, e entre estes os do

rnaior porte, como são os principaes. officiaes das povoações. e pilotos das

canoas de negocio. para darem ou tomarem contas, praticão o seguinte

methodo. Em as quinas de uma regoa de madeira, a qual é maior ou mc

nor. segundo a progressão do seu calculo. abrem com uma faca uma dezena

de pequenos tlerites, com a difference que o de cima é maior. isto é, mais

sabido para fóra, para denotar a dezena. Duas dezenas destas formão na

 

(t) Participação Geral do Rio Negro, til .27, Dietcticn, art. Piracuy.

2) Art. "`.:ctrpy.
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sua lingua uma sangaba, ou vintena na nossa. Por conseguinte dez deze

nas, ou cinco sangabzis, fazem uma centena, que entre elles se chama uma

papassaba. Logo tambem dizem passabos ou centenas, produzem um mi

lheiro, e por esta fórma,contão os alqueires de farinha, de arroz, de milho;

e as arrobas de salsa, de cravo, de café, de caeáo, ctc. Para supprirem as

Folhinhos, e os Diarios em uma taboleta de madeira,abrem ao comprimento

della tantos furos, quantos são os mezes do anno : a cada um destes furos,

correspondem pela largura da taboleta outros tantos successivos, quantos

são os dias de cada mez, o que corresponde ao dia de domingo, é notado

com o signal de uma cruz; então o furo, em que está introduzida uma

escravêlha, denota o numero, e a denominação do dia, em que se está.

Se a algum delles se pergunta a que horas. por exemplo, se chegará á

boca de tal, ou tal rio, com tanto que elle entenda a pergunta, ha de se lhe

perceber a resposta; porque o sol servirá de relogio. e o dedo index do

Gentio dc mostrador. Se depois de elle fecharo index no riascente. vem

com elle subindo até parar em um ponto equidistante do Oriente. e do

Meio-dia, entende-se que diz pelas nove horas : se pára no perpendiculo,

entende-se que pelo meio-dia: se descreve o semicirculo inteiro, entende

se que um dia. Umas poucas de voltas destas indicão uns poucos de dias.

Assim não é raro, que daquelle seu fundo de estupidez. sáião algumas

espertezas, tanto mais dignas de admiraçãtzquartto menos filhas do ensino.

O que faria um Europeu, o qual sendo criado como um Tapuya destes, que

nem sabe que ha geometria, nem geographia, hydrographia, etc., fosse

comtudo perguntado pelo curso geral de nm rio. sua direcção, confluentes,

que desaguão nelle, e numero de aldêas situadas ! O que fel. um Gentio,

nós o dizemos. Tomada uma corda,a estendeu pela terra,dziiido-lhe os gei

tos capazes de representar as voltas do rio principal. A' referida corda, foi

lateralmente atando da direita, e da esquerda, outros tantos cordeis, quan

tos erão os confluentes, que elle devia representar; ajustando-as ás distan

cias, que na sua mente. tinhão uns dos outros, e ageitando-os aos termos

de tambem elles representarem as suas voltas. Ultimamente, em cada um

dos cordeis lateraes, deu tantos nós, mais e menos aproximados, quantas

erão as aldeas de Indios situados, e quanto distavão umas das outras.

Eis aqui resolvido o problema, que se lhe propoz, sem lhe ser preciso le

vantar carta alguma ; nem para se elle explicar, nem para ser entendido.

Mais que isto me succedeu no Rio Branco, com um Gentio da nação Ma

cuxt, que casualmente encontramos na povoação do Carmo. Entrando este

Indio na Palhoça,em que habitavamosreparou em que nós estavamos a ris

car. Era um pequeno mappa de população; porém elle entendeu que seria

talvez o rio. Pelo que, sem nos dizer palavra, tomou de um canto da

Palhoça o bastíto,que nós traziamos,e com a ponta delle se poz a riscar na

area do pavimento, uma encadcaçãi) de grandes e pequenos rios: e o mais

é, que na fóz daquelle, que segundo elle, era o Araurú, e entre nos Ta

cutú, riscou tantos quadrados, quantas erão as Palhoças annexas :i fortaleza

de S. .Ioaquim,e a mesma fortaleza. Lancei mão da occasiãmolferecendo

lhe papel, o convidei a fazer com penna, e tinta, o que até ali tinha feito



com o bastzio. Assim o fez promplamente z porque com as costas do aparo,

se poz a riscar uma carta, aonde as cordilheiras erão marcadas por succes

sivas series de angulos, mais e menos agudos, e as Malocas dos Gentios,

por circulos maiores, e menores; sem lhe addicioiiarmos cousa alguma

demais, que tão sómente os nomes. que lhe ouvia, para assim a apresentar

e mostrar,como fizemos.a S. Ex. oSr. João Pereira Caldasmogovernador da

Capitania, ao Dr. Antonio José Simões de (Iarvalho, e a outros muitos.

A respeito de religião, é verdade, que algumas trihus se tem achado, as

quaes nenhum conhecimento mostrão ter de um SerSuprcmomem praticão

culto algum religioso. Porém istoé o que naturalmente deve acontecer ao

homem, ainda constituido na infancia da sociedade: sendo em semelhante

estado. tão debeis as suas poteucias intellectuaes, que lhe não permittem

o distinguir-se dos outros animaes. deduzin‹lo, pelo que-é visivel, a exis

tencia do que é invisivel. Nem a ordem, nem a belleza do universo, fazem

a menor impressão em seus sentidos , na sua lingua não ha uma só expres

são,que designe quea divindade vive,porém não faz mais do que vegelar;

olha, porém não reflecte; apprehende, porém não raciocinão. Em cujos

termos, evidentemente se vê, que os seus espiritos nem sc achão exercita

dos pela philosophia, nem illuminados pela revellação. E tão absurdo seria,

o pretender-se que quem não rellecte, nem discorre.seja capaz de reconhe

cer a existencia de um Ser invisiveLcomo se se quizessc-,que delle tivesse

mos, quando crianças, o mesmo conhecimento que quando homens.

Comtudmnem em todos os Americanos é geral esta ignorancia, não sómente

da existencia de Deos, mas tambem da immortalidade da alma, virão mui

tos observadores as idéas, que tinhão os Nathchez. e naturaes de Bogotá,

os Mexicanos. e Peruviaimos. Dos Manaós do Rio Negro, já em outra parte

escrevemos(i)que em materias de religião,criz`io,coni uma especie de Mani

chusmo, que haviãa dous Deoses, um chamado Mavari. autor de todo o

bem; outro, por nome Saraua, autor de todo o mal. Entre as muitas su

perstições, que praticão os Gentios Purús. habitantes de um dos conlluen

tes dos Solimões, assim chamado, é celebre a do jejum expiatorio, a que

seelles entregão, por preceito de religião : sendo tão rigorosa a sua abs

tinencia, que emquanto obriga o preceito, nem ainda, no caso de lhes so

brevir alguma enfermidade, ou comem cousa alguma. ou tractão de si; (18

maneira que muitos chegão a morrer desfallecidos, escolhendo antes o

morrer,para cumprirem a lei, do que viola-la para viverem (2). Os Tucu

nas vivem persuadidos de que as almas se trausmigrão dos corpos huma

nos para os dos irracionacs. Entre os Indios da nação Passé (diz um Dia

rista nosso) ha uma tal ou qual Theologia Natural. Tem por certo haver

um Creador do universo, cuja natureza ignorão. Dizem que as almas dos

que vivem virtuosamente, vão viver com o Creador, e as dos que procedem

mal, ficão no mundo, e são os Demonios. E' philosophia corrente entre

 

(l) Participação geral do Rio Negro. -Artigo-Superstiçãfn

(2) Memoria sobre os Gentios (šatauixisme li de Junho de 1788.
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elles quo o sol está Íirtnc, e quieto, como no systcma copernicano. c o

movituettto é só da terra, o ttecessaritt para se elle fectmdat' ettt todas as

suas partes. cotn o calor do sol. Quo só Ita dotts astros, 0 sol paraallumiar

de dia. e a lua, de noite. Quo o espaço superior ao sol, e ã lua esta tlivi

dido do inferior por utna abóbada azul, por tnodo de gelosia, e que conto

todo 0 espaço superior é lttcido, por ser ltabitztçãode Ileos. tlescetu varios

raiosdaqttelltt luz, pelos interstictos da ttbóbada. os quo se nos representãtt

como estrellas. Quo os rios e ribeiras são arterias,e veias do corpo da lflrrtt.

e que a correnteza dos mesmos rios, é causada polo tttovitttcnto da terra:

tudo obra de um Scr Supremo, que a fez. Cujtts idótts ttinda qtto tão extra

vagantes, como dcnotão as suas crenças, os seus sat-rilit-ios, os seus bailes.

e os seus funeraes, sempre deixão ver que da idea de Deos, nem todo;

elles carecem,mas tão sómente da revellação; «Quanto a ella,o homem atti

mal (diz S. Paulo) (t) não percebe as cousas, que são de Deos: ellas llto

parecem uma estulticia, e elle as não pode comprehender, por causa de que

as taes cousas. para se disceruiretn, pedem uma luz espiritual. lllas nem

por isso, que da mesma idea de Deos careccttt algumas tribos. podem os

lmpios argumentar, a favor do seu partido. l-Illes nos oppõettt.(diz o Padre

Jamim) (2) os selvagens estupidos do Novo Mundo, que andão erratttes

pelos montes, sem lei. sem culto, sem templos, e sem sacrilicios: mas

uns homens, que apenas conservão a figura de ltotnctts; do uma razão

obscurecida, etnbrutecida, e sepultada ua tnateria, ttãtt devcnt fazer-tios

força, contra uma verdade reconhecida por todos os povos da terra (3).

Nós não fazemos juizo das faculdades do corpo humano, pelos mudos,

surdos, cégos, nem côxos, e querem que o façamos dos dictames da linlta

gem humana, por uns homens toscos, estupidos, e idiotas? Que extrava

gancia ! ltespottdamos pois aos philosopltos, que nosoppõent utts douto

res tão sabios, o mesmo que respondeu um poeta moderno:

En'sic a bon droit, Llbertins, vous etez meprisables,

Lors que, dans ces forèts, vous cherchez vos setnblables.

Pelo que pertence ao christianismo, (diz um douto missionario nosso)

ainda que ha outras nações de melhor 'entendimento para perceberem os

mysterios da fé, e passar da necessidade dos preceitos, á jterfeição dos

conselhos da luz de Christo : não ha porém nação alguma no mundo, que

ainda naturalmente esteja mais bem disposta para a salvação, c mais livre

de todos os impedimentos delle, ou seja dos que traz comsigo a natureza,

ou dos que accrescenta a malícia, o certo é que de feras, que erão nos

matos, se tem feito christãos ; e mais delles não sómente no nome, senão

 

(t) Anlmalis atttetn homo non perclpit ea quze sunt spirtttts Dci z stnltltia cttittt es!

illl, et non potes! intelligere, quia spirltualiter exatninatttr. Epistol. P, (Lor. cap. 2°,

verso 1a.'

êfl) lfettsametttos tlteologicos, cap. 2°. § 3“.

3) Encontramos esta nota repetida no texto, e sem indicação do lugar. a que per

tence esta. que aqui trattsereremos.

84
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tamhem nas obras. Confessemos pois com Mr. de Buifomque as missões têm

formado mais homens nestas nações barbaras, do que as armas victoriosas

dos príncipes, que as subjugárão. A doçura. o bom exemplo, a caridade,

e o exercicio da virtude, constantemente praticado pelos niissionarios, to

cárão estes selvagens, e vencêrão a sua desconfiança e ferocidade. De seu

motu proprio, elles tem vindo muitas vezes pedir que se lhes ensine uma

lei, que tao perfeitos, faz a todos os homens. e a ella se tem sujeitado (1).

Nenhuma outra cousa faz tanta honraa religião, como o ter civilisado estas

moções. c lançado os fundamentos de um imperio, sem outras armas, que

as da virtude (2). »

DA CONSTITUIÇÃO MOR-AL DOS ÍNDIOS.

‹‹ Se se principia,escreve o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira,pela

affeição conjugal, por ser este o primeiro de todos os aifectos humanos,

posso dizer que ao melindre e à ternura que, entre os povos civilisados,

merece a mulher a seu marido, não corresponde ádos Americanos. A Ta

puya, verdadeiramente, não é mulher; mas sim escrava de seu marido. E'

verdade, que na repartição do trabalho, a elle é que pertence roçar, caçar,

e pescar, porém nada mais. A mulher é a que planta, se isto se pratica -;

é a que colhe, e a que transporta para a sua palhoça o cesto de mandioca

á cabeça, e o filho, se o tem, ou ás costas, ou a um lado do corpo; é a que

prepara o beijú. ou a farinha, a que expreme os vinhos para as suas bebi

das,aque vai buscare conduzir aaguà,e,em uma palavra,a que tudo faz-lhe,

passando pelos empregos mais humilhantes. Os serviços pessoaes que o Ta

puya consagraáquella com quem quer casarmão são os meios para a conse

guir. Isto só depende de elle a comprar a seus pais, quero dizer, de dar

em troca della o que elles desejâo; porque entre os Gentios não ha moeda.

Uns são monogamos, e outros polygamos; se o paiz é fertil e abundante,

de maneira que nenhum cuidado lhes dá o entretenimento de uma nume

rosa familia, se assim opedem as suasinstituições e costumes, usão de

mais que uma mulher. Porém ellas não são geraes, nem para todos, nem

para os da sua parentéla. Porque ainda que geralmente se diga que elles

 

(l) Assim o posso testclicar dos Gentios Curetuz, habitantes na margem Oriental do

Rio dos Ilpaporiz, conlluentedo Japurá, segundo o que delles ouvi, e o que eu mesmo

vi. Ouvi ao tenente-coronel 'Yheodosio Constantino de Citermonte,primeiro commissario

da quarta partida da diligencia da demarcação de limites. que achando-se na sua aldea

ambas as partidas ltortugucza e llcspanhola, aos 2 de Julho de 1782, depois de ambas

ellas terem sido bem recebidas,e agazalhadas dos referidos Gentios: aellc primeiro com.

missario Portuguez, havia representado o principal Catiamanl, que elles, naquella aldea,

querião um Vigario, para os baptlsar, e instruir ; e que por conta delles deixasse o seu

sustento, como tambem a factura do negocio preciso, para se inteirar a sua congrua.

Que foi o mesmo, que estatuto eu em Barcellos, capital do ltio Negro, presenciei, que

ao capitão getteral João Pereira Caldas. mandou aquelle principal dizer da sua parte

por um fillm seu, que alli chegou, aos 3 dc Fevereiro de 1787.

(2) Tom. 6", pag. 299.
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são frios para as mulheres; isto não procede tanto da falta de ciume, ou

de appetite do coito, como da liberdade de o lerem,quando,e como o ape

tecem. Sabe-se que entre elles nem ha lei, nem religião, que os modere.

Pelo contrario, o que elles logo tratão de esconder, e recatar, ein sentindo

gente estranha,sê`io as mulherese as raparigas,e os filhos,os quaes elles zelãtw,

e guardão como as nieninas de seus olhos. li se alguns lndios,depois de d0‹

mesticados, os fechãofiralarido de bagatella a infidelidade conjugal; ou elles

mesmos alheiadosile dadivas,e de irnportunaçõcsetitregão as mulheres; logo

ao primeiro aecesso de alguma erapula exprimem o seu resentimento, e bem

claramente ‹lão a entender quanto tlelles douiina o ardor da vingança. 0

que se diz,para prova de sua debilidade, que riem a mesma veliemencia do

appetite do coito, é nelles tão grande como nos Europeus, ainda os mais

bem morigerados; eu o não confirmo nos que tenho visto. E' ver

dade que todos estes habitíio nas margens dos rios, aonde o cóo é bonigno,

o terreno fertil,e a subsisteneia abundamL-,e aonde por conseguinte as pai

xões. que excitão as necessidades, taes como a fome, a peste, e a guerra,

não enfraqueccm ou distrahem aquella do amor. Talvez que esta seja a

razão da diversidade das minhas observações, porque o certo é quo

quanto mais riutrido e folgado anda ocorpo, tanto mais ardente se faz

aquelle appetite.

Sim . rtão é facil de se ver um Indio empenhado em ganhar a affeição

de sua amada,ou por diligencias assiduas, ou por carícias externas, e outras

niuitas dessas demonstrações inventadas a esse fim pelos amantes civili

sados. Porém tambem ellas, para com ellesnem necessitão de tantos ser

viços pessoaes, riem tem lá,de si para si,formado uma idea de especialidade

de favor que nisso lhes façiio. Se ellas tem amor pelas suas obras,ó que o

mostrão, quero dizer, pelos serviços pcssoaes que fazem, pela facilidade

de condescenderem em tudo, quanto diz respeito ao tratamento corporal

Ydaquelle a quem se consagrãmque pelas suas naaneiras externas; ¡iela cor

respondencia de obsequios, pelo riso de alegria, pelas lagrimas de tristeza.

c pelos gemidos de dôr, é raro que alguem possa julgar de seu ritfecto.

Do amor dos pais a seus filhos, emquanto elles são pequenos, e ¡reces

sitão de seus soccorrosmenhtttn observadonquc eu saiba,tem até agora du

vidado. Porém este amor dura tanto como o de outro qualquer âmimal.

Porque, em o filho chegandoá idade de poder elle mesmo diligenciar o seu

sustento, fica inteiramente absolvido o pai de tratar delle,e o filho senhor

de si, e de suas acções. Nunca jamais se ouve ao pai aconselhaI-o, nunca

louval-o, nunca reprehenrlel-o. Em uma mesma palhoça, que alias irão

tem repartimento algum, estão irmãmente vivendo o pai, a mãi,os filhos.

as lilhas,e as iioras,e tudo quanto entre os povos civilisados se não faz, sem

grande rec-ato, em ordem ao respeito. e á deceneia. elles sem resahio

algum de malícia. o praticão ao pé uns dos outros. Donde vem que esta

indifferença, com que se olhão o pai e o filho, enfraqueeem muito aquella

união, e amor á sua familia, que fazem o caracter permanente das familias

civilisadas. As mais, logo que acabão de parir, lavão-se a s¡,e a seus filhos.

Em as filhas chegando á itlade de lhes repoutar o mcnstruo, logo pela
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primeira vez, que são assistidas, a ceremonia de sua purilicaçao é prece

dida de um baile lustral. A lilha, ó retirada a um tendal, levantado alguns

¡iés acima do pavimento da palboça, ali a' conservão seus pais, pelo tempo,

que lhe dura o menstruo, fazendo-lhe fumo por baixo,e addietando-a com

caldos de farinha de mandioca. O que ainda hoje não deixa de se praticar

occultamente em algumas das nossas povoações: aonde um dos elTeitos da

corrupção dos costumes. que na verdade passão de licenciosos, é o da pros

tituição das lndias, muito antes de serem assistidas. Da idade de nove annos

para cima, principião a prostituir-se: primeiramente, com os chamados

tlapitariz, que são Indios rapazes de doze. até dezeseis annos, e ao depois,

com os homens de todas as idades, e condições. Do que se não dá muito

ao commum de seus pais, por duas razões: primeira, porque, para a po

hrcza em que vivem. nunca deixão de serem lucrativos os seus disfarces ;

os brancos as susteutãe, e vestem, tanto a ellas, como a seus parentes; os

Indios lhes fazem as roças, e com isso lhes pagão : segunda, porque, por

estarem prostituidas. não perdem casamento , visto que aos olhos de um

Indio, a honra (leste genero é cousa bem insignificante. Donde se segue:

primeiro, que cedo principião a parir, e cedo acabão: seguudo,que uma

India de dezesete até vinte annos, lica tão estragada nas forças, e no aspecto,

e com a presença tão mortilicada, como na Europa uma mulher de trinta

annos : terceiro, que eufraquecido, e esgotado o pouco vigor nativo de sua

constituição tihysica, por tão diflerenles causas, como são a dissipação de

substancia, a debilidade dos alimentos, a frequencia ‹los deboches, o tra

balho domestico,e rural, os esforços dos partos, e a criação dos Íilhos: com

todos estes obstaculos da população, entra logo a luctara sua fecundidade,

e de trinta annos para cima, poucas lndias parem.

Com os escravos, se os senhores são antropophagos, sabe-se qual é a

sua conducta; nunca jamais a submissão do vencido desarma a colera do

vencedor; os mais humanos os reservão, para os serviços domesticos, em

quanto os não vendem aquelles, que elles sabem que os comprão. Do que

em todos obrão a ira, a vingança, a ingrat¡dão,e outros vicios, já Íicão

dadas algumas idéasma accusada Participação Geral do Rio Negro. I‹1'pre

ciso considera-los vivendo entre si, daquella união social, a que se dai o

nome de nação, que é o mesmo, que examinar a sua. »

na coxsrirvtção rourica nos meios (1).

O Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira,observando o estado politico dos

Indios,diz,que pela palavra-nação de Indios-de nenhuma sorte se deve

 

(l) Gandavc allirma,quc esta gente não tem entre sl nenhum rei,ncm outro genero de

justiça, senão um prlnclpal em cada aldea, que é como capitão, ao qual obedecem por

vontadem não por força. Quando este morre fica seu filhos no mesmo lugar por succes

são, c não serve de outra cousa senão de ir com elles á gtierra, e aconsclhal-os como

se Irão de liavcr na peleja; mas não castiga seus erros, ncm uiauda sobre elles cousa

alguma contra suas vontades.
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entender o mesmo. que na Europa. O Europeu, que ler. ou ouvir dizer,

que tal ou tal rio, é habitado de tantas, ou tantas nações. enganar-sedia.

se pousar. que alguma dellas ó. por exemplo, não digo, como a Allemãa.

a Franceza. a Portugueza. etc., mas nem sequer. corno aquella parte de

liabitantes. que cabem a menor província do qualquer destes reinos. Cha

mão-se iiações de Indios. umas sociedades tão pequenas, e insignificantes

cm numero de individuos, que ás vezes não constão de mais de 300, 1:00,

e 600 almas. 0 que então é para admirar, é. que algumas de tão peque

nas corporações. occtipeni ás vezes espaços maiores. que os maiores reinos

da Europa. Assim lhes é preciso repartirem-se as familias em pequenas

tribu s. para ¡iederein subsistir. segundo oseu medo de viver: porque para

grandes corporações. não podem achar a suhsistencia precisa. não tractando

elles de lavouras,de commercio, c de criações de gados. Ainda assim mes

mo divididas, não subsistem hem. se não estão situadas em distancias

proporcionadas á abundancia, ou carestia. que ha nos rios, ou territorios

da sua liahitação : dan‹Io-sc por esta forma lugar uns aos outros, para cada

tribu desfructar uma porção de terreno. proporcionada ao seu numero. e

:is suas necessidades. Entio cada uma dcllas se não é errante. e dc corso,

estabelece uma ou mais aldêas.

llrlas o que são estas aldoas ? Nas casas. de que ellas se compõem (diz Mr.

Barrère) se vo logo em um ar de extrema pobreza, e são uma perfeita

imagem dos priineiros tempos. Ellas são tão simpliccs (diz o Abbade de la

Croix) que por maior que seja a casa. um dia basta ¡iaraconstriiil-a. Todas

as referidas aldêas (continua Barrèrc) que ordinariamente estão edificadas

ou em algum alto, ou á borda de algum rio. umas confundidas com as

outras, e sem ordem, formão uma perspectiva das mais tristes e desagra

daveis. Nada ali se vê, que não seja horrivel e selvagem. O silencio mesmo.

que ali sempre reina, e que só de quando em quando é interrompido pelo

som desagradavcl da voz de alguma ave. ou de algum animal, nenhuma

outra cousa é capaz de inspirar, senãoo terror.

Ei-los constituídos nas suas malocas. em cada uma das quaes, se accom

modão umas poucas de familias; porém, em cada maloca, domina o seu

principal. Taes forão nos primeiros tempos, os pais de familias, em suas

casas. 0 priucipalato ó uma dignidade hereditaria ; o que a exercita. se

distingue de seus subditos. pelos ornamentos que traz, pelos seus arcos o

frechas, que sempre são os mais fortes, e mais bem paramentados, e pela

autoridade de os mandar. Quanto aos vestidos, tão nú anda o principal,

como os seus vassallos , tão bem accommodado está elle, como os outros °.

nas suas conversas. á sua mesa. e em toda a sua economia particular, se

lhe não vê uma só affectação de superioridade.

Sendo esta a constituição politica de cada nação, de em cada maloca go

vernar o seu principal, sem haver, ou um só. que governe a todos, ou

uma parte escolhida, para esse fim; ou todos elles. representados por

alguns. segundo as differentes formas de governos, que ventos na Euro

pa. Evidentemente se vê, quc a sua união politica, ainda para os casos de
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um interesse commum, é muito incerta e precaria. Porém, durantea paz,

é que durão mais os effeitos desta independencia natural. Como elles não

tem magistrados, cada um faz justiça a si mesmo: o direito de cada par

ti‹-.ular nos casos criminaes. é o da sua vingança; o filho vingaa morte do

pai; o marido a da mulher; o amigo a do outro amigo ; bem poucas ou

nenhumas ideas tem, do que é subordinação civil; o mais que fazem nos

tempos calamitosos, e nas occasiões de perigo commum, é consultar a

experiencia dos velhos. Mas não suecede assim, quando se tracta de uma

guerra offensive, ou deffensiva , então todos elles conhecem que são mem

bros de um só corpo, o qual necessita de uma só cabeça. Dá-se o lugar de

chefe, ao que mais valor tem. e mais experiencia: não, que este, declarada

que seja a guerra, possa obrigar alguem a servir nella, mas para dirigir

aos que se querem alistar. como soldados; porque para occuparem os pos

tos de officiaes. é primeiramente preciso, que o pretendente do posto tenha

dado repetidas provas de uma extraordinaria firmeza de alma, ou antes

soffrimerito sem limite. Porém os succcssos da guerra são os que fazem

pcrpctuas, ou amoviveis as honras desta patente. O noviciado do posto de

chefe, ou de capitão, consiste em uma rigorosa repetição de actos, não de

valor. mas de paciencia. O menor signal de falta della é quanto basta, para

o inhabilitar, se elle passa muitos dias sem comer, nem beber, em ordem a

guardar o jejum. que se lhe impõe para prova do seu soffrimento ; se por

largas horas, que o estão flagellando, não produz um só gemido; se na

sua maca, aonde o deitão, e o cobrem de formigas, as mais vorazes, se

deixão estar tranquillos,sem emoção nem de espirito, riem de corpo; se ao

fumo de algumas hervas de máo cheiro, elle nem se suffoca, nem volta a

cara, então se julga digno do posto. lIa quem pretenda, que da contextura

de sua pelle, e de sua constituição physica. depende o serem elles menos

sensiveis ás dores, de que nós. O certo é que por motivo de uma dor, se

não ouve gemer um Indio ; antes é capaz de sotfrer a amputação de um

braço,e de uma perna, sem dar o menor suspiro.

Não é que a elles lhes falte ou acenos, ou vozes, com que manifestarem,

ou os seus gostos, ou as suas dores: mas é que elles mcsmosdóra dos trans

portes da crapula. ou do tumulto das paixões, não são homens. que des

perdicem palavras. Costumados a pensar pouco, tambem fallão pouco;

donde vem, queo aspecto de um Tapuya, é o de um homem serio, e

melancolico. 0 seu mesmo fallar é tão lento, como são lentas as suas

cogitações; não se ve nelles, que prestem uma demasiada attenção ao que

se lhes diz; com aquella mesma taciturnidadc, com que se deitão, com

cssa accordão ; e se não tem que fazer. nella perseverão dias inteiros. Ora,

quem não está costu made a commnnicar com franqueza os seus sentimen

tos, é iiaturalmente desconfiado, a ninguem abre o seu coração , de nin

gnem se lia . e o seu caracter,em todas as suas deliberações. é o da reserva.

U que bem o mostra a experiencia. porque,para a execução de seus planos.

por exemplo, para uma fuga, para uma sublevação, nada é capaz de aba

lar aquella inimitavcl conslancia, com que, entre elles, se guarda a insi

diosa maxima de um impenctrarel segredo, e de uma refinada dissimulação.
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Andando, ou trabalhando, se não são Indios criados entre os brancos, não

se lhes ouve cantar, nem gemer.

Canta o caminhante lêdo

No caminho trabalhoso,

Por entre o espesso arvoredo;

E de noite, o temeroso,

Cantando. refreia o medo.

Canta o preso docementc,

Os duros grilhões tocando;

Canta o segador contento :

E o trabalhador, cantando.

O trabalho menos sente (l).

Porém isto, em Tapuyas, de nenhuma sorte se verifica : sendo, que, ou

para a prosa, ou para o verso, não deixa de haver nas suas linguas sul'

iiciente energia, e propriedade. Tendo a extincta nação Tupinambá sido

a mais dominante por estas partes, tambem a sua lingua foi a mais geral.

Relativamente a elles, e á limitada esphera de suas idéas, era harmonica,

vasta, e energica, e tão sómente pobre de termos, que significassem ideas

abstractas; porém muito semelhante á grega, pela composição de seus

vocabulos. e estes apropriados á natureza, e ao caracter das cousas.

Com a lingua Ingleza, a assemelhavão as posposições dos nomes em

alguns casos, como sempre, que concorrião dous substantivos, o que se

collocava em primeiro lugar, ficava sendo genitivo do segundo. E por esta

forma, para entre elles se dizer, buraco de pedra, ao substantivo, Itá

(pedra) dava-se o primeiro lugar, e o segundo, ao outro substantivo, Coára

(buraco), para se proferir no seu idiotisrno, Ita-ceara, o seu alphabeto

carecia das letras,F,L, S,Z. Nem se usava nelle de rr dobrados, ou aspero.

As letras A, com til (ã) dava energia a algumas palavras. Hãço-ã, eu já

vou : Amano-ã, já morreu: Aari-ã, isso não.

E tinha força de obrigar ao verbo a significar, que o que se fazia, era

independente, ou de cousa, ou de pessoa. Aço-é eu mesmo vou, ou vou

por mim, sem me levarem: l, em principio de verbo, ora relativoJayucá,

nós matumos ; e no fim de nome, era diminutivo: Comandá. fava, e C‹›

mãnda-i, favinha , Jaguará. cão, e Jaguara-i, canito ; a mesma letra I,

com til (t) junta ao verbo, denotava exercitar elle a sua acção por acaso, ou

sem força; Amconhangui, faço do meu motu proprio; Acepiacl, vejo

como se não visse.

O J, servia como na lingua latina, ora de vogal, ora de consoante. Delle

usavão os antigos linguas, marcado com dous pontos nas duas extremida

des, por se pronunciar com um som medio entre u, e, i.

A letra U, sempre era vogal, e nunca consoante.

Do K, se servirão os linguas, todas as vezes, que prelenderão que a

 

(t) Camões, Rhythim., part. 2m



escriptura correspondesse com propriedade ã pronuncia de algumas dic

ções, como a do verbo, Aker, dormir, onde não tinha lugar, para a pro

nuncia da segunda syllaba, nem o c aspero, nem o q.

As letras I, C, P servião de relativos, corresponderites ao qui. quo, quod

dos latinos.

Na orthographia, e orthologia desta lingua, como tambem na sua cty

mologia, prosodia e syntaxc, poder-se-lião instruir os que tiverem curiosi

dado de ler as obras, que abaixo vão apontadas.

Estudarão-nas fundamentalmente os rnissiiinarios Jesuítas. que forão

encarregados das missões dos Indios. O que ao principio, o lizcrão, para

mais facilmente lhes introduziram, e arreigarerii as rnaxiirias da religião

christã ; porém pouco depois se forão deixando penetrar dos Europeus, os

desigínios de sua nimia familiarisação , até que se deslisárão nos absurdos,

que tzerão indispensavel, e urgente a sua expulsão, e extincção: a arte

que, da referida lingua, compôz o Josuita José de Anchieta, iniprcssa en:

Coimbra,em 1595, por ser o primeiro parto deste genero, sahio muito di

minuta, e confusa. Porém della mesma se extrahio, e ¡ijuntou as observa

ções de Marcgrav, um Diccionario de termos, os mais usuacs. O opuseulo,

ue,em 1618, sahio ela primeira vez a luz, foi o quc,e|n 1686, a vio sc

gunda vez, debaixo dd)titulo de Cathecisirao lirasilico da Doutrina C/iristã,

com o ceremonial dos Sacramentos, e mais actos parochiacs, composto por

Padres doutos da Cornpanliia de Jesus; aperfeiçoado, c dado a luz pelo

Padre Antonio de Araujo, com as emendas do Padre Bartholomeu de Leão.~

Em 1687, se imprimio, em Lisboa, a Arte de Grammaticrz da Lingua

Brasilica. por seu autoi-,o Jesuita Luiz Figueira (t). Este colhgto,e orde

nou as principaes regras, que deduzio de suas observações. Nellas se pode

ver o que então era esta lingua, hoje tão viciada, que nem os 'Tapuyas

mesmos a entendem, conforme tenho ex erimentado. Possuio-a perfeita

mentelo governador e capitão general, qugfoi. Alexandre qe Souza Frširlilz,

oqua governou o estado, elos annos de 1728 até ao e 1731. e a

compôz differentes versificagões, que andão entre as mãos dos curiosos.

Porém, como. por uma parte, a lingua original. de que se compoz aquella

Arte, declinou dc todo; e por outra parte, nem na mesma lingua geral,

e viciada, como está, leva Sua .tlaaestzide a bem, que se facão aos Indios
as instrucções christãas, c civis; l'inas antes manda iiistrui-los na lingua

Portugueza, tão sómente para nella se communicarem: não tracto de esten

der-me mais em semelhante assumpto.

Darei agora lugar ás questões, de que tractão os historiadores do Novo

Mundo, perguntando tambem eu-Como se povoou a America ? Por onde

passarão os homens de um, para outro continente? E porque parte do

globo, se communicárão entre si, os dous liemispherios?

 

(I) O cathecismo. que havia escripto o Jestlita Antonio Vieira,era composto em seis

linguas, que erão, a geral dos 'l`iipiiiainbâis. a dos Nhccngaybas, a dos Uõcas, c a dos

Jurunas, e ambas as que faltar-ão os 't'apnjÓz.



Será que os Americanos não desccndem do pai commum . mas antes

Íormão uma descendencia separada, como parece que fazem veiosimil :

1" A separação de seu lxemispherio.

2' A diversidade de sua côr.

3° A de suas feições.

lt" A de suas liriguas.

5° A estupidez de sua alma.

6° A debilidade de seu corpo.

7° A novidade de seus usos e costumes ?

Porém a isto se oppõe a rnfallibilidade da palavra divina. pela qual esta

mos instruídos, que de um só homem desccndem todos os mais, quantos

povoão a terra.

Será que elles são descendentes de alguns restos de antigos habitantes,

que escapassem do diluvio: derramando-se estes restos, por um paiz vasto,

e inculto; como tambem fazem verosimil:

1° A analogia de algumas palavras.

2° A de alguns usos, e costumes ?

Porém, como tambem estamos instruídos com a mesma infalliliili

dade. sobre o numero de homens, que cscapárão, são tão debeis as razões

de verisitnilhnriça, como fundadas, que são. em relações accideiitâtcs de

costumes. e semelhanças equivocas de palavras, que a dever-se acccder a

elias, não ficará no mundo nação alguma, á quem não possa competir a

honra de ter povoado a America.

Será que tendo ella sido no seu principio unida ao antigo continente,

mediante algum lsthmo. fosse este ao depois. ou quebrado, pela acção de

outro diluvio, ou de algum terremoto: ou transformado naquelle grupo de

ilhas vulcanicas, que, em 1769, reconheceu. por parte da Russia,o capitío

Krenitzin , o qual, em algumas, ainda vio. que Iançavão fogo, eem todas.

observou manifestos indícios de suas antigas erupções: porém isto, ainda

que cabe no possivel, não passa de uma conjectura, sem fundamento, ou

na historia, ou na tradição.

Será que algum navio Europeu, cxtraviando-se do seu rumo. fosse ca

sualmeute ter á costa da America, e ali começasse a sua tripolação a povoar

aquelle continente? Outra conjectura, tão sem fundamento, como a

primeira.

Será que pelo Norte da Europa, tenhão desta passado, para a America,

algumas familias de Groelandia, como fazem verosimil :

í°` A descoberta, de que o ponto de contacto mais vizinho entre os dous

continentes, velho e novo, está na extremidade Septentrional de um e

outro.

2° A identidade dos animaes. que se achão nas províncias Septenlrio

naes do Novo Mundo; os quaes são os mesmos. que os das partes do :iritigzi

continente, situadas em latitudes correspondentes; porque, ainda que nas

províncias Americanas, que, ou estão debaixo dos tropicos, ou vizinhas a

elles, todos os seus auimacs indígenas, são dilfercntes daqucllcs, que

as -



ltabitàio nas partos correspondentes do antigo mundo: comtudo, nas Sep

tentrionaes da America, ha o urso. o lobo. a rapoza, a lebre, o gamo, a

cabra tnonter.. c a alce, que sao animaes do Norte da Europa.

3° A cottlirrnação ‹la actual vizinhança entre os dous continentes. adqui

rida pelos Russos, depois que sujeitarão a sua dominaçãoa parte Occiden

tal da Sibcria: sendo desde enttio, que pelas tradições destes povos, sobre

uma viagem. qnc,em 1648. se concluio felizmente á roda do promontorio

do NJ-I. da Asia, elles se atiimárão a proscguir aquelle descobrimento.

Sendo desde então, que, para a proseguire t. sahirão. em 17M, em

dous tiuviosmoiistrtiidos no mar de Kanltcliatka, os dous capitzies, Berring

e Tscliirikow, os quaes,havendo navegado a Léste.e descoberto uma terra.

que então lhcs pareceu do continente da America, depois de passarem a

communicar-se com alguns habitantes ‹las ilhas, que formão uma cadea

L. 0. entre a dita terra. ou imaginado continente, e a costa de Asia,

nelles tlescohriraio muita semelhança com os povos da America Septentrio

nal . porque até da mesma insignia de paz, de que elles usão, usavão tam

bem os referidos habitantes.

Sendo desde entao, que pela outra viagem que. ao mesmo Íim. foi man

dada fazer, em l768,ao capitão Krenitzitt, não sómente foi conlirmada a

primeira descoberta, quanto a navegação. que se havia feito, mas tambem

ampliada, e mrregida na parte em que liavizio erros; porque o que os dous

capitães Borring. e Tschirikow, suppozerãtnem 17h, que erão promonto

rios. ou cabos do continente da Anterica. viu Krenitzin, que não erão mais

do quea mesma continuação daquella cadea de ilhas, que elles tinhão

visto em tempo tão nevoado, que,raras vezes, tinhão podido observar, nem

o sol, nem as estrellas (l).

E sendo ultimamente desde então, que, por algumas relações circum

stanciadas,que daquelle paiz, o seus habitantes. dertio alguns missionarios

Lutheranos, e Morávos. que para ali havião passado, se veio a saber. que

a costa do N. 0. da Groelandia estava separada da America por um

estreito nimiamente pequeno : que no fundo de uma bahia, donde elle

acaba, era provavel, que se unissetn os dous continentes: que os habitan

tes de ambos se correspondião entre si : que os Eskimoz da America,per

feitamente se paretzião com os Groelandos, tanto na figurmcomo nos ves

tidos. e modo de viver : que os marinheiros, que sabião algumas palavras

dos Groelandos, havião contado, que ellas tinhão sido entendidas dos Eski

moz, e que um missionario lllorávo, bem versado na lingua dos Groelan

dos, tendo visitado aquelle paiz. havia, com muita admiração sua, desco

 

(l) Observa-se comtudo. que sobre as posições dos lugares. que uns,e outros visita

rão, não se dá exactitlão. Porque este paiz, aonde o tocou Berring. estava situado a

53 grãos. e 28 minutos de latitude, e a 236 grãos de longitude á lllta do Ferro. E aonde

o tocou 'fscliirikouz estara a 56 grãos de latitude, e a 21d grãos de longitude z donde

se segue, que o primeiro chegou a 60 gráos do porto de Petropasvlosvslta. donde se

ft-z á vela; e o segundo a 65 grãos. Porém. pela carta de Krenitziti, parece que não

avançou a mais de 200 grãos a L. e tão sómente a 32 :raios dc Petropasvlosvslâa.



berto, que elles fallavão a mesma lingua z pelo que, fora de todos elles

bem recebido. e agazalhado como irmão(t).

Ou será que pelo N. E. da Asia, é que a Arnerica recebeu os seus pri

meiros povoadores? Qual destas duas liyiiotlieses é a mais provavel? A que

sustenta, que pelo N. t). da Eriropa recebeu os Groelandospu a que sup

P130. que pelo N. E. da Asia recebeu os Tartaros? Veja-se o parecer a que

me inclino.

«r Ainda que seja possivel, que a America tenha recebido do nosso he

mispherio os seus primeiros liabitzrntcs, ou seja pelo N. O. da Europa.ori

pelo N. E. da Asia. Ha boas razoes para suppormos que os ascendentes de

todas as :rações americanas desde o Cabo de llorn até as extremidades

meridionaes do Lava-ardor. vierão antes da Asiiuque da Europa. Os Eschi

moz são os unicos povos da America.qrre,pela sua figura e caractenalguma

similhança tem com os Europêos, cstaé evidentemente uma especie ue

homens particularmente distincta de todas as mais nações deste continente,

pela lingua. pelos costumes,e pelos liabitosaloride alguma autoridade lia,

para se fazer subir á sua origem,á fonte que eu já indiquei (2): jiorém,eiitre

todos os outros povos da Americmesta saltando aos olhos, uma similhança

tão viva, tanto na sua constituição pbysica, como nas suas qualidades mo

raes, que,não obstante as dilfercnças produzidas pela influencia do clima.

ou pela desigualdade de seus progressos na r-.ivilisaçãm somos obrigados

a olhal-os como ramos de um mesmo tronco. Sim, póde-se-llies achar al

guma variedade no colorido; porém em todos elles se acha a mesma cor

primitiva. Cada tribu lá tem algum caracter particulanque a distingue das

outras; mas em todas ellas se reconhecem certas feições,q ue são commons

ã sua raça inteira. Uma cousa e' digna de reparo, que om todas as par

ticularirlades, ou physicas ou moraes, que caracterisão os Aniericarios,

acha-se mais similhariçrr com as das tribus barbaras, derramadas pelo N.

l-I. da Asia,do que com as de rrenhuma outra das nações estabelecidas ao

N. da Europa. Pode-se logo subir ã sua primeira origerme concluir que os

serrs ascendentes asiaticas, havendo-se estabelecido naquellas partes da

America, aonde os Russos descobrirão a visinbariça dos dous continentes,

dalli se forão derramando gradualmente por estas dillerentes regiões.

Esta idéa se conforma com as trar.lições,que linbão os Mexicanos, sobre

asua propria origem, e que, por mais imperfeitas.que erão sempre,as ba

vrão conservado corn maior cuidado.e rnerecirio mais credito do que as de

nenhum outro povo do Novo Mundo. Entre elles passava por certo, que os

seus ascendentes tirihão vindo de um paiz remoto.e situado ao NJ). do seu

imperio. Ellcs irrdicavão certas paragens, aonde liavião pousado riquelles

cstrarrgeiros por occasião dajornada ,que ião successivaniente fazendo para os

 

(t) Crantz. llist. da Groelaridia, citada por ltobertson na sua lltstoria da America,

Iour. 2°. jiag. 1:6.

(2) 0 A. tem dito cm outra parte, que muitos factos decisivos estabclccctn uma

-cousaiiguiriidadc currc os Eslunoz, cos Groclandos, tom. 2° pag. 1t7.
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sertões das provincias,e aquella era precisamente a rota, qiie elles dever-ião'

seguir, iia supposição de terem vindo da Asia. A descripqƒio que os Mexi

canos fazião da figura, dos costumes,e do modo de viver dos seus maiores,

por aquelle tempo, é uma figura fiel das tribus selvagens dos Tartaros, do

quem eu suppoiiho que elles descendem. ››

DA CONSTITUIÇÃO PHYSICA DOS INDIOS.

O Dr. Alexandre Rodrigues Ferreirmdescrevendo a constituição physica

dos Indios, diz, que como ella se refereá seus corpos, e se ha de dar a co

nliecer pelos caracteres exteriores, loma-la-hemos na divisão iiatural do

corpo liumano em cabeça, tronco. e extremidades.

Cabeça. - E' perfeitamente redonda, em os que a não desfigiirão com

alguma deformidade industrial, como, por exemplo, os Cambebas, que as

eiitalão, quando crianças, para ficarem com ellas chatas. Todos as tem

povoadas de cabellos.

Perfeitamente negros; e que só com a longa idade se fazem russos.

Compridos, soltos, e desaliiiliados, quando gentios.

Lisos, isto é, corredios; exceptuados os Muros, que quasi todos os tem

crcspos, e parecem iimulatados.

Aridos ao tacto, e tão rudcs em outros, que parecem sedes porcinas. Ot

sejiio moços, ou velhos, raros são os Ta puyas calvos.

Face. - E' larga, e chata ; afastando-se, o mais que é possivel, da fórma

oval,que é commum aos Europeus: porém com as feições dos Asiaticos,

aos quaes se assemelhão mais, entre os povos do antigo mundo. Uns a

conservão no seu estado natural, outros as desfigurão com alguma defor

midade, ou mascarando-a, como fazem os Jurupichunas, ou destendendo,

niutilando, furando, e rasgando algumas de suas partes, como outros

muitos.

Testa. - Muito pequena, e estreita, com os cabellos quasi descidos até

ás sobrancelhas.

Olhos. - Pequenos, com a pupilla, ou preta ou castanha, perspica

CISSImOS.

Orelliaià-De sua natureza grandes porém ainda maiores naquelles,

que na sua grandeza constituem a formosurzi da face, distendendo-as ao

ponto de lhes dcscerein até aos liombros. como fazem os Uerequeitas, por

outro nome, Orelhudos. Uns as conservão inteiras, outros as farão, ou

rasgão. que por isso lhes chamíio os Indios domesticados-Nambi Soroca

-isto é, orelha furada; introduzindo nos furos. ou 'tornos de páos, ou

molhos de palha, ou fragmentos de resinas, de pedras, de ossos, de crys

taes, de conchas, e de alguns metaes.

Nariz.-ltlais plano, do que elevado, porém de olphato delicado. Al

guns farejáo, como os cães. Tambem, ouo conservíio inteiro, ou, com as

ventas exteriormente furadas , para nelles introdiizirein pennas de aves,

como os zlliranhas, ou com um só furo praticado na cartilagem, que inte
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riormente as divide. para iiolle trazerem atravessado algum tubo de resina.

conto os Uaripitnasmas Cachoeiras do llio da Madeira.

Boca. -Grâiridtg com ns labios grossos ; o tambermou inteiros ou fura

dos. para lhes iiitrodrrzirerii os botoques. que fazem de frechas, de páos,

de coquillios, deossos, e de pedras ; porcrn nenhuns tao disformes, como

os dos (Íanteías do zllaranlnio.

Karine-Quo propriamente a seja, como a dos Europeus,é cousa rara

em 'fapuyrn Dos Jlrtras,jzi disso, o que vi e notei, o :linda de alguns Indios

douiosticêrdos. 0 que mais commununeute se clwgâr a ver nos adultos, é

uma especie do buço no labio superior, aos velhos crescem na barba al

guns pollos grossos; e raros. Será isto nm signal de falta ‹le vigor, e do

virilidade? porém certamente irão a tem, nem os Tartarosmern os Clrinezes,

que, supposto mio são tão imberbes como os Auiericaiios, tambem não são

tão barbudos, como os Europeus. Será quooseu sangue não estão im

pregnado do sal, nom tão iinpuro como o nosso, donde venha a proceder

rielles um semelhante pl1enornen‹›,corno ¡ireteridêâ Charlevoix ! porém bem,

impregnado de sal, o tem as inulheres da Europa. e tanto estas, como as

do mundo todo, nenhuma dellas tem barba. Bom impregnado de sal o

tirihão os Illexicarios, e Pcruvianos, que tambem usarão de sal, e erão

igualmente imberbes, como os que não usavão delle. Pelo contrario,

nenhum uso fazem de sal os lslandezf-sa: Laponiosm todos são barbados,

e lanzudos. Sernelliantemerite o erão os antigos Batavos, Germanos, e

tlallos, que certamente usavão de alimentos tão simplices como os

Arnerieanos. Será que, á força de terem os seus descendentes

arrancado as barbas, e os mais cabellos do corpo, tenbão já hoje

os filhos adquirido por patrimonio esta depilação lieredituria? Porém

nem destas, nem de outras mutilnções violentas á especie humana, se ve

que tenha em tempo algum participado a sua posteridade. Será ultima

mente que, do continuo uso do tabaco, como pretendem, que fumão pela

boca, e tomão pelo nariz, proceda aquelle defeito? `

Tronco. -Com os Tapuyas do Pará. Rio Negro.e Madeira. os quaes são

ordinariamente de estatura medíocre, é recto, e bem telhado, todos são

espaduados, e quadrados, com os peitos largos, o abdornen plano,o dorso

niusculoso.

Porém os Macaz, que habitão um dos continentes do .Iupará, o des

Íigrirão, espartilliarrdo-o de sorte, que riem tão espartilhadas se apresentâo

as mais delicadas damas da Europa.

Extremídades.- Os braçose as pernas, bem talhados e musculosos.

As mãos e os pés, proporcionados á estatura de seus corpos.

Porém os pés largos, as solas tao asperas como a lixa, e nos Gentios,

principalmente, o dedo grande do pé afastado do seu immediato. Entro os

Muros, é o do pé esquerdo, por apoiarem entre elles. na acção de expe

direm as frechas, as extremidades de seus arcos,que são maiores,que os

dos outros.

Em ambos os pés, se ve que são separados os de outros Gentios, já

porque lhes servem de mãos, com que levantão do chão o que nelle cabe
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ou so. acha, e já porque com elles se segurão, ao treparem pelos troncos

das arvores, como se observa que faz o macaco entre os quadrupcdesm o

Papagaio, a Arára, o 'l`ucano, e outras aves: as quaespara treparem,sem

llies ser preciso nem o uso nem o artifício, ja' trazem da iiatiireza o carac

ter distinetivo de dous dedos separados.

Da descripção aciiiia a conclusão que resulta é, que ha em seus corpos.

conitaiito que não estejão desfigurados da arte,aquella proporçãme regula

ridade em que consiste a ¡ierfeição de uma figura Americana. O lalhe

airoso do corpo, a estatura proporcionada,e as feições delicadas, de tudo

vai a natureza repartindo por todos como llie parece. Mas porque não

reparte ella igualmente pelos Tapuyas, assim como por nós oiitros, tantos

vícios organii-os quantos denotão na Europa, inilliares de pigmeos, de

corcovados, de aleijados, cegos, surdos,e mudos? Com algum destes de

feitos, e de outras grandes deformidades iiaturaes, é raro encontrar-se

muitos entre os Gentios. Porém esta observação, o que prova é, que assim

como os TapuyaSnias occasiões de coiillicto,de desgosto,e de grandes tra

ballios corporaes, prociirão, mediante os abortos, evitar-se o obstaculo do

féto. Da mesma sorte,depois de nascidos os filhos, se elles sabem fracos,

defeituosos, e mal constituídos, ou os abaiidonão como iricapazes de a

nenhum tempo passarem pelos traliallios da vida selvagem; ou, se os

crião, como é iniiito rigoroso o tractainento que lhes serve de criação,

raros delles assim criados chegão a uma idade avançaida. Não que zi na

tureza não reparta por elles, assim como por nós,aquelles vicios, o que

bem o mostra a experiencia; porque,se visitarmos as nossas aldêasaionde

as lndias já sabem qual é a severidade das nossas leis, tanto sobre os

infanticidios,como sobre os outros delictos offensivos da população, aclia

remos nellas alguns dcfeituosos, mais que os que observamos entre gran

des nações de gentios. E ainda que. sem embargodas leis. muitas Indias

nossas o fazem para differentes fins, de se poiiparem ã vergonha, de se

viiigarem dos paes, e de se evitarem a mortiticação de os crearein, sempre

é com menos liberdade do que no mato.

Pelo que respeita á proporçãmque tanto engrandecem em seus escriptos

alguns dos nossos Europeus, achando-a mais justa,e mais natural em seus

corpos do que nos nossos, já Pison (t), e lllarcgrav (2) dérão a razão

della. E' que, se elles não são dos que desfigurão a fórma humana, não

enfaclião as crianças, não cspartilhão as meniiias para adquirirem cirituras

delicadas; não ligão aos filhos os pescoços com os collariiilios, os pulsos

com os manguitos, o ventre com os cintos, os joelhos com as ligas, e os

pés com os sapatos.

Ninguem se enganaqioróm, assentando talvez que a esta regularidade de

 

(f) Nillli strabiines, tusciori, claudi, aut gibbor deformati inter illos iiiveiiiiintiir

ciiiii fasciis, aiit liiiti-olis infantesiiiiiiqiiaiii iiivolvaiituizaut, Europa: oriini mori ligan

tur. Brasil. Medic, lib. l", pag. 6”.

(2) Nec fziizilc est inter illos iiivviiire distortiim, velliisciiin, aut clausiini cum infan

tes rcccus iiatos iiuiiqiiaui fasciis iiivolvanhaut Iigem. Brasil, lib. S”, cap. 5°,pag. 269.
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fignra corresponde um igual vigor. Em os desta parte da America. 0 que

tambem eu tenho observado ó. que a agilidade excede a força. Um preto,

para uma diligencia ao mato, é menos agil do que elle; tambem para o

serviço das canoas.e para tudo quanto é. ou pescar, ou nadar, ou remar

pelos rios. rião tem a sua esperteza ; porém para o trabalho da enchadmc

do machado é mais forte. Um gcntio,se é obrigado a trabalhanimrnedia

tamente succumbe á violencia, quc sente. Um preto, ou constrangido ou

não, dá conta da tarefa que se lhe impõe, com tanto que lhe não falte 0

sustento. Estes soffrcin rnenos a fome do que aquelles, porém alimentados

que scjãmrecornpensão a despeza,e o cuidado de seus senhores. Aquelles,

ou alimentados. ou não, são inirnigos do trabalho, porqueo não podem

fazer quando faltos de alimento. e porque não querem. quando abastados

delle. Antes quanto mais bem cornidos andão. e mais bem folgados. tanto

mais cedo se fazem- Ventres pigri. mala bestiw-Conio dos Cretenses

dizia Epimenides, citado por S Paulo (t). A debilidade e' o caracter de

seus corpos. e a frieza, o de suas almas. Eis-aqui a consequencia, não de

uma nem de duas causas sómente. como julgão inuitos. attribuintlo-a uns

á temperatura do clima quente c humido, e outros á pouca substancia, e

muita simplicidade dos alimentos. Ella procede de rnuitas causas.

De não estarem desde que nascerão costumados a trabalhar, visto

que o habito ao trabalho dos fracos faz robustos; o que se está vendo nos

Ta puyas domesticados quanto os excedem em força e robustez, sendo aliás

estes por natureza tão fracos como aquelles.

De ainda que quizessern trabalhar, estarem faltos de tudo, quanto

são meios de facilitar o trabalho, porque :

1° Não têm instrumentos.

2° Ignorão a arte da fundição, e o uso dos metaes uteis.

3° Não se ajudão dos outros animaes, que servem para os differentes

usos da vida: assim como sabemos, que ao Europeu servem o boi. e o

cavallo; ao Asiatico o elephante, eo carnello ao Arabe; o renni ao Lapo

nio: e o cão ao Kanskallia.

De sem embargo disto lhes não custarem fadigas e trabalhos, nem o

sustento, nem o regalo, porque a tudo suppre a liberalidade da natureza.

Da limitada esphera de seusrdesejos e rieccssidades, que. á rnenor

diligencia que facão. ficão amplamente satisfeitas. sem a obrigação de se

afadigarem pelo alcance dos meios precisos,para as satisfazerennpois que

até por si os tem.

A liberdade do commercio dos dous sexos, aonde. quando, e como

o appetecem. Em cujos termos todos elles são homens de natureza tal,que

por não trabalharem,são capazes de passar pelos maiores trabalhos.

Quanto a mim,a mais verdadeira de todas as observaçõesque em seme

lhante materia se tem feito. e a que mais se conforma como que tenho

visto, é a de Hr. Godin. Razão teve para a fazer , porque a um talento

 
_____-w_-__.¢-_

(1) lãpist. 1", acl tit., cap. l”, v. 11.
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lão vasto, como era o seu. ajuntou a experiencia de 35 .annos, entre os 15

que viveu com os Indios do Perú,e Mexico, na Colonia Franceza de Cayena,

aonde tractou muito com os do Orenoco. O vigor da constituição ‹los Ame

ricanos (diz elle) está exactamente na razão de seu habito ao trabalho; os'

Indios dos climas quentes,como são os das costas do mar do Sul, e os dos

Rios do Amazonas e Orenoco, não podem ser comparados em força aos

das regiões frias. Comtudo quotidianamente estão sahindo canôas. do porto

do Pará, estabelecimento Portuguez, no Rio Amazonas, para subirem

por elle, apezar da rapidez da sua correnteza, e sem mudarem de remeiros,

chegão a S. Paulo,que está na distancia de 800 legoas. Não se achará uma

só esquipação de brancos, nem ainda de pretos, a qual possa resistir a

uma semelhante fadiga , como os Pcrtuguezes tem experimentado. Porém

isto é o que todos os dias se está vendo fazerem-no os Indios, só porque a

isto estão habituados desde a sua infancia (f). ~

Sempre, porém, que o vigor de seus corpos não é violentamente agitado

por alguma subita variação de conducta, passando elles do estado de uma

longa abstinencia, para o de uma extrema voracidade: sempre que, nem

b seu ocio, nem as suas fadigas são excessivas. E sempre que elles não

passão pelos desasocegos e incommodos da guerra, nem pela intempe

hnça que comsigo trazem as vicissitudes da estâição. Então o clima,por

uma parte, e o seu modo de viver por outra, se dão as mãos para favo

recerem a duração de seus dias, e entre elles,eom maior frequencia, do

que entre os Europeus, apparecem muitos que são sadios e longevos. Taes

bão os elfeitos que aos gentios principalmente devem resultar de nem os

seus corpos serem opprimidos de trabalhos, nem os seus espiritos consu

midos daquellas cogitações, e dissabores, que inquietão, e attribulão os

homens civilisados. Alguns Indios tenho visto tão curvados e decrepitos,

éjá,em todo o sentido, tão desamparados da natureza,que, a ajuizar delles

pelos signaes externos,deveria considerar-lhes uma extraordinaria velhice.

Porém elles. de uns tantos annos para cima, apenas sabem dar conta de

sua idade, por alguns factos iiotavois de que dão noticia. ou alguns dos

ätlligos generaes que conhecerão, ou quaesquer outras eircumstairicias quo

abrem as portas ás estimativas. E o mais é, que daquella mesma benefi

cehcia doclimmparticipão muitos Iiuropcus,que para elle se transportãolâ)

Entre brancos, e Indios centenarios, que vi de ambos os sexos, naquella

prlrte sómente do Estado do Grãa-Pará, por onde andei, desde 21 de Ou

tubro de 1783 até 30 de Janeiro de 1789, montavão acima de 50. Na

somma total de 6.642 almas, de que em 1787 constava a população de

tlentro do Itio Negro. se incluião 30 daquella,e de maior idade ; sendo 28

Iiidios, 1 Cafuz., e 1 Branco. Os exemplos abaixo são tirados daquellas

 

I (t) Manuscripto de Mr. Godin o Moço, citado por ltolwrtson.

(2) Quo fit, ut supra cetitesitntim retatis, auuum viridt, et longaeva scnecta, Brasilia

ni, et ipsi quoquc l-Ínroprei, ltic potiautttr. Píson. De ltled. ltmsil, lili. 1" pag. 6' lou

gtmi suut admodutn. Marcgrav, Brasil, Iib. 8", cap. 5°, pag. 26:). .
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pessoas que ouvi. ou averiguei que cxistião muito proximas ao tempo em

que entrei no Estado.

Pará. Em 1783,que foi quando estive na ilha do Marajó, fallereu na sua

fazenda do Igara-pé-puca Domingos Pachecomatural da Ilha de S. Miguel.

aonde, dizia elle, que já ao tempo do Sr. rei D. Alfonso Vl havia sido sol

dado. Por aqui se pode conjecturar, qual seria a sua idade. Sustentavzi-se

de pequenos peixes,e outros alimentos de facil digestão; pelo que conser

vava as forças precisas, para trabalhar no campo com uma iouce. e todos

os dias visitava pessoalmente as suas roças, marchaudo a pé boa meia

legoa para ir ter a ellas, donde voltava ajautai' em sua casa. Não dava a

conhecer o menor signal de demencia.

Em Macapá. ainda vivia o outro llhéo Manoel de Bittencourt, que tam

bem era da mesma llha,e da mesma idade.

Em 1785 falleceu na cidade D. Antonia Maria de Oliveira (a mãe dos ge

neraes). Sei que tinha mais de 100 annos; porém já padecia de

mencia.

Rio Negro. Falleceu de idade de 110 annos 0 capitão Constantino Dutra

e Rutmmorador da villa capital de Barcellos, em cuja matriz foi sepultado

a lt de Agosto de 1786.

Na mesma villa ainda continuava a viver o outro morador centenario,o

capitão [francisco Xavier de Moraes.

De 112 annos lalleceu no lugar de Moreira, em 1786, oIndio Da

mião.

De 120 annos falleceu no mesmo lugar,em 1788,a India Christina. Ora,

nada disto admira que succcda em um clima tao benelico, qual e' o do

Para e Rio Negro. Vejão-se os exemplos seguintes. que são os do Forte

do Principe, em uma capitania tão doentia, como é a de lllatto

Grosso.

Matta Grosso. Falleceu de 111» annosignacio Ferreira Marinho. natural

do Rio de Janeiro,o qnaLaté ao auuo de 1787.em que lallecemdo si dizia

não ter conhecido mais do que as duas mulheresque teve. Montava a cavallo

com todoo desembaraço; eate fallecer não mostrou a menor lidta, nem de

juizo, nem de sentidos. .Iaz no cemiterio do Forte do Principe. Tambem

alii jaz 0 outro morador Antonio Alves, que era Europeo. e em 1788 fal

leceu de 109 annos. No mesmo anno falleceu de acima de 100 annos

Maria Pinheira, natural da cidade de S. Paulo.

São ainda vivos: o preto Sebastião da Silva,qiie conta 107 annos. Tem a

cabeçfnea barbabranraporém ainda trabalha na sua roça;e em semelhante

idade,ainda o auno passadmde 178S,preten|leu casar-sa. Marcha a pé boa

legoa e meia sem ficar abatido, trabalha com fouce e enchada, e dá ordem

á vida.

0 outro preto José André, que conta acima de 110 annos, padece al

gumas cegueiras periodicas.

ac
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Além destes. que vão especificados por seus nomes. existem mais 5

pretos centenarios. Donde se ve que, entre as 800 almas de que, quando

muito, constaria em 1786 a população do Forte do Principe, se incluião

10 centenarios.

COSMOGONIA .

Os conhecimentos,que os Indios possuem dos corpos celestes, são obs

curos e confusos, que pouco vale demorarmos-nos com elles,por não con

terem sciencia alguma.

Conhecem os Paravianos uma porção de estrellas,a que ehamão Seriou

rú, e as distinguem pela sua grandeza, servindo-lhes unicamente para os

guiar nas excursõesou viagens nocturnas. Chamão ao sol Viaú,á lua Nenê,

as plêiades Turramaní,ao arco iris Cauaranarimo trovão chamão Carapirí,

ao raio Ui-Ui, e ao relampago Uarucurú-anari. Contão os annos da vida

pelos fructos do Cajueiro,e pelas sete estrellas (Pleiades). e os mezes pelas

luas. e as demais contas pelos dedos, e não passão disto; porque,vivendo

elles em um paiz fertil e temperado, onde não lhes falta o necessario para

subsistirem á seu modo, não precisão de mais nada ; porque nada mais

carecem os homens,que vivem vida errante,e selvagem,sem religião, sem

costumes, e sem leis.

ntaotocta (l).

Na Chronica manuscripta. que o Jesuita Christovão de Gouvea

mandou escrever, se affirma, que os Indios não tem conhecimento algum

do Omnipotente Creador do universo, e nem do céo, e nem que,

depois desta vida terreste,o espirito seja castigado, ou premiadmconformo

as suas obras.

Neste estado brutal,não consagrão culto algum, e nem praticío ceremo

nias, com que manifestem o seu reconhecimento ao Supremo Senhor do

toda a natureza.

 

(1) O Sr. coronel Joaquim Machado de Oliveira, desenvolvendo um programma

apresentado pelo Imtitutúv Historico Geogfaphíco sobre a theologla dos Indios do

Brasil diz, na Revista de 22 do me: de Julho de 184%, tom. 8° pag. 138 o seguinte:

a A acção benefica da nature/a physics deslisa-se tão gradual e imperceptivelmente,

qu; às vezes, escapando mesmo lts observações do homem de razio attlada, é Interra

mente obscura e desconhecida ao selvagem, guiado apenas por um instincto mais apu

rado que o dos irnrionaes: ao contrario, porém, a rapida e energtca operação dos

elementos. desertvolvendo-se e rnanifestando-se com voliemencia e estrtdor. deixando

quasi sempre a morte e a devastação em seus vestígios. imprime nos esptrttos ignorantes

e irretlcctidos um fundo de terror. que os humilha, e faz entorpecer todas as suas

faculdades Note-se nindilfercnça, e nenhuma sensação com que o selvagem ve a rc

producção espontaoea dos fructos das matas onde se asyla, e dos quadrupcdcs, aves, e
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Emliora alguns observadores tenhão escripto que,d'entre as nações sel

vagens do Brasil. algumas tem consciencia de um grande espiritmporque

trazem como exemplo os ParavianoS, que ligão ao conhecimento de um

Ente.que adorão sem algum culto,á que chaiiião Manari, comtudo são tão

 

peixes, que lhe servem de quotidiano alimento: nem este successivo encadeamento de

seres seiii solução de continuidade. com que a natureza proi-.readora com poiliada soli

citude provê a sua subsisteiicia, iieiii a facilidade que ha ein depara-los e adquiridos,

lhe infundc a mais leve ciiioçao, lhe inspira o iiiais ligeiro pensaiiiento- de qual e' a

origem donde eiiianao laio prolii-uos lieii‹.-licios,-qual a mio tão generosme previdente

ue lhe ollcrece a profusão variada de iiieios, que são indispeiisaveis para iiianuteiição

a sua vida.

Elfeitos, porém, diversos produzem na acaiihada coiiiprehensão do selvagem os mo

viineiitos phenonienaes da natureza, quer sejíio elles por obra dessa constante regula

ridadc a que estii sujeita a orgaiiisiição do universo, e que o homem iiitelligcnte teiii

calculado ; quer pelo concurso occasioiiâil de causas licterogeneage principios repou

nantes. que no espatjo lutão entre si, travão reiihida guerra, e triumphao dos elemen

tos adversarios, com horrivel fracasso; quer, ciiifini, por esses falseanientos ou iiulli

ficações na marcha natural dos elementos pliysicos, quando elles parecem ollendcr ou

interromper as leis da harmonimqque se quer ver sempre em toda anatureza. Assiiii,

um eclipse era o elleito de discordia suscitada ein pontos de prudencia entre plialanges

de espiritos subordinados ao sol e a lua, e que vagão tios ares; sendo que a victoria de

um desses grupos bclligerantes incutia desar no que succumbia, e esse desar iifliiscava

por alguns momentos a luz do astro que o presidia (1). O trovão era a niaiiifestiiçio

da colers do espirito que doniiiiava as tempestades. quando olfeiidido pelos desmando

mcntos de uma tribu, ou actos dc cobardia praticados por ella, deixando-se derrotar

nii guerra; e as vagas do mar irritado, os furacões e os raios, as armas que essa divin

dade iufensa disparava contra os que liavião iiit-orrido em sua indignação (2). 'l`nin

bem as elevadas iiioiitanhas e serras escabrosas, as catadupas,e cachoeiras aloaiitiladas

eiäo ti expressão da vontade daiiiiiiiilizi edesiicitosa de algum dos agentes rcguladoics

da natureza physica, a queiii approuve, por odio ao genero liuiiiaiio, oii, por mero

capricho. o interronipiiiieiitme solução da ordeiii symetrii-,a c niveladti que. segundo a

opiniao dos selv. gens, guardou a terra depois de creuda, e antes das desavenças que

puzeriio em perpetuo divoicio o so_t e a lua (s).

Desconhecida assim a alta e suliliiiic roiiiprelieiisiio da oninipoteiicia do Creailor em

cada uma das suas obras, pela lalsa crença de que as diversas porções do crendo criio

dominadas por uma caterva de espiritos exceiitricos, com acção iininanente, sem iii-xo,

sem relaçoes entre si, e sem tendencias para um poder centralisador e complexo, nao

era muito que essa mesma divindade que coiii o nome de Tupa' algumas das tribus In

dígenas collocavão na cupula do seu systema mythologico. fosse sem designação expli

cit: de attribudtos, semj aiiilplo predominip, inerte, eseiu boa ou perniciosa iiilluencia

so re os seres o iiiuii o p ysico ou mora .

Assim iiiesiiio esta entidade, mal definida pelos aborigenes, que a tinhio crendo, e

a quem iipeiias coiicediao de_btl e precario dominio, se bem que em posição elevada;

esses espiritos, ueqimpriiiiiaq acçao, vida.e movimeiitoem todo oser acreo ou corpo

reo, ideal ou p ysico,que erao causas abstractaa de elfeiios positivos, não recebiaodos

misiiios Aborigeiies culto algum, acção ou expressao designativa de adoração iiitrin

seca, ou rcepeito intimo que llies tosse allusivo H); pois que não poizeiii ter essa

gignificaçiio certas loimulas e praticas, a que se dnvão, e que as mais das vezes exprimiao

as apprelieiisões do temor ou rcccio suscitado pelo espectaculo das anomalias ou plie

noinenos, qiie_iill'ectiivão a_iiiarcha regular dos corpus celestes. ou da iitiiiosplicra, do

que a cíolqiiii-iäiordirlieiiilieio que dahi lhes poderia eiiiaiiar, ou dedicação consagrada

a esses i os c ircocs. -

Ein muitos tribus dos i iversas regiões do Brasil nem mesmo essa entidade era adniit

tida, nem outra alguma, i-uja existencia não fosse visivel, ou niaiiilcstu por factos coin

(i) veia-se ltarloiv, Bonnycastle.

(T Spil t: illarliiis, Àncliieta.

(si Faliiner. _

(b) Ferd- WINS, BQIHICÍIHIIIP, Gavet, Rabello, Saint-llilaire, Padre Aeunlia.
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absurdos,que dizem escapára do diluvio universal. e, vendo-se só, creára

uma mulher do rezina de urna arvore,para sua companheira.

Rocha Pitta, assevermque os Gentios do Brasil, não tinhão, como os da

America (Iastelhana templos, idolos, e saerificios, palacios, e grandeza da

 

prelierisiveis pelo seu limitado instincto (l). Esta condição exce cional pode ser uni

t-.wnieiite explicada pelo estado maximamente restrictivo das facu dades mentaes destes

tiihos da natureza bruta (2). Dotados unicamente de um principio instinctivo, que

apenas oscolloeava acima dos lrracionaes,e lhes permittia o uso das funcções materiaes,

a que esta sujeita a existencia animal, faltava-Ilies a capacidade intellectual para a

devida apreciação dessa, a maior prova que evidencia e revela de um modo indubi

tavei a existencia do Creador e Regulwdor do uriiverso-o maravilhoso espectaculo do

mundo physico. Não sabião comprehender, inferir dalii nem este primeiro e Eterno

Motor, queda vida de acção a todo o crendo, riem a sua omnipreseriça nelle para infun

dir-lhe a sua essencia, para imprirnir-lhe luz e movimento consecutivo. Vião com

estolida indilfereiiça este iriagiiilico livro da natureza, immenso, rnagestuso, olfuseante

de b ilho, palpitarite de vida, sem que ahi soubessem Iér,e meditara lição profunda

e solernne da existencia eterna; sem que ohiiervassem que elle abre-se pagina a pagina

aos pés do Eterno. As tribus do portentoso Amazonas não sabião sentir o poder do

Creador, que lhe iiiarcou um longo curso,e immensa amplitude a esse-gigante das aguas,

que acolhe rios gigantes; que elevou contra as invasões de dous mares a barreira

lncomniensuravie dos Andes, de cujo dorso derivão-sc as origens do Ainazonas; e que

distendeu, por uma vasta extensão de rnilliares de leguas, rnagestosas llorestas de uma

espessura impenetravel, e revelando a duração de secnlos. Alli, debaixo dos céos do

Aumzonns, onde a riaturezamiais que em parte alguma, iiispira o seritimento solemno

de sua severa grandeza. e falla mais profundamente aos sentidos. vivião povos ¡incapa

zes de uma idea religiosa, e condigna ao sublime autor de tão immensa creação.

Nenhuma emoção religiosa sabião despertar as tribus que nahitavio a região media

do Brasil, essa magnifica catadupa de Paulo Alfonso no Rio de S. Francisco, que e' a

expressão mais distincta,e solemue da natureza excepcional; essa disforirie cordilheira

'de altas montanhas, desdobrada pelo litoral do Atlantico, e abraçando com suas lon~

gas rainilicações uma imniensa extensão de territorio ; e na sua extrema meridional.

essas dilatailas planícies e paramos relvosos, patentes ao sol em todas as horas do seu

curso. e distendendo-se em rasa ondulação. Tão visíveis e frizantes testemunhos _da

Ornnipotencia Divina não suscitavãii nessas tribus o mais ienuo vislunibre da sua esis

tencia, e nação reguladora, não lhes subministravão o conhecimento de que o seu pro

prio ser, e conservação emanara da origem de tio maravilhosa creação.

Quando a primeira vez forio penetrados os extensos desertos da região Septentrio

nal do Brasil, observou-se em algumas tribus que a hubitavão uma especie de culto

dirigido ao Sol (3), vmas por diverso rito do que piatlcavño os primitivos povos depa

rados no Peru ao tempo da sua conquista: o que induz a crer que.ou aquellas tribus

lizerño parto do Imperio dos Incas, e procuràrzio aquem dos Andes um eflugio as de

vnstaçoes,e corrcrias dos bandos armados do feroz Pizarro o Almagro; oii qutentre

uns e outros povos iiitretivera-se alguma coinmunicação. interceptada eo depois pela

mutilaçño daquelle territorio eiitre as coroas Portugueza e Hespaiihola; o que parece

provavel, porque habitarão ambos quasi o mesmo parallelo e socom interposição dos

Andes. De todos os falsos cultos, que forão supplantados pelo Cliristianismo, o que se

rendia ao sol era o que algum vislurnbre apresentava de parecer desculpavel; e os

selvagens, que se iinbuirão de ideas religiosas por este astro. que viviÍica o mundo

niuterial, forão os que menos obstlnadamcnte abandonarfio seus costumes tradicionaes,

abraçando os dogmas da fé, por isso que erão estes incutidos ein anirnos, que jíi por

aquelia crença tinhio convicções preexistentes, que por alguns pontos ooincidiâo de

algum modo, ou conlinhão certa analogia com o verdadeiro culto. E em verdade,

serihores, esse radiante corpo do espaço, que por sua maior aproximação a terra dillun

(tl Alšx. Rod. Ferreira, Padre Joäo Daniel, Padre Chagas, Beauchamp, V. CaminhaJJons

tancio, aena.

(Qi teia-se o desenvolvimento desteponio na dissertação deste programma - Qual era a

Condição dosexo feminino entre os lndigcnas do Brasil.

(3) J. Uanieldieauchamp, Spixo Martins, Sainpaio, Southey.
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magestiido dos seus príncipes, porque os nossos.das cousas etenias só'

aleançêivão e reconlieciãri, que havia nn Céo um Superior Podei-,quo em

movel de ludo,ao qual chamavão Grão TupiLporém não o imploraväo com

outros votos e rogativiis mais,qiie com as vingançasque tomavâo dos seus

 

de-lhe com a sua luz todo o pensamento do céo, revela-lhe com a maior evidenciaa

existciici-i do Creador. e a sua gloria, e que toda a sua acção bencfica emana da Muni

licencia Divina: ostenta-se com a índole. e prestígio de uma Divindade tutelar, e

devia necessariamente sugzerir ideas religiosas a povos,quer vivendo debaixo do clima

ardente do Equador, onde elle é mais activo e vivilieuiite, não tinhão o deseiivolvi

mentointellcctual, que fosse susceptível a formar concepções ahstriictas, e a receber,

só pelo unico impulso da iiiitiircza visivel, principios condigriosa Essencia Divina.

Em outras tribos. que vivifio debaixo ‹le urna temperatura menos intensa, era li lua

a quem se dirigliio adorações e oflerciidiis, ironsiderarido-ii como um iiunie tutelar e

benigna, que tinha sob seu dcsvelo os friictos da terra, e os esparziii profusamcnte aos

homens e aos irracioniies (l). Este planeta e o astro que llie da luz. crio por algumas

trihiis das diversas regiões do Brasil revercnciados como deidades, que tinhão em

seu mister a resenha do mundo. e a fazião em seu gyro quotidiano. 0 culto destes

astros era exercido indistinctaineiite, se bemque :ittriliuissem ao sol iilTeiçõcs peculia

res ao lioiiieiii, e ii lua o apoio du mulher, e prolieuo cuidado sobre a sua conservo

ção (2). Varias constellaçõcs tinlião tambem adoradores entre algumas tribus, na crença

de quo sua inlluencia estendia-se sobre a fructilieiição das arvores, o amadurecimento

dos seus frnctos, e a destruição dos insectos que lhe crao irifensos; sobre a añlucncia

da caça, e a do pescado. Entre ellas tinhão primazia as plúyadasfiorno a eonstellação

que parecia mais empenhado na prolificação dos animaes, e na producção dos fructos:

[aferido-sc mais distinetas ricste culto algumas tribus das matas do Amazonas. orque

figuriivào essas deidades sob formas syniholicas da especie humana, tendo ca a uma

dellas o attrlhuto allegorico a que se referia oculto que lhe rendião (3).

Merece aqui especial iiieiição a poderosa riação Tupy, que tinha por dominio privativo

todo o territorio que ahrangia a região media do Brasil, e a unica de quem ha tra

dições, que se remontão a tempos muito anteriores ii conquista. Ella,e as numerosas

trihus em que se subdividin, e que se distendérão para os dous pontos extremos. reco

nliecião a existencia de duas distinctiis divindades, qualificadas em bom e mdo prínci

pío, e às quai-s consagravão dedicação religiosa, praticada corn um estylo regular, em

que entravãa algumas exterioridades e actos apparatosos, e exercida por sacerdotes que

se denominavão pujés (4). A0 bom principio, que entre todas essas tribus era conhecido

com o nome de Tupã, talvez derivado da denominação ascendentew), attribuis-se a

gerencia-de tudu quanto podia contribuir para o bem estar e felicidade material do

homem. Por .seu irrevncavel mandato germiniivão, crescião, e fruclilicavão as arvores,

e povoavjo-se de anirnaes, aves, e peixes as florestas, mares e rios; o que tudo era

disposto para ii manutenção do horncni ; e tudo quanto havia de proficuo, regulare

ameno, no ceu e na terra. a elle se alludia.

De d iverszi condição era, porem, o miio principio, que em soeepção indígena deno

minava-se anlianga, formando um perfeito antagonismo com o bom principio, o qual

lhe cedia o iiasso, pelo quanto tinha a acção daquelle de violenta e raivosa. Esta pre

cedencia do mao ao bom principio, funda-se nas considerações geraes,que forão ja

enunciados. e que deduzem-se da impressao mais profunda, que no arrimo apoucado

dos iiborigenes fazia o inal, rimeiro do que o bem A este espirito alludia-se a causa

de todas as vicissitudes que tivessem origem no mundo physieo. e teritativns frustradas

que occorrein ao hoiiiciii; assim como as emergencias nocivas que proviiihão-Ihe dos

phenoiiienos dos corpos celestesn: das estações irregulares; e a sua qualidade malellca,

em vez de ser temida ou odiado, attrahia-lhe antes respeitos e adorações, e dava-lhe a

2! J.DaiiieI, uchamp,Spix ehlarlius, Iluniboldt. _

al ltodr, Ferreira, lleauchninp, Spix e Martins, F. Denis.

ul, llans Stad., BarIovv-Koster, eauchamp. Rabello, Southcy, F. Denis. O principe de

Newied, Frcyress, l)'0r'_l›i'.1,ni'. liflvffl- _ , ,

(fr liu moi lwipziii, qm veu dire, ionncrrc el Pure universol, ils (los Tupis) avaienl fait. par'

une ivanite bavbare, lc nom de leur propre nation. aizauciisiir.

ët) lleaucliam , D'0rbigny, Spix e Martins, Saint-llilaire.

Í

li



-286

proprios inimigos,que erão entre elles as virtudes e os actos meritorios,que

sabião obrar e ollerecer.

Os .lesuitas são de o|›inião,que os lndios,nem nome particular tem,que

explique a idéa ajustada da Divindade Creadora. porque dizem,que Tupá,

 

primazia sobre a divindade benclica, comojír se tem dito.... Notavel contrasenso, que

so se pode explicar com a deficiencia intellectual 1

Ha, todavia, uma observação a fazer sobre esta crença, adoptada pela tribu Tupi

nambà,e por outras, assirrr como esta, descendentes dos 'l`rrpis, enr asquaes discrimina

va-se um entendimento mais desenvolvido, e tendencias para a sociabilidade; e e que

a estas mesmas divindades. e com os mesmos nomes de Tupa e arrhangmrendia culto a

rraçíro Guaranyü) que habitava a parte da região Occidental. que corresponde ã cx

trerrra Meridional do Brasil, e que,diversilicarrdo da origenr,qne era conrmum as suas

co-religionarias, dava-se-Ihe a desses povos. que, reunidos em liga formidavel, formi

rão na vasta região do Equador o antigo Imperio do Guayra, quasi no estylo daquelle

.doslncas ,2).

A idolatria, ouo culto do fetichísmo, que.entre os Indígenas, era a adoração de um

objecto de phantasia, animado, ou inanirnado, e considerado como sua divindade tu

telar, era seguida por não poucas tribus de todas as regiões do Brasil. 0 Maraca da

tribu Cahelé (3), que, evadindo-se as atrocidades dos conquistadores. teve por ultimo

asylo a extensa cordilheira de Ibiapaba, era o idolo que,como emblema do poder,lhe

sngireria acatamento e oblrrções, se a attitude que tomava nas mãos do paje que o con

duzia, era o característico da henignidade, ou profunda consternação e temores, se as

mãos do irnpostor lhe imprimlão raprder nos movimentos e oscilações, que lhe fazião

dar. a seu arbítrio, e quasi sempre com intenções malignas. Appareera em todos os

jogos e festins, onde, elevado ao ponto mais visivel do lugar, tornava-se o objecto do

canto e dansa; eia solrranceiro, como a insignia de honra da nação, entre as phalan

ges armadas que se destinavão á guerra, invocando-se os seus bons auspícios para que

ella triumphasse nos combates.

0 culto desta divindade synrboliea era semelbantemente exercido por algumas tri

bus federadas corn os Tupinambâs, que o transmittirão às que, lrabitando a região do

Amazonasmonr ellas se Iigario quando para alli se enrigritrio em tempos subsequentes

a intrusão dos corrquisladores na região media do Brasil (b), 0 idolo soflreu cmi-e os

novos adeptos modilicações em seu t_vpo prirrrltivo, e o proprio culto degenerou algu

ma cousa, como soe acontecer em todas as instituições deslocados do seu ponto origi

nario. Os Canracans não erão estranhos a adoração do Maraca (5). com quanto rrão

podesse ser-lhes applicavel inteiramente a degradação intellectual, que na generalida

de formava o gesto normal dos Indígenas, e, por suas susceptibilidades religiosas, se

reconhecesse que lacilrnente desprczarião essa pela adoração da cruz.

Sectarias do fetiehismo, erio tambem, entre outras tribus do Amazonas (6), a Ta

payoz, que attribuia a seus idolos acção directa solre o nascimento, destino e posição

do homem, e sobre os successos da guerra e das suas expedições venatorias (7); e à

Machaculi, que considerava o tigre como sua primeira divindade, e tendo os sonhos

corno preceitos sagrados, que ernanavão della, dava-lhe pronrpta e fiel execução (8).

-Podenr-se, emfim, enumerar nesta crença os votoroes das rrratas de Guarapoava, que se

prostravão ante a afligie em miniatura do papagaio (9); e os Ayrnorés, que vivião

errantes nas espaçosas florestas do Rio Doce e Jequitinhonha, e que são hoje conheci

dos pelo appellido de CoroadosUO). Oseu culto reproduzia-se por tantos idolos quan

(i) Saint-Hilaire.

(2) Raynal, Azara, DobrizholTer. _

(3) O maraczi era uma especie de chocalho feito do fructo da coloqnintrda, com nm punho

ornado de pennas, e no qual se introduzião pequenos grãos ou calhaosrnlros, que pela agitação

produzrão um ruido surdo. Barlow, Latitau.

(s) liostcr, Southey.

th! .\'eu\\'ied.

(5) Iieauchamp, Southey, Bounycastle.

(7 João Daniel.

at; Sarnt-llilaire.

9) P. Clragas.

lln) lleauehanrp.
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é quem faz o trovão e o relampago. e lhes den a enxada e mantimentos.

Reconliecem a iminortalidaile da alma,e que,depoís da existencia corporca,

vão as almas para uns campos. onde ha muitas figuras ao longo de um for

moso rio,onde não fazem outra cousa,que dançar.

~____

tos' invcntava a sua caprichosa phantasía em attenção às convcniencias da sua vida

se vagcm

_Se as concepções religiosas, se as ficções, crenças; ritos absurdos, que até aqui temos

visto pertencerem a diversas nações; tribus Indígenas do Brsil, Ipreaciitio uma idea

mesqiiinlia, e deavairada do estado da sua intelligencia; quanto não é para deplorar

a indefinida condição de outras muitas tribus, que víviio sem um unico seiitiinento

religioso (t), sem uma commocio da alma por objectos não visíveis, sem um pensa

mento derivado da grandeza severa das solidões, do aspecto maravilhoso com que ao

ostenta a natureza em suas scenas magníficas. que so por sí faz-tios reconhecer a exiaten

cia da Divindade, e adorar sua omnipotcncia! Taca selvagens erão absolutamente

estranhos ao poder magico, que sente o homem em si, elevando-se ii contemplação do

firmamento, c incditando sobre a regularidade; harmonia de acção desses seres divcr

sos e isolados, que gyrão constantemente no espaço: e bem pode-se dizer que neste

estado miscraveLe degradante não tínhio a mais leve consciencia de si proprios, nem

mesmo exibião significação plausível da sua vida racional.

No conceito dos historiadores que aventurario esta materia com alguma indivíduaçio,

funda-se a possibilidade de pensar-se que a maior parte das nações,e tribus que habi

tavño todas as regiões do Brasil, tinha convicção que o: seus mortos ião deparar com

Mitra vida. ou revestidos integramentc `lc suas formas normaes, ou tornando as de

corpos estranhos ou hetcrogencompor meio da Metempsicose: e,assim comoo primeiro

ponto do programma que acaba de ser dcsenvolvidmestc não é de inenos_díflicil com

prehensão, e roça, bem como aquelle, com tempos obscuros, que passaram deuperce

idos,ou por ignorancia, ou por negligencia. lnqualifícavel contradicçao é sem duvida,

Sra., que a crença de uma vida futura fosse recebida por homens que, postos na der

radeira escala dos seres racionaes, apenas tínhiio convicção da sua existencia material,

a quem faltava o sentimento da reflexão, não attingião ideas perfeitamente abstracta,

não visavão um futuro!

E' desta transição mal definida, da vida actual para a vida futura, que inferirão

ellesa íininortaliilade da alma` e dahi a idéa dc recompensa ou punição, comprehen

dida por mui poucas tribus, a qual consistia ein remunerar os actos de valor iiianifec

tados nos conibatcs, c castigar os pusilanirnes que se evadisselu ou se deixassem captu

rar na guerra (2).

As evidenciiis da crença da immortalidadc da alma seguida pelos Indígenas, que a

tinhão adoptado. fundãii-se em que a pratica de depositareni elles nas sepultura: dos

seus mortos as armaa.e utensílios que crio do seu uso durantea vida, e iiicsiiio roví

sõcsdc boca, revelava a persuasão de que era-lhes isso mister para poderem su sistir

na nova existencia que assavzio a ter. E' assim que algumas das tribus das margens

do Amazonas, convenci as de que íríão encontrar uma outra vida cheia dc delicias e

passatempos, íntrepidas nos combates, afirontavão o inimigo, c. ou succunibiãn, osten

tando uniri bravura atroz (3), ou fazíão prisioneiror, que ao depois servisseni para seus

horríveis fcstins caníbaes (à). A outras, afagando a idéa de uni gracioso acolhimento

na mansão da Divindade, onde sómente se cmprcgarião no exercicio da caça, fazião

cllas a inhiimação dos seus mortos em uma priinorosa cabana,ornada das armas veria

torias do morto, e dos trophéos que elle ganblira na guerra (5). Sobre esta mesma

(t) Paula Ribeiro, Acunha, Vieira, Caminha, Azara, P. Chagas, Beauchamp, Acciolí, Baena,

(2) Barlow, Bonnycastle, Rabello, Constancio.

(3) No exercito do fleneral Artigas, com o qual em ltllô aggredio a nova fronteira

na província de S. Pedro, havíão como auxiliares alguns magotes de tliiaycurus, ue

erão sempre os mais esfor ados,e valentes nos combates; e nos que erão mortos cncontrilrao

se, pendentes do pescoço, maneira de relícario, escriptos firmados pelo capellão do gene

ral, asseverando que aqiielles ue succumbissem pelií-aiido contra los tiranosdrazcndo aquelle

oscapularío, passarião logo a g oria eterna, onde, em companhia de seus parentes e amigos,

deparurião todos os "ozos que podcsseni desejar.

(4) J. Daniel.

(à) Beiiuclianip.



-288

Pedro de Magalhães Gandavmassevera que os Indios não nilorño a cousa

alguma, nem tem para si,que ha, depuis da inorte,gloria para os bons,

e pena para os máos. E o que sentem da iinmortalidade da alma,
r

nao e mais, que terem para si, que seus defuntos andão na outra

 

crença [andava-se a tribu Pura para dedicar aos mortos o tributo de suas aflcições por

nieio de cantos folgasãos, ofender-lhes ein liolocausto o inerito de fazerem ein si inci

sões profundas, e dos seus jejuns elpiatorios,que erão guardados com a maior auste

Yldlde (íl- Os Passes, que por longo tempo formarão a-nação-modelo-iias espaçosa:

rihas do Rio Negro. tanto elo seu poderio numerico, como porque se fifihavío HII

niais subida escala de intelligencia do que os seus conterraiicos. exibião iiesta crença

alguns pornos de afllnidade com os ritos do Catholicismomo que e concernente a dou

trina das penas,e recompensas celestes.e que alguem tem ensergado como uma imitaçsio

dessa doutrina pelos Indígenas; ligurando-se-lhes no firmamento um lugar de predes

Õfllillfltiífl, cheio de gloria, e perennemente slumiado pelo sol, persuadeiii-se que a

elles são destinados os espiritos que na terra animàrño corpos, que exercerzio constan

temente actos de valor, generosidade e obediencia aos dictames dos pajés; ao rnesmo

passo que são dalli excluídos, e tractados como réprobos os que tiveráo vida ignomi

niosa por covardes nos combates, e refractarios 'ao sacerdocio desses formidaveis

rmpostores (2).

_ Nas crencas religiosas dos Tupis, a quem, segundo os historiadores do terllpm 0150

Justamente o título de nação patriarcha, por terem sido prozrenitas della todas as tri‹

bus, que na região media do Brasil figurãirño no tempo da intrusão dos seus coiiquis

000m1. era interaalada com bons fundamentos a da subsistencia do principio vital do

homem, subsequentemente ao anniquilamento deste. 'Iinhão como certo, esta riação e

IS tfíblltnque trazião dellaa sua origem,que era concedida aos mortos uma vida futura,

sendo Iadeada da gozos,e prazeres para ojusto, quc-,euinpriiido os preceitos de Tupa,

havízzio superado com resignacime constancia as jvicissitudes da precedente; e de an

gustias e alllicções,para os quiƒvivendo torpemente forao lieis seguidores das dwlríllfls

de lllllflllgfl- A vida remuneradora dos justos em passada em localidades encantiidoras.

que se afiguraväo no reverso das Montanhas azues, que vião a urna distancia (-3); onde

se banqueteavão profusamente em coinpanhie dos seus inaiores, e desfruetavao prazeres

aensuaes ú guisa do paraiso promettido aos sectarios de Mahoinet; mas, os espiritos

¡flfifilãrv pusiliiaimes erão proseriptos deste lugar, coino aiiatheinatisados. e votados a

miseria e privaçõeaerravão por desertos estereis, e se acolliião aos covis das feras (t).

OsGuayGurús, que tem adoptado a vida vagabunda como as tribus uouiades da Asia,

e que ein bandos a cavallo cruzño constantemente as dilatadas cainpinas do alto Para

guay, põem ii cabeceira da sepultura dos seus inortos, não so as uielhores armas que

usarão durante a vida, como o seu eavallo de batallia, que e logo morto (5).

05 Camafians. não negando eointudo a subsequente vida dos que morrcin entre elles.

acrcditão na Metempsieose; e assim os espiritos. logo que deixão os antigos corpos,

pass-so a occupar outros analogos a sua iiidole e habitos priiniiivos. Se em sua primeira

vida mostravão-se benerolos, placidos, e licis, tomão os corpos das aves e quadrupedes

que tenhão ldenticas condições; mas, se forao malignose iiialfeitores, e por isso abo

minados.c perseguidos pelos seus conterraueos, transniigraio para os corpos de aniinaes

ferozes, e, guiados pelo rancor antigo, na sua nova vida só cogitao em vingar-se dos

que na anterior os nialtratárâo (6). _

Os Botocudos, que muito antes de terem cominunicação com os brancos crião que

as almas dos seus mortos, voltando a terra. endarião perpetuamenti- eni redor das se

pulturas que receberão os seus corpos, e por isso tinhão o cuidado de conservar liinpo

e ornado de llores e pennas o circuito do lugar onde ellas se abrião, e de ¡llumíllil-lfl

(t) Sampaio.

(2) Sam aio. _

(3) Ha ns fundamentos para suppôr-se que as montanhas azues, que os Indígenas Vläo

Il? lorilgemrão uma parte da serra geral, que percorre a vasta extensão da costa fiUSlfdl dO

rasi .

(il Beauchamp, F. Denis, Gavel, IYOrbignv.

là! A. R. _l-`ei'rteii'a.

iti) Nouwied.
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vida feridos, despedaçarlos , ou de qualquer maneira que acabarão

liesta.

No entanto Simao de Vasooncellosconhocedor profundo das musas do lira

sil. sobre este ussiiinpto, conta. qiie supposto que claramente por coniinum

 

durante a iioite ( l E; depois que, mostrando-se menos ferozes, consentirão a aproxima

çio ilos brancos. persuadein-se que essas alunas v.io logo gozar da presença do ul. ni-.ni

que este as olfeiida com o .seu calor, por virtude de preservativos. que a lzia. sua dri

dade favoritaJhes ministra ao deixarem seus corpos. Considerio-iias alli ao nbrill" *[0

todas as rivaçoes e vicissitudes du terra. c garantidas fortemente contra osaconiiiietti

nicntos os seus inimigos (2).

Os Xuiiiiinas, einliin, vivendo convencidos.que no corpo humano a alma residia na

medula dos ossos, queiniavio os ilos seus iiiaiores: e por uma especie de deferencian:

dedicaçio a estes. querendo ao mesmo tempo que a alma se abriirasse nelles. bebi-lo

eni grandes festina o residuo dos ossos, de envolta com Iiquidoseinbriagantes (3).

Coiiiquaiito se discriminasse nas tribus aborixeiies inais subida, e determinada a

crença da iiiiuiortalidadc da ziliiiindo que os seus doiznias religiosos; por isso que a

idéa deploravel do seu aiiniqiiil iineiito dcvc de ser repugiiaiitc. e iiiexequivel iiicsillo

aos que vivem na ultima escala do racionalismo; por isso que, por innis iiiiseravel. o

degradante que seja nesta vida a existencia do hniiiciii izivilisatlo. wII-*Ulfl-Sl? c(WI 0" -

pirque é doce o viver. o a futura condição Ilie allicia o ¡iensameiito de que terniinariio

os seus iiiales, e conieçnra para cllc. quando não a existencia :le gozos e felicidades.

ao iiieiios um estado sobre o qual não pew o iiiipcrio das pairoes, o poder das vicis

situdes terrestres. Todavia. deste instincto, que sz» pode boni qiialiliciir como iiinato

no hoiiiciii, deste seiitiineiiio que se divisa da intinia consciencia da su:i propria

dignidade (à), eríio dcstitnidas algumas tribus, posto que em pequeno nuniero. que,

não dando manifestação alguma de que tivessem a mais leve appreheiisão da vida

futura. podião ser bem caractcriaadas como ii'.iiii estudo de completo idiotisino. ou

delioiencia iiieiitzil. se lhes faltasse a acção das faculdades physicus ,como lhes faltava

a iiitelligeiicia. Consideravríii u morte como a total extincçaio da existencia physica a

nioriil; ern-llics o viver som esta transição coiisoladnra. que anima o iiifeliz a suppor

tar rcaigiiado as adversidades do mundo; tiiihíio quasi identico condição i'i que alle

goricaiiieiite so pode coniprehender da inscripçzio que o Epico ltaliziiio lançou tão

apropriadamente nos uinbraos do iiiferiio :

Lasciate ogni speranza, voi clfentrate.

mare.

. Não era sem significação religiosa a credulidade de algumas trilius iiidizeaas para

com o sacerdoriii dos seus pajès, ou adeviiihiis. que. prevalecendo-se das susi-.cptibilh

dades, ou sinipleza dc tal gciite. exercião sobre sua vontade, mediante enganos r illii

iões, um absoluto doiiiinio, e trio illiiiiitoilo` que a sujeitavãu a todos as condições

huinilhantes. ea uma especie de pupillageiii tiío restricta, que a reduziiío a autoniatos

¡iiovidos por iapriclio estranho (5). 0 rude predomínio destes inipostorcs era exeriiido

coiquntuineiite sobre a crença religiosa, sobre as coiiveiiieiicias tcniporaca, e sobre a

aalubridade individual da tribu aque pertenizizio; e prescindindo das outras attribuí

Ções. como alheias do iissuinpto dc que me occupo, cuiiiprr-iiie só encara-los na quu

lidade de niinistros da religião adoptada pela respectiva tribu.

O paje, arrogando-sc a prerogativa de unico iiiediaiieiro entre a divindade e a tribu

que lhe cru subjeita, e de interprete de suas vontades mysteriosas, exercia nella urna

autoridade religiosa tão absoluta; iiiculcada do grande prestígio, que iiiipuiilia terror

e espanto. sempre que se pronunciava com esse attributo. Os seus preceitos, que simu

lava procedereni da vontade divina. devião ser cumpridos sem hesitaçãii ou dcteiiçzi,

quer inlligisseiii pena de morte. quer contivesseiii declaração de guerra contra alguma

_(l) Ifürbigiiy. (h Giriranis illuuiinio tambem as senulturas de seus filhos mortos na infan

cia; chorão. e exprimem algumas phrases sentidas sobre as dos adultos.

(i) Saint-llilaire.

t3) Accioli. _

((55 Iirliis slentiment, resulting from a secret conseiousnes o! its own dignitym-uoiieirrsox.

, uyna .

37
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não conhecem deidade alguma. tem comtudo os Indios nns confusos vem

tigitvs de uma Excellencia superioná que chnmão Tupáílhe desta mnslraio,

que dependem; pela qual razão tem grande mudo dos trovões e relampagos,

porque,dizem. são efleitos deste Tupa' superior; e por isso chamâo ao tro

 

outra tribu, que não estarão nns boas Iraças do formidavol mandatario. O fanatismo

religioso tambem preponderava terrivelmente sobre povos incultos, que viviiio sem

anibiçäo, quo erio estranhos a casas paixões ignobeis, que parecem collocar-se a par

do ilesenvolvirnento intellectual. Esse fanatismo, que abusivamelite,envolvendo-se

com o manto da religião do Crucllicado, era sempre disposto a lançar mio das paixões

as mais veheiiientes; que fo: a Godfredo e aos Cruzados travarøm da espada dos mm

batcs,e dilÍundirem a desoiaçime a morte nos campos da Palestina, contra povos que

poasuiime acatavíoo sepulcro do Filho de bens ; que inspirou o plano, e fez por em

execução o brutal,e horrivel massacre dos infelizes Hugnotesnio deploravel dia de S.

Bartholomeu; que armou do punhal dos assassinos as mios regieidaa de Jacques Cle

rnent. Ravalllac eDamien; ue guiou a Malagrida nn infernal trama contra um Llo

narcha Portugues: o fatan smo, senhores` que por aeculos conservou em acção oa

instrumentos da tortura,c accesas as fogueiras da Inquisiçio, tambem no Novo Mundo,

e.entre os seus lnlseros lndigenasmcbou pabulo em que oevasse sua fome atroz e devo

radora; e se na destruição do im crio dos Incas ainda forio lançados os seus raios

exterminadores pela mão infensa e um Vicente Valverde, digno einissario na Ame

rica dos seus mais emphnticos confrades na Eurnpamastribus do Brasil tinha os pajés

por seus fieis representantes, praticando siniiles tão perfeitos, que fazem por um

vnomento duvidar da incommuiiicabilidade dos dous mundos antes da descoberta do

novo.

Estes preconisadores das vontades reconditas da divindade tinhão tio descornmunal

ascendeneia sobre os animos dos selvngeimque os admittiäo, que, de brutaes e ferozes

que estes erão, tornavitrse doceis,e submissos a seus mandatos eapciosos, se, llaatellldt!

o temível maracii. o agitavio de modo s denunciar o despeito dadivlndade, que outro

não era senão o proprio dos seus ministros, provocado por procedimento que não

estivesse em harmonia com os seus iiitert-sscs (t). A nação Tupi e a Tupinambá, que

della descendeu, fuiio-se mais nntaveis pela humiliação com que se aviltavio em

presença dos seus pajés, e pela ontualidade com que cumprião os seua irrevogaveia

preceitos (2). Algumas tribus o Amazonas sublimavão tanto a sua credulidade por

estes.que se dizião executores de tnondatos divinos, que. venerando-oa estultameiita

durante a vida, depois de mortos, rendiso adorações aos seus ossos, que os tinhão

em born arrecado (3).

0 sol e a lua, que constiuem a divindade dos Puris. Coroados e Carapos. descen

dentes da Iinhagem doa bravos Tamoyos, tem tambem o seu cortejo dos pajés, que.

além de outras attribuiçõcs, se intromettem nas diacordias daquelles dous astros a

respeito da disputada precodcncia que. ao conceito dessas trthus. um presume ter

sobre o outro. A principal funeçäo do aeu aacerdocio e lançar eseonjuros e vocifero‹

ções aquelle dos astros. que se eclipsa ou fica enublado, por se peraoadirem quceo

medo que lhe fa: tomar esse aspecto (s).

(ll Santa Rita Durão é de parecer,no seu Cararattríqque os selvagem do Brasil têm

expressa noção de Deoa na palavra Tupd:

Bom ministro yesponde) do piedoso

Excciso grão upá, que o coo modera,

Não me seus novo, não: que tive o gozo

De ouvir-te em sonhøjá; quem ver podera I

Sc a imagem tens, que o somno fabuloso

Ha muito, que de ii na meme gera 1

Serás, tiie-se, (e na barbao vai tocando)

Homem com barbas, branco, e tenerando.

ltl P. Denis.

3) Beauchamp. F. Denis.

.31 Beauchnmp.

._¡, Spix e Martins.
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vão Tupaçunungaque quer dizenestrondo feito pela Excellencia superior;

e ao relainpago cliainão. Tupá-berabø. resplenilor feito pela mesma.

Os mesmos vestígios tem elles da imznortêilidade da alma, e da outra

vida; porque tem para si. que os varões esforçadosqiie nesta vida mata

rão na guerra. e comerño muitos dos inimigos; e da mesma maneira as

mulheres. que foi-ão tão ditosas. que :ajudarão a cosê-los. essa-los e come

los ; depois que morrem se zijuiitão em certas vallas, aque chainão campos

alegres: e que alli fazem grandes banquetes, cantos e danças. Porém os

que forão coliardes, e que em viola não obrarão façanhas, vão á pecar com

certos maos espiritos. a que chamão Anliangár.

criança nes ssriiuros nALicNos (1).

Os Indios crèm na existencia de espiritos malignos, e é tanto o medo que

elles têm desses entes- inalelicosqiie morrem ás vezes só em pensar. Dão

lhes diversos nomes, conforme a influencia que suppõem exercerem:

chamão Curupira aos espiritos, que tem acção sobre os pensamentos;

 

Louvores a Tapá, que emtim chegaste;

Que o caminho me ensinas, donde eleio

Buscar logo o Grão Deos, que mämniiiicia stes,

Que drsde a Infancia com ardor desejo :

Nunca soube, assim é, quanto coutaste ;

ltlas irão sei. anno o que ouço, e quasi vejo

Sentia. como em sombra mal formada;

Nãoqtie o cresce ainda assini. mas por mada.

Vendo desse tlniversfi a rnele iinm ensa.

Sem- si-r de ainda maior cntetidinieii to

Fabricada a não cri : que elle o dispensa,

'l`ciu. rege e tçuartlajiifere o pensaiueiitti:

(jm: rrpiigtia ii creatnra estar suspensa,

Sem ultimo tim ter notava auento:

E este ente. que fez-me um Deos segundo,

E' 0 grão Tupd. fàibricador do mundo.

t t) O hr. Alexandre Rodrigues FerreiraJallando da superstição entre os Indios,diz.que ella

tem um mando superior na maior parte dos pensamentos. edas obras dos Gentios, não se

pode asseverar tão decididamente. como tenho ouvido, que elles nem pensão. nem obrão

cousa alguma, que lhes não seja suggerida pelo dem‹.›n_io_` Us missionarios. que tem sido entre

nos as pessoas encarregadas de espreitar as suas opiniões. e praticas religiosas, desconhãii

de tudo quanto os vem faltar, e obrar, principalmente se, entre os seus um e costumes, la

cliegão a descobrir algum. que se lhes representa ser da sua maior veneração. Se se iuclinâo

a desconliar, ja digo, em tudo quanto obrão os tieutios, não vêm senão obras do demon io : se

a mncilizil-os com o tlhristianisniti. passão de um aoutro extremo: porque dläde Ml" "R5

attrihueni ideas, ue elles sim são tão capazes de as ad uirir, como os outros hoineos, ri-in

qio- aiiida as não tem. l-`. daqui procede estarem alguns os ditos missionariosaiescobrini o, em

iiiuitas act-.ries dos Geutios, hein profundos vestígios dos mis sublimes mysterios, interpre

iittttlti. a seu geito, certas expressões, e cetemonias. que elles não entendem, e transformando

tudo quanto vem, do que verdadeiramente e, parati que se lhes representa ser. E' certo ue

entre os diversos principios da religiãmqiie a uns delles professâo, um delles e o de susten -

rem, que ha Deuses. autores dos oiales,qtie a igem a' especie' humana. A estes representão os

tientitis debaixo de formas as mais horrendas; e todo o culto,que lhes dào,o dirigem ao lim de

applai-arein a colcra destas terríveis lfivindndes. Crèmmomo os Antropomorphitas, uu os

seus Deostis teui forum liumaaa, porem coin uma natureza superior u do lioiiit-tn ; t-,sti ire as
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.lurupury ou Anhangá (t) aos demonios, (espiritos mãos) ou diabos ;'

Mucarhera. aos espiritos doscaniinhiis; Moraguigana ou Taguaigba, aos

espiritos ou ailiuas. que amiuncião n' morte.

Apezar do medo immenso,que a crença nelles produz, não lhes cousa

grzio culto, c nem tão pouco lazem a alguma creatura ou idolo. e, liinitáo

se, para os abrandar como preanniincios da morte á olfereoer-llies presentes

entiados ein páos enfincados no cluio.

DOI FEITICEIROS.

Ha entre os Indios feiticeirosagoureiros e l›ruxos,a que cliainão Payés,

ou (Iuraybas, os quaes, segundo refere o Jesuita Siinào de Vasconcellos,

com falsas appareiicias os eiiganão, embruxando-os a cada passo. Os

Tapuyasmeste particular,são os peiores; porque, além de não conhecerem

lleoscrem invisivelmeiite no diabo, revestido na forma de uns iiiosquitos,`

sapos, ratos, e outros animaes nojentos. Os leiticeiros, agouriziros e cura

dores, saio entre elles as pessoas mais estimadas, e llies dão toda a vene-.

ração ; e o que dizem para com eiles,é infallivel. Preferem os seus oraculos,

advinhaiido os futuros.e de um modo vario e ridiculo; couio,por exemplo."

pegão de uma cabaça á modo de cabeça humana fiiigida, rom cabellos,

orelhas. nariz, olhos e bora, posta sobre uma frecha, e quando querem

proferir os seus oraculos, ileitão-Ilicdeiitro folhas seccas de tabaco e fogo,

para nrderein, e do fumo,qiie siihe pelos olhos, veutas, e boca da iingida

cabeça ,recebem os feiticeiros toda a qiiantidade,qiie os possa tonteane como

que tomados do vinho fazem vizageus e cereinoiiiiis, como se estejiio inde

inoiiiiihados: dizem aos outros o que lhes vem á cabeça. e tudo o que

dizennemquanto dura aqnelle desatino. crêm os Indios firmemente, como

se fora entre os christãos revelações divinas. A' uns vaticinão mortes, á

outros desgraçasai outros felícidadcse todos estes prezmnunciossãii recebi

dos como verdadeiros e certos. Simão de Vasconcellos conta, que ouvio

 

qualidades e operações destes Deuses, imaginãn fabulas as mais absurdas, e incolierentes, que

se podem imaginar. lllas estes mesmos, nenhuma forma tem de culto publico: não erigem

templos ein honra das suas Divindades : não têm ministros täpecialrriente consagrados no seu

serviço ; porque os Pages, que são os seus feiticeiros, e sacerdotes, tambem são os medicos, os

phitosopbos,_ e os estadistas de cada tribo. 0 enthusiasnio suppre a sciencia do feiticeiro: os

Gentios, faceis em crer tudmquanto llies parece maravilhosmpelo temor em que os põe os seus

sacerdotesysç dispõe a estarem pelo que lhes elles dizem: explicào-lhes os sonhos, observào os

presagios, e intiinão-llies as attenções ao canto, e ao voo das aves, e aos gritos dos outros ani

maes. Todas estas circumstâincias (lhes adverte), que são prognosticos do_l'utiiro, e se alguma

dellas pronuncia. que lhes é desfavoravel, não se executa o que estava deliberado.

(t) Guprva enião,qiie aos mais sc sidiaiitava,

Vendo das armas o inedontio vulto,

lnoerto do que vc, suspenso estava.

Nem mais se lenibra do inimigo iiisulto;

Algum dos Anhangá: imaginava,

Que dentro ao grão fantasma vinha occulto,

E, á vista do espectaculo esiupendo, ,

" ' ` ` Caliio por terra o iiiisero treineudo. Durdo Catamarã.
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dizer que tttn troâsode soldados Portuguezes, que tinha partido. em rom

pattltia de grande quantidade de ludiosjt fazer guerra tto sertão, foi teste

munha presencial, do que fez um feiticeiro.

Estando a tropa Portogueza em duvida se rleveria, ou não acommettar

logo. um formidavel exercito de lttdios inimigos, que se achava entrin

cheiradtt em mui boa posição, um Indio feiticeiro,qtte com os Portuguezes

vinltmgztrantio o bom exito da acção com a derrota dos inimigos,e matança

delles, e para o que salte á um terreiro fronteiro ao inimigo,e littcando na

terra duas forqttilltas, amarrou fortemente sobre ellas uma clara ou massa

de jtáo, a que 'chamão Tanyapema, toda galanteada de pennas de variadas

cores. lsto feitoxhamou a muitos dos seus.para que dançassem,e cantassem

ao redor da clava; e atcaltadas as suas danças, e cantosconteçott o feiticeiro

as suas por si só, ao redor da mesma clavaaccrescentando á dançam canto

ridículas ceremonias, momos e esgares. Feito isto, chegando-se á clava.

dtsse,por entre dentesuwrtas palavras mal pronunciadas, que se não enten

derão: e logo em seguidmsojtrando tres vezes sobre a clava, de repente se

soltou, e t-ahio fóra das forquilhas. e foi voando pelos ares, com

grande admiração dos Portuguezes, que,attciosos de ver o Íim, não se afas

tárão de lugar. Dahi a pouco, virão todos vir a mesma clava, voando pelos

ares. pelo tnestutt tnminho, e á vista de todos. e por-sc no mesmo lugar

sobre as mesmas forqttilhas; porém com differeuça, porque vinha toda

ensangttenlada, e estilando sangue, como se tivesse vindo de grande

ntalança.

0 feiticeiro. em presença do que praticava, disse,aos Portuguezes admi

tados, que podião acommetter com segurança aos inimigos, por ser aquillo,

que presenciavão, osignal certissimo da feliz victoria; o que :icon-_

teceu.

Entre os Indios, em qualquer lugar que apparece um feiticeiro, fazem-I

lhes grandes festas, danças e bailes, como ao que trás comsigo espirito

puro.

ouALtnAut-:s Narututas nos tantos (t).

Como a sua vida selvagem e errante os eolloca em muitosapttros,são os

Indios muito agudos dos senttdos,e por isso, vém,eouvem com muita faci

 

(1) Na Chronica manttscripta da Companhia de Jesus,da missão do Maranhão,rscripta›

pelo Padre ttoutingos de Araujo em 1720, que existe em nosso poder. no cap. 12. fal

lando do gcnio, engenho, e costumes dos Indios do estado do Maranhão, diz : que des

httmattos .são tnoitas vezes os juízos humanos. mas mttlto menos para temor que os

juízos Dirinosl Porque, se estes juízos humanos primeiro se julgastnem a sl corn consi

deração. e exame profundo, sobre sl desoarregarião toda a deshumanldarle, e com os

otttrtts. toda a ltumanidade dispt-nsarlão. Quem ha que nio entenda bem. se o quer

entender, que todas aquellas feições, e perfeições. que todas aquellas partes. e partktaa

todas. que em si logra, estlmag reconhece um toda a Itoa ordem da ttatttreza, da graça

e da gloria tambem; qm-,tn Ita,‹ligo,qtu-. não entenda que todas ellas .são de Iteos? c que

tudo o que em sl acha tutti feru, tttui bruto, prssiuto, e sobrcntodotorjte, quem ha que
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lidmle, epodctn ir para toda a parte com segurança. porque se governão

 

não reconheça. que e seu, se quer entender. ou reconhecer 7 Por Isso digo uma vez. e

outra vez-Que denlttunâmos são muitas vezes os juízos lttttitattm ! mm muito nienos

para temer. qtte os Uirinos; porque, apresentando um attcião tttuito atutorisado, uttta

mulher atlnlteta, ao primeiro .thsolttto Suprt-tnop- tmirersaljttiz, este, inclinado para

a terra. na terra est-.ruvia-Oh juizos de tiros tão Íormidaveis !

Quem Itariri de cuidar, que se ltavla de tnrtter em tjnrâstão, e juizo. se os Indios

Occideutat-s erão lcouietts. depois de tatttas. e tão largas experiencias. esnliicietites

provas em quasi toda a zttttt-ritza f' Em questão se tnettett, e foi a questão e. cotttroversia.

qtte dentais sal, lur. e ponderação saltio. cttt toda a carreira dos meculos. se se lormão

as devidas, justas reflcxões. Tractou-se esta cotttrorersia perante Paulo Ill e Carlos V,

m anno de i5tt0. on tto seculo XV de Cliristo. .as partes contendentes erão rijas : os

printeiros documentos. allezâtçõesm tnomeutos da razãrneião poderosos, mas sem razão

‹lc momento pela parte trt-cativa. Dizia ‹-sta.que os Indios da Atuerica não erão ltemeus,

que erão incapazes da titulos sacrameutos. das mais bettcãos, e gracas da igreja de Deus.

tioutão .-\ntonio de Herrerama Historia Geral dos Indios. onde diz,no liv. 2°,cap. t5.

M. 56. que matutadris de el-rei de Ilf-spenlta ã Ilespattiola, os mui reverendos e. mtti

ptoú religiosos de S. .lerouyttim para curarem dos indios no espiritual, e temporal.

ltaridas bastantes experiencias ttaquella parte da America, cottltectërão, e dlsserão na

Hcspatiiia I-Ittropétt, que os ditos Índios, pela sua grosscria, ferocidatle. e falta de me

tnorimera um pouco a proposito para receber a fé, se se tleixassem a seu arbítrio,

separados do dominio, e governo tios Hespattltties, porque sóprecisantente. por serem

perstsiditlos a ouvir. e aceitar a doutrina cltriotãa. e os costumes .wctaes e civis. (união

paira os ntoutesu: se escoudião pelas covas. de modo que muitos varoes religiosos, jttl

trarão que os Indios não erão ltomens verdadeiros, nem capazes da eucltaristia. c de

outros mystr-rios da verdadeira religião. lslo dizião aquelles tnissiottaritts relittiosos de

Jeronynro, refere Herrera no lugar citado, e no liv. 8°, cap. to. pagar 312 e 313,

da ltecad-t âkdiz o tnesmo historiador, que. farão do muito parecer outros varões mui

reliniosos de meus Padres a. Francisco e b. Domingos, e que. entre elles.l~`r. 'fltontaz

de Ortiznto supremo cotist-llto das Indias,a que presidia naqnelle tt-tttpo o Illnt. D. Fr.
Garcia de Loaila. Ílliitpo Uxotit-ttsc. allirmotuqtte os ditos Indios cotuião gettte, e gosta

vão de carne humana; que erão mais que todas as noções dados ao peceado nefando;

que de nenhum modo discernião entre justo e injttstow qu-t.,setn pejo algurngá niatteira

de bestas. andavão vagabuttdos de tttn lugar para otttro; que cm nada estiniavão

matar a otttro, ou tttatar-se a si; que crão lteliados. ígttoratttes, preguiçosos, ímpios.

sem algum bom respeito. instaveis, movediços. incapazes da religião christãa; que

crão sohrt-modo tnctttlrosos. e tão sordidos.e sem policitnqtut comião piolhos. ziranltas.

e bichos semelhantes; que erão infieis, ingratos. supcrsticiosos; que se lirarão os ca

belloo ths Itarbas; que pintarão, on entorpcciãti as caras, e corpos de varios modos;

que deixarão o‹ tnoributidos, ainda que mtti parentes, nos campos. ein um extremo

desamparo c solidão; e que finalmente nenhuma otttra gcttte, ou ttação. creou Iteos de

tantos vícios. e tão distantes do bem, e igualdade das regra» ltuntanas. e politicas.

lsto,e outras cousas da tnestna condição, conta Antonio de llerrcranta II istoria Geral

das Indios.

0 mui douto Padre Joseph da (Iosta. Jesuita. mui empenhado patrão dos Indios diz

ainda assint no liv. l" de natura nom' orbímcap. ullim., qucos Indios geralmente. por

muito tempo não tiverãrt principesmettt republica certa, ordenada, tuas que habita vão

utistttrâtda. e confusamenttf; e que. não tinltão otttros costumes, mais que os que lltc

dictatàt e persuadia seu furor. e appetite. l-l' pouco porém tudo acima referido. chegá

rão a fazer lirme. e absoluto juizo os primeiros descobridores, e povoadores l-lttropcos

da .tntcrica Septentriottal, que os Indios não erão raciottaes ;. que podia toma-tomara

st' qualquer que os ltottvcsse.e servir-se tlelles, como de. tzautellos, carallos. e Imis. feri‹

los. c tiram-los sem ínjuria. sent ticccznl-t. e sem obrigação de restituição. E assitir o

começarão a praticar, caltiudo a execução deste juiso tao barbara (pcrdoetn-tuc os
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pela marcha do solulttrante o dia , e pela: eslrellasule noite.'0s Indios tem

 

ttetthores Ettropèos, e não, não me perdoem. se qnizerem pesar em justa balança juizo

tão execrattdo) na Hespaniola, c tlepois se foi estendendo. e propagando por todo o

reino do Mexico, e por toda a nova iiespattha. de modoqne chegarão os senhores

Ilespanitoett a sustentar seus cães cont rarue de Indios, que para isso matavão . Nu

mes-tua Illta llespanitóla, ou Hespaniola. ttsavao seus tomadores de Indios, como de.

brutos de servico, tendo muito tempo por setts. os que podiãtt apanhar como feras do

mato. e do campo. Iiouvo tetnpo, em Mexico, depois dos desmirrititxes. e povoadores

Europeus, ettt que os indios. tlesespemdos rlaqtteiie tão ettecrattdo juizo. execueãoe

praxe nos Ettrotteos. se matavão a si mesmos com peçonlta, ou se t-.ntorcavão ttutliteres

e maridos; afogando tambem os seus filhos antes de nascerem. pata não citegatem a

experimentai- tempus. wbre tão fataes. tão calamttosos, sobre estas desventuras dos

pobres Iudioânpor serem julgados brutos. e foras dos Erteopêm. não ›ó dos ignorantes,

mas dos lctradtts; tambem pode-se ler l-'r. Agostinho d'Ariia. na sua (Jhroniut da pro

viucia do Aiesic‹›,‹cap.33.fois.t00. Pedro Martgnüecada i'.l'edroZieza,totn.2°.usp.2h.

Oveto lih. 2". cap. 6°. Antonio de Herrera, em muitas partesda sua Historia Geral das

Iutliasw Padre Simão de Vttsconcellotnua sua Chronicaze depois de muitos otttm-.o mui

erudito desembargador D. João de Solorzanofle Jure ludiorunt. lib. 2" mu. 7'.

'Tanta gettte. e boa. levou apóz si esta parte negativa da cotttroversia, que negava

serem homens os Indios. e aflirma serem feras, e brutos; seguindo a parte oppofott

pessoasøobre mui graves. mui atttorisadas, que ailirmnãtt serem itomeus, nem ttlsso

tiultão duvida alguma. Veio emfirn a tractar-se com calor a tai controversia perante

Carlos V. e por duas testa: coroadas. e com mitra: tuna o Bispo de Itttriens, e outrn

um Bispo Citiapa, não então, mas depois.chamado Fr. Barthoiomeu de Las Casas, sus

tentando este com etniuente e indisputarel vigor, que os Indios são homens capazes da

religião cittistãanetc. Eooutro Blspmqtte não; porque de todos ou Indiosnqtte vioaté o

tempo daqueila disputa diante do Imperador. erão todos sobre modo barbaros. e por

natureza servos. Desta disputa ,entre utes dous vatvies insignegperante Carlos V, pode

so ler João Iiottero.t'n relat. att-Limpe líb. Ziflleronytno Bonzoin historia indiannn.

lili. lflcap. 17.923. 78. Cont Antoliode Herrerama Historia Geral das lrtdiaglleca

da '2'. liliV ill. cap. 3° e h". e 'otrtrom E que faria Carlo» V, ouvindo pessoas tão graves

disputar esta materia ? Bra homem de grãa testa muitas vezes coroada. e de peito mni

capaz. mui detido. e tntti pattsado. Porque a causa excedia seu fsro,por Importar a da

religião, ttão deu talho algum. Devolveu-se pois a cattsa dos Indios ao supremo tribu

nal de Paulo Ill,aottde pessoatnsobre mui piatnassaz eminentes; lrvárñoPor-nio haver

lugar para referir todas as relações tão fieis e ¡tra ves. como atuorisadas de tantos homens

zraud-:syque esta causa tractárão, como ztqueiie Santizuimo Padre; favor da verdade;

dos Indios; lançarei sómente aqui em Portuguez uma carta, que em latim escreveu

aquelle Papa sobre os pobres Indios. o lllm. Julião Garcez. primeiro llispu de Tlacasla,

religious da tão iiiustre familia de pregadores; o qual sendo hotnern de grande virtude,

eminente doutrina,e tnnitas It-travnandou muitos annos entre os Indios. pesando. era

minando. disceruindou- explorando nun capacidade. condição e habilidade em respeito

ä religião rhristãa principalmente. e lamentando tambem as injurias. oppressões e vio

Iencias. que dos Europeus patiecião os tão lastitnotos como iastimados Indios. Em Por

tuguez a estendo abaixmpara que a lea todo o mundo Lusitano. assim corno s póde

ler todo o Lltteraritt Latino Orbo no lugar que abaixo allegarei. No annmpois. de 1538,

escreveu este grão ittpo a Paulo llLcom muita verdade. e gravidade do engenho. cos

tumes e docilidade dos indios. da sua propensão e aproveitamento na fé catholica. Diz

assim na sua carta. traduzidaftel o pontualmente.

AO SANTISSIMO SENHOR 110580 PAULO IILPONTIFICE MAXIIO. FR. JULIAO GARCEZ, DA

ORDEM DOS PIIEGADORBS. PAIIEIIIO BISPO DE TLASCALA, IA NOVA HZSPANHA DAS

IIDIAS D0 CESAR CARLOS. S. S. D.

0 que tenho achado da gre-i ttovasinhênatzgregada a santa igreja. não serei frouxme

desacordado em vo-io declarar, bcatissimo Padre, para que ovosso espirito tenha prazer
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o tilfacto tão agudo, que até tlistittguem as tiilioretiças seruses. embora

._________-_-__-___-n_nnfl-__.

e jubilo na tão saudavel providencia do Senhor. E porque não é bem tleter-vtvs com

prologos impertinetttes a multidão de importantes negocios de lodo o unindo. que cout

vigilante prehettsiva providencia tractais. pego já da causa tjue vos atpreseuto. Não são

os meninos filhos dos Indios obs-doados. e pervicaztês contra a te. orthodosa, como são

-os Judeus e Maumetunos. Osdogmas christüomnão só os bebetn como agua, tuas os es

gotão tatnl›em com mais pressa e alegre promptitlão, aprendem a serie dos artigos da

fé. e tudo 0 mais a ella pertencente, que os ttussos lite eusiuão, do que os Iilhos tios

Hespanhoes. Crião-se estes meninos nos mosteiros. em tliversas classes. e aposentos,

escolas e doutrinas, dos mais ricos 300. Lt00, 500 z e ttssitn para diante por sua ordem,

segundo a grandeza dos lugares, e cidades. Não são t›s lilhos dos Indios clatnorosos.

bulhentos, liligiows. inquietos, tllscolos, inchados, ininriosos, antes são socegados,

timoratos. disciplinados, mui obodientes aos ntestres, com os cotnpaulteiros olliciosos;

nem ha nelles queixnmes. mentiras. affrontasz são emiint isentos de todos aqui-lies

vícios. de que abundão os meninos Europeus. São mui Iiberaes nos termos que cabem

naquella idade. Pouco ou nada vai em que dem a um. ott a muitos. porque o que se

deu a um se repartlo por todos com tnui boa vontade do que rerebett. São :admiram-t

mente temperados, nem comem, nem bebem tuulto: a disciplinas: tnozlestia é ttelles

quasi nativa; porque é para ver como procedem com ordem. ou os tuandent encami

nhar. ou assentar, ou em qualquer otttra accão. Alem do seu pãomão luis-cão com autfia

0llll'0 00H16. tendo cópia, além de suas fructas naturnes, das da Europa, cujas semen

tes em quantidade têm passado a America. .lá seu engenho. e tlocílltlade, sobre modo

INI* íldlfllffl. OII m tuaudent cantar. ler. escrever, pintar, ou esculpir; e tudo o mais

que pertence as artesliberates; c para os tnais rendimentos das otttras, mui pt-rspicazvs.

A destreza é singular, oentendimettto mui agudo. o quel eu attribtto á tnarnvilliosa

simplicidade, e patcimonia no conter, alem do temperamento e clemettria do clima.

Quando nostmsteiros se apartão para serem ensiuatlosmio se qnt-intão d»- cttttszt :tlgunta

ainda que os tractcm com iguuldademtt desigualdadtzott tnais severamente os castignettt.

ou os mande tarde para casa,ou lhes tlistrilttião,setttlo iguaes ou tlesigitaes oiliciouoti as

Ittiewlä. nenhum repugna, nenhum se enfada. nenhum contradiz u alvo da sagacitlatle,

e providencia tios pais, é que seus Iilhos sejão os melhor ensinados na religião christãa.

Aprendem com todo o primor o canto ecclesiasticti, ou seja orgúmico. ou gregoriano,

ou qualquer outro: de modo que não ha muita ttecessidatle ‹le catttores estrangeiros.

E` nellea tanta a prudeucimqtte nem ainda seus Iilhlnltos saltetn a-pttblico. sent as par

tes naturaes cobertas com o que chatnão Thomastili.

Agora diremosszontra aquelles, que achamos sentirem mal dos pobres Indios, refu

tando, e convencendo a sobrcmodo vãa opinião dos que os julgão incapazes,e que

devem ser lançados Íóra da igreja. Pregai o Evangelho (diz o Senhor) a toda a creatura

¡qucm crer etc. Plaino é, que Íalla dos ltouietts. e não dos brutos, tieuhttnta tzetue ex

ceptuando. nenhuma nação excluindo z porque ua rede evangelica os apostolos ltavião

de. pescar todo o genero de peixes; aos tjuâtes atttes tinha dito. I-In vos farei pescadores

dos ltometts- porque se diz elegerão os bons. e botárão Íóra os mãos- entende-se da

igreja lritunpltattte, e não da tnilitante. quando ntantlàra o Senhor apartar dos cabri

tos as ovelhas. ttottde,na pesca de S. Pedro, aires da paixão. rompião-se as redes pela

multidão de peixes. e as barquinhas quasi se ião ao fundo. tias tlepois da resurreitgãtt,

dia S. João, que. sendo tanto o peixe.a rede não se rompia ; porque lallava da pesca da

igreja triumpuante; pois muitos peixes enchem a rede tia igreja tnilitaute, ea rompenl

e sabem, ou por lterezias. ou por costumes depravadtys, os qnaes não entrarão nas

redes da igreja trinmphante. Donde da pescaulepois da resurreição do Senhor. não poz

numero determinado de peixe ; porque cottltcce o Senhor, os que são seita, dia o apos

tolo; e nestas redes muitos entrão. que hão tle sahir, mas naquella nenhum que ha de.

sahir entrará. Lutula .lrrusttlem Dominum (dizo Psalutista, quia Cott/'ortaait :eras

portnrum luarum: bettrlíxít /iliir luís in te. E para que não cuidassemos que ao

'cio irão sómente 153 almas de betnavettturatlos, mysticatnettte até diz, c 7 subindo

 



disfarçados os individuos. O modo constante de andarem nús, faz que não

 

de 1, e contando os que ficão, no meio salte o numero 153; porque os que ohservão'

os dez mandamentos, e os que ensinão o numero 7, ou septeuario nos Dons do Espi

rito Saulo entrarão; porque-Multi sunt vocati, pauci veio eIechZ-itestmpois, que

a nenhum fechetnos a porta, que S. João no Apocalipse vio á todos aberta, porque

aquelle que tem-clauem DaoüLqut' aperíLet nemo claudit; claudími rtento aperil

-só conhece 0 numero dos escolhidos para a eterna Bemaventurança. Não se deve

logo fechar a porta da igreja a algum que com fé mui livre, e mui espontanra pede o

baptismo, segundo Saulo Agostinho, Serm. 15 de ocrbis dposloli, citando a S. Cy

priano nesta materia. A ninguem logo deve retrahir deste negocio a falsa opinião da

quelles quejnstigados por diabolicas sugestões, aflirmão que estes Indios são incapazes

da religião christâa.

Esta voz é de Satanaz certamente, e do dem'ouio, que se doe por ser destruldo' o seu

culto,- e sahida itnpetuosamente da boca, e garganta de christãos excessivamente ava

rentos, dos quaes e tanta a cobiça, que querendo fartar a sua sede, pretendem e conten

dem que são bestas, ejumentos as crcaturas racionaes, feitas á iutagem de Deus. com

nenhum outro tim mais do que cessarem totalmente do cuidado, e providencia destas

pobres creaturas aquelles a quem se etttregome eucommendott o cuidado de suas almas,

eas não possão livrar da sobretnodo rabiosas mãos de sua cobiça, e lhes permittão

usar dellas a seu arbítrio. Porque quem liaverai de cottsciencia tão cauterisada, e de tão

desavergonltada testa, que se atreva a julgar incapazes da fé os que vuutos capacissi

mos das artes mechanicas, e aquelles que, reduzidos aos tnittisterios Europeus, os

experimentamos fieis e sagazes 'l

E se alguma vez sua Santidade, bratisslmo Padre,ouvir que algum homem religioso

edestc parecer, que os Indios são bestas, jutnentos,e incapazes da rz-ligião cltrlstãa,

ainda que pareça varão eminente em inteireza e dignidade, nem por isso lhe repute,

e de nesta causa alguma autoridade, antes assente bem. e se firme melhor, que o tal,

pouco ou nada trabalhou, e suou na conversão dos Indios. em aprender a sua littgua,

e pondere bem, que estudou mui pottco em investigar, e explorar os genios e íngenios

dos Indios; porque. os que nisto trabalharão com caridade cltristäa, entendem que

não lançãrão em vão sobre elles as redes da caridade: porém aquelles, que dados ai

solidão, ou da sua frouxidão em pedidos ninguem reduzirão com sua industria ao culto

de Christo : porque não possãtt ser culpados de que forão inuteis (o que é vicio da sua

negligencia) attribuem isso á fraqueza dos inlieis, edefettdem o seu eutorpccimento,

inercia e frouxidão, na falsa impostura da incapacidade ttos indios. Donde muito ntais

se accusão, quanto mais se excusão z pois commettetn maior culpa exeusattdo-se, que

é de que, excttsattdo-se, se pretendem livrar; porque summo damtto faz aos Indios,

sobremodo ntiscravcis, este genero de homens, que contra elles taes, e tão enormes

cousas aiiirmão :porque impedem, c dctrahem alguns missionarios religiosos, de que

camiuhem, e vão encaminhar para Dcos os pobres Iastimosos Indios; pelo que alguns

elos llespanltóes, que vão a fazer guerra, e conquistar os ditos Indios, lindos no juizo,

ou opinião, ou verdadeiramente sonho, e Iiugitttento destes, e de semelhantes douto

tes, não tem por peccado o delicto,o tlespreza-los, perde-los e mata-los. Donde consta,

que SatanazJnimigo atttigo do gettero ltuntatto, em anjo de lttz transligttratdo, achou

qtttzetttquanto dilata e impede a conversão, e baptismo de tantas ttaçües, conserva sua'

adoração e culto.

Dirci jti agora miudamttnte do ingenio destas nações, e destes ltometts, os quaes

vimos ltaterú dez annos, e eu em sua patria vivi, e os tractei e cottvvrsei, e por tanto

pude examinar, discutir, exploratze soudar seus costumes; e fazer attatomia de seu

genio. e inclinações, e testemunhar diante- de vós, beatissittto Padre (que sois na terra

Vigario de (Zht'isto)o que ouvi,e ttossas mãos tocárão,e a palptirãti destes lilltos da igreja

porqualtjuer meu ministerio-In verbo uita-refttri-ntlme conferindo em cada tutt del

les cada uma das ¡tartidas competentes, isto é. paribus pariu, que as ditas ttaçõvs dos

lttdios tem tnul bom uso da razão, catbega, e sentidos tntti inteiros. isto é oqttc ailirtnor

' 38
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slntão os rigores das estações,o por isso lhes é indillerenle cobrirem o cor

 

porque isto e o que achei, toquei e apalpei. nelles os dez annos referidos. E aflirmo

mais, pela mesma experlencimque os seus filhos,no vigor do espirito. e na vivacidade

dos sentidos mui agil, e destra em todo o genero de acção e de lntelligenciafiencem

com excesso os nossos meninos da Europa, filhos dos lšttropêos. De seus pais, e pro

genilores ouvi, que havia nelles ferocidade, e crueldade, lá muito além do modo hu

mano, porque ouvi, que erão alarves, que comião gente, que erão amigos de carne

humana. que erão crueis e sanguinolentos: mas quanto mais desliumanos, e crueis

forão. tanto maior holocausto. e mais aceito a Deos. se a Deos se convertem. Do qual

holocausto nós somos grão parte,se para com elles formos taes na palavra, no exem

plo, na obra, na lingua. quaes os queriamos ter para nós se cahissemos em tal caso,

e tal fortuna; trabalhamos nós em ganhar suas almas, pelas quaes Chrislo derramou

seu sangue. Nós lhes damos em rosto com a sua barbaridade, c idolatria, como se ti

vessemos melhores pais,qne elles.alé que S. Thiago apostolo lhes pregou, e os conver

teu á fé,de pessimos tornando-os optimus, donde com tanto explendor, brllhárão tan

tos e tão claros lomes de martyres. tloutores e virgens, que referi-los e numera-los

aqui demandaria longa escriptura sem necessidade. Quem duvida. que pelo tempo '

adiante haverá destes Indios muitos, em virtudes.mui illustres e mui santos ? Porven

tura a Sertorimqttando florescia em llespanlta, não lhe foi subministrada a Cerva, que

era tida e havida por Prophetisa 'l Eis ahi tuna Cerva. isto é. um animal bruto, que os

Hespanltóes tinhão por Pruphetisa. e adoravão por Divindade. Era tanta antigamente

a ferocitlade dos ilespanhoes. que Sillio Stalico, oriundo de Stalcia da Bélica, dil dos

seus antepassados este elogio illustre :

Pfodiga gem animi. el properare facíllima morte ;.

Ilamque ubt' transccnriít florentes oiribus annos,

Impalicm avi spcrncns venisse senectam,

E! [ati modus in destra est.

/lqnelle Viriato,que ilespanha tcvc. como testemunha Justino, capitão famoso (falls

do gemilismo da Europa, e especialmente da Hespanlia),I foi um pastor de gado. ede~

pois de recebida a santa lei. e religião christãa,com a fe ¡mssttititos em herança a ver

dadeira nobreza. tantos capitães, e geueraes os mais eminentes, que até lloma os esco

lheu para seus imperadores. e com a tal religião veio llespanha a crescer de modo,

que se venera no mundo naquella altura,que hoje vemos,ou ouvimos. Se pois a Hespa

nha. antes da pregação dos apostolos. tão inculta, täoz brava, e tão fechada com os

espinhos de tantos erros, depois assim no estado leigo, e seculancomo no fcclesiastico,

taes fructos hrotou, que ninguem dantes poderia crer, que havião de haver; porque

esta e a inndança da mão direita do excelso. concedão-me a mim, os que tanto dizem

contra estes pobres Indios, que por auxilio, favor, e patrocinio de Deos 0mnipotente,e

do Salvador Universal, coucedão-me que ka de ser admiravel o povo dos Indios nesse

novo mundo. Porvetitttra está abreviada a mão de Ileos, que não possa salvar, diz

lzaias. No tempo que Sertorio era imperador ou general dos Romanos em llespatitva

com uns homens tneios feras. já os mesmos Hespanhóes sabião as letras gregas e lati

nas, subjugados por estas nações. E' verdade, todavia.que se llespanha tivesse conheci

do. e pesado suas forças, nunca se submetteria ao jugo Romano de Trogo. Logo já os

llespanltóes tlnlião já aprendido letras, nem menos sabião a sua lingua (nos llomanos)

eainrla erão meios harbaros. Que maravilhmpois, que se estes miseraveisinlios Indios,

vivendo na ultima margem do mundo,sem algum commerciode homens cultos, sem

até hoje saberem letras algumas, parecessem bestas. e que fossem elles mesmos asnos

de dous pés, carregando tudo em casa, e no campo, por não terem animal algum de

carga, nem noticia de outros homens. sem culto. sem sustento, sem vestido. e sem

outros ornamentos da vida humana, sem commercio de letras, sem uso de carruagens

e navios, que maravilha é que os pobrezinhos Indios fossem incultos. e quasi barba

sos, se os llespatibóeàmos tempos atras,forão incultos e barbaros, tendo o tudo jêi dito?



-299

po. São mui fortes nas marchas, e andão quasi sempre correndo.

 

Porque havemos desesperar dos Indios. se de nós não desesperárão os nossos 'I E se

naquellas regiões de iiespauha sahirão varões tão eminentes in utroque hominc. Eua

sic benedicetur hommqui lime: dominam, diz o Psalmista. E segue-se. Et videos

filior ƒíliorum, que são os homens do novo mundo, os quaes, convertidos, podem ser

que em fé e virtudes venhão a vencer aos mesmos. pelos quaes forão convertidos á fo.

E por/que disse, que elles não tinhão totalmente .aprendido letras, quero-me retratar

agora; porque pintavão, não escrcvião, e por isso não iisavão de letras, mas de ima

gens,se querião significar alguma cousa memoravcl aos ausentes, ou pelo lugar, ou pelo

tempo : 0 que inslnúa Lucano tambeuLpor estas palavras:

Phanices primi fama u' credimus aan'

Mansuram rudibus uocem signare /ígurit :

Nondam flumineas Memphí: conlexere biblos

Nooerat et saxi: tántum oolacresque [craque

Scalpta que :ervabant magicas animalía línguas.

Agoraé tão tcliz o engenho destes indios (fallo dos pequenos seus filitlnhos) que

escrevem a lingua latina. e Hespanhoia com maior elogaticimqtte os meninos Europeus;

e sabem, e fat-tão o latim, não menos que os nossos, aquclles que o estudárão. No que

pertence ao Sacramento da Penitencia (com ser n coufissão tão diflicttltosa, muito espe

cialmente as plantas novas da igreja, e em que mais lugar tem a fé por se descobrirem

ao confessor os segredos do coração, e se manifestarem os casos, e miserias humanas.

(kinfrssão-se estes indios com não menor clareza e verdade, (por não dizer com maior

propensão) que os que ttascerão christãos, folgão de se confessar muitas vezes: antes,

quando se confessárão com menos distincção e clareza, ou se menos os entendeu o

confessor, nenhum pejo, ou duvida tom de repetir, e confessar tudo outra vez mui

exactamente com simplicidade columbitia : de modo que o cottfessar-se e todo o anno

para elles, como para nós a quaresina : tomando disciplinas ordinarias, ou açoutes

occultamente na sexta feira maior, e em todas as mais do anno.

E o que para elles e rnais dülicultosmqtte em lançar fora as concubinas apenas,e com

muito Venfläaçio obedecem aos Preladosqiarece milagre a grande facilidade com que os

Indios despedem de si a multidão de mul1ieres,que tiver ão no paganismoJicando como

bons christãos com uma só,mui contentes.

Os furtos, cujo costume é natural nestas gentes, (fallo dos pequenos) accusão mui

claramente nas suas confissões; não rccusão a restituição, nem a tiilatão: edificão

igrejas grandes. e nellas gra vão as amias reaes; cdificão tambem couvcutos aos Frades

seus protectores, e casas de mulheres devotas, que a imperatriz D. isabel mandou de

Europa, as quaes mulheres de boa vontade dão suas filhas, e aos “Frades seus filhos,

para que mais depressa se augmente a igreja. Quando necessitão de agita, W111 ¡IOS

Frades com suas offertas, e lhes pedem procissões. O mesmo fazem quando enfermão

seus filhos, pedindo se lhes pouhão as mãos sobre elles, c se mes diga o Evangelho.

Quando nascem suas crianças os mesmos pais as levão ao santo baptismo, e quando

morrem concorrem aos Fradespara que lhes dem sepultura. Quando casão com mu

lher pagãa. ou a mulher com homem que ainda não e christäo, primeiro os ievão ao

baptismo. 0 mesmo fazem os pais com os filhos, estes com os pais, os irmãos com

irmãos, os vizinhos com vizinhos. Portanto o que cu mesmo achei, e ouvi de pessoas

religiosas e fidedtgtias acerca de sua fó,religião e costumes» direi aqui cm compcndio.

Perguntado a um indimporque se queria cotifessar não sendo quaresnia? Respondeu;

que achando-se doente promettera a Deus coufcssanm livrando-o ; e que por isso vinha

cumprir sua promessa. Perguntado a outro, porque se queria confessar outra vez tio

depressa,por quem sabia estar confessado havia pouco? liespondeti : era verdade haver

se confessado havia pouco; mas que o confcssor o não entendera plenamente. c que

depois dc se confessar lite lembrárão outros peccados. e que por isso se confessava

outra vcz. Pedro.c Diogo, Neopititos :tc seus principaes,depois do Sacramento da con

fissão. em visão imaginaria pareceu-lhes, que vião duas vias, uma cheia de mui suaves
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São grandes pescadores, bons nadadores, e têm longo 'fôlego, a' pontoI

 

cheiros e rosas, e outra que cheirava bem mai, e tendo contemplado a Sama Maria

Magdalena e Santa Catharitia. cujas imagens pintadas tinha risto, lhes disserão estas

santas r a A via de ruim cheiro é a vida antes do baptismo cheia de trevas e immnndl

cias; a viu tão aromallca,e odorifera é a vida depois do baptismo» Ereferindo aos dous

isto diante de dez mil almas,com grande devoção e fervor muitas pedirão o baptismo.

Cantandose na noite de' Natal-Gloria in excelsis Deo-muitos dos Indios o ouvirão

na sua lingua. na qual ainda naqueile tempo não estava rei-tido, o que não pode succe

der senão por obra de Deos, que com este milagre quiz consolar, despertar a devoção

humilde dos pobres Indios, Querendo um com céga,e impetuosa violencia forçar uma

lndia moça, lhe perguntou estam Tu não és cliristãu 7» Sotnrespondett elle.e ella: u pois

isto que tu queres a santa lei de Christo o prohibem 0 que ouvldo,sc retirou bematfisado

o desatinado aggressor. Estando um Indio doente. edizendo-llte que era tempo de je

jum,por ser o santo du qnarcsmznde nenhum modo o poderão persuadir a que comesse

CíIPflf-'t M0 obstante a grande necessidade da doença. Outro se confessou de que,trac

tando maritalmente com sua mulher, a isto o iticitara a lembrança de outra á quem

ardentemente desejava. A um religioso perguntou outro, se quando resava, cra bem

meditar nos mysterios Divinos,ou se melhor dizer as palavras das orações attentamentc.

Ouvindo um lndio,que Judas, sem se confessar, e impenitente se enforcéira,se foi ter

cont o coufessor, e lhe disse; u Padre.eu sou Judas; porque ainda que me confessei não

me confessei bem ; e por isso quero repetir a confissão» Outros douszuão confeasattdo

um peccado mui feio,por pejo grande, que tiverâo, apertados de uma tloença, o confes

sárão com grande consolação sua, e cópia de lagrimas, e ficarão logo livres de um e

outro achaquc, Casando uma india christãa com um pagão, c querendo este tractar

com ella conjugalmenttglhe negou ella o que queriafimqttanto se não baptisava; foi-se

logo pedir o baptismo, e voltando não duvidou ella do que queria elle. Muitos destes

Indios confessados, e não absolios. ou porque. estavão com suas concubinas, ou porque

não acabarão de restituir, on porque dilatavão a restituição; cheia já a determinação

de se confcssarem outra vezuornavão o se apresentavão, demandando a absolvição,que

ao meu parecer nao é pequeno argumento de sua fé, especialmente com o Sacramento

da confissão. Se o confesso! lhes nega a cotiiissão, ou por occupacão sua, ou por outra

causa, doem-se, chorão e gemem, e assim mostrão a fome que tem deste Sacramento,

e a sede da justiça, Alguns delles, depois de serem baptisados. pedem o baptismo.

E dizendo-lhes que não podem ser liaptisatlos duas vezes, dizem .- ‹‹ mas quando nós

nos baptisamoa a primeira rezmãotivcmosiéptt não entendiamos o que dizia quem nos

baptisottmChatnava-se Martinho um Indio, que estando já no artigo da morte. a sua

mii, que lhe assistiaflisse; a assentai-ros.minha mãimio vèdes que vem os Frades com

uma cruz, e que uma senhora mui magnifica lhe olferece o rosariot» Estando os chris

tios em 'lfhemacagm um hospicio, e dahi como fossem para outra parte, um tiatural

daqueile lugar disse aos mmpanheirosmgora mui principalmente havemos de vivencomo

christãos, porque estamos sós, e, da nossa fé. não temos testemunhas : mas direis que

tudo o que está dito com testemunha nenhuma se prova. e como se as testemunhas não

podessem mentir, iiias que no juizo humano a causa não é de peso, nem de momento,

como se neste ponto quizexsemos. o requeressemos o juizo humano, e não houvesse

mos e devessemos admirar o juizo Divino, com que Deos quer neste novo terrão de

uma igreja,que vai nascendo prometter fructo, e despertar- nos com milagres, os quaes

para com os santos que desde a antiguidade veneramos na Igreja de Deos tantos, tão

repetidas vezes, e de tantos, e tão prodigiosos moílos iloreicêrtio. Nesta naçãmpofëlll.

está o especial costume por duas causas ; a prhneira pouquidade de sustento, vileza a

simplicidade do vestido; segunda. a humildade e obediencia ingenun, é tao ltülttffll

flflfilíl Sente. que cm nenhuma outra região do mundo se achará,como nesta, tio Írãttüt

c tão abundante. _

Porque me parece, beatissimo Padre. que tenho declarado o que a mim me nn

portava dizctyc a vos ouvir sobre este emporio Indico, isto é,sobtc o commercio daquel¬
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de levarem todo um dia sem comer, e nem beber, sobre a agua

nadando.

 

las cottsas, que o Creador tinha preparado no termo do seculo, que vai acabando, em

que clicgárão já os iins dos seculos, resta contestam: protestarjai a vossa Santidade,

beatissimo Paulo, doutor das gentes, que apanhando-vos com Itão boa occasião, não

deis lugar ao dcsmaselamcnto, estupidez, e desacbrdmpara que nos não admoesteis a

todos, nos exhorteis. esciteis,e promovaisa que estudemos em vigiar. e obrar valem

samente, e de nenhum modo dormitar em obra de oflicial tão soberano. isto queria,

que vos persuadiraes, santissimo Padre, que depois, que começou no mundo a saltir

com tanto esplendor a verdade do Evangelho, que dizer toda a nossa felicidade, e bem

aventurança, e depois que começou tambem a declarar-se a graça. e redempção da

graça nos seus filhos atloptivos,pelos apostolos primeiros principes` e doutores nossos,

que nunca os nossos maiores tiverão cuidado mais importante que eu alcanço na

igreja catholica,do que para com os indios determinar, dispor, e dispensar os talentos;

porqueuse pelas cousas caducas desta miseravel vida com tanta inquietação, suor e tra

balho nos cançamos tanto, quanto nos devemos empenhar geralmente todos, sendo vos,

beatissitno Padre, o primeiro guia, doutor, pastor e principe, em que não percamos

por nossa frouxidão, desacordo. e estupidez oceasião tão opportuna de tractar, mover

e promover a causa de Dcos. Vejão geralmente todos no mundo,que em um peito

apostolico não ha cousa mais lixa, corno nem de maior estima do que querereis vós.

que os vossos lieis em negocio tamanho, vigicm, assistão e se desvellem, com toda a

força e empenho, no aceno, na voz, no desejo. no coraçãoe na realidade.

Por aquella parte,que a nos se nos abrio a porta do Evangelho, (como diz o apostolo)

com extrema ancia desejamos, que para alli se destinem muitos operarios,para que no

fecundo terrão desta india vá surgindo espiga de fructo cetitenario, que a sustente a

esperança, augmente a caridade e mantenha a fé, com tanto, tão alegre e tão valente

animo,e com arditnento tão vehemente,e universal nos empenhemosx avancemos a tra

zer os idolatras deste novo mundo á milicia,e bandeiras de nossa prolissão com quanto

vemos que nesse mundo velho os Turcos se empenhão contra os _nossos,não só tão ani

mosos, mas desatinados c furiosos ; cavemos este ouro das entranhas da fé dos indios:

este ouro mandamos para subsidio de nossos soldados; conquistemos ao diabo muitos

outros demonios lá muito adiante das indias, outros muitos mais. que o diabmcom os

seus maltometanos nos conquista por essa Europa : tratemos de bater. e combater os

muros do demonio com duas machinas, tirando daqui a antiga posse destes lastimosos

Indios. e dahi tirado o ouro, façamos despejar de toda a Europa os mesmos mahometa‹

nos. Sejão já promovidos, meu Jesus, rei da eternidade e principe dos seculos, o lm

perio e dominio de vossos lieis. Compra-se já a prophecia de Izaías-Ecos isti de longe

veniant : ecce ilti ab Aquiltone. et mari; et isto de term Australi : laudate cøli,

et exultit terra, jubílate aponte: taudem, qua consotatu: ut domimu poputum

serum, et pauperem suorum miserebctur. Ist dixit Sion; de relíquit me dominus

et dominus obiitu: ert mei. E abaixo. leva iu circuitu occutos tuas, et vidr, omncs

isti congregat sunt, venerunt tibi. Et ego vivo, dirit dominus ; quo omni: hi:

véiut ornamcntum vntierir. et circumdabis ibi eo: quasi sponsa ; quia deserta

tua et sotitudínss tua, ct terra ruína tam, num: augusto erunt prohabitutortbus,

ct longe fugabuntur, qui absorbebant te . -

Se Jesus Cbristo Salvador do mundo tanto persuade air para a india ao apostoloThomé, que repugnava e dizia; lliandai-me Senhor, para onde quiseres, para I India

não. E o apostolo S. Bartholomett. que ahi mesmo maravilhosamente atormeutou os

demonios e converteu á fé os indios, recusando as suas riquezas, e estimaudo muito

mais as minas de ouro dit fé evangelica, que lhes persuadio devião seguir a vós tambem

beatissimo Padre, importa imitar, competir e acompanhar ao vosso impeHjÍOF, VW'

tio-o destinar. apertar e quasi constranger os seus apostolos para a eonversao dos ln

dios; mas direis: Não crerão em Christo. nem obedecerão ao Evangelho os ldOIMFãS

Crsdidcrunt, diz S. Lucas nos_ actos dos apostelos, prcdicant Paulo; qtwtqttü
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CÀRÀCTER DOS ÍNDIOS.

Os Indios são em extremo vingativos.e deshumanamente crueis, e jamais

se esquecem dos aggravos, até tomarem vingança delles. ainda mesmo

 

prizdeslinoti eront ad citam atentam. Dos predestlnados certamente nenhum dei

xou de crer,que estes nossos indios com mui boa vontade recehão a fé, respeitem os

pregadores. e os ottcão, edifiquem igrejas, e se sujeitem aos religiosos, somos teste

munhas nós todos os que andamos entre elles: e dos que licão mais distantes,nas ultimas

partes desta provincia, testemunha o veneravel Padre Frei Bernardino de Miuaia,

agora Prior de S. Domingos desta cidade, Tenustitlan, ou Mexico. que com os seus

dous companheiros religiosos andou até a província de Niquaraga 300 e_mais leguas,

ensinando ldolatras, quebrando, e queimando idolos, fixando as bandeiras reaes, e

fundando igrejas; para que tudo achou os Indios com mui grandes vontades, e mui

promptos, sem terem antes visto religiosos que lhes prégassent. Pedião o baptismo

muito á sua vontade e escolha. com coroas de rosas na cabeça lhes sahião ao encontro.

apresentando-lhes comer e beber. abrindo, alargandme alimpando os caminhos, e di

zendo de coração mui devotamente agradecido, e bem a seu modo. Bened ictus, qua'

oenít in nomine domíní. E porque a vós, Santíssimo Padre, Deos vos fez seu condes

tavel (como chamão os príncipes seculares e temporaes) para que estejais sempre

vigilante na vossa estacio, ordem e ofliclo, mandando soldados para aqui e para alii,

onde o pedlr a maior necessidade ; e a esses soldados. e companheiros vossos, distri

buaes vestuario e alimento, para que, pela penuria de estipendios, e pela falta de caval

leiros e infantes. se não tracte frouxa, e friamente a causa do Evangelho, e pouco ou

menos proceda, ficando a culpa toda ao imperador. Por remate e conclusão vos pedi

mos, encommendamos,e vos supplicamos,que mandels mais, e mais operarios.

Até aqui.para o santissimo Padre Paulo III, a carta daquelle grão Bispo de S. Do

mingos,o lllm. D. Frei Julião Garcez. Que ainda que esta tão grave. e tão importante

ordem não tivera feito,nem dado mais á igreja de Deos.qtie Santos e Prelados grandes,

tinha já plenamente satisfeito a mesma igreja de Deos. Digão-o os Jacinthosmsltaymun

dos, os Thomaz, os Albertos Magnus, os Vicentes Ferreiras, os Luizes Beltrões, e outro

numero tamanho, que nio cabem em papel nem em numero, no que pertence aos

Santos de ordem tio soberana. No que pertence aos Prelados da mesma ordem digio-o

os Pios, os Bartholomeu dos Martyrcs, e outros tantos, e de tal qualidade que me não

cabem na penna. e só no respeito, e estima tio alta, e profunda que delles tenho (que

ainda alii nio cabem) e muito mais na ancla, e desejo insaciavel que tenho, de que tor

nem outra vez, e muitas vezes na igreja de Deos, disse que ainda que só desse esta

ordem de S. Domingos, Santos e Prelados a igreja de Deos, que tenha plenamente

satisfeito, porque não falto, (nem póde ser) nos lnquisidores geraes. e particulares das

nações,que deu a mesma igreja de Deos nos mestres do sacro palacio, nos ¡nestres e

primeiros príncipes das escolas, na multidão de apostolos, e varões apostolicosgqtie tem

dado e vai dando á igreja de Deos ; porque se tudo isto quizesse, e me mettesse á dizer'

ficaria extalico sobreelevado, de modo que começaria, e nunca acabaria. Só digo da

quelle Bispo grande, o illustrisslmo D. Frei Julião Garcez, que podia dizer de si com

toda a verdade. o que de si dizia S. Paulo. Puto, quod et ego spiritum Dei Itabeanl.

E eu digo delle sem mais empenho, que verdade, que - Habebat sensum Christi - e

digo tambemque os que lerem a carta acima lançada, que este grão Bispo escreveu a

aquelle Santlssimo Padre, como o primeiro e sumino pastor da igreja de Deos. faça as

justas devidas reflexões, e ponderações, e verá se é verdade o que tenho dito, direi e

declararei, ainda adiante, se houver tempo. c lugar. Escreveu emfim este Bispo,e

escreveräo outros de grande autoridade .tambem a Paulo III, sobre os Indios deste

novo mundo, tao injuriados, perseguidos, vexados e ainda degradados do gran de ho

1116115. e Pããäildüä á condição de brutos, para qttc como brutos fossem raptivos, e ser

vissem mui a arbitrio de taes pretendentes, defendendo, e advogaudo pelo partido dos

pobres lndiosfiom extremo esforço o dito Bispo com os outtos,como por causa de 0205»
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expirando. Simão de Vasconcellos conta,que nações ha,que em colhendo ás

mãos o inimigo, o atacão pendurado á um páo, como se fora uma fera. e

 

e da sua igreja. Proveu pois a mão de Deos aos pobres Indios em causa tão Iastimosa

pela mio de um provincial de S. Domingos,em Mexico, varão apostolico, chamado Frei

Domingos de Betanços, o qual por procurador em causa tão importante, mandou a

Roma a tractal-a com a Sé Apostolica a Frei Domingos Mlnaya. da mesma ordem, ho

mem dc grandes cabedaes e talentos (segundo diz o Padre Simão de Vasconcellos). ou

Frei Bernardino Minaya, como eu entendo, e conjecturo da carta acima daqneile grande'

Bispo, na quai carta perto do fim faiia e bem deste Frei Bernardino, então Prior do Me

xico, em grande abono, e favor dos indios. Ou fosse um. ou fosse outro, foi este pro

curador a [toma no anno de 1537, em que era imperador Carlos Maximo, ou, como

vulgarmente chamímCarlos V, e summo Pontilice Paulo ill; que succedeu a Clemen

te Vil; no qual tempo de Paulo III se fundou e confirmou a Companhia de Jesus, no

qual tempo tambem se acclamou por edicto publico cabeça de toda a igreja de Ingla

terra Henrique VIII, rebeilando-se coutrao Papa, e contra a igreja catholica este rei, e

aquelle reino.

Nesse auuo,pois, de 1537, apresentou o dito procurador á Sé Apostolica a causa dos

Indios com uma carta acima lançada e todas as mais informações, e noticias á dita causa

concernentes. 0 que tudo visto, e examinado por uma e outra parte,determinou o Sum

mo Pontilice Paulo tII,como causa tocante á fé, que os Indios da America são homens

racionaes, da mesma especie e natureza, que os outros homens. capazes da fé, e sacra

mentos da igreja, e consequentemente livres de sua natureza. e mui senhores de suas

acções. c participantes de um. e outro direito Divino. e humano z assim como, as mais

nações da Europa, e do mundo velho, o mesmo declarou com muitas leis. edtctos. e

cedulas, Carlos V, annullantio todos os edictos, e leis contrarias, que pareciio permit

tir o captiveiro dos Indios, ou vexai-os de algum modo; o que wnsta do que refere

Jeronymu Benzo na Historia da America. llb. 1°, cap. 17. e nos seguintes. Antonio de

Herrera, na Historia Geral das lndiar, Decada P, pags. 323 e367: Fr. João de'

Torquem in inortarch. Ind., lib. 1°,cap. ilt ; o Padre Simão de Vasconcellos,no llb. 2°

antecedente a sua Chronica ; João de Solorzanmde Jur. Ind. . Iib. 2'., cap. 8°, e llb. 3°,

cap. 5°. A Buila de Paulo III sobre este ponto, vertida na lingua Portugueza. para que

todos a possão ler, e entender é a seguinte:

PAULO PAPA Ill A TODOS 05 FIEIS CHRISTÃOS QUE AS PRESENTES VIREBLVSAUDE E BENÇÃO

APOSTOLICA.

A mesma verdade, que não pode enganar, nem ser enganada, quando mandava os

pregadores de sua fé a exercitar este ofiicio,sabemos que disse: a Ide, e ensinai a todas

as gentes. A todas, disse. indiüerentetnente; porque todos são capazes de' receber a

doutrina de nossa santa fé; vendo isto. e invejando o commum inimigo do genero hn

mano, que sempre se oppõe ás boas obras,para que pereção. inventou um modo nunca

dantes ouvido, para estorvar que a palavra de Deos se não prégasse ás gentes. nem

elias se saivassem. Para isto moveu alguns ministros seus, quc.‹lesejosos de satisfazer

as suas cobiças, presumem ailirmat' a cada passo que os Indios das partes Occitientaes.

e os do Meio-dia, e as mais gentes, que nestes nossos tempos tem chegado á nossa no

ticia hão de ser tractados e reduzidos a nosso scrviço,como animaes brutos,a titulo de

que são inhabeis para a fé catholica: e socapa de que são incapazes de recebe-ia

os põem em dura servidão, e os aiifligem, e opprimem tanto, que, ainda a servidão,

em que tem suas bestas, apenasé tão grande como aquella com que atlligem a esta

gente. Nós outros.pois, que ainda que indignos. temos as vezes de Deos na terra. e

procuramos com todas as forças achar suas ovelhas. que andão perdidas Ióra- de seu

rebanho para reduzi-las a elle. pois este é nosso oflicio; conhecendo-que aqueiies mes

mos indios. como verdadeiros iiomens, não sómente são capazes da fé de Christo. mas

acodcm á ella correndo com grandissima promptidão, segundo nos consta; e querendo

prover nestas cousas de remedio conveniente com autoridadade apostoiica, com o teor
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delle vão tirando postas de carne, e comendo pouco a poueo,até dcsbruga-r

rem-lhe os ossos; ou cosendoos, ou assaudo-os, ou torrando-os ao sol

_______.._____________________--_

das presentes determlnamos, e deelaramos, que os ditos indios, e todas as mais crentes,

que daqui em diante vierem á noticia dos cliristãosj ainda qne estejão fóra da fé de

Chrislo, não estão privados, nem devem se-lo de suas liberdades, nem do dominio de

seus bens, e que não deveu: ser reduzidos ã servidão: declarando que os ditos indios,

e as demais gentes hão de ser attrahidas. e convidadas á fé de Chfisto com a pregação

da palavra Divina, e com oexemplo da boa vida, e tudo o que em contrario tlesta

determinação se fizer, será de si de nenhum valor, e firmeza, não obstantes quaesquer

cousas em contrario, nem as sobredilas, nem outras em qualquer maneira. Dada no

anno de 1537 aos 9 de Junho. anno lll de nosso Potttificado.

Até aqui a Bulla de Paulo Ill, que se póde ver em João Solorzano. lib. 2', cap. 8°.

e no Padre Simão de Vasconcellos. no ltb. 2°, antecedente á sua Chronica. além de

muitos outros historiadores theologos, e juristas, assim como a carta acima do lllm. D.

Fr. Julião Garcez, se pode verem Fr. Agostinho de Avila,na Historia do Mexico. lib. 1°,

cap. 112. e no mesmo Solorzano allcgatltt. Antes dc sahir á luz esta determinação, e

declaraçãode Paulo ill, e aquellacarta daquelle Bispo, que houvessem homens graves,

e aulorisados, que julgassem ser os Indios bestas. c feras, e que como taes se hatião

de tractar, ou serem incapazes da fé e da religião, e que se podiäo tomar e apanhar

como feras, dispondo e servindo-se delle muito a arbítrio, sem lhes ficar aos lttstirnosos

e lastimados indios, sombra, nem rasto de liberdade. e que assim praticassem e execu

tassem o taljuizo, muito estranhava eu, equasi me inclinava ao parecer do outro,-que

disse, que ha diversas tspecies de entendimentos humanos, assim como ha diversas

especies de homens ; porque com entendimentos humanos essencialmente diversos não

póde haver diversas especies humanas ; pois o entendimento radical são a ultimal

razão formal, que constituem o homem. Os entendimentos humanos essencialmente

diversos estão quasi vistos os juizos contradiciorios, que naqttelle seculo se formarão

de uma mesma verdade, que os setts autores sentião, e apalpavão, a saber z o serem osV

naturaes da America verdadeira e realmente homens, livres, capazes da fé, e religião,

e participantes de leis, e direitos, Ditinos, e humanos; julgando outros que não, e

que se devião tractar como feras e brutos, e isto os mesmos que os virão. traetárãm e

apalpárão. Ahi vão tão claros juizos contradictoriosque quasi concluem entendimentos

human os de diversa especie. Pois o haver diversas especies de homens,o outro o disse,

não sei se oom maior eufado, se com maior experiencia.

Mille lwmintmt species, et rerum disulor uma.

Cuzque :uum oelle est ; nec voto oíoitut' amo.

0 que mais me cansa e que se ha diversas especies de homens. não acharem ao me

nos em alguma intima os Indios naturaes da Antericmaquelles Etiropeosujtte osjulga

rio feras, e brutos.

Antes daquella Bulla de Paulo lll, e daquella carta deqnelle grão Bispo, e antes das

Conferencias; controversias perante aquelles príncipes tamanhos, Paulo lll e Carlos V.

que houvesse naquelle seculo XV de Christo, nossa vidm nossa verdade, nossa luz.

.quem julgasse seriamente que os indios da America. não são homens, e que são feras,

e brutos, estranhára-o eu muito, mas menos o estranho agora vendo neste nosso secu

lo XVIII, e no XVlLdepois daquella bulla. carta etc., que aindaV ha muitos que julgão o'

mesmo, e muito mais que o praticão. e ttsão; porque ainda por esta Anaerica tractão

os pobres dcsamparados Indios, como bestas, e feras, não só tirando-lhe a liberdade,

mas obrigando-os ao ofiicio de bestas, não só aos pagãos. mas aos christãos tambem,

do que sou testemunha de vista nesta ttossa Americajllcridional, Lusitana Austral, e

Septentrional, em que por 30 annos, pouco mais ou menos, desta cattsa dos pobres

indios, tive tracto, e conhecimento, o mais delle de vista.

No iirasiL-é verdade, -que ha muito tempo, que não ha já captiveiro de indios.

E ainda que ha pouco no Brasil mais .tttstraL onde chamão S. Paulo, c tcutsaltido a
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sobre pedras ; ou quado o odio é maior. comem as carnes crúas. palpitando

ainda entre os dentes, e correndo-lhes pelos beiços o sangue do desgraçado

 

aquellas minas de ouro iniinitas. ahi mesmo jai hoje não ha captiveiro de lndim. uam

por sombra; porque além daqttella bulla de Paulo ill. e das leis reaes. e além dos

misslouarioauque por la estão Ita mttito tetnpo com collegío da Companhia de Jesus,mttl

antigo,a mesma cottsciencia dos Paulistas, lltes darão mui rijos frequentes latidos. que

aquelles indios não erão raptivos z que emlim não ha cousafuetn mais leal, nem mais

liel, que o coração e a propria consciencia, se quer alto-oder. e entender, e se catia qual

se quer ouvir a si, seu coração e sua consciencia. Ollerecida pois o casião opportuna.

que Deos tão sabiamente lhes apresentou os Paulistas. como mui christãos. e mui ltott

rados. e baste dizer mui homens; despegárão logo dos capliveirns, e declarútão livres

geralmente os homens, por maneira. qtte hoje no estado tatuanlto de todo o Brasil

Austral, e ainda um pouco Septentriottal, antes do ultimo. em respeito á linha Equino

cial, não haver algum captivo dos naturaes Americanos, exceptos alguns 'fapuyas de

corso sobre rebeldes insoletttes, sobre, e contra os quaes estão alguns terços. e ntestres

de campo com seus arraes,os quaes 'l`npttyas,depois da guerra que se lhes faz. cuja jus

tica se examina primeiro com muita madureza, e. pausa., apanhados depois de escapa

rem na campanha da morte, se julgâo, ou não jultzão escravos com muito exame, e

conselho. E quando algum. ou alguns destes 'fapuyas bravos de corso se juigão escra

vos. isto é, rara avi: in terra. et corvo :imíllima nigro. Este é o real mui sabio

proceder da coroa de Portugal. e de seus tribunaes, e governo. no estado do Brasil

Austral, e ainda Septentrional. não o ultimo. Mas ainda que naquelle estado gozão in

teiramente de sua liberdade os Indios, ainda porém como bestas são tractados ; porque

ao oflicio de bestas os obrigãoos mesmos cltristãos. a sabet-,carregar homens e mulheres

ás costas, ou ltombros, em rede. em viagent de 8, t5 e 30 dias, otlicio proprio de bes

tas em todo o mundo geralmente; porque só cavallos. eguas, tnullos, sunitas, astros,

camellos. elepltatttes assim carregão, se exceptuamos algum papá, que já de velho não

pode comsigo, ou alguma senhora mui pejada, ou alguma outra de tutti pouco pejo,

que em uma cadeira vão carregadas em hombros de homens. E além disso ahi mesmo

são os mesmos indios trartados txotn taes desprems, alfrotttas. eexccsms, que nem

homens lhes querem chamar, mas só ou caboclos, ou ttegros, ou ntoços.quatttlo os

tractão com maior cortezia.

Aqui neste ultimo Brasil Soptcntrional, ou neste Maranhão. ou Porri. lhes fazem

mercê de chamar negros, e quando tuaior. e de mais carinho, ttegriuhos. como se

uascessetn pelas largas margens do liio Negro da Africa, de que. e tambem da cor

preta se chamão os lšthiopes pretos, ou negros. e para que isto se veja. c goste tambem

com mais sal. ¡mrgtttttêtdo diante de mim um tneninoJilho tltstes ln‹lios, que teria até

tres annos. quem era 1 Respondeu; eu sou (Iaraiba piranga : e. tua tnãi qttetn e?

Tapnya, dizia elle ; e teu pai, llte perguntou outra vez, respondia : Caboclo; e a cada

resposta dava uma grande pancada no peito; vem a dizer a resposta do tnnocrnte, eu

sou branco vermelho ; minha tnãi é 'l'apttya; meu pai é Caboclo; e não disse de si,

nem de sua mãi, nem de seu pai, que era negro. sertão que era branco vermelho; por

que só nesta cor vermelha. algum tanto mais escura,cotn pouca mais dlllerença de fei

ções. e cabello. se distinguem dos lšuroptios. Neste Estado do Maranhão carregão

estes tambem como bestas, não só todo o mais genero de carga, mas tambem

homens e mulheres Ettropèus as costas, em redes, e serpentinas, entrando tambem na

conta, generaes. ministros, preladosge outras pessoas de quem esperavamos, senão

entender mais elevado, ao menos mais comedido. Jú tto que pertence á escravidão, ou

captiveiro neste estado, nem delle escapão alguns dos já chrisuios ; nta‹ (leste ponto

calemos aqui no portal nu entrada: lá diremos, adiante em seu lugar. bem dentro do

edilicio, ou tto corpo da Chrouica; porque é materia de mais peso quc,bem pesada até

agora, ainda que de muitos, e mui lastitnostts pezares.

Não fallo tambem, nem me detenho no demais em que tanto maltractão os tristes

indios, nas injurias, allrotttas e dedgttaltladr: avultatla no conhrctntettto. e satisfação de

:so
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pazierente, como fazem os tigres. Outros abrem-lhe as entranhas e lhe

bebem o sangue em satisfação do aggravoe acabando-o de matar dando-lhe

 

seu suor, e traballio : porque o que fica apontado basta para entender, qtte ainda agora

não são tractaJt-s como itomrns. e livres. e qtte parece reinar ainda aquelfe tão depra

vado amigo juizo, que iizerão dos Indios, entendimentos de quasi diversa especie, se

não physica. e nletapitysica, ao menos moral e politica ; por isso não estranho tanto,

que fossem julgados por tantos, por brutos, e feras, e que a causa fosse tractada com

tanta its-ca, e vigor, perante aquelles dous grandes principes,por ambos fosse declarada

e tiotificada a todo o mundo a verdade-que os Indios da America são homens, livres,

tzapazes, e participantes. de um e outro direito Divino, e humano; quando depois do

tudo isto vejo, que ainda reina aquelle mesmo antigo juizo. Mas que raiz tem juizo tão

perverso t A que já na sua farta apontou o lllm. D. Fr. Julião Garcez, e na sua buila

confirmou ttaulo Ill, a cobiça: oquererem os pobres Indios para se servirem dclles

inuito a seu gosto, e arbitrio. Diziao outro :

Qne direis de uns que as entranhas

Lhe estão ardendo em cobiça,

E, se tem mandou: justiça

Fazem de teas de aranha.

Luiz de (Jamõcr, nas sua: Rimas.

F. .loão dc Mariana. seu Ilespanhol. Vetores Hespani moribus fuera rude :attègt

sine more, faria, propiortLquam hominibu: ingcnityetc. Não digo da brutalidade,

o fest-za dos Portugueses antigos e da crueldade tie seus sacrifícios antes do Imperio

ltomano, e muitos seculos antes do Imperio tie Chrlsto, que se podem ver nas

Iiistorias de. Portugal. c nos dias geniaes de Alexandre ab Alexandro: nem dc

outras multas nações da I-luropa, hoje mni cultas e mui perfeitas, tanto deve

mos ao ria-grado Evangelho e sangue de Jesus Ghrlsto, que antes erão tão bar

baras, e tão brntas, como contão seus historiadores, que na barbaridade, fereza.

c brutalidade. vt-ncião talves aos Indios da America, e aos pretos dc uma c

outra Ethiopia. Letão-se tlorm-Iio Taclto, -Estrabo, Procopio, Seueca, lihodiginio,

'fhomaz-Bozio, e outros, que escreverão dos Allemães, e de outras nações Scptcntrlo

naus. Dos de Hungria leião Ithegino. dos quaes dizem: Vivumt non hominutn sed

bclluarum more. carníbus, ul [uma es! crudis vescuntur; sanguíneo: bíbunt;

corda hominum, quo: capiunt partículatim dívidcnm. velutt' pro remedio devo

ram : nulla ratíone flectunfur, aut miseratione o/ficiunlur. Vejão agora se em

todos os Indios da America, ou houve tanta e tão lmpia barbaridade, como naquella

nação dos ilungnros, tão culta hoje na Europa. Pois o autor que isto escreveu flores

ceu no anno de 1071 de (Itu-isto; e ainda neste tempo erão os Iiungaros sobre tão bar

baros, tão crucis e tão Impios, que não só comião carne humana, mas o coração do

homem leito em pedaços. e não diz o autor que erão corações de homens inimigos, e

menos capitacs. Deixado isto desta, e de outras muitas nações assaz cultas hoje na

littropa.(e tambem podia dizer das da Aslan: Africa) só digo que das nações da Ettropa

a mais culta. ainda antes de passar o Imperio de Chaldeos, Persas, e Medos para os

Gregos, foi á Grecia. e da Grecia a Athenas: e comtudo antes de Ericthoneo, e Thcseo

t-nsinarem a vida civil. social, e politica aos Athenienses, andavão estes pelo campo,á

maneira de gadmbcm espalhados, e desunidos com pouca dlstincção de brutos.

Que selvagens. que onças, que tigres, que leões bravos, e rabiosos, achúrão ou acha

ráõ por este Maranhão, e por toda esta America, que para serem bem disciplinados

rtecessitetit daquelies heroiws mestres, os Erictlioncos, os 'i'heseos, os Amiiões, os Or

iros. conto dos Orfeos, dos Amiiões, dos Theseos, e dos Ericthoneos necessitãrão tantos

st-Ivagetts, e tantas nações de I-Iuropa. sobre mui barbaras, mui brutas ? E comtudo

d tqttellas gentes e :rações Ettmpeas, tiingtitem houve, que seriamente julgasse que erão

feras o brutos, ou que não erão homens, nem na Etiropw, nem ióra della. Ii houve na
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com uma clava na calmçrne com isto adquire fama, e nome de grande e

valente entre os seus. Afhrma o Jcsutta Simão de Vasconcellos que elles não

 

Europa. e Hespanltóes. e estes de não gregarios entendimentomque dos indios Ameri

canos julgárão que etão feras , que erão brutos, e que não erão ltontens.

Oh juízos humanos. que deshutmnos sois !

iiaittda que hottvesse neste Estado do Maranhão, ou em qualquer porn: da Anierica,

alguma nação. ou gente que fosse tão cruel, tão carniceira, e tão impia, que comesse

carne humana (o que eu algumas vezes tenho ouvido, mas nunca a pessoa que me dis

sesse que assim o tira); porque se ha dejulgar por uma ou outra, que asgetttes, e na

ções da America, são impias, crueis, e carniceiras? Iteve-se. ou pode-se julgar, que os

serenissimm reis de Portugal, e de Castella forão crús uns, e outros crueis; porque no

Sct-.ulo XIV houve um i). Pedro crú, Viil de Portugal, e primeiro no nome. e em (las

tella um D. Pedro cruel sobrinho do primeiro. Evldeute é que não; porque nenhum

dou outros sereuissitttos reis mandou arrancar corações pelos peitos e pelas costas a

ltotnrns vivos, e ravallr-iros, sem delicto igual a tamanho castigo; nenhum castigou

dellctos atttigos. e de que já não havia memoria,com castigos de mór escandââlo, do que

tiausárão quando se comnettcrão; nenhum delles emiim bi de tão natural rigor, e

asperezta que, no castigo das culpasfixercitasse mais a crueldadmqne a justica. porque

um Pedro alcançou o nome de crú, e outro o de cruel. E por haver alguma tração de

Indios entre os innumeraveis da America. que seja fera,cruel, e carniccira", amiga de

carne humana. houve e ha ainda quem julgue carniceiras, crueis e feras as tnais :rações

dos lnditnninfamando a todos? Oh juízos humanos, quão dcshumalws sois sobre des

iguaes t Quasi fazeis tttender. que os entendimentos são de diversas especies, não

physicas, naus ao tuen _ moraes; porque a variedade de gostos. e bem mão-wc de von

tadesnão riciadas e corruptos, vicião, corrompem, e fazem variar tambem e trcsvariar

talvez os entendimentos. Nao está a desventura no uso da vontade, a de enu-ttdiutento,

e geralmente da natureza z no abuso sim. porque as obras de Deos são perfeitas - Dei

per/acto rtmt opera. -- E as mais perfeitas que deu ao homem são o entendimento

e vontade. Aquelle tão livre poder fazer o bem, e o maLe deixando o mal obrar

o bem, e gloria imtnortal-erit illí gloria interna, qui pstuit tranrgrcdi, et non ut

trmugrusus; ƒacefe mala, et non fecít. - A desgraça, pois. não 6515 no 050.65%

no abuso» Eu não duvido, que nas mais das nações dos indios, ainda nas de melhor

condição e genlo, haja muitos abusos de natureza, da vontade e do entendimento mtas

em que homem, ainda os de mais subido. e eminente entendimento e vontade, se não

achárão de quando enquando estes abusos, ainda que mais raros 'l Quem ha que viva

neste mundo continuado em graça. tão fixoe immovel no que pertence a verdade, á

jnttlça, á virtude; por um mansobre tão cégonão tscurmnategtte tão felizmente, que

não de muitas vezes, (e provera a Deos que torão menos) em baixos que o obrigão a

gemer. e chorar, (oh mão tão sabia de Ut-os l) a humilhar-se profundamente, distin

gulndo bem, e dlscernlndo, o que é de Deos. e o que é seu. Que bem Santo Agostinho,

com juizo bem cortado, e bem curtido~r¢d rccíde in hmc cfun nosir, ponderibus,

et raorbeor solitú. ct teneof, ct mnltufn [leo :ed mnltum tensor - se pois os que

assim julgáršo, e julgio os indios, degradando-os de homens a brutos, e prlmeino os

seus juízos de humanos a tão deshumattris, por alguns abusos da ttatureza. da vontade

e do entendimento se chamassem os seus mesmos juízos com os seus abusos, e os

carrcgassem na mesma balança do juizo, que facião dos indios, contra si, e mio contra

os indios, julgarião, e julgaráõ; porque quando o homem se pera a si,pezaudo os outros,

para si, e não para os outroegsahem com pezares. E por sahlrmos já deste tão perluxo

capitulo, em que são os indios da America tantos misslonarios. e tamos varões Apos

tolicos, tao cruamente capitulados (não digo já primeiros principes, e primeiras tes-tas

do mundo) vão agora aqui alguns tlteorcmas,qtte olfereço ao exame, balança, e anato

mia dos primeiros, maiores, e melhores tribunaes, dos primeiros, maiores, e melhores

juízos, se ha ainda críticos de grão porte, e grão supposiçáo.

Theorcma 1." 0 julgar de actos humanos alheios deve ser com grande pottderagãou:
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se limilão a essas cruezas sómente, nsão demais partir o desgraçado em

quartos, para, depois de assados ou costdos. os irem comendo em seus

 

reflexio aos propriosmlhando tambem para os principios, e lins de todos elles, por ma

tteira qni-,se por oflicio proprlo.ou mettendo-se no alhelo,se ha de formar juizo das igno

rancias, erros. cegueiras e abusos de outros, se vejão bem primeiro, ou juntamente, os

abusizccegttelrasmrros e lgnorancias proprias,que não podem deixar de se olTerecer aos

montes, ou no mesmo genero. ou em otttros. talvez, da mesma. ou mór importancia.

'flteoretna 2.° 0 julgar dos homens, quanto mais tem de deshnmano, tanto mais tem

de ferino. e quasi bruto; e quanto mais tem de humano, tanto mais tem de Divino. por

que mais o imita: pois no juizo de Deos a piedade e misericordiae a alma, o o cora

ção da justiça.

3.' 0 julgancomo n fallar de outros,deve ser sempre bem. e o que ha nelles bom e

de bem çque só esse merece o juizo de Deos, e dos homens, que cada quai quer, e de

seja. que de si se forme, e faça.

lt.” 0 julgar-sc a si em cattsa propria z porque e mui perigoso deve ser mui canto, e

mtti medido, e ainda que com violencia deve cada qualjulgar contra si mesmo em cousa

c cattsa sua :que e por-se lóra de todo o erro. e com mui seguro acerto, especialmente

em ponto de proprio delicto, em que mais se culpa quem mais se desculpa, e mais se

accusa quem mais se escusa.

5.° ainda que em todo o genero e acções humanas importa, e rende grandes acertos

terna mão a regra e os olhos no lim.como tinha por symbolo o outro principe - Tone

mensuram respicc finem-e melhor a outra sybiila .4 z olhando no processo, e entra

das para as saltidas, e no principio parao cabo nos procederes tudo de jttizo. con

vém muito ohrar o entendimento - In numero pondera, et ensure _- que esse é

proceder mui Divino,

Tudo que na sua carta escreveu ao Santíssimo Padre Paulo lll, o lllm. D.

Frei Julião Garcez, dos costumes. ritos. ingenio. etc., dos indios do Mexico. é VH'

dade lambe n nestes do Maranhão, e a elles compete lamltcmmegttndo o conhecimento,

que delles tenho assaz experimental ha dez annos, e delles, e do Brasil vai por trinta t

pois ha tantos, que n'um, e n'outro cstado,por mul singular piedade, graça e vocação

de Deos, fui e sou ntissionario, ainda que sobre o mais indigno, o mais inutil ; e me

acho tremendo a vista da conta que hei de dar a Deos, de taIJamanho. e tão imporlalllfl

olhcio. Portanto o que escrevo é mais por noticias proprias, e experimentaes. que

colhidas por outras vias. que ainda que aos que ncstc estado virem, e tractão com elles,

c tlellrs se servem. ouço parecer, e sentir tão vario, que até nisto, que estamos vendo.

e apalpando quantas são as cabeças, tantos são os caprichos, que de sentenças licão

mui longe. Diroi pois, primeiro dos Indios tnansos deste estado, e depois dos bravos.

e só daquillo que não convém com os Indios do Mexico. e do Brasil : que no que con

vém com estes, c com os mais da America, se podem ler as historias geraes, e particu

lares della, especialmente aquella carta lançada no capitulo antecedente, e o Padre

Simão de Vasconcellosmo liv. 1" antecedente á sua Chronica.

0 genio,pois, e ingI-nio dos Indios deste estado. e o mesmo que dos Indiofi do ¡lflíflfl

Sóem uma partida rtãõ esta provado no ler, escrever, cantar todo o genero de. canto,

e no estudo. e pericia da lingua latina. Porque ainda até agora os ttãti applicâirüo os

missionariosa estes exercicios e artes; nem a mul pouca residencia que fazem nas suas

'aldèas,em razão de andarem quasi toda a vida com o remo na mão, servindo a ministros

de el-rel, c a moradores em tracto successivo. a isto da lugar por estarem suas aldéas

a maior parte do anno desertas, mas ainda que não forão ensinados, mostrão mui boa

ltabllidade para cantar. quando aos sabbados se canta a salve. ladainhas lattritattas de

Nossa Senhora, e nos dias santos e Íestivos. e nas quintas feiras-'fantum ergo Sacra

mentum-desde o levantar da hostia e quando oSenhor se leva aos enfcrmiis. Os que

seus tnissiottarios etisittárão a ler, e escrever, em pouco tempo sabem com suliicirncia.

e porquennettidos em tantos generos de canreira. os não flcixaio continuar. não saltern

cabaes, nun Ietttbrm os tnissiunarios têm o vagar, e tlettttta que esse cuidado ha de
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banqtteles, com grandes bailes, e bebidas de vinhos ; e para mais cevarem

o odio, corrservão parte dessas carnes no fumo, para dar sabor ás outras

 

mister. Onde melhor se ve seu intrenio, e capacidade é nasfartes, que facilmente apren

dem, e em que servem bem, porque Ira nelles muitos bons barbeiros, sangradorcs,

(eflicio que até tras srras mulheres se admira), ferreiros, serralheiros, carapirras, ou

carpinteiros, pedreiros, pintores, e escttlptores. Nestes e semelhantes ollicios. é delles

mui bem servido todo o estado, em que mais faz pasmar sua habilidade é no obrar das

catroas, pintar cttias, fazer redes, balaios, pacaraz. esteiras, tttpez, trrrrszrurrrgas, ou

paneiros. e ern outras obras que fazem de umas palhinltas, ou qnasl palhinlras, juncos

e semelhantes materias; porque aa carroas, que algums sio maiores que sumacas. ca‹

ravellas, e que alguns patachzis, as fazem de um só pão de bom tamanho sim, e mui

a proposito, que Ueos lhes deu copiosrrmente nos seus matos, e elles sabem lograr mui

bem, o qual pão. cavão e vazão corn ferro, e depois abrem corn fujo, e tudo com lraI›i

lidade siugrrlar : rlepois pelos mesmos matos lhes bttsrão as cavernas que fazem das

raizes de outros pàos (e que grandes, e tamanhos éterão estes '?) depois lhes preparão

as falcas, e emtitn,:rppareIharrdo-as de ponto ern branco,dts popa á proa. corn cobertas,

porões, urmaras, tonrbailillrtrs, e panacaricas, licão taes, que eI-rei rrosso senhor podia

passar nellas irão só o passeio, e lugar de seu desenfado, e recreagão, mas ainda a

mesma rlfrica.

.la o pintar das cuias a que a Sra. D. Luiza. grãa mulher daquelle grão principe. el

rei trosso senhor. o Sr. I). João IV, chamou (calabaçalez) pois. apresentando-llie algu

mas do lttarartlrão por mimo real, disse, abaste, que en calalrazah-s se hão tornado las

drogas del lllararron; porque destr- grandes minas esperava, e não sem fundamento

grande, o pirrtar,digo,das ditas ituias é tuna das obras grandes que mostra sua muita

Irabilirltule; porque as cuios do Maranhão. são cabaços grandes e redondos, mas fortes

e duros, e a variedade e galanteria das cores, e artilicio com que as pintão, as faz de

tanto prestiruo e estima que vem a servir melhor que vidro, prata e ouro; porque o

vidro facilmente quebra; as cuias não, ainda que crrião de uma alta janella abaixo : a

prata e onro,se calrio de tão alto, ao menos fica bem amolgado. se irão amassado : as

cuias rrãmse não qucbrão em algum caso mui raro, ficão mui inteiras cotno dantes, e

com as mui lretlas e artificiosas pinturas sempre elegantes ; de modo que n`um nresrrto

estadtnpassarrtlo do tlrã-Pará para o Maranhãmalri as estimão muito, e patrão bem, e

dahi passadas aos campos do Piaguy as pagão melhor; e dahi as minas de. S. Paulo do

Brasil, dão por ellas nruitrr bom ouro, e quasi as estimão mais do que o mesmo ouro;

e muito mais as estimão em Lislxrmcorn tarrto que llres não ctrste, nem ottro.netn prata,

e só olti-recitlas por cortesia como em corte em que muito se estima gallitrlra gorda

não com rurrito dinheiro (que isso é geral em todo o mundo), mas sem dinheiro algum. .

Alem do pintar as cuias, otecer das redes, de tão diversos modos, e com tiugalarttes

cores e teçunres, lrastava para unica conclusão de sua grande ltabilidatle; das quaes

redes se. lrouvessr: tanto uso na Etrropr, como na America, e tanto corrhecimt-nlo de

seu prestimo, e formosura, não tinhamos que trabalhar mais neste genero do seu inge

nio e lrabilidatle. Has como esta, e a de pintar as cuias, é só de mulheres Irrdiats, passe

mos adianteao que pertence aos indios. llalaios, pacantz, esteiras, (a que chamão

periz.) tupez, paneiros. e infinitas outras obras. que fazem de junco. pallras, cascas, e

folhas do inato, mostrão com evidencia. que em cousas mui pequenas. e que parecem

bogiarias (mas de grande uso e prestimo)é urande o seu ingenio. Nem ha que nos deter

nos mai-z otiicios. e artilicios de esculptores, barbeiros, pintortw, etc. ; porque de todos

estes oflicios e artilicios dos indios se serve todo o estado do Maranhão. Só não se tem

provado ru-Iles oesttttlo da lintäna Iatitta, e outros estudos, e aprestos para o altar e

atras dependcrtciasde modo que tivessem estes indios alguns Srrcrrdtrles de Cltrlälo de

sua rncsrrra tração, ou neste estado do Maranhão, ou nos minis reinos e provinulat da

America. .tias tros deste cstadoe' mui prompta a razão, não a sua incapacidade (sinta

cada qual o queqtrizer, e abunde tro seu sentir).mas o não se lhes dar lngarde treuhrun

modo, cotrr a tnultidão de catrceiras e trabalhos de que os carrcgão, pois até crianças
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carnes das feras, quando as çosem, como se faz com o toucinho. Gandavo

diz que os lndios são mui inconstattlos e mudaveis : orem do ligeiro tudo

 

de doze ou treze annos, os arrastão das suas doutrinas para já servirem com o remo na

mão. nas canoas. e no sertão tambern no seu cacáo. cravo e escravo ¡ porque, st- hou

vesse lugar, tempo e tlescançtt, leilão ja os seus missionarios tnostrado a igreja de

Deos, e ao mundo todo que até de serem Sacerdotes são capazes. Ate aqui baste do seu

itigcnio. agora do seu gt-uio.

São estas getttrzs geralmente no estado do Maranhãme especialmente. no Grão-Pará.

e nos mais rios grandes que nestes se. incorporão (em qua. vive umanutltidão dc ttacõcs,

c linguas quasi sem numero) de boa disposição, grandes, dc bom gesto, e tta cor não

São tmtados como os do Brasil. Além dc bons entendimentos e ltabilidadrs para obras de

ntãos, de que já disscttms. são paciiicos. tnattsos, apraziveis, hospitaes, bcuclicos. em

grande modo mtti inclinados. e amigos de fazer bem. sujeitos, rendido: e rnui sotlrltios

nos injurias, e ailrontas qtte padccem aos motttes, sem ter olho na vingança, ainda que

tambem ha entre elles alguns virtgativos. São notavelmente moderados, com pouco

contctttes ; porque tendo um trapo com que se cobrir, e um pó de farinha que cottter

não euulãtr de mais com alicia e dcsassocrgo, e nem ainda de conter esse pó de farinha

e desse trapo para se cobrir lhes da cuidado, e assitmse os não hau-.starão dias sem co

mer. e se o achãodzontcm tambem um dia para tres ou cinco. Sabem emtim alumdar,

e padecer pcnuria, aquella sciencia tão rara de que se preza tanto 5. Paulo. São assaz

amigos do descanço, mas se é ticcessario trabalhar. quando é tempo, negão bcm, e

aturão muito. Nada são ambiciosos, e ainda quando se tracta do conhecimento, e

satisfação de seu suor e traballio (que costuma ser bem inferior, e dcdgual) com bem

pouco se comcntão, e o que notavelmente estranhio os I-Ittropèos, é a excessiva ambi

ção e cobiça ; não amão o viver, nem terncrn o morrer, para tudo promptos. e tnorrem

ordinariamente com o mesmo desapego, paz e socego com que viverão. Para que em

lim vã dito em uma palavra, osque são já cltristãos, são bons christãus, se os deixão

MH; P. os que o não são tem grande disposição para isso; assim se remorerão executiva,

e ctlicaztttente. os impedimentos que apoutarci em seu lugar, assistindo-nos a benção

de lkos. Até aqui dos lndios mausos do estado do illaraulião.

Agora dos bravos ou 'fapuyas que ta ttbem dividimos em duas classes ; uns dc corso.

que quasi não aquentão lugar,ao menos no circulo do anno att dão por tnuitos matos,

campos, rios, e por otttras partes, onde tem mais promptos os trtarttitttcntos; c otttrtin

que tem entre si alguma policia, ou sombra della, e vivem aldeados,e quasi aldeados.

Destes não tenho duvida, e muito menos dos de corso, quc são mais grosseiros, mais

rudes, e mais selvagens: mas ainda permittindo quantas tnaldades e vícios delles tzotttão

(title se podem ler nas historias geraes e particulares das provincias, e reinos da Arne

flfiãhdigo que sejão embora feras, onças, tigres, leões, e ainda pãos, e pr-dras.sem visos

ainda de animaes: que entre ao feras c brutos porém ttenlumt ha,quc com boa «lastro-za

e manila, se lhe nio possão tirar as suas ruins inclinações. e lutpctos, disciplinar, e

domesticar, ao ntenos seus filhos e crias z apenas st: achará entre os cavallos o que lot

todo preto, sem signal algum, ou mancha branca. o qual. por mais que o eusincttt.

sempre licarzi mal domado, sujeito. e disciplinado. 'Tigres e leões bem ferozes discipli

nou tambem Orfctnque delles fc: ltotneus, bem alinhados, e cultos na mesina Grecia. e

l-Jrictltoneo e 'l`lt‹\.s‹~o,tta mesma Allieuas; e em 'l`hcbas,Attiiião,cotito acima tiut aponta

do. llãos e pedras. nunca vi tão incapazes e fora de geito, que irão possão delles e

dellas formar imagens de Santos mui primorosos. llaja imaginarios e esculptores evan

gelicos; haja lit-róes que,saltindo da oflicina delles o sangue do JesusJirão diante delles

aquelles antigos, pintura, sombra, e fabula (haja qucm rentorêr os impedimentos) haja,

cm uma palavra. missionarios e varõos evangelicos, e logo os 'fapuvas mais bravos do

estado do Maranhão, e qualquer outro da America, serão mui cheiroso, atncuo jardim

da igreja de Deos. birmha, tamos para diante.

ltestava escrever agora da religião e ritos de todos estes lndios do estado do Mara

nhão. Os ritos e religião de toda esta grutilidadc do aiaraultão são geralmente os mes
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aqttillo, que lhes persuadem por difiicultoso, e impossivel que seja. e com

qualquer dizsuasão facilmente o toruâo logo a ttegar. São mui deshonesios,

 

mos. diz um antor,que desde Quilo até a citiade dc Belem do tirão-Pará navegou o

riu Maranhão. Para ou Amazonas ; porque adorão idolos fabricados de suas mãos aos

que attribttem o poder sobre as aguas e lite põem por divisa um peixe na mão, eassittt

mesmo otttras tiivisas; aos que tem poder sobre as semeuteiras e sobre as campanhas

e guerrmge assim dos mais. De todos esta deuses dizem qtte vierão do Geo a fazer-lhes

bem. Não os adorão com alguma cercmonia, autm os tetn postos a um canto até che

gar tentpo, em que os hão mister para a guerra. para a pescaria, ou para semelhantes

tltàpctttiettcias. isto collijo. diz e continua este atttor, do que nos succedett com um

destes imrbaros, que tendo ouvido algum do poder de nosso Deos. e tendo visto que

o nosso exercito tinha subido e baixado pelo rio (do Grão Pará on Amazonas) pelo

meio de tatttas nações. aetu receber damno algutn. o que julgou por força e poder do

nosso Deos. chegou com grandes ttncias a pedir ao capitão em paga de sua hospedagem

que lite deixasse alii nm iteos dos nossos.para que o guardasse, e a seus vassallos. e os

soccorresse em suas tteeessidadcs. Disse-lhe o capitão o que oonvinha. e o assegurinnos

que nosso Deos lhe faria sempre companhia, que lite pedisse o que havia mister,e qIe

o trouxesse a seu verdadeiro conhecimento. lia Indio que ttão reconhecia poder ou

numen, em algum de seus idolos fazia-se Deos daquelle terra. Maudamo-lo avisar

que traziamos o venlaueiro l)eos 'i`odo Poderoso. Apenas se chegou a nós outros,

quando perguntou pelo novo Deos, e ainda que se lite declarou quem era, como o não

pode ver, se ficou na sua cegueira.

Até aqui este autor. e é a noticia que pude haver mais limpa da religião destes lu

dios tlo Maranhão. Mas como o int-anno autor ailirma, que houve a tai noticia por dis

curso, e pelo que colligio do que vio, e ottvio a ntu barbztrmcottto se está vendo no

paragrapho atrás. e do segundo successo. que conta tio outro. que queria ver o Deos

novo. tanto iutporta e monta esta noticia, com as mais que pude haver de pessoas que

tiverão tracto com esta geme, ou de outras, que escreverãme impritnirão do que per

tence a estes indios, que todas essas noticias vão embrulhadas em muitas, ou fabulas

ou novellas. só digo que estes indios do Maranhão, aniesde Christo nossa verdade,

nossa vida, e nossa Innconhecerão e a seu modo veueritrão um numen, Senhor,e Grea

dor do Universo. ainda que a seu modo tosco, grosseiro e rude; nem pode haver his

toriador ou escriptor. algum por mais que se empenite, que em todo o universo me

descubra nação alguma httmanmque a seu modmainda que o mais barbaro, animalesco

e brutesco, não conhecesse ou não conheça este Senhor e Creador do universo, e senão

itaia quem me declare; porque diz éanto Tltomaz,qtte quando o homem (seja elle o

Tapuya mais bravo, mais tosco, e rude e o mais feroz) chega ao uso da razão, é obri

gado não só a conhecer o seu iim, mas olhar para elle, e a elle encaminhar e dirigir

as acções humanas. Haja quem me declare porque este Creador e Senhor do universo

fez o homem para si, e tudo o mais para o homem,pondo-se a si por unico fim do ho

mem (de qualquer oondição e genio e engenho que seja) se havia de crear (ttão digo

nação inteira) algum homem tão incapaz do conhecimento de seu ultimo iim.e das ae

ções e ollicios que lhe deve,como pretendem alguns escriptores. E que fé tão violenta

para os crer ha mister! iiaja quem me declare aquelle principio tão bem assentado

em tantos seculos e por tantos sabios; hihi! tn natura ƒrrutra,e aquelle otttro,Opur

natura, opus inleligentia, e eu accresceuto: ei prima. Mas isso é nada. Haja quem

me declare aquelle sentir de Tertulliano, tão celebre como tão profundo. Do: animar

IVotitia Dei, o dote da alma, quando Deos a produz ecria, é o conhecimento do

mesmo Deos, do seu autor. do seu principio. e do seu iim. E não nascerão estes indios

com alma? E se a tem veio sem aqttelie dote? A verdade é que os indios deste Mara

nhão.como os mais da America geralmente, e ainda as nações mais barbaras, grosseiras

e rudes de todo o mundo, tiverão aqttelle conhecimento ou aquelle dote. Quad notum

es! Uei, manifestam eslilles Deu: enim illis mani/utneit invisibilia enim ipsius

d crrutura rnttndf, per ea, que /artu sunt inlcilecta t-onspiciuttlutz scutpiiertta
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e dados á sensualidade, eassim se ontregão aos vícios, como se nellus não

houvera razão de homens: ainda que todavia em seu ajunlainento. os

machos com as lemeas tem o devido resguardo. e nisto iiiostrão ter alguma

vergonha. Notaval foi o caso de um Tapuya Goylacaz, que tendo por ini‹

migo a um principal du mesma naçàio, buscou occasiiio de vingar-se delle,

e certo de que se acolhera à uma aldea, que estava a cargo dos Padres da

Companhia de Jesus, com quem estavíio de amizade. o foi vigiar de dia e

de noite para o matansabendo que tinha morrido na aldêa para onde tinha

ido,e ahi se tinha enterrado,o foi desenterrar, com cautela, e lhe quebrou

a cabeça para saciar a vingança e fartar 0 odio. São tão inconstantes os

Indios.e tío variaveis em suas acções.que o que hoje lizerão por adquirir.

ainda que com grande difliculdade, e com o niais trabalho possivel, já

ainiiiihãa lhe não dão a menor estimaçzíio. O local onde com traballio e

siior lixárãii as suas liabitações. dahi a dias não o achão bom eo abando

não, para irem habitar outro lugar com novo empenho e muito trabalho.

cosruiiiâs nos ixnios (t).

Os Indios vivem em suas habitações á maneira das feras, e entregues ao

estado da natureza inculta sem fé, sem lei, e sem rei; :indño por toda a

parte nús, e sempre em manadas. assim homens como mulheres. Vivendo

 

qisoquo ejiu virtua. ct Dioinilas. Portanto, e por oiin-as ili-iiionstrações evidentes

no ponto deixada á religião, e seus ritos, ainda nos seus i-iiierros. feitiueii-os. fi-iiice

rias, e ein tudo inais destes Indios do Marziiiliãomo sen estado do paganisiiiii, pois já

acima apontamos. que no da verdadeira religiämpvla maior parte são lions etiristãiis.

(t) 0 Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira. fallando dos costumes dos Indiosziliz ser

impia a antropophagia, que ainda hoje praticio os Uercqiienas, t'- igualiiieiite iinpiu

o comportamento de quasi todos os Gcntios pela occasião da guerra. De outros muitos

Gentios se conta, como erão os lngaibas, 'fapixaras e ltlaiiiayaiiãis. que na occasião do

conflictoJ nos transportes do seu nialor furor. mordido as carnes dos cadaveres dos

inimigos. e abocanliavão algumas dellas; tocaviío ii chamada, e festejavão a vii-toria

com ¡aitas das tibias das pernas dos vencidos; bebião e davíio a beber agua. e os seus

vinhos ein craneos serrados, e raspados a iiiaiieira das suas cuias; esfolavão e roiiipiio

os cadaveres, arrancando-lhes os dentes, para delles fazerem as suas gargantilliâis;

cofzgviiylheg a; cabeças para as pendurarem como tropheos, pelas paredes das suas

palhoças; porém todas estas barbaridades que todos elles coiiiiiietteiii, durante o fu

ror da guerra. são as que o Uercqiiena pratica de sangue frio, com os prisioneiros,

que applica para o seu sustento, longo tempo di-pois de concluída a guerra. Virão

em outro tempo os txabns das nossas tropas, que elles tinhão curraes de Gontios pri

sioneiros, assim como nos os temos de gado para os açougucs. Delles se conta o ines

mo qu; de outras nações da America se escreve, que praticão o extraordinario costu

me, dz em algum delles. chegando ou a envelhecer. ou a padecer alguma daquellas

enfermidades, que a sua grosseira medicina não se sabe remediar, os mesmos pais e

filhos tem o cuidado de llie antecipar a morte, não ao para se alliviiirein a si do fardo

de tractor delles. durantea impertiiiencia da iiiolcstia, mas tambem para o alliviareiii

a elle das dores e tormentosque passa, emquaiito se llie retardo a inorte, que é a_ porta

que ic lhe abre para escaparein das niiseriiis da vida. Eis-aqui um rsgo de piedade

entre ollegque entre nos e' uma iiiipicdade. Por estes se póde julgar dos oiitros costu

mes. com relação lis virtudes da contiiieiicia, ila solirieduile, da inansidãonlii honesti

dade, etc.
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como feras, sem policia, sem prudencia. sem temperança, sem quasi vesti

gios de humanidade; amão a preguiça, são mentirosos, inconstantes.

comilões, e dados ás bebidas.

Furão os beiços, orelhas. e narizes, para nesses buracos metterem rodel‹

las de páo, pedras de varias cores e cssos. Pintão 0 rosto. braços e peito,

com o que suppõem ficarem elegantes e bonitos (f). Trazem ao pescoço co

 

(t) O anonymo autor de uma Chronica mantucripta que temos á vista, redigida

em 1583 com o titttto de Informação do Brasil e de sua: ljapitaniar, faltando dos

costumes dos Brasis, diz; desde o lilo do Maranhãmquc esta além de Peruantbuco para

o Norte, até a tería dos Gtrijós,que se estende para oSttl, desde a lagoa dos ttatos até

perto do rio. que chamão de .nat-inn Attonsomii que po te ltaver 800 leguas de costa,e

em todo o sertão ttella, que se entenderá como 200 ou 300 leguasnirando a dos (larijós,

que é muito maior e citt-ga até ás serras do Perú, em ttma só lingua.

Todos estes ordinariamente antião nús,ainda que os Carijós,e alguns dalli para avante,

por ser terra muito fria.usã0 de pelles de veados eoutros animar-s, que matão c contem,

e as mulheres fazem umas como mantas de algodão, que cobrem meio corpo.

Todos os da costa. que tem uma mesma lingua, comem carne humana, posto que

alguns em particular nunca a comerão e tem grandissimo nojo della. l-ltttre os

Tapuyas se achão muitas nagôes, que a não comem, nem matão os inimigos senão no

conflicto da guerra.

A maior honra que tem é tomar algum contratio na guerra, e disto fazem mais caso

que de matar; porque muitos dos que o tomão os dão a tuulara outros, para que fiquem

com algum nome, o qual tomão de novo quando os matão. li tamos nomes tem quantos

inimigos matâirão. posto quc os mais honrados e estimados, e tidos por mais valentes.

sio os que os tomão. Naturalmente são inclinados a matar, mas não sãocrtieis ; porque

ordinariamente nenhum tormento dão aos inimigos, porque, se os não matão no cott

flicto da guerra, depois tractão-nos muito betn, e couteutão-sc com lhe quebrar a ca

beça com um páo, que é morte muito facil; porque ás vezes os tuatão de uma paticatla.

ou ao menos coin ella perdem logo os sentidos: se de alguma crueldade nsão, ainda

que raramente, é com exemplo dos Portuguezes e Francezes.

Casamentos de ordinario não celebrão entre si. eassim um tem tres e quatro mulhe

res, posto que tntiitos não tem mais que uma só; e se é grande, principal e valente,

tént dez, doze e vinte. E lomão umas e deixão otttras. Verdade é que em muitos lia

verdadeiros matrimonios in lego naturme assim muitos mancebos até que east-tn, por

ordem e concerto de seus pais, servem ao sogro ou sogra, que ha de ser, antes que

lhe dèma filha ; e assim quem tem mais filhas e mais ttourado, pelos genrus que com

ellas acquiretn. que são sempre muito sujeitos a seus sogros e cunhados, os quaes

depois dos paisJotn grandissimo poder sobre as irtnãas, e muito particular amor, como

ellas tambem toda stueição e amor aos irmãos coin toda a honestidade. Todos os filhos

e lilhas de irmãos tem por filhos, e assim os chamão; e desta maneira a um liomcm de

citicot-.iita annos chama pai, como a um menino de ntn dia, por ser irmão de seu pai ;

e por esta ordem tem grande reverencia a todas as mulheres que vem pela linha dos

machos, não casando com ellas em nenhuma maneira, ainda que seja fora do lt" grão :

as sobrlnhas, Iilhas de irmãas, et deirtccps, tem por verdadeiras mulheres, e

commttmmente tlasão com ellas :inc dcscrimine.

Os de uma nação são muito pacihcos entre si e de maravilha pelejão senão de pala

vra e às putihatlas, e se alguma hora,com a quentura demasiada do vinho, vai a cousa

muito ati/antenas ntullieres logo lhes escondeu: as frechas e outras armas, até os lições

de fogo, para que se não matem e firãoqiorqtie de tum morte destas, ás vezes acon

tece dividir-se uma nação com guerra civil, c niatarcm-se. comerem-sc e destruiretti

se, como aconteceu no ltio de Janeiro.

São muito dados ao vinho, o qual fazem das raizes da mandioca. quc comem, e de

milho, e otttras frurlas. Este vinho fazetn as mulheres, e tiepois dc cosidas as raizes

' to
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lares de conchas, ou dentes, e bem pulseiras de pennas de varias cores noi

braços, pernas e cintura; bem como iima especie de grinaldas ‹ie formosas

pennas na cabeça. São os indios menibrudos. corpolentos e bem dispostos,

e tão lies-tros ua marcha, que ninguem os iguala.

 

ou o millzo, o mastigão, porque com isso dizem que lhe dão mais gosto, e o fazem

ferver niais. iii-ste enchem inuitos e grandes potes, que somente servem disso, e depois

de ferver ilons dias, o bebem quasi qui-nte. porque assim não lhes faz tanto mal, nem

os euihelii-.iia tanto, ainda que iniiitos delles, principalmente os velhos, por miiito que

lia-hein de inaravillia, perdem o siso; iicão sómente quentes e alegres. Com os vinhos

tias fritctiis, que é mui forte, se embcbedão muito e perdem o siso, mas duto bebem

pouco e sómente o tempo que ellas diirão ; mas o vinho commum das raizes e milho

lielmm tanto, que ais vezes aiidão dous dias com suas noites, bebendo, e ás vezes mais,

principalmente nas matanças dos contrarlos, e todo este tempo cantando e bailaiido

sem cancar item dormir. Este vinho commuinmente o fazcin grosso e basto, porque

juntamente lhes serve de mantimento, e quando bebem nenhuma outra cousa comem.

E da inesma maneira, quando comem, não curão de ter vinho nem agua para beber,

nt-tn tem trabalho nisso; e algumas vezes acabando de comer, se não tem agita em

ciisii, se vioa fonte a beber, e as vezes, de noite. com um tlç-'io de fogo na mão, princi

palinente os que não tem intilher. mãi oii itniãa, que lhes traga agua; e nisto nenhum

trabalho tem. e quasi não fazem tlilfereiiça de boa ou má agua : com qualquer se con

ti-iitão. Os mocoe pequenos iiãti bebem aquelles vinhos, c quando algum mancebo ha

de coineçar a beber, fazem-Ilies grandes festas, enipcnuando-os e pintando-os, como

que então coineçäo a ser homens

Nenhuma creatura adorão por iieos, sómente os trovões cuidão que sío Deos; mas

nem por isso llies fazem honra alguma, nem coiiimiiiiiiiiente tem idolos. nem noites,

neui coininniiicação com o demonio, posto que tem medo delle: porque ás vezes os

mata nos matos a pancadas ou nos rios ; e porque lhes näo faça mal em alguns lugares

medoiiiios e infaiiiados disso, quando passão por elles lhes deixão alguma fiecha ou

pcnnas, ou outra cousa como por olferta.

U que mais orem, e de que lhes nasce muito mal. é que em alguns tempos. alguns

dos seus fciticelroicque chamão ltajozninventão uns bailes e rantares iiovos,de que estes

indios são mui amigos. e entrio com elles por toda a terra, e fazem occupar os indios

ein bebere bailar todo o dia c noite, sem cuidado de fazerem mantimentos, e com

isto se tem destruido muita gente desta. Cada um destes feiticelros (a que tambem

chainão Santidade) busca uma invenção com que lhe parece que ganhará mais, porque

todo este é seu intento ; eassim um vem dizeiidoqiie o mantimento lia de crescer por

si. sem fazerem plantados, e juntamente com as raças do mato se lhe hão de vir a mu

lher em casa. Outros dizem que as velhas se hão de tornar moças, c para isso fazem

lavatorlos de algumas ervas com que Iavão ; outros dizem que os que os não recebe

rem se lião de tornar em passaros e otitras invenções semelhantes. Além disto dizem

que tem um espirito dentro de si, com o qual podem matar; e com isto mettem medo

e fazem muitos discipulos, coinmunicando este seu espirito a outros com os defumar

e assoprar; e ás vezes é isto de maneira que o que recebe o tiil espirito treine e sita

graudissimaineiite, tie niodo que bem sc pode crer que aiii particularmente obra o de

moiilo, c entra nelies, posto que commumuiente é ruindade. i-I tudo por ilie darem os

indios o qiie tem. como sempre fazem, ainda que muitos não crem cousa nenhuma

daquellas, e sabem que são incutiras. Estes tambem costumão pintar uns cabaços com

olhos e bocas,e os tem com muita veneração escondidos em uma casa escura, para quo

alii vão os iiidios a levar suas otfertas. 'fodas estas invenções, por tim vocabuio geral

cliaiiião (iitrailxt, que quer dizer, como cousa santa ou sobrenatural ; e por esta causa

pozerãii este nome aos Portuguezes, logo quando vierão, tendo-os por cousa grande e

como do outro mundo, por virem de tão longe por cíina tias aguas. Estes inesmos fei

ticeiros, c oiitros que não ciicgão a taiito, costumão esfregar, cliupar c defuinar os

dot-nie» nas partes que tem lesas,c dizem que coiii isto os siiríio; e tlisto lia iiiuitoziiso,
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n/ttstrsções (Tanss ou aLotias) (I).

Vivem os indios em ocas. on cabanas de madeiras. toscamerrte construi

das, e cobertas de capim ou de paihas, sem repartimentos, com o cumpri

 

porque. com o desejo da saude, mttitos se lhes dão a chupar. posto que os não cretn.

Outros agouros e abusões tem em passaros, e ent raizes, e liualmente em tudo. que

são infinitos: mas tttdo e cottsa de pouco momento.

Tem alguma noticia do dilnvio, mas muito confusa, por lhe tirar de mão em mão

dos maiores, e contño a historia de diversas maneiras; tambem lhes iicott dos antigos

noticia de uns dous ltomens, que andavão entre elles, um bom, e outro maio z ao bom

chamavão Sumo, que deve de ser o aposlolo S. Thomé. P. este dizem que lhes fazia

boas obras ; mas não se lentbrão em particular do nada. Em algumas partes se achño

pegadas de homens, intpressas em pedras. maximè em S. Viccnte, onde, no cabo de

ttuta praia, n`uma penedia mui rija, em que bate continuamente o mar, estão muitas

pégatlas, cotuo de duas pessoas ditferentes, umas maiores, outras menores. que pare

cem frescas. como de pés que viuhão cheios de area z mas revera elias estão impressas

na mesma pedra. Estas e possivel que fossem deste santo apostoloe algum sen discípulo.

U outro homem chamavão Maira, que dizem que lhes fazia mal. e era comrariodo

Some .' e por esta causa os que estão de guerra com os ftortugttezes lhe cltamão tttaira.

Estes são os costumes mais de notar desta gente do Brasil, que, para se fazer relação

ntiudameutc de todos, era necessario um livro muito grande.

(l) No lleconcavo ameno um posto havia

De troncos immortaes cercado á roda.

Trinclteira natural, com que impedia,

A quem quer penetral-o, a entrada toda:

Um plano vasto no seu centro abria,

Aonde edilicando it patria moda,

De troncos, varas. ramos, vimes, cannas

Formarão. como em quadro, oito cabanas.

Qualquer dellas com mole volumosa

(lorre direita em linhas parallelas ;

E mais comprida aos lados, que espaçosa,

Mto tem paredes, ou colutnnus bellas:

lim attgulo no cume a faz vistosa.

l; coberta de palmas amarellas,

Sobre arvores se estriba, altas, e boas,

De seiscentas capaz, ou mil pessoas.

Qual o velho Noé na immensa barca,

' ` Quea barbara cabana em tudo lntita,

Ferozes anlmaes provido embarca,

Onde a turha brutal tranqullla habita :

Tal o rude Tapuya. na grandütrca,

All dorme, ali come, ali medita ç

Ali se faz humano, e de amor molle;

Alimenta a mulher, e aIIaga a prole.

Dentro da grã choupana a cada passo

Pende de lcnho a lcnho a rrde extensa :

Ali descanço toma o corpo lasso;

Ali se esconde a marital licença;

Itepousa a tilha tto materno abraço,

lim rede especial, que tem suspensa:

Nenhum sc ve (que é raro) em tal vivenda.

Que a mulher de ontrcmmcut que â filha olIcnd-t. (Carom. Form).
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mento de duzentos a trezentos palmos, com duas ou tres portas mui peque

nas e baixas, onde inorão trinta ou quarenta casaes (t).

As madeiras com que fabricão as casas são mui grossas e longas, as quaes

são carregadas por elles,á mostrarem a sua robusteze valentia.

Armão as redes entre os páos da oca ou cabana, onde suspensos dormem,

tendo sempre fogo embaixo, e onde á vista de todos unem-se os homens

as mulheres. Empada casa ou oca (cabanaà mora um ou mais principal, á

quem os outros Indios obedecem, e são or inariamente parentes. e vivem

em commum os casados com os solteiros;com a mesma facilidadmcom que

levantão as casas, com a mesma as queimão quando mudão de lugar.

Algumas riações não se dão ao trabalho de fabricarem macas ou redes, por

quedormem no chão.

PROCESSO PARA TIRAR FOGO.

Era costume do selvagem rude

Itoçar um tenho n'outro com tal geito,

Que vinha por electrica virtude

A ascender lume, mas com tardo clfelto. V

Caramurú, cant. f, est. 25.

Os Indios não necessitão de pedra, ferro, vidro, ou de algum artifício

para se proveiem de lume; porque a necessidade e carencia daquelles

objectos no interior das florestasdhes ensinou queo atrito de dous corpos

bastava para este fun : pegão em um pedaço de páo rijoe secco, aguçado

em uma pontzuesfregando com as mãos,á maneira de fuso,sobre outro pao

secco, e menos duro que elle, preso com os pés. apparece com a continua

giro do movimento fumo e fogo. e sobre o qual deitando um pouco de algo

dão ou de folhas seccas, em lugar de isca, tem elles lume para as suas

necessidades.

DOS BENS QUE POSSUEM OS INDIOS.

São os Indios mui pobres, porque desconhecem as paixões sociaes. Sua

mesa é o chão, onde depositão o que matão com suas frechas, em cujo

manejo são tão destros,que não só matão as feras como os peixes do mar,

e dos rios. Fóra do arco e da frecha, possuem uma rede ou maca, um pa

____________-___-_n__-_-___

(í) Gandavojallando das aldeas,diz: a as povoações dos Indios são aldéas: cada uma

dcllas tem sete ou oito casas, as quaes são mui compridas. feitasa maneira de cordoa

rias ou tarraccnas, fabricadas somente de madeira e cohertas corn palma, ou com outras

ervas do mato semelhantes: estão todas cheias de gente de urna parte e dc outra, e

cada uma por si, tem sua estancia e sua rede armada em que dormem: e assirn estão

uns juntos dos outros por ordem, c pelo meio da casa tica um caminho aberto por onde

todos se servem, como dormitorio ou coxia de gale. Em cada rasa destas vivem todos

muito coriforines, sem haver nunca entre elles' nenliurnas differences, antes são tão

aniigos uns dos outros, que o que e de um, é de todos: e sempre de qualquer cousa que

um comznpor pcqucuaque seja, todos os ctrcumstautcs hão dc participar della. a
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tiguá. um pote, uma caliaça, uma cuia, um cão. Serve-lhe a rede.para dor

mir suspenso; o patiguá (especie de caixa de palha) serve para guardar a

rede, a cabaço e a cuia z o pote,a que chamão igacabmserve para guardar

os vinhos; a cabeça para a farinha; a cuia para beber por ella: e o cão para

descobrir os anirnaes, quando vão caçar. Estes moveis são conduzidos para

toda a parte, sendo a mulher quem os carrega, emquanto que o homem só

se occupa com o arco e frecha.

nas .umas (t).

Por armas, frechas, arcos pedras. bestas;

A espada do pao-ferro, c por escudo

As redes de algodão, nada inch-stats,

Unde a ponta se embace ao dai-do agudo :

Por capacete, nas guerreitas testas,

Cintos de primas. com galhardo estudo:

Mas o migo, no bellico ameaco,

hão tem mais qu'nnlta ou dente, ou punho, ou braço.

Caramurú, cant. 1°, est. 23.

Sfo as armas de que usão os Indios de ordinario. arcos, free-has, e com

as quaes muito se ltonrão,e os fazem de boas madeiras,e muito galantes tc

cidos de varias cores, tingem-lhes as cordas de verde ou vermelho, e as

frechas fazem-nas mui galantes, buscando para enfeital-as as pennas mais

finas,e formosas, que achão. São as free-has feitas de cannas,e na ponta lhe

ntetteiit dentes de animaes, ou mesmo cannas mui duras, ou um páo agudo

 

(i) O naturalista Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira,affirma,que as armas nos fazem

retlexionar, que as pritueiras armas olfensivas, forão sem duvida as que minis

tron o acaso, e que os primeiros esforços da arte para as aperfeiçoar, forão

muitos simples e grosseiros. isto se vê nessas pequenas massas de pao pesado, a que

se da o nome de braçangas, as quaes são as suas armas curtas,que contundetn e cortão

como os sabres; aslanças de madeira simples, ou tostado ao fogo, para lhes communi

ear ntaior dureza; e m piques armados na ponta, ou com algum fragmento de ferro.

Iou de pedra, ou de osso aguçado. aos quflesâegundo a sua dilferença, se dio os nomes

de murucú; e cuidarúa. Porem todas estas so servem para combaterem de perto: os

homens escogitavão depois um meio de offenderem de longe. A esta idèa se deve a

invenção dos arcos, e das ƒrcchas. que ou são simplesmente umas freclias, com alguma

ponta de madeira atzuçada, ou de taquara : ou são hervadas, e tomao o nome de cu

ralys. Tambem se devem as palhetas e as zaravatanas, que. depois das_frechas._forio as

segundas armas de tiro, que então se inventário, e que ainda ltoje suo as utn_cas que

possuem os povos, que vivem na infancia da sociedade. A funda comtudo nao é co

nhecida entre estes Gentios. Com as sobreditas armas fazem a guerra; e ella, segundo

a contemplou o citado Robertson, olferere para se contemplarem:

1° Os motivos para ella.

2° A ferocidadc com que a fazem.

3° A pcrpetuidade em que a conservão.

4° 0 rnodo de a fazerem.

5° A ronducla com os prisioneiros.

a Quanto aos motivos e certo que um delles costuma a ser o da usnrpaçio dos fruc

tos das cascos. e dos pescados dos rios. e das terras do territorio alheio. Cada aldêa se

julga iiidepettderttt- da outra, que confina com ella; e sobre tudo quanto ha no terri

torio immediato ao da sua situação, se attribut: um direito inteiro e exclusivo, que a
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com muitas farpas ou dentes, :is vezes envenenadoscom o sumo de ervas,

ou outros venenos por elles conhecidos.

Suas espadas são de páo, que não cortão, e sim forão. São as freehas nas

mãos dos lndios,armas crueis,porque,sendoimpellidas com forçamada lhes

resiste. Desde meninos se exercitão com ellas, e por isso são tão carteiros,

que matáo um veado na maior carreira, um passaro voando, e dizem, que

até um mosquito no ar.

Possuem de mais a massa ou clava, que fazem de páo rigissimo e pesado,

que serve não só de instrumento de defesa, como para outros usos.

 

-raveis obstaeiilos, que vencer, tendo de atravessar ¡rrandes rios e lagos, de penetrarem

autorisa pelo titulo do possuidora, a repellir com a força a usur açio,que se lhe faz.

Porem tambem ü certo, que a idéa da propriedade não eo mais requeute, nem ainda

mesmo o mais forte de todos os motivos. para as suas continuas hostilidades. O espi

rito de vingança, é o maior de todos, ou seja que elles se arroguem com preferencia

aos outros uma iudisputavel elevação, que atiça a inveja, e a emulação, dos vizinhos,

ou que tenhio recebido alguma injnria e lesão; a diuturnidade do tempo, lhes não

risca a lembrança delia. Ainda que a injuria não tenha sido feita a todos. hasta qne

um so a receba, para que o odio e o resentiinento de todos, seja tão implacavel, como

o do individuo olfendido. O desejo de sc vingarem e tão cego e abrutado, como o das

feras: mordem as pedras que se lhes atira, e as retorquem contra o mesmo, que as ati

rou : arrancão de seus corpos as frechas, que os atravessio, e com ellas fazem tiro ao

inimigo: cortão as cabeças dos mortos. e fazem outras barbaridades, donde se pode

inferir a ferocidade das suas guerras. Elles não as fazem para conquistarem, mas sim

para destruíram: matar e queimar tudo, é a sua maior gloria militar. Consultados os

pages e os velhos, o principal da nação dirige em chefe o exercito, isto é, uanto ao

lim de pelejar; porque, quanto aos meios, e a disciplina, cada soldado e sen or de si,

e das suas accões. Porem como elles tem de encontrar durante a sua marcha innume

matas horríveis; de lhes faltarem os viveres para municiar de boca a um grande

exercito; o espirito de providencia os conduz a marcharem para a guerra em peque

nos corpos ligeiros, e desembaraçados dosimpecilhos das bagagens; e cada soldado não

leva mais que as suas armas, e um pequeno sacco, ou de farinha de mandioca, ou de

beíjü. ou de milho; porque de caminho vai caçando. ou pescando, ate' se aproximar

as fronteiras do inimigo: sorprehendê-lo, e destroi-Io, e todo o seu punto: e como

as caçada; que fazem na paz, são os exercicios para a guerra,do mesmo modo que elles

rastejão a caça, assim entrão a rastejar uns aos outros. Para melhor se disfarçarem no

mato, ese equívoearem com as folhas c com os troncos das arvores, pintào‹se eves

tcm-se differentemente, não deixando precaução por applicar, em ordem a não serem

presentidos. No caso de terem essa felicidade, estão conseguidos os seus lins; porque

no silencio da noite, investem de tropel a aldéa do inimigo: queimão-lhe as suas pu

lhoças. e conformes ferocidade e costume dos vencedores, assim matão tudo, ou reser

vão alzzuns prisioneiros. ››

0 Murmemquanto se não domesticou. sóa algum rapaz dava quartel, e geralmente

às mulheres. 0 Uerequena a todos reserva para se cevar nas suas carnes. Os que os

rcservão para serem escravos, são os mais humanos de todos elles. llfiseraveis port-m

daquclles que ficão reservados, para beberem a morte pelo mais amarpzoso caliec, ue

lhes preparava uma implacavel vingança. Elle escogita, e faz dar a seus corpos am as

as especies de tortura ordinaria. e extraordinaria: uns os espetão com pinos, corn ossos,

e com pedras ponteagudas. e em brasa; outros lhe cortão e dilacerão as carnes: al

¡zuns lhes desearnão os ossos; e no meio de todo este terrivel espectaculo, duas cousas

(reflecte o mesmo lnglez) que excitão o pasmo de quem as ouve` ou as ve: ‹‹ Primeira

que outro nenhum temor limita a colera do vencedonse não ode abbreviar a duração

a sua vingançmse elle der a morte ao vencido, mais breve do que ella pede; segunda,

que quanto mais atormentado e' o vencido, tanto mais digno se julga elle da alta di

gnidade do scr do homem; antes o abbreviar elle mesmo a sua vida, para encurtar os

seuls tormentos, seria uma nota de infamia, com que deixaria inaucliadaa sua fa

mi 1a.»



- 310 -

FERRAMENTA DOS ÍNDIOS.

Os Indios do BrasiLantes do se communicarem com os Portugnezes, os

seus instrumentos ou ferramenta ,erão pcdrasaossosdentes de animaes,páos,

caunas, etc., e com os quaes derrubavão grandes matos, fazendo para isso

cunhas de pedras, ajudados do fogo .

Trabalhavão na terra com eavadores de páos, e fazião os seus enfeites,

contas ‹le buzios, arcos e frechas tão bem feitos, como ao depois fazem ainda

com instrumentos de ferro. Para a fabricação desses objectos levavzio muito

tempo, e como com o ferro tudo abreviâo, estimño-no muito, sendo por

isso um motivo mais importante a se communicarem com os brancos.

na caça t: os rasca (t).

Os Indios para matarem os animaes destinados :i sua alimentação

empregão a frecha, o monde, e o laço, o que fazem com tanta destreza,

 

(1) O Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, fallamlo dos Indios das margens dos Rios

do Para, diz : que da pesca e ‹|ue ein todo o anno se vive, e esta ou é de peixe. ou de

tartarugas. Só pela vasantc se tira a maior copia de peixe fresco, e este ou os tirio das

tapairens, ou o pescão i linha, ou o frechão, porque os moradores nio usio de redes.

Etitão com alguma fartura uiais se vive: porque para as mesas delicadas se pescão, a

pescada, o mandubé, o maparlt, e o Uçarä; e para a gente de trabalho, os surubins,

tucunarès, as rayas, as piriraras. plrauibas. pirauructrs, peixes bois, e outros peixes,

ou mammaes aquaticos. selvagens que se scio, ou harpoio em quantidade quando

se llie faz a diligencia. Porem toda esta artura nio dura mais do que o tempo que

consta do tit. 9°, onde fica dito que o rio principia commummente a encher pelo me:

de Fevereiro. e a vasar pelo de Julho. E' certo que tambem de inverno se tira algum

peixe fresco; porém é tão somente o pouco que cabe nos cacurys, e nas tapagens; por

que,retirando-se opeixe para dentro dos lagos, internados pelas margens onde acha o

sustento preciso, nao sahe quanto basta para ser frechado ou pescado: suppre entio o

salgado. se e que tem havido a providencia dc o mandar salgar pelo verao: mas csta

salga ordinaria é tão mal feita, já porque se nio espreme ao peixe toda a substancia

oleosa, e já porque se lhe dá o sal com mio escaxsa.que. do que se salga em particular,

para o sustento dos Indios. e pretos de trabalho, procede a maior parte das dyscriterias,

e outras enfermidades de podridão. Com um alqueire de sal moído, nio salgio menos

de vinte arrobas dc peixe. 0 piraurucú bem salgado c sccco é o bacalhau do estado;

assim como o peixe boi dc Moura. imita o atum do Reino. Veja-sc a Memoria sobre

o piraururú de 30 de Abril de 1187. A tartaruga e a vacca quotidiana das mesas Por~

tuguczas: come-se a sua carnc resida, assada, frita e cnsopada; e da mesma forma os

GWS 0V0i. segundo consta da Memoria deste titulo, datada de 3 de Fevereiro de 1786.

Sendo as tartarugas do Rio Negro muito melhores que as dos outros rios, são tam

bem muito raras: das que se ¡iesrio nos pesqueiras dos Rios dos Solimões, e do Ams

xonas, sustenta-se a tropa da guarnição da capital; os ln‹lios empregados no serviço,

e os habitantes que as mandio pescar em alguns dos ditos rios, o estado cm que ellas

se acltão, a distancia donde vem, o modo de as transportar, a a occasiio; tudo isto

influe em morrer grande parte dellas, antesc depois de entrarem para os curraes, que

são uns lagos artificiaes, em que as conservio. De 2,896 tartarugas que entririo no

anno de 1785 para o curral da Capitanimmorrerüo1,tt00,quo se nio aproveitario: no

de 178i, entrarão 2.710, e morrértio 1,217; no de 1783, entraria 2,892, e morrêrio

833; em uma pnlavra.das 53J68 tartarugasque desde o anno de 1780 até o de 1785,

entrãrio em ambos os curraes da Demarcaçio, e da Capitania; aproveitàrio-se tio

801110010 36,007, e morrcrão 17,401. Ora, tendo o Sr. Joaquim Tinoco Valente, orde

nado em earta,que dirigiu ao terreiro ouvidor-geral, na data dc 23 de Maio de 1777.

que para o sustento da tropa sc pagasse cada tartaruga grande a 100 rs , e pequena a
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qno näo hn animaLpor mais corredone nem ave,por mais veloz,que lhes

escapam.

As vezes armão o laço na ponta de uma vara. e conforme a disposição

em que o põem, levão-no tão sutil e oerteiramente ao passaro, que quando

 

100 rs. Segundo a V. Ex. representou o mesmo ouvidor, quando achou lesivos seme

lhantes preços. propondo que a 200 rs. se pagassem as grandes, e a i60 rs. as pequenas.

E tendo V. Ex. approvado, e niaiidado executar aquelle arbitrio. em carta de 12 de

Fevereiro de 1780, fica sendo facil de calcular o preço. em qne supposta a dita mor

tandade, vierio a importar as que se aproveitiirào. Porem estes calculos estão feitos

em toda a sua extensão; e o conhecimento que delles tem resultado, eque calculadas

as des ezas em que montão os concertos ilas canoas da conducçio; a conservação das

easas d`os pesqueiras; os prcparos. e atavios. de anzoes. linhas, barpões. frechas, pol

vora. chumbo e ferragens: osjornacs e o sustento dos Indios pescadores,e conduirto

res : cada tartaruga que escapa, não vein a importar menos do que 400 rs.: comtudo

quando não ha tartaruga, custa muito a passar, mórmcntea quem tem familia: é certo

que para semelhantes rasos. cada um tracta de reservar as suas criações de porcos. gal

linlias, patos, perús. ctc. Porem esta providencia encontra outra difllculdade, e veiii a

ser. a da falta de sustento para ellas. _

0 quc eu creio que certamente procede de nao termos nesta parte imitado aos

llespanhócs nossos vizinhos: elles tem assentado que da iniroducção dos gados, vaccum

e cavallar, depende a perinanencia dos seus estabelecimentos. E sem duvida que um

o o modo de conquistar, e outro o de conservar: nesta segunda parto nos outros não

somos os modelos: visto que em ambas aqucllas operações tocamos os extremos, por

qne o que conquistainos com excessivo calor. conservainos com excessivo frio. O que

iiecessariameiite assim deve succeder aos corpos monstruosos em grandeza: porque,

distando muito das extremidades» coraçâio.i|uc é a foiite da vida, quando a ellas chega

o sangue que as deve animar, tanto poli sua menor cópia, como pela sua distancia ao

coração, circula muito lentamente; e daqui ao nicnor gríio de frio. proccdeimsegundo

os temperamentos. estas friezas politicas,quc tanto dispõe para a gangrena as extremi

¡hdeg do; grandes corpos. Queru deixara de onvir com assombra, que em todo o Rio

Negro ponuguez, nao lia ao dia de hoje b00 cabeças de gado vaccuin ^? deixemos o Rio

Negro para entrarmos no Branco. que é um dos seus coriílueutes, e veremos,que nem

por falta de informações, nem de ordens que sclbe seguiriio, esta ainda por se intro

duzir o gado nas suas vastas e fertois campinas.

U primeiro que informou dellas por escripto, supposto que pelo que ouvio, aos que

as virão foi o Dr. ouvidor geral Francisco Xavier Ribeiro de Sanipaio, na sua Rela

ção Geographica Historica do Rio Branco da America Portuguesa, escripta no anno

de 1777, onde se explicou assim:

a Deve-se notar aiites de tudo que ii extensão dos campos, que os faz capazes da pro

pagação de milhares de_cabeças de gado, corresponde a boa qualidade de pasto; o

que os mesmos campos sao regados de percnnes aguas,e para o necessario refrigcrio dos

ardores do sol, abrigados das sombras dos pequenos bosques, que por elles espalhou

a natureza....

a A facilidade de se transportarem os gados aquelles campos. é oque tambem pre

cisamente se deve advcrtir Basta para principio de estabelecimento passar os gados

que se achio nas povoações do Rio Negro, Ainazonas. e Solimões, onde tem tido

pouco uugmento, por causas que nao pertence aqui tractar. Este transporte por meio

da navegação não padece diñlculdade alguma. E supposta a possibilidade e facilidade

de se estabeleceram os fazendas de gado no Rio Branco, é necessario mostrar quaes

são as utilidades que dellas resultárão:

a 1.' Consiste na dilatação do commercio interno e externo. de que os ¡zadoszsão

materia, carnes salgadas e seccas, couros e sebos, o que tudo é de consumo certo, não

somente no interior das províncias da America. mas o objecto de exportação para o

reino. Para prova não é preciso maisdo que trazer _£i memoria o lurroso coininerrio

que nestes artigos fazem as Capitanias do Maranhao. do Piaiihy. de Pernambuco,

eas mais do Brasil; com todos ellas pode competir o Rio Branco. que tem muito

maiores facilidades para os transportesnlo que algumas das referidas Capitanias. Toilos

os ditos artigos produzidos dos gados, por meio do porto do Pará. podem passar ao

Reino. A riageiii até ao Pará, e de um niez,i~oin a suavidade de seguir a correnteza dos



elle quer voar está prosopoln pesi-oço oii pés. Tambem emprogão a frnrha.

para a pesca do tieixe. o que falem rom mtiita destreza, em modo que o
atravessão com a lponta della se é grande o peixe, ou mata-o pelo

choque da pancadmse o peixe é pequeno. I-Im geraLtt posuiria ó feita por

meio do sumo de ervas: como sejzio tias folhas do tivnhii, do erisopé, an

deutçii, qnmeinbebedairlo o peixe, o apiuihãii com fiiciliiiadem para o que

forem uma tapagein, e quando a agita se acha represa, dissolvom as ervas

e o peixe uiorre. _ _

' Além destes meios usão dos covos, a que chamño siruguy boandipiá.

_______J.a_-_za_____

rios. A mesma cidade do Para dara total consumo i maior parte dos viiarieionadoa

artigos. Porque. posto os campos da (ertii e irrande llha do Iarajú ae acham baus

povoadas de gado,ainda assim coiisonie o Para um inandc nutneru dc arrobaa do

carne accca, que os iicgociaiites da Bahia e Pernambuco II.: intruduscnt por meio do

navegação pela custa feita em sumacas... _

a 2.1 E' a de soecorrer com subúistcncia certa aCapitanii do lie Negro A subsis

tenria das povoações. .situadas nas suis margens, é tio precaria e iiieertmqiio faa, quo

nas mesmas se viva, em continua falta. Porém esta filta 6 mais geral e ruriboriiia Ita

Villa de larcellosni capital da provinria. Acha-se nella uma guarnição militar, gover

nador. ministro, e maior numero de habitantes. Toda Ma p ipulatjiollibsiste de pt-s

rariair, mas principalmente do-tartarugiis. Advirta-se logo, que em carlos tempos do

anno nani peixes. nem tartaruttas se prscio no Rio Negro. Que ainda nos tempos do

maior abtindancia, iiio ¡ertilisiu estas pescarias a capital- Que por esta raaio. para

contribuir com certa siilisiateaciaa tropa. ao hospital real, e h~ reaas obras. esta ar

inaucnti: um pesqueiro tio Rio dos S-iliiiiõcs: quc para a conilucçio da petle salg . o

tartarugas do dito pesqueiro l capital, si: gaâtio ao inouo. vinte e quatro dias de via.

gens : que as tartarugas nem dilaçio morrem em grande namoro, e as que eseapio

cbegío iucspues: que a m ii-ir pzirte do anno os opcrarios das obras reaes piuio ulica~

mente com a rafio de farinha de mandioca, quc ao lhes da dobrada por nao haver

peixe on tartaruga: que os habitantes da capital vivem em continiiadas faltas, porque

r casualidade achar-se de renda alguma tartaruga, e osqnfl tem p-scador, sempre

csperimentao as mesinasffaltas, por cansa da esterilidade do Rio: e porque utsi unico

«ador nio pode abundar uma familia, por pequena que sejar e a ditniiiisiçii) dos

ndios, oio permitte dar a toda a pessoa mais dr- um. a

I Nctibuin habitante do Rio Negro pode sustentar uma dinia do escravos. Ilondo

tambem se segucque e impossivel adiantar-se a agricultura, e commercio, e a popuh.

cio no dito rio: a augnieiito da importancia consiileravel. Porque. conta poderia

florescer estes obittctoa. onde um habitante esta impossibilitado a sustentar uma Justa

de escravos r a '

pztuzzzma; Wo.” que nesta Materia fe: o Dr. Astronomo Antonio Pires da Silva

Pontegquaado alli esteve, tambem eileveronheecti a propriedade, que tiahio aquellas

campinas para a introduz-io do gado: a do que nisto observou, e rellactio, di-u eonta

eva Participaçio em t9 de Jiiltio de 1181, n-sptindeiido ao que. ao mesmo raqieito. tho

havia V. til. ordenado via data de 2 de Iteaesnbro de fltl). fambem en, que ri o

aiidaiporaqiiettes campos.. nio iteiset de insistir noinesnia pata minha parte, segunda

o mestra a copia de um dos M da minha Participaçio, que daili dirigi a› V. su.. na

tinto do 27 de Junio de 1786. '

a Q Quanto ao gsdmque sem duvida alguma, se devoriaintrodnsir nestas campinas,

nina ao relcsio faço, que-enquanto V. Es. aqui searba, lembro-so de 'laser astebaiia

o Capitania, porque depois de V. Esf. quem sabe o qarfldclla sera? Nada oii-ta ordenar

a V. ls. que amada das-tInartsgos-ñtsdo, rorsio veimvosii, traga para a povoaqio do

Carmo, de cada ves doss Yvaeetis, ata o numero do da: cabeças e um soam. agora.

as quaes podem ser vsieadas das povoações desse rio,e o con-nandante as poi e mandar

copdusir do Carmo para cima: principio V. Bs., qsva no principiar consiste a difl

cii dade. a

lato e mais que isto sabia V. Es., porque arsiiara da governar um estado para onde,

a respeito dos gados do Ilha Granito da Joaiinos, tiiiiiio sido espedid-is dilarental

tt
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no nono na cosiiaa E BEBER.

Os indios, não têm como os povos civilisados tempo prefixo para a ali

mciitzição: comem em todo o decurso do dia e da noite,e mesmo a toda a

liora e momento: e tendo o que comer iiñii guardiio; repiirtem com os seus

ainigosyde inodn,que de um peixe que ti-iiliãoalividem-nb com todos,| ois._

têm comoqiialidade primorosa a liberalidadeps a vilanimqualidade indigna.

iiijiiriosii e imperdoavel.

Nutreiii-se, como refere Simão de Vascoiicellos,de raizes das plantas da

 

ontem, tanto pelo rcal ministerio, corno pelo seu Excellentissimo antecessor; assini

corno das ordens ao mesmo respeito expedidas ao governo geral da Capitania de Matta

Grosso, e ao particular dado a Iliauhy, estava V. Es. informado; seiido todas ellas as

que vio iiidimdas no seguinte Indice.

Aviso da secretaria de estado dos negocios ultramarinos, expedido ao Emi. Sr.

Hanoi-l Ileriiardo de Mello e (lastro, tia data de 13 de Junho de 1761.

A carta regia do 19 do referido mez e anno. expedida ao Exin. Sr. D. Antonio

Rolim de Monta, quando governador, e capitão general da Capitania do Matto Grosso.

Outro aviso da inesina data que a sobredita carta regia dirigiu a V. Ex. quando

¡rovcrnador da Capitania do Pianliy.

A outra carta regia de 22 de Dezeinbro de 1764, tambem dirigida a V. Es. no dito

overno.
I 0 aviso dell de Novembro di' flüldirizido ao Ercellentissimo antecessor de V. E! ,

quo foi o que mandou publicar os dous bandos de 26 de Março de 1767, e de 2o tio

Dezeinbro de 1708.

Ultiniiiiiieiiie as providencias que V Ex. deu. no tempo do seu governo. e são as

que constao do despacho proferido na data de 13 de .Iullio de 1773, sobre a represen

tõiçio dos ofliciiics da canina da cidade do Para; a da carta da inesnia data dirigida ao

inspector geral da llha Grande de Mannes, a quem continuou a dirigir a de 31 do

referido iiieze anno; ade 1ö de Outubro,taiiibeiii do mesmo aiino. e a de 10deJunlio

de 1776. Além do outro despacho, ue tambem proferio na data de 3 de Setembro

de 1777. sobre a outra representação dos mesinos ollli-.iaes da ciiiniira daquella cidade.

Porem. para de todas aquellas providencias fazer V. Br. a applicaçio devida aos

campos do Rio Iii-anca, olmíirio os motivos que na lnstrueçio datada de 30 de Dezem

bro de 1786 espeiideu V. Es. largamente,recomiiieiidando o que della cotista ao llliii.

Sr. Manoel da Gama Lobo de Almada, uando de ordein regimpasaou aquelle distrlcto
ein diligencia da actual demarcação deqliniites.

«i § Ceni esta mesma occasiâo dispori, e ordenar!! V. Ex., quanto a bem do au

sriiieiito daquelle novo estabelecimento, considerar util econveiiieiite; e se approvei

tsrli da iiicsina opportuna wnjuuctura para fazer -pratlcane persuadir todas as nações

de Indios dalli habitadoras, aflm de ue veuhio descendo. e .se estsbeleçio naquellas

iiovas povoações, ou em outras acrescidas.i|ue melhor lhe pareça: faundo eu ir alguns

¡zniieros proprios para assim se animarein, e para melhor se facilitaram os iiiesmoa

uteis e iiiteressantes. desclmentiis. Ainda pelo ultimo tempo do ineii governo deste

cstulmprcteiidendo eu introduzir nos extensos e ferteia campos daquelle districtmuina

porção de gado vaccniinque vindo a faser a melhor subsistencia desta Capitania, prinz

cipalmente na parte mais faminta deste rio. podesse tambem fornecer a do Paríncom

carnes seccas e couros,de nio menor iiiteresse para o maior provimento e coinmercio

da dita capital da Capitania; e tendo-me a esse l`on destinadme reservado as vaccasmovi

lhime alguns touros,que se achavãn na villa de Aleinquerjunto a fortaleza de Obidos.

assim como determinado _de so introduzir juntamente alguma porçao de eguas. e de

.cavallogque inelliorliouvosiie de facilitar as vaqucjadas; tudo isto tem dillicultado não

-so os actuaes serviços, e uroviincntos da deniarcaçiio; mas mesmo as desordens,-que

motivou a deserçiii daquellas outra ves restabelecida: povoações. . .

Conviria pelo inenos,qiie das mesmas pequenas porções de gado, que sem prospe

.rarr-ni existem, poralguriias dcstaii outras povoaçõies da Capitania, se façiso para ulli

passar algumas novilhos, e alguns touros, para se ir promovendo o referido util esta.



-323

mandioca, do aypi, do inhame, da batata. do cara. do mangorai. dosle

gomes, das earncs de suas caças. peixes de suas pescas e frucios dos

campos. Uns costumão comer assado em brasas, ou cosi‹io em iioiiellas, a

que chamão N/taentpepó, de cujo caldo com farinha de mandioca. fazem

especie de papa,a que chamão iiiiiigáti ou ntindipíró. Outros apenas tostão

'a carne ou peixe ao sol,c assim comem (f). Outros fazem uma cova na terra.

Ie ferrão o fundo com folhas de arvores. e sobrepõem a carne ou' peixe, e

cobrem-da com iblhas,e depois com terra ; fazem fogo sobre o cova, que

juigão conveniente, e então, descobrindo o assadmcomeni regaladamente.

Os peixes miudos embruihão em folhas e assão no borrzdho;

' Não se servem de colher para comer farinha ou legumes,e sim dos dedos

que. com destreza, atirão á boca. sem que lhes caia a menor quantidade.

Não escolhem o alimento,e para o que comem até a carne do mais im

muitdo animal, como sapos, lagartixas,etc .,e bem todo o genero de fruclas

silvestres, a excepção dos venenosos.

De ordiuario não bebem emquanto comem, e neste espaço guardão o

 

Jialecirnento; e que da Capitania do Para, se fizessem vir algumas aguas, e alguns

,cavailos-pais, logo que i`or possivel, como muito a V. S. recommendo; para que, no

caso de que eu o não possa conseguir no restante tempo da minha existencia, V. S.

-na qualidade de actual governador da mesma Capitania, o haja assim de promover,

tanto que alguma opportuna conjunctura lhe permittir de realizar aquella tão inte

ressante providencia. .

«Donde resultou que para principio de estabelecimento ficarão introduzidas naquelle

*rio desesete cabeças de irado raccuni, e muitas mais llcariio introduridns se, na occasido

presente. se não cnmpizcassoiti umas com outras diligencias, dependendo todas elias

_de numero de gente, e abundancia de niantiiuentos, segundo a seu tem constará da

'participação da viagem ao Rio Branco, quando me for possivel conclutl-a. Continuo

.com a mataria deste titulo, que vem a ser o sustento dos abitantes do Rio Negro. `s' ;

(il O Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira di: que .os utensílios domesticos dos Indios

são algumas panelias feitas a mão, das que se chamão igaçabas, redes para dormireiii.

a que se dh o nome de iuaqueiras, e são de fio de folhas da palmeira rnurity; caliaçon,

tmins, balayos, gurupemas, tlpitys. abanos, raios, e todn o mais trem preciso para

fabncarem os beijos e as farinhas de mandioca. As pedras mais duras,dcpois deievi

nadas, lhes servem de imchadinhaa; os dentes das pacas. e das cotias são as ruas goivds,

e forrnões: feitio-lim ns ferramentas, e todos os mais subsídios da arte. Corntndo

não se admirarii por corto a simplicidade da semelhantes utensílios, se se reflectir, que

_os esforços do espirito, e da iudustria dos povos, que em nenhuma outra cousa se

cierettao, senão nn guerra, e na raça, só a estes deus objectos se Iimitio. Como todo

o seu sustento e vestidos são muito simples, tambem os seus utensílios, são poucos, e

cstes mesmos grosseiros. Arcresce que entre elles, nenhuma idea ha de pro riedadr,

f tudo é para todos. Basta que um dos do rancho tenha frito um raio, para to os entra

`rc_m em direito de se servirem delle: a sua indoleueidnatural e outro obstaciilo. que

«encontra a inultiplicidade dos moveis, e o machinismo, ea conveniencia da sua nous

trucçäo. Principuío friamente a fazer urna maquira, coutiuuio com pouca actividade,

e corno se fossem umas criançagqualgucr hagatclla basta para os distrahir. Urna canoa

.entre -as suas mãos chega a adrccer de velha, antes de l couciuirem, eneste des

cuido de si mesmos, unsse d ninguem mais do que os outros. De entre todo o Gentio

o Mura é o que menos se tracta e se alinha. Os seus mesmos ornatos são muito grossei

ros: as redes em que dormem, sie meras febras dns entrecascas das arvores. A sua vida

o de corso; os seus estabelecimentos são volantes, e incrrtns. Os homens somente usao

.de umas tangas, ou saiotcs de lio das folhas das palmeiras; as imiihcrcs audio todas

_ nuas. .
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maior silencio, porém,depois de refeitos. bebem agua ou vinho, que pre

parão de fructos e raizes. sem a menor reserva. ate raliirem babados.

Ha oiitre os Indios dias reservados para grandes festas, que durão de

ordinario tres dias,em os quaes não comem e sim bebem. Antes do dia da

festa aiidão alguns de cabana ein cabanmdansando ao som de instrumentos,

e convidados os demais para a Íolgança, põe-se tudo em movimentou: por

:miss da muita bebedeira ás vezes appareiiem pancadas .e rapto de mu

res.

Antes dacoiiiida não lavño as mãos, e depois della limpão-das nos ca

bellos, no corpo, e eiii qualquer outra cousa, que encontrão. «

Comem assentados no cliáo. ou deitados nas redes,ou em cócoras sobre

os pes. e não passào disto.

PROCESSO QUE EIIPIIIGÃO OS INDIOS NA FABRICAÇÃO DOI VINHOS.

São de muitas qualidades os vinhos,de que usão os Indios, os quaes pre

parño em grandesjarrasii que chainão Igaçuba; para a sua fabricação em

pregão ocajá, oaipy, (que arraojão de duas iiiani-iras) a que chamão ea

ny caraçú e cany macia/tira; de inilho,a que chiimão Abativy; de ananaz

(que ernbebeda logo que se prepara),a que chanião Naiuiry; de batata,a

que chamão jetiry: de jenipapo: de mandioca,a que chainão tapieuy: do

lmel de abelhas ou de assnrarui que chamão garupa; de rajúJão bem feito,

e em tanta copia. que se pode confundir com o vinho de uvas.

Preparíio esprerneiido as fructns nas jarras, onde os deixão por tanto

tempo quanto ferva,esciiine e fermento, até que fique em estado de viiiho
mais on menos azedo, conforme o tempo ( f). i

Logo que o vinho está perfeito comoção a tieber, e não acabão emqiianto

não o isgotão todo, embora vomitem. Ilnrante a bebedeira andão á roda,

bailando, até que tudo acabe, e elles voltem ao estado ordinario.

 

(t) 0 Dr. Alexandre lodñluea Ferreira diz. qiic os vinhos são de differenteii quali

dades. osque se fazem de mandioca; e o mais mmnium entre todos. e o chamado paiauarit.

Tirudo do forno o beijúguaçil, nando iiiente,e eusopados uns poucim delles em agua, os aca~

mao no chão entre duas cama as de olha de ambauba. onde os deixio ttcar por uatro até

cinco dias atizaliiilomerem? Em elles tendo adquindo um sabor dixâe,os ooào e read tem para

dentro de grandes talhas, ondens deixão azedar, sooqiierem forte, ou o bebem I o.se o

querem doce. Para acelerarem a fermentação, cmtumão alguns Indios, misturar-lhe a :umas

porções de "il iiiastiiçado pelas velhas, cuia saliva promove a ferineiit-.içaii aos termos do

aeuappetlte. otros vinhos tia que tambem se fazem da mandioca. das batataae da maca

ehcirinaos quaessc dão differuntes nomcs,oorno sãomiiicorzirúguaribânczicliiry',ra_issuiiia, etc.;

port-in estes no nrios dos Indicada itania do Para, e ainda do Itio dos Solimões.
l Que gei-almen : chamio vinho a o qualquer suceo eap remido dos frurtiis, sem

passar nor irrào algum de fermentação. e neste sentido os vinhos mais ontinarios, são dos

suecos espreirildos dos coqnilboii das palmeiras do assahi de ibiicaha. e do tona. G th! Ífll

eras das arvores do nmary, do tapiribi, do abacate, e o da fruuta do ana . _

Aciiaiipaarss. Sao deøtiladas das garupa: da canna dos beijúa guaçits, do cacto. do cafe,

da laranja da terra. do ananá, do genipapp, do aimed do inato, do tapiriba, etc.

Oiitraobservaçao se tem feito a respei da com da dos Indios.. qual eu iionflrmo pemue

tenho visto, e_ vem a ser a da avidea, com que elles oonieni, e quanto menus domest os

sao, tanto mais preferem á carne. ie ao peixe, as fructas das arvores. .e dos arbustos domes

ticos e silvestres. tt que deixa entender 'que ao menos'funde fpai-tie detles. e mais phitiphazn

do que mruiviira. he elles mudarem do ieta quando www o .sertão nani as nossas Rivol

çiies, e de se entrarem a câvai nas carnes, c no peixe mai» selvagem, procedem as dysenterias
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DO MODO DE DORMIR DOS INUIOS.

As minas ordinarins d‹›s ln‹lios são redes de algodão ou de palha, por

elle; ÍahIrIiv/iulas, as quaes são simples ou bordadasnsonforme o gosto. Ar

ma as e as nas cabanas ou entre as arvores. mettem-se dentro, e como não

tem ooberturasquer de verão ou iiiveriionsiiiiserviio luine embaixo. Alguns

dorineni no izhiio, ao redor de uma fogueira, ou em circulo dellintendo os

pés para o lunie. e assim pussño a noite.

Como não tem oecupações imperiosasniãó madrugão mnito.e se agasalhiio

cedo. Eritre algumas nações ha o costume de pela madrugada o principal

da cabanznseiitar-se iia rede,e por espaço de meia hora exhortare admoestar

aos demais para que véio trabalhar. como laziíio os seus antepassados. di

lendo-lhes as cousas que hão de fazer, e depois de levantado. continua a

pregação correndo a aldeia, lembrando-lhes,qiie o passaro rei. que canta

de madrugada para ser ouvido dos outros passaros. lhes ensinão, que os

ärincipaes fagiio aquellas fallas e prégaçãmque de madrugada sejão ouvidos

os seus.

DO USO D0 TABACO OU FUMO.

Usãfi os Indios pitar ou fumar o tabaco. a que tambem chanião piligma

ou erva santa. e para o que secxiio as folhas. e. com um canudo feito do

palha cheio desta planta. atncío fogo n'uma ponta. mettendo a outra na

boca. licão pitando por mimo ou regido, levando parte do dia, ou da noite

 

e outras enfermidades de que facilmente morrem. De entre os muitos vegetaes que comem,

irão aqui apontadas amumas fructas. sementes e raizes mais iisuaes._ _

I-'auqris sxoricis, cuimvinns. Ha pouco tempo que -la Capitania de _Matto Qrosao se m

troduzirâo no Rio Negro o Jumbo e o izimzirindo. o go. a tai-uniu. a lima. 0 limão doce. a

IDOMHLI melflflcllm melão. o pepino. a beringela. e o tomate forão transplantadas da Europa.

A taqueira, ou aeruniú de machado. e o catoinbro, forlo introduzidas pelos llhéos. 0 coco.

e a ata vierãoda Asia.

lamsniuii mlnsncmaa. Sao o ananá. a paeova. as sorvas grande e_ pequena, e a ambauba

da Capitania do Itno Negro ; a mangabu tao sómente na do Para, o abio. a _ paya, a goiaba,

oançá, oaca ú manga, o murucuyap bei ibá. o abacate. o tapiribn. e a cu itinbii. o araticii.

o genipapoaç . o cubio, as quatro castas de bacury, retépary. menbeca. e curuba. u cacau,

o umary, o cupuaçit, e cupuay,de que falem vinhos, 0 acuruii, o gerirnú, o tucumãa grande,

a upunha lisa. e de gomos. _ _

menu ii sinmrvutii. 0 ananfl bravo, o açarana, a tataperirim, os mortinnm, o camapii,

o carnaty, yuaizamiitim, ambos os jupatis, grande e pequeno, o giiapirà. e giiapiray. o uexy,

mnrexy, punihy, piquia verdadeiro, najura, izuariuarupia, tucumli pequeno. niuruniurii,

uaaçu. uniaryrana. uexyraua, axiua, inriiinurii, cnrauatá. arunacar , yaracatiá, yuaporo

cacauarana. namuliym, ouquy. pepino do mato, uma: , enipa y, umeãy. rnaparau

batia, e giflerentiscastas deingás, chamados ingauaçit, to a ni, di nrica, ito periquito

` f* , e ito sororoca. _ _

. iuxrrnvs. n: our: uma vimus. São principalmente os cpquilhos das palmeiras, uapahy,

ibacáb: grande, e pequena, patauíi, tiicumá, niucaya, miirity, carana, e car-amy, maya, e

mara , e .. _

äliiiiam. (Lastanha da terra, dita siipuraiima do Yara, tucurna pequeno, pacuvn cntunia,

dita sororoca. iimary, o itua, a piquiaraiia. etc. _ _

Mura. São. a batata. e u «arma inacaulieira, o guariba, tamuatarana, mery, Iaja pequeno

e gran c, utc.
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deilaflos oin sims re los. Oalntsmqite. fiilein do oinpreflii .lo tiilmiro, os cm

belieila. provoiuiiiilti-lltes o vomito, e tnesmo izopiosas ilojeitçfies.

As inullieres velhas, o iis-oiiferiiios, tambem ¡iitím o ilizetn. quo lhes l-'iz

muito boni, titorinetite no aizliiique da astliiita, no do estomago e cabeça.

aotilcttLrua/i nos motos.

A atzriiznltura entre os Indios é mui siinples.e pouco trahalliosa. Limitño

se em la/.cr poquctias roçaszotide setneiio o milho. plantão a mandioca (t).

a aboborzt, a batuta, etc., e para o que oonvidâo aos demais para ajudarem.

 

(l) Quanto à agricultura dos Indios, nota o Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira,

durante as folnes do invornu, ila tnaiidioca o que tiríto 0 pão e o contlucto. São tantas

g,- qiialiiladcs dollii, as quaes ollos dístinuuciii pola sua oor o sabor; por osiralliari-u.

muito i-u pouco, por durarem mais, ou monos tempo debaixo da terra, t: por ilarotn

maior, ou tnenor raiz; que ilo nom 'ollos ncliaroin nas margens do Rio Negro a tnesum

forunilidndc quo tem as do A|iinzonn›, e dos Solinioos; nom preferirem scinpro a nie~

lliur qualidade do iiiaiidiora i-om notação ao terreno, e não tanto ao RUMO pmcetlc a

ii-rcituluiiilaili- do soti roniliinotitn. Si) om uma roça de um ludio se aohitrão plantadas

as seguintes qualiilndoq quo i-spooiliizadns polos ironias que tein na Iiuuua .vtaniiiín se

cliatii-io ljt/riky. llmiarirq, Ugurigy, Ariiiny, Aduoky, Mauacuy, Mepade. Mepodey,

Suruky, Mi' oabd, Mucmiabé, Metal: , Maquíriod, Caricmuilig/Jiiiíabirky, ljaikyi Maia

viuhd. zifamrrrucu. PorliraIi_i/. Cimnibe, Peuirilsy, Auatiy, Aruky, Atarulmqiii”, ljru

mahy, Umari/ty. Cacawabd. UiiiizIiyJIei-ecliy, Dauuqutƒepuívfquiqui. Macuby, Liaboky,

Unory. lporibé. clc .

Acorrsi-i- quo nem i-llos téin a li-vnbrança de rcnovaretii de annos li annos, as liastoas

que hño do ilispôr. vl-to quo. os das raças velhas. devem tor pordiilo grande parto do

seu riimr, nom moveni a torra para ella dar lugar ao rrcsoiiiiciito da raiz om tortas ns

suas diinoiisõos. visto que ella gosto de uni terreno solto e urcnoso. Cointudo ila tnsndio

cs so pri-porão:

l" As tapiorzis

3° As farinhas.

.'i° Os lwijús

t" Tapioca. Assim se chaina o amylo, ou a substancia da massa da mziniliora ralada,

que tiãoosti-tt: ifuguo a utnolli-cenconiii ostii o de qiie .se faz a farinha do utzua. Desoas

onda o ral-ida a dita tnanrliuctnpolii motliodo que abaixo sodirà no artigo das farinhas,

vai ao tipiti-,quo i'- um cilindro tccido,ou do casos do talo de itnoruiniauiu de yioisitars,

qui` i'- a rooloonporqtte riu-a mais íonde pelo peso que se lhe faz. esrorre um siri-oo

atuarelln. o qunLatitos do ser forvido, é um niortal veneno para todo o iinimal, queo

licbc) Peri-ni fcrvido que seja esti- sucoo, depois de estar a azedar por um dia, e adn

laado ooni o sal. com o ¡iinieutài e com o cravo da terra, é a tnostarila do pair, a que se

dit o nomo flo 'l`urnpy. Mas corno aqucllo suco-i espremldu dos tipitys, para os que fu

brinio uipiiira em grande, sao iiisiiziiilioantos as ¡iorçõos de iiinylo que assentño no

fundo dos vasos em que as recolhem, lavadas que si-jio as inaiores porções da massa da

Iiiandif-i-n, o passados por uma penoirs, as di-.isiiii precopitar o dito ainylo; e este,

depois do lavado ropotiilas rozos, ii mais fraqitelttciituttu* a oltainaila tapioca. Us Indios

tem o cuidado do ifonserrar sempre em agua a que lhes serve para u tacaca. Dentro

om uma põnii-lliimnili- jii esta ii naun a ferver, lsniçao a tnpigra deluiilo om agua fria, e

a gelatina qui: iiulli resultmdcpois de adubaila com o tucupy. é o almoço quotidiano.

vo n-'io raras vozes ujantar, e a ceia dos liidios. Da mesma tapioca se fazem as tres pre

paruçños si-izuitttos: _

t* Farinha de tapioca. Quando repetidas as lavam-ns,- para lhe cointnunicaroiii

maior iilvura. viii ao forno a iuanulnr, a uni calor niodoratlo. 0 uso quo di-Ila se faz

consiste ou em a boberotii forvida oiii situa do iiiesmu forma que o tiiraca, ou de infu

sàio cdi agua frio, para Íiizciciii, ronio ditetn os brancos, agiu: fresca.
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Como não lf-m dinheiro com que paguem o< serviços alheios, fazem muitos

vinhos, e i-om elles reiiiuiieriiii aos que se eniprcgiio iio serviço. Se iiiiii

izoiiuliicin o traballio. que sempre se estende até as ili-.z lioras da inanlia,

no dia seguinte torníio. e-piira 0 que saio reiiiuiicriidiis com igual piiicão

de vinho, que. aqua tiverüo no iliaanteizeilentc.

 

2* Polcilhos. Qiiaiido ilepiiis das iiicsiiiiia lavagens, taiiibeiii viii ii`o forno. oiide se

ro-iserva uiii trrño de ralor iniiderii lo; porém para se não xrriiiular, lia o cuidado de

com ag iiiiios. eiiiquaiitii i-Il is supportao o valor do forno. c depois com ¡il-Jutis cascos

di- coiiis, dcsfater c ilesniaiicliir alrum grão. que sc pretenda iiiorroiir i f-'ilBIli-.m para

o cabello: poréanpaiiiišriizlos que sei-ioga applicão para os mesmos us-is que ii tapioca.

3" Goma. Fazem consistir ii sua dilfi-.ri-.iiça em iuio ir ao forno. conio oa polvilho: l:

mas iào soiiiente ao calor do sol. Deiitina-se para os cngouiadoi: porém os brancos

tambem faiieui della alguns biscoutoa e iiiassas. ou siniples. ou tiiisturada coui ii fari

nlii de iriiro.

2° rurimda. Para se fazer da iiiassa da iiiaiidioczi de agitam preparação assim criam..

da. ilesizzisi-iiila quiiclla seja. e raladme eapreinida na tipity. passa a ser pisada em uiii

pllšío eespreiiiida de iiovo. (Iiijas op -raijões de a pisar. i' de a escorrer. quanto iiiais se

rapiitcmdiiiito mais alva faziiin a i-iiriiiiii i,e mais llna. Ferreira-se por uma pe iiiini lina;

leva-iii: ao i`oriio. onde se deva conservar um uiodorudo grilo di: calor. o por oiidii a

espalhão aos poucos. e a esteirleiinile iiiaiieira,qui: sc iiio irranule tanto. como a fari

iiiia ordinaria: serve para caldos. niassas. etc.

3° Farinha de agua. E' a mais iisiiiil que lia. Põe-se de molho a mandioca,

a qual esta a aiiiollecer pelo espaco de tres dias. se ii em airua cstagiiiida. e pelo

dc quatro se é ein agua corrente. 'fiiin-a quando s* despi-jabciii a casca. c a mami ja

esta piollefc quer priuúipiar a fernicu ar. Dcàcasczidq a iiiíio. e passa-la por um ralo.

vii ii escorrer iio tipity. donde: p.is‹.i para uma gurupcuia rula. c dalli para oforno.

Elle deve catar quente para a receber: alo ditii forno a esieirlciii com uiii rodo.

deixando-a torra: mais ou uieiios, scguu o o irosto da pessoa para quem se faz.

Que de não passarem a massa da piandioca por peneiras mais linas, e de ¡gi

Iniiito perfuortoria a iuio de obra. que iios fornos seapplica as farinhas em grande.

procede siiliireiii elias deuiósiadainouto guddu. e iitorroadas. di: tiiancirii qu; facil

mente se quebrio os delitos dos que aa coiucima ein particular os das crianças..

Qoc se lia descuido de deixarem a massa de uni para outro dia, a farinha que se fa:

deIluJiihe iiaeda.

Quc quanto iiiala eoslda ea farinha e reeca ao forno. tanto mais se conserva : com

tanto que nem a enipanelreiu quente, como ella acabe de se fabricar. iieiii buigiida.

One de a niío resiguardpreiu beiu do iir. dentro das iulbu. ou celeiros .para onde a

recolheiii. procede o corromper-se. de torto que passa a causa aos lii_dioa.q ue a cotnaui,

as enfermidades que eu tenho observado. e que muito aiitea einjui qliiigrvou Guilher

nie Piznri. que ella causava a tropal Ilolliindeiyreiruuilo elle escreve no cap. 2" - De

Mandioca -piig. 53 da sua Brasilia Medica. Nani rival Wma :digo com iaigcaiiít

çarrumgiftur and; mm parvam mitiium uruguaio aqui; ocorram oidi. _ ›

q. ariuha meu. Nâo vai li iigiiaa iiiuolIt-cencuiiio .aprinieirliiltoréiii.raspiiila que seja

a _ aos da iiiuiidimza. lavada' e ralada vai a escorrer ao tipityi oqiiul itobrigaayaeor

rcr o aobrediiu sueco aiiiarello. chamado tueiipy ou iiigiaipuéira. Quioto eo mais.

segue a mesma ardem que a farinha de agua. _ _ , , -

Que no fabrico das farinhas act-cu para o sustento dos Indioma Pretos-trabalhado

res. ordiniiriiiiiieiiteiie pratica o abuso de se lhes cxtraliir quaai toda a tiiplocafiiaido a

fiirfnha a llcar tão leve. que lançada iiii agua, nada ein cima della. 0 que I'at.cuni que

i-llu não sustente aoaquezaciuneiiiz _ , . - -f -

Queou Icjii a farinha da agua. ou a secca, lançada em agua friii,i'i a ticiiiira.,quo os

Indios bebeiii a' iiiiudo. .

Quepi-.lo que respeita li fabrica das farinhas ein geral. tambem se deve adverair :que

ein outtas parte: oo Brasil. em vez dos ralosde mao. eiiiàio introduzidas aa rodas, que

upedeio ol tr-iibulbos em grande.: as imprensa: cai vez dos tipitys.

" Ii" Beijos. :ao uns bolos chatos. e redondos. que mais ooaiiiiiiuiiiieute ‹e fazem da

iiiaasii da iiiaiiilioca ralada. e levada ao l`oriio Segundo a sua dilfcrenlc mio de obra,

assiin se distiiigucni. c si: dciioiiiiiiêio quando são feitas da iiiaiiilioca de agua.
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Algrumes tribos lendo m iita estimação aos huzios e contos lirenres, os

recebem com preferencia em ¡irezriio do trabelhmpere que são convidedoà

Ordineriemente são es inullieres que se emproizãii nos trabalhos de agri

cultura, emqiieiito que os homens só ruidão de guerra.

 

Beijo menbeee, ou beijú molle, qnendo se não deise torrer ao forno: mes tãoeo

mente adquire urna ligação, econsistencie, como e de messe do pe`o de lo, e essim ee

(OIIIC

Beijo puquequs, se entes de ir eo forno ee lença elârum sel sobre e mesee. e e esten~

dem em elpume folha de pecove ou beneneire, pera lhe servir de forme

Beijo curube, quando fire e messe desigual, e disposte em godilhoese elgumes vezes

vnisturede com e rnesse de cestenbe do Mersnhão

Iteijo irueçn, ou beijn prende. querido o deixio torrer bem eo forno, e o fezem de

proposito pere delle prepererein oe seus vinhos, e destilerem as eguerdeutes.

Que e bebide do beijú desfeito, em egue fria, e o que se chame ceribé.

Ile meese de mendioee soeee, isto e, de que não vei e eguu e amollecer se fazem oe

beijns siceee. oe quaes são mels pequenos e delicedos, porque e sue messa e pisede

r-- otides vezes, e p-iseede e peneire meis line. Pera os Europeogquc ec não costumio

e erinhe, supprem bem o pio, ou sejio comidos simplesmente com o eonducto, ou

torredos eo forno. e cobertos de meriteige, para supprirem ee feties, que sc comem

querido se bebe oehe, ou o cefé.

De rnesrne forme se ferem beijos de cerlmia, e de tepioce : porem os segundos quando

erio rnisturedoe com e meese de ferinhe de agua. lirio llesiveis, e elesticos. e tomio o

nome de beijo teyee.

A farinha e o beije de mendiece sio o sustento dos Indios, ou bebido em egue, ou

servindo de pio pen o conducto. Quando não be peixe fzesco, ou eelgado, supprem

ee terternsree yurerhrete, scenzeuecd. pitiú, uiri piqui, e mutemete, e ereuenb, o tre

ceja, o jeboty, e os ovos de todes elles, cosidos, esusdos e fritos, ou emessadoe com e

ferinhe, e levedos eo forno, e imiteçio dee tortee. que elleé ci-inczii com tento ilesfestio.

como nos ee nossee. Com o mesmo desfestio comem diflercutce especies de Iegertoe,

como seo. a jeeere-tiriize. jecerereneJeceré-curuba, ojecuruaru, e o igueua, que oe

brancos impropriemente ebernio eeineleão. Servem de eperitivos do eppcl-¡lti 0 "IIIÍO

asedo, e deieeeiede pimenta de terre, de que distinguem muitas cestas; porém princi

peliineete e mlleluete. que reputâo e melhor. e e mais medicinal; e pimenta de cheiro

e emurupg. Pere userem delles quando endio em viagens, pieedes que sejio as pimen

tes, ee reduzem e uma masse temperada com s nl, e que dão o nome de giquiteia, ser

vindo-lhes de pepeLpere e conserverevmes folbes de pacote ou beneueire,e de outros

plentee.0 tucupyé e moeterde mais greve: se elle não è mais do que o succo de massa

de mandioca seeee,ezededo de um die para o outro,e fervido eo fogo com oe eduboe do

eel,do crevo,e de pimento de terre, chame-se sim lesmeute tucupy. lecosido que elle

seje,e engroseedo eo fogimtome ume cer preta,que ez der-Iheo nome de tucupy-pisuoe.

0 enero de quelqoer des duee meues. ou da ineudioce de egue, ou secce. encorpedo

com e mesmo massa de qualquer dellzis, e temperedo igualmente com o tucupy. tome

o nome de uerebe. 0 unesiuo sueco de mandioca incorporedo com e tepioee, faz

depois de fervido um molho zelatinoso. que tem o nome de tueupyice Firiulnnente o

tneupy de reserve, que e aquelle em que nos dies de ebuudencie se aproveite o peixe,

ou e cerne que sobre dee comidas, e todos os dies se requente, renoveudo-se-Ibc

eleume porção de egueqsere se nio ileseecer, e eccresceliteiido-Ibe e pimenta, e elguus

fructos de terre. e e chereedo tucupiqulnhepire. Serve de couducto, quando uio be

outra conse.

Menieeobe no Rio Negro e eme comida que se fez das folhas de menibe, pisedee e

cosideejunternente com e cerne, ou com o peixe, ou com e teruruge, tambem tempe

redee com o sel, e com e pimente.

Ieniquere e ume bebido doce e substencisl, que se fa: de sueeorde especie de meni

be i-.hemede mendioceue, fervldo juutemelite com alguns grãos de erros, e de milho

ele o ponto de se eoserem; e outras vezes se lltc accresceittzio alguns fregineiitos de

reis de outre especie de menibe chemeila iuecacheire. Nem de iiieudiucuuu. nem da

ssiececheire se fezem ferinhes: só se comem cisidus ou assadas.

Pelo que respeite Ii beliide, ainda que agua do Itio Ni-gru, não é lodosa como e do
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aos cssflnraxros auras os tantos í t) r. oo our: .tcosrsea :to rsnro nas

~ ~ noturnas.

São de uso ordinario entre os Indios os casamentos com uma só mulher]

embora em algumas tribus admitlão a polygamia; e por qualquer resinga,

facilmente abandonão as rnulheres,pnra se casarem com outras: e com oque

ellas se não importão,por não serem os casamentos formados por verdadeira

nlieiçãme grande amor. Para o casamento desconhecem os indios os impe

dimentos do sangue, e os escrupulos em relação á mulher.

 

Amazonas, e dos Solimões, não deixa corntudo de trazer comigo infinitas particulas

lreteroserreas. que quotidianamerrte bebidas, mais tarde, ou cedo alterão a saude dos

que as bebem sem prevenção. A que pratiezío os brancos, consiste em as martdnrerrr

tirar do lio da correnteza, contido-as, e deixzrrrdo-as assentar nos potes, de um para

outro dia, antes de usarem dellas. Os lndio‹ jrorerrr as bebcrruroruo as tiraio das rnargerrs.

impuras. erigidas de particulas terrcas, salinas.sulplrureas, e rnetalicarnalóm dos suecos

das plantas venenosas, que nellrs vem diluídos. O que eu rnesrno vi e observei. foi

que tendo eu mandado despejar a agua de dentro de um barril, onde quatro dias

antes a tinha err rnandado lançanpara nellas se conserrarem frescas as plantas, eur

quérnto se não examinavio. e llesenhavão: suceerierr,qrre a maior parte das criações qui

beherâo da dita aguia, como Írrão tres patos, duas gallirrhrrs, e alguns frangos; todos

morrerão corirulsos, batendo com as azas tão vitrlerstarrrente. que dellas, e da banda

Iarxarão as pennas arrtcs de morrerem; e pelos tubos das rnesnras pennas escorria visi

velmente o sangue. Bem vejo que a amplitude de um rio nao é a mesma que a de um

barril; porém de tal lugar do mesmo rio, e em tal oeeasiãmse bebe a agua que produz

os mesmos, e peiores elfeitos; com a diiferença somente de serem attribuidosa outras

causas extravagantes: rnorurertte se entre a causa. e o elleito, irrtercede algum tempo

ou clrcurnstancia critica. Sem ser a agua. outra bebida ha muito ordinaria entre os

Indios, que é a do guaraná: espremem os frurtos do cipó deste nome, quando estão

maduros. e hehem o sueco em agua. Os moradores brancos tambem o bchennporerrr

preparado ao modo do; Mazur-s. Elles,p~\ra prcprrarern o guaraná, que sao os' fructos

da dita planta. torrados e reduzidos a uma rnassa. a que dão a consistencia do p-'to o

mais duro; ralão com o ogsr; da lingua do peixe piraurucú. ou IimãoJanto quanto

encha uma colher; e Iauçazla no aâzna esta dose, com assucnr, c sem elle ,faz uma

bebida de urnsabor arnaricantc e frio,muito diuretica sim, porem para alguns causa

dora de risrilias. O chá do ipadú, e outra bebida rnedicinal dos Indios para as suas

dores de estomago. Porém o rnethodo mais ordinario de usarem daquella planta, e o

de trazerem na boca uma mosca do pó,a que reduzem as suas folhas, depois de torra

das ao fogo, incorporando-lhe uma pouca de tapioca e cinza das folhas de ambauba.

De todo o genero de bebidas, nenhuma agrada tanto aos Indios, corno a dos licores

fermentados.

(t) No tomo 8°, pag. 25h da Revista Trimensal do instituto Historico, do :mao

dc töúöâe lt! a informação sobre o casamento dos Índios do Brasil, escripta pelo Padre

José de Anchieta, que diz que os indios do Bcasil parece que nunca tem animo de

se obrigar, nem o marido á mulher, nem a mulher ao marido, quando .se casão; e por

isso a mulher nunca se agastruporqrre o marido torne outra on outras; reste com elias

muito ou pouco tempo, sem ter conversação com ella, ainda que seja a primeira; e ainda

que a deixe de tolo, não luz caso disso. Porque se é ainda moça, ella toma outro; e se

é vclha,assim se lica sem esse sentimento, sem lite parecer' que o varão lhe faz iujuria

ttisso, sobre tudo se isso o serve e lhe dá de comer. etc. E de ordinaria tem paz com

atras comhorçârs; porque tanto as tem por mulheres de seus maridos, corno a sl rrresmârs.

Em Piratininga, da Capitania de S. Vicente, (lay obiy. velho de muitos annos. deixou

uma de sita na_-ão, tambem muito velha; da qual tinha um filho, lrornerrr rnuito prin

cipal, e rnnitas iilhas casadas, segundo seu modo. com Indios prineipaes de toda a

aldea de .laribãtiban com muitos netos; c sent embargo tltsso casou corn otrlra, que cru

H
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Nenlium mant-ebn pode rasanscm que primeiro se tenha erercitado na

guerra: e a mulher se não liga ao homem,sem ter sido mcnstrtuida- isto

postmnada tnais necessita para o ell`eito do casamento: e entzimescolhida a

mulhenpede-n o pretendente ao pai ott mai. e logo em seguida principião as

fcstasupto consistem em bebedeiras.e algazarrasôem mais outro cerimonial.

Depois disto. tnetlettt os noivos em uma rede, que a noiva leva. seu

tmiott dote. onde os velhos lhes (laio de beber por uma cuitnctim admoestw

giros para quebebão com tnoderaçñomzio só para que se não embebe lem.o o

vinho lhes faça mahedeixarem do ser valentes, como para não prolerirettt

 

Gnyanã das do mato, sua escrava tomada em ruterra. â qual tinha por mulher. e dolltt

tinha quatro filhos. o esta traria comsltzo, e corn ella estava o cottversztva; e depois u

rem-Iwo t' n lcge grafia, sem a primeira mulher, nem os filhos e gettros fazerem por

isso srutitttento alttnm.

0 mesmo fe: Aragtumi. ln‹llo tamhom principal e velho, que casou com uma sua

escrava moça Tamoya, que havia muito pouco tomara em criei-ra, sem fazerem caso

disuo, nem o tomarem por allronta outras duas mulheres que tinha , e filltos já homens,

e uma filha jti mulher casada. E st' algumas mulheres moslrão scntintrttto disso, é pelo

amor rarual que Ihc tcm e pela cotnersoção de muito tempo, ou por elles serem prin

cipar-s; mas lo-,zo so. lhes passa. porque ott se cotttentão com os filhos que tem. ou sc

casäo com muros : e algutnas ha, que dim-m aos maridos que as deixem. que lhes

bastão seus filhos, e que ellos tomem outra qual quizerem.

E sc a mulher acerta ser vnronil c virago, tambem ella rlcixa o marido, e toma outro.

como me contarão que fev. n principal mulher de Ctutltdbëba (t), que era o principal

nt-tis estimado dos Tamovos. que ltarla na comarca de Ypernig, do qual tinha já um

filho e uma flllta cnndouros; e com tudo isso o deixou. por elle ter oturas, ou pelo que

quiz, c se cttson ott amanct-Ntn com outro : e outras fazem o mesmo sem sentimento

dos maridos; e assim nunca vi. nem ouvi. que com o sentimento de adulterio algum

ludlo matasse alguma de suas mulheres: quando muito espancão o adultem. se podem

o elle tem paciencia, pelo que sabe que tem fclto. salvo se é algum grande principal. e

a mulher não tem pal on lrrnlos valentes dc que elle tenha medo : como me coittárão

do Ambircm, nm tzmnde principal do ltio de Janeiro, naturalmente crudclissimoe

rarnioriro, e grande amigo dos Franceses; o qual, de algumas vinte tnullteres que

tinha. por lhe fazer uma adultos-iii, a mandou alar n um pão, e abrir com um manchil

pela lnrrlga, e o adnltt-ro. que era 'nm seu sobrinho, andou algum tempo ansentado

dt-lle com mcdo de ser morto: mas isso bem parece que foi lição dos Francesca. os

quaes costumão dar semelhantes mortes; porque nunca Indio do Brasil tal fez, ncm

tal morte deu. O mesmo, e peior, e com maior facilidade fazem outros lts mauccbas.

por omlc parece que não! o sentimento pelas terem por legítimas tnuIht-rt-:gsetrão have

ria citunrsncomo fe: Ílsmandümgrande principal de Pitatlningênqtte t-nforcon uma sua

tnanceba, que cra sua escrava tomada em guerra; e outro Indio da aldèa de Marra

nhaya a outra sua manceba, escrava da mesma maneira (se bem me lembra), quebrou

a tzalwca com uma fottct-.ott por elias andarem com otttros,ott ao menos pelo sttpporem.

Agoacd, que é notnc commum a homem e mulher, significa barregão ott manceba.

commum a qualquer itometn ou mulher, ainda que não tivesse com elle ou com ella

tnals que tuttso congresso; e com as tar-s andão as escondidas (como se faz em todo o

mitudo), e por isso ao tal acto chamaio tambem Mondaró, ao. ƒurlum; e se algum

filho ltño tlestzt maneira, cltatuño-Ilte filho de meu barregão ott de minha manceba, ou

mondaró á gun-a, sc. [urfum meum. E lsto tem por máo; e assim respondem todos

quando se examinão para o baptismo. _

Mas se as tem de sua maio, de tnaueira que eílas não andão com outros (nísi /orlè

tl? Este principal ora o mesmo que la nto figura nas| narrações de llaos Stadcn com o nome

de maus' stuur. ,V5
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cousas ruins e indignas delles: acabada esta cerimonia, o rasantonto está

jierfeito. «Garulavo accrescetttu que as mulheres com quem costumão trasar

são suas sobrinhos. [ilhas de seus irmãos ou irmãs; estas tem por legítimas.

e verdadeiras mulheres, e não llfus podem negar seus ttais, nem outra pes

soa póde casar com ellas. sonão os tios. Não fazem nenhumas cerc

monias em sous casamentos, nem usaio dentais, neste auto, que de levar

cada um sua mnllterparu si,qnando chegaa uma certa itladtzporque esperão,

que é entre If; e lä tomos. Alguns delles tem tres.e quatro tnulheres; a pri‹

meira tem em muita estimzne fazem della rnais ‹,aso,que das outras. E isto

_______-_.________...__.-___________-_-

ƒarlim), andlio no mesmo foro que as qtte tthatnão Temírecó. nzorcs, e parece

que com 0 mesmo animo se ajuntão com ellas que cont as mnlltertts, seu: iatzerettt

dlilcreuça ttisso. e tão pouco svatitnettto tem de andarem com ellas, como com as mu

Ilieres, e assim quando os examiuão para o baptismo, dioem que lamas ou tantas vi-zt-s

se Íurlirão riclias (ut ípso 'verbo Mamur) e andárão ás escotulitlas com outras, (torno

odizem daqncllasa qm- citatuäo Tcmírccó. e tão depressa t- tão sem pejo muito com

filas, como com as mulheres; ainda que destas pottcas vi nos lndios, mtntttdode

øyoaçã. porque comnnunttientea todos chamão Temirecd, v com este nome tem diver

sas em div-males aldeas, e todos no mesmo foro que aquella que tem cuuslgo mais

de asserrto em ana propt iu aidèa.

Os maacrbos baptismlos em ¡ieqm-nm em Piratininga. como irão ratavio sujeitos

quando cresciam, a omros indios t-.irristios vtuvos. tomarão ntoçais geutias ou christââts,

e as tinhão em seus lances como tnullieres com lilltoo twtu nota alguma; c a estas ines

lhe costnmavão chamar oa otttros a mulher de N., Sulwndo muito bem quo o itño erão,

por saretn elles cltristüos. e mio as terem recebido na igreja ;e se algum destes tnuuce

bo* M! ill w 82H50» e li .sc flmfitltcrllitva (conto uurltos lazião). diziio os ttais: Já N. tem

rnullier ue sertão; ttsamdo todos estes do nome de 'lbmirectà

Tetnirecá cliomão as contrarias que tontão na guerra, com as quaes sr: amancebão, t:

ainda que ¡eião clnistãas, cotno erão tnuitas escravas dos Portugueses, que tontavãúi us

'famoyos em saltos, e as mesmas .mestiças tilhas dos kbrtuguezes, as quaes tinhão por

mulheres, como ussttas proprias de sua nação.

Temifcco ohumavão às India: nzancebas dos Portugueses. rm este titulo Ilt`as

dat/ão antigamente os pais e truños, quando iio a resgatar ai» suas terras. conto os Ta

Itoyos c 'fetniutinós do llio de Janeiro e de I-Lupirlto Santo, os Tupis de S. Vicente, os

Tupinambás d: Baitiax tinaimentetotlos da costa -e sertão do Brasil, dixendo-iiies-Icta

esta para tua another; com saberem que muito: daquelles Portuguezes erão casados: 1:

ainda que os Qtnttqzttezeàgtinltão purmattcvhaagmtttttnlo aa tinhão de praça las aldèas

dos lndios, ottfora ddlas, com mulher. lilltos e lillms, piorque para oa indios não eta

isto pejo. nem wtrtottha, e lhes cltamavão Tmirecd t- mullter da N. , e a elles gruroa.

1? 05 PUNURIRIPN HB Wise mãia drllas soçrroa e sogras, e aos irmãos ctmliados, e lin-s

íllfãv IBSSIIU» f¢rranoeut.~ts, roupas, etc.. como a tam. com» os ludios,a que chamou

puros llres 'váoa roçar ou pescar algumas vezes. por onde não parece serem eso-s sut

Iicieutes oigmu-a de utotríntoaitø. ncm de parte dos que se -ainanccbão cout ellos, ttrm

dos pais ou irmãos que llt`as dio.

O nome de [entirecd até, se. (Jxor vera, creio que o tomarão dos padres. que lin-s

qurrião dar a entender a p-rjx-tiiitlâttle do tnatriinenio. e qual e tnullter legitima; por

«que deste vmzabttltl até, que quer dizer legítimo, usão elles nas colmos ttattmtes da sua

terra. e 'swim a seu vinlto cltafnão ctioy até. vinho ivgititm vrrcladeiru. à ditli-ro-itcàt

-dq nosso, a que cluimão cãop/ ayó. viultoairro. A suas sintas chantãti tapíírelé, u-rda

-deirâu e as nossas racras ai sua .setnelltattça cltamãti tvrpyruçú. vaccas graudemetc. .lfas

ma material dc tpurcntesco ttuntza usão deste vocalmio até, jmrtpte cliotnatttlo pais aos

irmãos de seus pais, e lilItos aos tilltos de seus irmãos. e irmãos aos lilltos dos tios

irmãos dos pais, para dcclurarcm qnt-ut é :cu tati, uu iillio iudaduito, ctc. , numa ui
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que pela maior parte so :tcha nos principaes, que o tem por estado, e por

lrorrra,e prezão-se rnrrito de se dillferençarerrr nisto dos ontrosollgutnas ltr

dizrs ha tambem entre elles. que determinão de ser castas,e não querem lro

rrrem algurn.ainda que para isso as matem. Estas deixêio todo o exercicio de

mulheres.e imitíro os hornens,e seguem seus officios,conro se não fossem

fcmeas. Trazem os crbellos cortados da rnesma maneira que os machos,e vão

á guerra com seus arcos e frechas,e á caga, perseverando sempre na cour

panlria dos homensw cada uma tern mulher quetrserve,com quem diz que

e casada; e assim se cotnurunicão, econversao, corno marido e mulher. r»

 

zern xerúbeté, rneu pal verdadeiro. sertão :rerúba zemonhangára, meu pal qua' me

ycnuit, e ao Iillro xørttíra .z-ercmimonmrnga. trreu lillro, quem genuí; e assim nunca

ouri a Irrdio etraurar a sua rrrotlrer rcareraírecó clã, sertão .ceremirecd (simpliciter) ou

xcruicig. tnãi de rrreus Iillros; nem a urulhrr ao marido øentcnetê. maríltu veria,

senão .zeména (simpliciter) ou :remcmbfru rúba, pai de trrens filhos; do qual tattto

rtsito para o tirando como para o lrarrr-.uatr ; e alguma ltora 0 marido chamar' alguma

dc suas mttllrcres :teratnirecó até. quer dizer nriulra tnullrcr mais estimada ou ttrais

qm-rida, a qual rrruitas vezes e a ultima que tomou. porque até tambem quer dizer lino

orr t-stitrrado, como cau até, rrrato lino, de boa tnadcira; ígbira até, páo lino. rijo, etc.

.Vs lilhas das irmã-ra não charnào terneriró até. trerrr por taes as tem, porque muitos

ltnlius, corn terem tnuittrs sobrinhos, e urnrto t-.rtrtis mulheres, não usão dellas; mas

como os irmãos tem tamo poder sobre as irrrrãas, tem para si que lhes pcrlctrtxur as

.sohrinhas para as poderem ter por rrrrtllreres, t: usar dellas ad libitum se quizerenr,

assim como as trrestrrars irtnãas. dão a nus' e tirão a otrlros. 'faratwarj, ltrdio muito prin

cipal na uldea do JariDaIiba, que e tro rarnpo de atinente, tinha duas rnnllrrres, e urna

dellas cra sua sobrinha. lillra dc sua irmão: c quando se barrttwrr, dcixort a sobrinha,

ainda que ora mais trroça. e casou com a outra.

0 terem respeito ás filhas dos irmãos é ¡rorque lhes chamão filhas. e nessa conta as

tem ; e assim neque ƒorniearie asconhecern, porque tmn para si o parvntesro verda

deiro, vem pela parte dos pais, que são os atrrrrtes, e que as rrrãis não sao nrais qrre

uns saccos, em respeito dos pais, em que sr: crião as crianças; o por estar causa os tillros

dos pais, posto que sejão havidos de escravas e cturtrarias captiras, são sempre livres

e tão estimados como os outros; e os filhos das ferneas, se são filhos de catrtivos, os tem

por escravos e os vendem; e ás vezes nratão e content. ainda que sejão seus netos, li

lhos de suas Iillras; e por isso tambem rtsãrr das filhas das irurãas_s‹-m nenhum pvjo,ad

copulam, mas não que haja obrigação, nem costume rrniversal de as terem por mn

tln-rcs rerdadeiras, mais que a outras, como dito é. E por esta rausa os padres as

carsão agora com seus tios, irmãos das mais, se as partes são corrterrtmr` pelo poder que

tem de dispensar com elles; o qual até agora se não fev. com sohrrnho Iillro de irmio,

nem ainda cut outros graus mais afastados, que vem pela litrlra dos pais; porque entre

os lndios se tem isto pot' muito estranho.

Os que leur muitas trtullreres, a que chamio Temirecó. não é possivel saber-se com

qual dellas se juntarãu com arrimo marital; porque tit.-rn elles errterrdetrr quanto importa

tallar nisto verdade, nem o zabr-m dizer realmente; porque para com todas tiverão o

nrcsrrro animo. E muitas vezes querem mais á segunda, terceira, quarta, e ainda a

rrltirrza,qrre ás outras, e por serem oumais moças, ou mais fecundas, ou filhas dc prin

crptres. lã não ha certeza para qrte ctzterís puribus sl: haja de presumir' em favor da

pritrreira, tmtvs nruitas vozes ru-stas lra menos duvida e rnaris probabilidade, que não

tirerrio animo de se obrigar a ellas; porque couro então são rnancrhas, ás vezes lomão

alguma velha de que não csperão filhos, porque não achão outra, .somente para que

lln-s faça de corner; porque se acrruio de não lerem nrâi orr irmãos, que tcnlrão cuidado

uelltes, são coitados, c contentão-sc por entao com qualquer velha, com que rstio bem

oäazzrrlrados, sempre com olho cor tornarem outras dc quc tcuhão filhos, couro depois
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Se a mulher é fecunda, conipleto o toinpo, da .'i liu. o fruclo da sua

união, seiii o iiienor resguardo iieiu cautela ; logo depois continua tio sei'

viço, como se iiada llie tivesse aiaiiiteci-lo. O niaridoJogo depuis do parto

da mulher, fica em seu lugar, na rede, deitado, onde é visitado pelos tuni

gos e parentes, coiiio se fora elle a iiiullier receni-parida ; e ó trutaido com

taiito nielindre,conio a iiiesiiia iiiullier que alli estivesse. Dura este recolhi

mento e trato um certo teinpo, em que nem salte, e neiii trabalha , para

não dar motivos a prejudicar a saude da criatiga (t).

nono coito riutcrito .ts uuuiizncs (2).

Dão os Indios bom tratauieiito as iiinlliercs,sem nunca as molestar com

pancadasn: nein coiii brigas deslioiiestas; e quando por ciuiiie acontece ar

 

fazcm, ou deixando a iirimcira, ou retendo-a, se ella qtier, para o viii-Itu fiobredito : c

conioeiitre os ludios lia iiiiiito poucas iiiullieres iiicretrizes e derassas, e a carne aperta

com os iiiocos, toinziri qualquer que acliãu, ou vellia ou moça, ainda qm: não seja muito

a seu gosto, po-qiii- por então iião pudriii inais, vsp--raiiido e tendo quasi por c-'rto qiie

depois terão oiitras, tionm acoutr-ize. prznt-ipâiiiiii-iiu são valentes nas guerras, ou ti‹

llios de grandes priuizipêies; porque entzio os pais llies dão as tillias, e os irinãiisi as

lrinãas, e a estas se ¡iãiL-ic-ião iiiais que ã pi iincira, a qual parece que não toiiiíirflo ¡e

tiãu ud teriipus, iiciii tem iuiinio ‹le se obi igar a ellas, neiii ellas a ellt-s, porque ja ellas

sabem que elles lião de toniaz- outras quando ¡ii-.iiarviii tici-asiñii, e as liãu di' deitar.

tios que ièàii iiiua iuulticr. de que liouwrãii Iillios, e com a qual persererltrão até

á velhice, pode liavci' mais duvida, porque parece que estes tem dilferentc alfeicão e

aiiinio iiiarital: iiâio iiorque ao priiicipio u tivesseni tal,porqiie todos se juiilão com ellas

d`uina mesma niaacira; e tambem estes. como todos os oiitrosJ/i preparoiioníunimi,

têm muitas; e .se as iiãii toinzirãti fui não por .se trrcm por obrigados a iiqtirllas, senão

porque liouvi-riio Iillios i ellis, e o¬ servirão bein, e ines forão lcaes, c não tivcrão po

der para ter oiitras ; porque a estes iiiesiiiirs acontece no cabo da vida tornarem outra

nioça, quando a acliãii, maixiiiiè sendo elles principacs; inas se não tem tomado ouua

pela iiitiita aiiiizade e conversação de longo tempo com as priniciras, llies tem ai

tomar este amor. t; quando os qui-rent lmptisai' dizem que aquellas tiieião ue pequi-iias,

e com ellas crescerão, e que asnãti Iiiio de deixar ; e o iiiesinii dizem oiitios, posto que

sejão inancebm ao tempo do baptismo; porque se acliao já twin aquella. e llie qucrciii

bein. porque não tirei-tio otitra, nvm ao prcseiite tem poder para a achar; e .se acerta

raio de vir a poili-i' dos Portuguczes, tem medo que lli'as Ionn-ni seus scnliores, e clli-s

se liquem sem mtillier ; mas se Itu-s dio alguma iiiais geitosa, facilmente dcixão a pri

nieira; e assim acontece ii-'io .raro qui- estes mesmos, se ao tempo do baptismo tem to‹

mado alguma de novo. ou algum principal llie quei' dar alguma filha, oii irmão, facil

mente deixiio a outra, e não querciii casar senão com a derradeira. li as otitras, ou se

ficão assim, se são ielliâis e ti-m tiliios; oii si: casão cont outros (como se disse ao prin

cipio) , sent muito sentimento.

(t) Antigamente na tlespanhtnein Oirsega, etc., srgiindo refere Frei João de Ptneda,

na sua Monarctiia ticctcsíasttca, se dava o mesmo costume.

(2) O Sr. coronel .lose Joaquim Machado de Oliveira, um dos mais Importantes

membros do Instituto Historico Ueograpliico lšraaíleiro, dnsi-nrolvciitlo o progra m‹

ma proposto pelo Instituto Il istofico. em 3 de Fevereiro de tBIiQ-Qoal era a coit

dição social do sexo feininiiio entre os Indígenas do llrasil, exprime z

Dcsignado pela mesa do instituto, na sessão dc 31 de Maiçc passado, para desati
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Ytilarewsc, não dura muto os odios entre elles. Seinprc atidão juntos. e

 

volver o presente progrramina, venho stibmetter á sua cotisideracãii os trabalhos eui qiie

me eitipruiiei, pelo deter que assitir inc toi imposto, coino por oIlercccr-ttte esponta

neatttentc para esse lim, sem aiiida saber que essa nonteação ine liavia tualiidii. Quer

ti'unia, ipiei' tt`outra cottdiçtio, não Íoi pequena ottsadia de toinar a mim tinta tarefa,

que solireptitja a minlta capacidade intellectual .- tnas, ëeiiitonta, se ptiz peito a ellaI foi

com o tinico peitsaiiteiiio de que a este escripto se estenderá a generosa indol-,zeiickt

com qiie liavei» acolirrtatio os otitros, i|ue tcnterariatneitte tenho-ros apresentado.

itiliicil itãti seria tractar tlesta iitateria tão simples, e que se aclia como implantada

na liistoria, ainda que obscureeida pela ttotte dos tempos, se acaso tneu proposito se

restrliigisse a coiiigir os factos e exemplos quc lite podem dar luz. a coordenal-os,

e a medii-os com o passo da aiiaiogia ; nias não póde ser tão cotneaiiiiio a rctiral-a das

trevas eiit que se ititlta, pirrscrntal-a, e dar-lite a elnciditção que está no dominio da

racionalidade. e isto atravez de prevctições, e a despeito de prejuizos religiosos, de»

envolvendo-a ao tnesnto tias-so cont sujeição ao pequeno citcuio que o instiiicto conce

dia á intelilgettcia tiaquelles iillios da natureza scitageitt.

(Lonieçitrei com o tzelebre e eloquciite Alibert, e coiii elle concordo que a tnullier se

apresenta como tiiit objecto de culto e veneração em toda a parte em qiie o instiiicto

da reprodttcqão se etttlxlieza de idéas ntoraes; tnas não tenho como tim principio abso

Itito e iiidetziitiatel, que entre 'os ¡mvos inculios ou selvagens sejáo as mulheres eonsi~

deradas ita tiltiitia abjeccão, como pretende tistabeleccr aqitelle eininetiie ptiysiologista :

e tia arittitiirntacíto opposta iii-ste segundo ponto procurafei itiostrar pi-lo raciocinio,

por factos e it-.nliqkm his.. ancas, e pelo proprio testemunho, que a condição do sexo

Íenilttiiio entre os lndl-,zi-iias do Brasil era coiiseittattea com o aito ttttribttto com qu¢~o

dotou a iiatitri-za -flo da ri-prodiicçãii para continuidade dos seres iranianos.

E antes dei-iitraretti iiiaii-ria coiisiiititwe-itit- previamente estabelecer qiie-tim setti

biitiiie de iiinlieer, as termas femininas, em todos os paizes, em todos os tempos, em

todas as condições, nas tloieslas como no txntrii das sociedades, ito barbarisiiio como

na civilisação, suscitão no itonteiii todas as cotações; todos os setttiitieotos gciterostis

-de que é capaz o taonrcão Iiuntaito; e c-stas razões de syntpatliia prepooderão mais

Yquando, guiado pelas luzes da civilisação, por principios Ncioauvtiis, encara o iioitiifin

I itecessidadc de associar-se, a coiitieiiiettcia do sen bem-estar, a ¡rmisão do seu lutiiro.

Stisteiitaiido pois o principio dc que-fiquanto uiaior é a civilisação de uni povo, tanto

mais intuitivo é o itnpt-.rtoe o iiiliiieiicia que o belio sexo exerce sobre o outro, - não

posso conceder qtte no estado de cittbrtiteioitrreiito do iioinein perca a iniilnei' a iiidote

lque liic e' iiiirenita de ser ainada, oii, quando ineitos, de attraliir os dest-yes pltysicos ç

'e que o nenltutn desrnvolviineiito de suas faculdades moraes sega a causa etiiciente de

descer a ititiliirr a um ponto de itesprezo e degradação tal,qne degeiiera em escravidão.

Existem. äeiiiitires, nos elementos de iiossa organisacão pltysiiia relações de liaiuio~

'nia entre os dous sexos. que não podem ser descoulietzidas, e cujos etleitos, inaiiifestos

mesmo no estado de acanliadii initelieiztuaiidadzv, iiiiluetn iiitstittctivaiiieiiie para a bill

conneitio. ilsta sytiipatltia é iiiais pronunciada da parte do iiotueiti, enelie delerutiitti o

insiiiicto da rvprodacçãoae o einprego de seniiiuentosaluzitvos para ooin o bellosexo;

aiigtiieiitaiidode energia tio coitcurso decaiisas investidos dessa Íiicuidade,coiiia complet

ção aideiitc. o clima mais intenso, oaliittento mais substancial, e o puder da iiiiitacaio.

(Lonsidt rada a iiitiilier coiiio o siinptcs producto da natntcLa, setno -desenvohiiiictito

ntortti,que está tio poder da c-itilfisaçtio, mem os Ntieitt-s da arte-,qiie esta tia coinitaçaio

de seus attributos, tem assina inesmo todas as probabilidades dc dontiiiio sobre o atte

tlrio do iiotueiti, que existtqcoitto elflae no estado liornial, e de siiggeiir-iiie aqnella

'inclinação ou divvwiuiii Íavoravt-J, que ito estado social é o .pretiidio do antor oii da

attitude. O sini Ilesexatrte de sua Ii-striictiira exterior, de stias ioriiias pliysitzas, c a

-idéa associàda da sua lacuid ide reproductiva c'- bastaiite para inspirar ito lioitteni, que

occupa a nazsziia escala, quando iiicnos,scii.iiitciitos beniguos, c_ittodil-`tocçštv iu movie

bravia cont que saiiio das mãos da uatureu selvagem.
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qttamlo vão f‹'›ra.a mulher raminlta atraz,e o marido adiante; para que se

 

0 Indigena, que a contempla em seu typo original. que compara suas qualidades

physlcas com as proprias. que a vê companheira tiocll e inseparavel. quer ttos com

bates, prestando-lhe armas: ou nas longas excursões, carregando seus Illltos: quer no

remanso da par.. e ti sombra do arvoredo qtle o vlo ttascer. enchendo-tt de afagos com

riso nos labios z que a considera como consorte. que o acolite em setts braços.

itninlgente tis condições ‹la sua união. e iomo m:`ll alTeiçoadtLdesIazendo-se em caririas

e tlesvelos para com setts illltos : n Indigena, por mais harltaro que seja. deve modifi

car, reprimir tnesmo stta fermitiatle. e impressionar-se de sentimentos de itrattdttra, ao

ver sua mulher. ao aiagar seus iilltos, e ao recordar-se dos serviços que lhe Ita prestado

em tamos lances de sua vida.

t) homem selvafzetn pois tende naturalmente para o sem feminino. ainda quando a

sua inteliigencla e razão existão comprimidas sob o peso do etnhrtttecitttettio normal

com que saido das mãos da natureza.

Neste estado. e quando tinha elle la percorrido o espaço que. val da infancia a pu

herdade. tres principios se lhe apresentavãottuicos, preclsm, lmpi-rlwsos. que o tlevizio

dirigir na carreira da vida. Estes principios fundamentaesqtte dirlgiio a vida material

do homem selvagem tto seu estado anti-stmiai. ou de restrircão de suas faculdades uto

raes. erão-o in~tincto da reproducçño - o da conservação da vida - o da segurança

pessoal. O Indigena era levado intpttlsivatttettti- por estes principios directores, que a

mesota natureza lhe soube inspirar, e o etemoitt dos irrariouaes lhe fortaleceu. e do

exercicio tlelles reconhece-se facilmente que se derlvarío os sentimentos de alfeição

que o devizio ligar ao sexo feminino, em vez de despresal-o votando-o ti ignominia,

comose tem pretendido iuslnnar.

A aproximação dos sexos não podia inspirar esse desprezo, essa aversão que. se di:

tinha o Indigena pela mulher com quem se ttnia. It tendencia natural e irresistível

que lite excitava a reproduzir-se; a facilidade que deptrava no complemento d--ste de‹

sejo z e o deleite que soitrevent a saciabliidade; o Ievariio a ttão menosprezar aquella,

que recebendo-o em seus braços. prestava-se de bom grado a seus golos. sempre que

se. via solicitada. A sua disposição pata estas fuuccíum era tomada em presença do

objecto. que só as podia satisfazer. sem que se autecipassc outro algum estlmulo qtte o

natural :e, ou por mero Instineto. ou por Imitação, alegava a socia dos setts prazeres.

então e sempre que vlvião em commum,

Não menor fundamento ha para pensar-se. que dos meios empregados pelo Indigena

para manter sua existencia corporea resuitava essa alllança de. vontades, quc ae poderia

tomar por gratidão entre iudlvidttos do mesmo sexo, e que entre o homem e a mulher

converte-se em sentimento mais expressivo e aifectttoso. O selvagem, para subtrahir-se

aos inconvenientes da fome. tirava-se ao unico trabalho da caça e pesca, exercicio a que

se entregava com prazer, tanto porque odiatrahta, como por atlcstral-o para a guerra:

e o seu producto era posto à dispodção da mulher. que diligente se prestava a bene

Iicial o.para servir de alimento a familia. Alem deste mister. que jántaisse pode tomar

como uma significação de desprezo. pertencia á miii de familia estaciouarla o meueio

domestica e o cultivo das terras, para attpprimcnlo de faltas em occurrencla de minilllfl

de cerca. ou emquanlo odcver da seguranca coutmttnt exigia os serviços do homem

na guerra, e assim privado de suas monterias. iiestas mesmas occupaçöes erão isentas

as mulheres das tribos nomadas. que stibslstião tmicatnettte da caça ou pesca. e cuja

residencia durava no lugar emquanto ttclle havia esse recurso. Sendo pois o chefe da

familia o que mais gozava o tructotie taes trabalhos. e a sua manutencao cuidadosa

tnente pensada por aquella que tio bem satisfazia os doou-jin com que a natureza o

pungia ; sua rude-za. sita ferocidatle mesmo. quando a tivesse, e a ausencia dos senti

mento,- gettemsos não teritio força para neutralizar-lite, quando não fosse o reconheci

mento como incompatível com o seu estado incuito. ao tuenos oinstincto de inclinação

iaroravei, que se distingue mesmo entre os irrat-.ionaeac equc se exercita para com

aquella pessoa de qui-ut se recebe afago ou lwneiicto. A presença dc- sua mulher lite
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acontecer alguma cilmla n:`to eáia a mulher nella e tenha tempo de fugir

.___.___-___n~n_~_._-____--__`

despertarla esse instinetn, ou a lembrança do coração. na phrase d'Aiil›ert. como a que.

tornava a peito a tnanutettção tie sua vida,c a de seus filhos, como a socia nos prazeres

e tios trahalltos; e quando pois otttro incentivo não ltottvesse para crear essa tendencia

favorarel ao sexo feminino. a qual a clvilisação tem dado a expressão mais significativa

de amor ott estima` a recordação de betteticios, e a da eonstancia eut assorlar-se a seus

tlestitios, representada por objectos ntatteriaes. como era a duração physics da sua

existencia, e a presença de sua ttrole, levaria o selvagem a considerar sua mulher como

um cute que lite era ttecessario, e por isso tlevia ella sugzgerir-Iltc estima e interesse.

Julgo que. sem presutnpção dt- evidettcia, tenho mostrado que o homem, que sahio

das tttãtwtla ttatttrt-za selvazem. cuia capacidade moral se rongere n`um iuslincto. que

apenas' sobresalie ao dos irracionâu-s, e queV obra por imitação, ou impellido pelas emo

eñes da mesma natureza. é sosctqttivel de inclinação favoravel a mulher, pelo facto da

nprotitnaçzio dos sexm, ou por ella proporcionar-lhe meios mais adequados de manter

sua existencia material z resta porem ainda tlentottstrar e.n desenvolvitnento do ultimo

dos ¡iriucipitis Iitndatu-tthtes, que tlirigetn a vitia pltysica do homem s›lvagem. que

dos meios de sustentar sua segurança ¡it-.smal restrita motivo. que tiode augmentar a

tendencia afiecluosat, que a tnuilter já lite tein ttuggerido por outras cattsas acima

desenvolvidas.

A alfeiçãti do selvagem para com a mulher não era o resultado de tttna convicção

Intima, de uma combinação tlt-st-.nliinetitos gt-tterosos; porque, por iulortunlo seu. não

saitla avaliar a propria consciencia, não tinlta uma esperanca. não visava um futuro ä

ora, ou devia :ter o eli`eito do que a pró seu praticava a mulher, só com o intuito de

ser-lhe protictta, t: tt sua familia. Utna parte de sua prestança consistia em seguiI-o na

guerra. comhater a seu lado, ntinistrar-llie armas. attimal-o nos cottliictti-t, e compartir

:tua sorte, ou na prospera ou na atlversa fortuna. Esta tledicacíto natural, constante.

animosa; este zelo pela sua conservatjamarriscatitio a propria t-tistencia, e não curando

de nada menos que a vida do chefe da htnilia, tião podla deixar de ser apreciado por

elle, e retrihttitio por um sentimento de espontaura approvação, que, na vida wcial

e no hometn` no dominio da intelligencia, se tuuiia denominar gratidão. e tnesnto

estima. Era a mulher a que mais sr iuteresssava na guarda e salvação pessoal do ho

mem, e, como um prestante auxiliar. tomara parte em suas lutas, e lhe occorria com

os meios com que podia aterrar e. vencer seus inimigos; era ella queo pensava, e lhe

proporcionam o adimettto a si e a seus filhos : era ella ainda a que. o soccorria quando

presa dos desejos Instlgaflos pela ttatureza procreadora z á ntesta tríplice e fatigante

occupação, sentpre docil, sempre ingenua, sempre sorrindo-se; com serviços taes,

com adhmio tao assignalada, com o emprego tlessas faculdades, as tmlt-.as que lhe coll

setitla o instiucto que tlirigiât o selvagem, como paderetn pensar e cotisitzttar na ltisto‹

ria americana os primeiros que escrevèrão os costumes dos setts Indígenas, cheios

ainda tio entitusiastno liuropéo de ltaveretit descoberto e subjugado tun novo hemis

plterio, e talvez est-,revendo á luz tia eonfiatzracãti ttniversal, que. stibverlett esse mundo

deparado pelo acaso, e pelo poder do (leo arrancado ao potter da l-Ittrtipa ; como, ape

nas conhecendo os primeiros vislumhres da vida dos povos da America primitiva, quan

do acabarão elles de ser stihjttgados por um modo, que ainda até hoje liorrorisa e

assotnhrât a natureza e a humanidade, ottsárão os seus ltistoriatlores estabelecer como

areriguado-qtie as tnnlheres Indígenas erãtt tractadas pelos homens selvagens com a

maior itçnotnittia e abjecgão, e tidas na lastimosa situação de escravas 7 A ltistoria poli

tica do genero humano nos revela que o espirito de tlominar e de. ¡lrepottdet-at' sobre

o mais fraco veio dc envolta com a civilisatxio e com osystetna social, que adulterott os

principios rudituetttztes na infancia dos povos.

Alem dos principios acima desenvolvidos.ottlras razões de convenieuvia existião, que
se podem qualificar em segunda ordent. t- vigorão tnais oI que se tledttz. das prinu-.iraa

-qttc o sexo Íetninino entre os indígenas tinha synipatl-ia-ê, que estes ttño tmdião dei

xar de respeitar, o que suscitavãtt-tltes emoções bettigvtas no seu tnestno estado de
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emquanto o marido peleja com o inimigo; mas na volta da roça, ou do

 

embrutecituento: taes erão o tractamento em commum dos fructos da união conjugal:

a força de um longo habito; a consolação de ver em redor de si tuna familia mais ou

menos numerosa, cujos varões devião concorrer para as duas grandes Conveniencias: a

da segurança commum, e a da subsistencla domestica, e cujo complexo ltastava para as

danças e fettius da familia, e para-o soccorro daquelles dos seus membros que cahlssettt

em extrema velhice (1). _

'fem-se procurado sustentar a opinião em contrario, apresentando-se a pratica da

polygantia, adoptada entre algumas nações indígenas, como um caracterisco do des

prezo em que tinltão as mulheres; mas, alem de que este costume não era geralmente

admittldo no novo mttndo ao tempo de sua conquista, porque conhectë-se da historia

Americana que, no immenso lntperio lvfesicatto e no Perú, só ao imperador e aos lucas

permittia-se a pluralidade de mulheres fã); que nos Araucanos, quasi nivelados em

costumes com as nações subjugadas por Cortez e Pizarro, era livre a polygautia, se

tlnhão meios para tnauter-se ttessa condição (3): que os 'l`upittantbás, de quem deve

ufanar-se o llrasil como patria sua, e com cujo tlesapparecitnettto esutorecèrão o valor,

o brio, o espirito de ordem, o amor da ltosjtitalidade entre as tribus que lite erão

sujeitas, ou que lite esfavzio associadas (Lt) ; esses indígenas. que por tatttas vezes ma

nlfestltríto, por seus costumes brandos, por seu espirito de regularidade e justeza, u

maior susceptibilidade para a civilisação, acolhendo diversas tnulheres em seu domi

cilio, como uso lterdado dos 'l`upys, seus atttecedcntes; era todavia a primeira rece

bida, a que tinha os direitos exclusivos de esposa, o regimen dontestico, c predomínio

sobre as outras (5), respeitando nessas alliattçzts os tres mais altos grãos de consangtti

nidade: a polygatnia observada em algumas nações da America primitiva era, entre

os chefes do Mexico e Perú. tuna necessidade de firmar suas tlyttastitts, e evitar as

etnergencias, por vezes occorridas, de eleger-se o success-ot' do regulo fallecitlo por

falta de legítimo descendente (6); e entre as nações tlesigttatlas como exemplo, on uma

exigencia da ttatureza exaltada pelas influencias do clima, ou como tuna providencia

para 'equilibrar o pessoal dos sexos, quando o feminino era ttumericatnente ntaior que

o outro.

Erão estas as causas mais essenciat-s que determinárão a polygamia entre clgttmzts

nações e tribus do continente Americano, segundo os setts ltistoriadores; e partindo

tambem de outres principios naturaes, não pódcestar ein erro quem pensar que para

semelhante costume induzido a inclinação, a alfeição, a tendencia natural pelo sem

flemlnino, que erão iunatas no coração do homem srlvagent. Sua acanltada intelligen

cia. que na vida sedentaria só lite inspirata os gozos domesticos, e antes saciaro ins

lincto da reproducção, do que evitar tninutuvenientes que procedem de ntuitas mu

lheres em cotnmunidade. levava-o a persumlir-se que satisfaria completamente seus

desejos excessivos, abrangendo quantas mulheres podião manter-se em sua companhia.

Não se pode tambem concluir queo divorcio, em uso entre algumas tribus Atneri‹:a‹

nas, fosse uma significação de menosprezo pelo sexo feminino. Quatttftt acontecia dis

solver-se per esta forma a ttnião cottjttgal, era,ott por esterilidade, ou por ser a tnulltet'

convencida do crime tie adulterio, se na trihu respeitava-se a virtude da castidade z e

cm ambos os casos só se podia realizar o tlitorcio com reciproco accordo dos cottjttges.

Entre os Cltarruas ltaria tlivisãtt de filhos, e os divorciados podiâu cotttraltir ttovas

uniões, ou rivalidar a dissolvida, se ttisso conviesstrttt (7). Por qualquer dos tnodos que

o homem selvagem abandonasse sua ntullter, comtanto que utio lusse por extrema

(f) Raynal, lfistor. ltilos.

m Idem, e Pedro artyr.

3 llonnicastle,S tLAmer.

(t) IlcaucltâttttpJ ist. du Iinësil.

(5) Ms. sobreosfupinzttttbâis.

.6`, Robertson, History Attterica.

t7) liürltignzgYoyage pill.
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q-zialquer outra parte,vem a mulher adiante e o marido atrmporqtte como

- _____._____________fl

velhice. era-lhe insoffrlvel o seit estado de isolamento ; e quando. por clrctimstanclal

aiihseitiii-iites ao seii divorcio ou separação, não havia probabilidade de rivalidar a

antiga itnião, dava-se com toda a assiduidade a obter nova consorie por aqttelles meios

que estaiãtt em uso ita tribu ; e se esse direito 0 podia conseguir só a custa de provas

de grande esforço tios jogos festivos, oii a preço de valor nos combates. eil-o suppe

raniio cut veloz carreira e com uma destreza admiravt-I o pesado loro de madeira, o

ciu-gaitdo á raia triiimpliante e iiifaiigavei (t), ou desieríndo na guerra actos de bra‹

viira e iiitrepidez (2).

ttaras vezes era o divorcio perpetuo no homem ç mas tinha elle lugar só a impulso

da idea exagerada e absoluta, que formava da liberdade. Levado desta preoccttpação,

pareciaJiie ella incompatível com o consorcio, mesmo atido, comoera este, a tão tenuel

laços, e sempre no ileclive de sua dissolução.

O desprezo ao celibato entre os primitivos povos do continente Americano é uma das

maiores provas que se pode apresentar em pró da causa das mulheres Indígenas. Desde

o manci-.iimqtie tinha chegado ti época da puberdade. até no velho prestes a cahir em

decrepititile, mtiitifestara-se o desejo, vehemente naquelle, e circuinspccto, mas não

menos exigente neste, de viver em commutn com a mulher. Nitmerosos exemplos

apresentam .sobre esta asserção, tendo por fundamento historiadores antigos e moder‹

nos do Niro mundo. e de uma exactidm incontestaveLcomo são, LeryJzaƒifeau. Ray

aul, Iiobertson, Southey, Denis, Saint-Hilaire. D'()rbiytvy, e oiitrits: e como por

eoiicisão deva aqui prescindir de referencias. consinta-se-me ao menos que expottha

alguns factos, que posso aiianizar com o proprio testemunho.

i-Litt todas as excursões e correrias que empreliendem os Bugres (3) no territorio con

titulo a serra geral, que lhes set ve dc abrigo quando estão estacionarios. são acompa

nhados de suas mitlheres, que compartilhão volutttarias os trabalhos e perigos de. tão

arriscatlos movimentos, deixando seus filhos ao cuidado das que por sua idade não

podem ter parte nessas viagens ari-nturosas.

U Indio Guarani, é iiisepariivel de sua mulher em todos os lances e posições de sua

vida, e resiste forte e obstinailamrnte a tudo qtte concorra para detiegar-llie sua pre

sença : e o chefe militar que em campanha quizer a valiosa cooperação desses homens,

e conscrval-os constantes, submissos e alegres, deve consentir que tenhão junio a si

suas mulheres. e que estas os iicoinpàiniiem, mesmo em todos os movimentos do ser

viço a que são destinados.

wiiciiiirei este topico iefeiíndo que os Minuano: e Chai-ruas, que ainda vagiteião

nos campos de Montevideo, não tolerio um instante a condiçio de celibatarios, e me

nos a .iiiseticia de suas mulheres: em suas excursões; elias destitião a melhor caval

gadura e opere: (arreios de montar) ; e no semblante do marido enxerga-se scintillar

u prazer e tifatiia quando se ve ao lado de sua inseparavel rompatilieira, ou quando,

aiireseittatiilo-a a atttoridade do lugar, a quem se dirige, toca-lhe brandatnente ao

Iioinhro, dizendo a my muger 1 » (ti) com um accento aifectuoso, que não se podia

esperar do rude e feroz caracter desses selvagens.

Fundamento ttiverão, sem duvida, os escriptoies da historia da primitiva America,

' (t) Entre os Guarnnys consistia esta prova de destreza na posse final e mui disputada do

ohiecto quesymbolisava o pato,no Jogo que tinha este nome.

t2) lflirhigny, etc.

(a) Depois que elos oonquistadores forão vencidas e dispersas as tribus lndi enas que

habitavao o litora ,que foi apanngio de Martim Affonso, e seu irmão, as reiiquias essas tri

bus congtegarao-se nas matas da serra geral e do sertão, e recompozerão umasó naçãmcotiltis

cida posteriormente com o nome de Bugres; sendo ao depois dividida em tribus, que vivem

errantes no espaço longitudinal da serra, que vai de Curitiba as Missões brasileiras.

(t) A continua communicação, em que estes indígenas tem estado com os habitantes da

cainpaniia de Montevideo, faz com que elles hajão melhor comprehetidido 0 idioma Hespa

ntioi ; e e com algumas phrases isoladas deste idioma que procurao fazetzentender-se quando

iallao aos brancos. `
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tenha já tudo seguro, se acontece algum desastre, possa a mulher que vai

____t_________'__________

discriminando os costumes das nações indígenas, que forão subjugadas por Colombo.

(fortes, Pizarro e Almagro. para determinarern como caracter getterico tlesses In‹li-.

¡zenas o desprezo e vilipendio para com o sexo feminino. porque é só sobre principios

incontestaveis que se podem estabelecer propmicões que envolvem responsabilidade

moral : e supposto qtte pela letra do presente programma não deu) ultrapassar as raias

do Brasil na questão em que me occupo, as relações de analogia e afliuitlade, que

havia entre as diversas nações do Novo mundo ao tempo de sua ronqttista, seus iden

ticos costumes e ttsanças, apenas dirersiticando. não no essencial, cuia ttnirersalidatle é

hoje reconhecida, mas em attributes origínarios do clima e de localidades. induzem

mc a transpor esses limites, e a compreltender na mesma causa de defesa as prerogati

vas do sexo feminino daquellas regiões da America. Pena e, Senhores, que tão fraco

ãatfttpeão e insciente das leis da galanteriase apresente em liça para arrostar semelhante

e eza.

Quem estuda a historia da America, e sobre ella medita, não pode Iicar com a con-_

:ciencia unica e tranquilla de que devia sempre permanecer invttlneravel a opinião

emittida por setts escriptores, consistindo em que o sexo feminino entre as nações

indígenas vivia na oppressio e no desprezo do outro sexo, sendo rebaixado a tni~era

condição de escravas. Penso que a este respeito clandicárão os primeiros itistoriadore ,

ou por informações innexatas que tivesse m, ou porque referissetn os acontecimentos

sem mediação de tempo, e como, por assim dizer, ainda palpitando ; e os factos seguin

tcs parece que evidt-nciio esta assercão. _ _

Comprehendia-se na mythologia dos Indígenas da America Septentrional uma divin

dade do sexo feminino com os nttributos da lua. reverenciada profundamente por elles

e a quem se oflertavão os primeiros fructos do anno. Chin era oseu nome. e represen¬

tada sob as formas de uma mulher mui formosa : cabia-lhe niais poder que a Bmchícn,

ou o sol, e tinha a preferencia nas oblações por temor dos seus malefícios.

Ao aproximar-se a armada de Colombo á ilha de Hayti, em sua descoberta, des

cmbarcárão alguns soldados levando em sua companhia uma mulher; aquelles forño

acommettidos instantaneamente pelos ltahitantes da ilha, e obrigados a embarcar; e o

Iizerão com tanta precipitação, que deixarão a mulher em terra, exposta aos perigos

de que fugião. Us indígenas mostrárão-se mais humanos e mais respeitadorcs do hello

sexo. e tractando a mulher com afago. a levarão no dia seguinte á praia cheia de

brindes do que entre elles era de mais valor, consentiudo que a recouduaissem para

bordo.

Nada excltou mais aos indígenas da ilha Dlargarilo para tomarem armas contra

os ferozes soldados de (Lolombo, que tinhão chegado ao cumulo da* oppressãoe da im

moralidade na attsencia do chefe, do queo lhes arrebatarem suas mulheres ; tudo

nupportavão. dizião elles. dominio de suas terras e do fructo de seus trabalhos. ferros,

escravidão... mas não podião ser indlfferentos a que lhes fossem tomadas suas mu

lheres.... Acommettêrño como a tigre a quem se rouba os filhos, e entre os invasores

acháräo cruel morte em vez das queridas esposas que procuravão.

Acha-se consignado na historia da descoberta tias ilhas Lucayas, que em tuna dellas

deparou Colombo com uma povoação de mulheres lndigeuas,sem que houvesse indivi

duo algum de outro sexo; e que pretendeu o conquistador arrebatar algumas para

presenteal-as á rainha Isabel de ilespanita.

Não era só em alguns estados da Europa que o hello sexo tinha direito ao exercicio

da realeza em falta da linha varonil. Os primeiros couquistadores da America encon¬

Irárão Anaeoàna na regencia dos povos comarciostie Xarágua, uma parte da Ilha

Hupanioia, que pela suavidade do seu mando, unida ao prestígio do seu sexo,era o

idolo do seu povo, e delle houve os ttltitnott esforços para libertal-a do poder do san

guinario Ooando, que tendo por sem duvida que encontraria obstinada resistencia em

aprisional-a á força aberta, pela tleditzação que lite consagrava seu povo, e de que era

elle testemunha, valeu-se da mai: atroz pcrfidia para arrancal-a do int-io dos seus
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adiante fugir para casa, e o marido ficar com os contrarios, ouqualquerf

 

niagnates, quando festejava a presença de seus barbaros ltospedes ; arrastando-a para

o patibiilo atravez de montões de cadaveres. e por entre torrentes de sangue de seus

vassallos, que inermes se arremesi-avão aos fuzis dos seus assassinos, sacrificando-se

por sua infeliz rainha.c succtimbindo á vista della (l).

Nessa mesma época reconheceu-se nas lliias Mariannat do Oceano anstral que as

mulheres tinlião assumido superioridade sobre o otttro sexo; gozando alii de tim poder

iilimitailo, e nada se dispondo na acção administrativa sem seu assentimeiito e conse

llio. Esta preponderancia as fazia immunes na infidelidade conjugal, e dava-lhes o

arbítrio tio divurcio quando não tinlião de seus maridos as deferencias e submissões

que exigião imperiosamente. Se estes infringião as leis do consoreio, erão seviclados,

:expulsos e destitnidos violentainente de tudo quanto era sua propriedade peculiar (2).

E' digna de menção neste lugar a garantia que o cacique de Coyba deu de sita fide

lidade a lƒálboa. quando este iiilrcpido e afortttnado aventureiro penetrou os desertos

de Dariano, stibiti aos alcantis dos Andes. e dalli saudou pela vez primeira o Mar
Pacífico. que se lltc tlisteiidia em frente. Depois de mostrar seus tliesouros, que sobe-V

jaini-nte podião saiisfazera ambição do capitão llespaiiliol, disse-lite que nada tinha

de mais ialor, e que podesse tnellior afiançar sua palavra,qtte sua filha; apresentou-a, e

dell-lite em casamento. servindo assim de penhor ás convenções pactttadas, que de

sua parte forão cumpridas cscrupiilosamente (3).

nesta mesma região uma prova de dedicaçãoa suas mulheres era dada pelos homens,

decepaudo a extremidade de um dedo das mãos, quando ellas morrião, para que fosse

visivel o seu pezar.

'l`ermiiiarei. Senhores, a exposição de factos isolados, que apresento para vigorar as

rousiderttçõtâs geraes a respeito da condição do sexo feminino entre os Indígenas das

regiões lioreties do Novo mundo, referindo as poucas, mas solemncs palavras, do in

feliz Guatmozím nas mãos dos seus crueis appreliensores: a 'fraltquillo espeto a morte;

porque assim o quer o mao destino; mas acabarci de doi' e aiilicção se não respeita

t-ein minha mulher ›› disse o chefe mexicano no acto lastimoso de o conduzirem aos'

turiueiitos do fogo (li).

A lndole e caracter das nações Americanas, forão reconhecidos e justamente apre

ciados pelos Hespanlióes seus conquistadorcs. só depois que os povos forão subjugados;

e quando vívião na mais ziterradora e ignominiosa escravidão z escreveu-se sua historia

Ita mais degradante situação em que pode achar-se o homem -- vencido e escravo ; -

carregando ferros. e acurvado ao peso de descommunal traballio. arrastados Íóra de

sen ptiiz natal e do :loco abrigo de suas familias, vendo suas cidades e templos incen

diados. 'stias riquezas expoliadas. seita campos devastados por seus barbaros conquis-'

tadores.... FI é esta a situação normal em qtie cumpre ver os povos para descrevel-os,

segundo os preceitos da verdade liistorica, para consignar exactamente sita origem;

sens costumes, stias iisauças nos fastos que hão de aprcsentaI-os ao juizo severo da

posteridatle 7

Ate' ai época de sua atroz conquista as tradições populares, seus monumentos. os

factos symbolisatlos pelos seus quipos não davãti a essas nações o caiacterisco desna

`turatlo, a pliysionoiiiia tlesiigttrada qiie lhes attribuirão os liistoriaderes originarios

ttaquelle tempo, e que ainda lhes allttdein os qtie servilinetite os copiárão. O bitril de

ferro que serviu para a historia da Ainerica primitiva, e impritnio-llie paginas de

iâangiie, emprestou-o tiiii Iiistoriador moderno quando registou em SHIS E5105» “WW

tão flu-tos de zelo, com que procurou discriminar a verdade. que os Indígenas são em

alto grito estranhos á força do instíucto da itattireza que determina a propagação da

especie.. u lim todas as regiões da Ainerica -f diz Robertson) os indígenas tractavão suas

(tl Ituhet Lson.

t! Ilafliâil.

¬3 llerrerzi. llishgcncrai.

.l,' Buiitiicasllc.
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outro êíggressor. Estando elles em terra seguros. ou dentro da povoação

 

mulheres com nimia frieza e lndili'erença. Não erão elias o objecto da união conjugal

praticada entre povos clvilisados, nem daquclle ardor vehemeute que devia inspirar a

zona que habitavão, e que em regiões mais amenas designar-a o typo das nações Me

rldionaes. Nem assiduos, nem diligcntes erão para adquirir os favores e a attenção do

sexo feminino. Os mancebos vlvião entre as douzellas no estado de pura tnnocencta ;

e por sua acanhada inteliigencia não se podia inferir dahi qtte essa insenslbllidade fosse

por deferencia ao merito da castidade femlnil, porque não podião apreciar esta virtude

celeste, qnc sublima as prerogativas do hello sexo no selo da civilização. n ×

Depois de assim pensar tão desfavorarelmente ao sexo feminino, é este mesmo his

toriador o que refere, que entre aquellas tribtts regidas por costumes putriarcbaes erão

as mulheres consultadas de preferencia aos seus pagéa sobre a declaração e direcção da

guerra, adoptando-se quasi sempre seus conselhos. Tambem tinhão elias o poder de

indultar os prisioneiros,quebrando-lhes as prisões so por sua vontade, e admlttlndo-os

na tribu com as mesmas prerogatlvas dos naturaes della.

Os (Íaraybes, qtte, assim como as outras nações indígenas daquelias regiões. erão

taxados de nenhuma sympatitia pelo sexo feminino, não admittião em cottsorcio ne

não as mulheres que expontatieamente conviniuio nessa condição, e as que devida

mente sabiaio apreciar os predicados com que a natureza as dotou. A tímida, a sub

missa, ou a ludolettte, por maiores que fossem seus primores pitysicos,cra desprezada,

e morria inupta e sem pranto de homens.

Na tiiscriminação estabelecida por todos os escriptorcs mais notaveis da historia da

America desde o seu descobrimento, acerca das nações indígenas que poroavão o novo

mundo, pertence as tribus, que então habita vão o Brasil, um caracteristiro que as apne

senta dotadas de Indoie menos feróz que as ttações conquistadas pelos llespanltóes: de

costumes mais brandos. e de maneiras mais etlectuosas para com o sexo feminino : e

das cottsideraçiies gomes que elles emittem a semelhante respeito pôde-se deduzir

quea causa primordial tlessa tlifferença de caracteres moraes estava na certeza de

meios que tinhão as tribus Brasileiras para a sua subsistencia physica. a quai superava

os lticonvenientes do clima local, que aiienava a vehemencia do ardor que. sentetn os

sexos para a sua junrção, e que se manifesta mais evidentemente nas regiões boreaes.

l-lm verdade. Ses.. a facilidade de conseguir-se a ntantttenção da vida, faz dar espan

são aos sentimentos generosos. comprimidos só pela miseria, e verificar com todos os

seus altributns esse lnstincto poderoso que tende ao bello sexo.

Com es~a facilidade de suhsistir tinhâio as tribus brasileiras a vantagem do esta

eionatuento ott vida sedentaria, que lites poupava tempo, fadiga e traballio, e que não

menos concorria para o incremento de suas aticições a suas mulheres. e para o ltahito

da vida tlomestica. Comtttdoa fecundidade dastuulheres (testa parte da America nio

passava de dous_ e quando muito tres filhos. posto que algumas tribus fossem inhtyo

phagas; e a sua esterilidatie era certa logo qnea tribu não tinha residencia fixa.

'D' incontesta vel que a total extincçño da poderosa nação dos Tupinambás é devida ú

eonversfo que fez de sedentatia para uomade, e que cotupellida pelos brutaes conquis

iadort-s do paiz a tieixar seus prhnitiros estabelecimentos, divagott por todo o littoral

do iirasil, e foi tlesappztrecer nas margens do Amazonas : dcsprezando o exemplo dos

Paris, Aymords. Tamoyos, Guayanás e Caríjór, que acessados das margens do

Oceano, embrenluirão-sc pelas matas da serra geral. onde ainda permanece a sua des

cendencia` conhecida hoje pela denominação geueriea de littgres.

'l`oda\ia, a despeito de taes vantagens não tinhão os Indígenas do Brasil uma expres

são sentimental tigurada, que significam a convicção intima de sua alfeiçio, de sua

tendencia para o sexo feminino. As apparencias sempre tibias, sempre tnelancoiícas

rontrastavão a lndolc que se lhes atribuia. e os estylos de sua vida physica. A indolen

cia, a incuria e o tnrpor de sua iutciligeucia fazião resistencia a esses assomos du cora

ção, que se pateuteiâit) á vista da mulher, e pelo prestígio do seu semblante : mas. esta '

physionorztiu, que :teria presagittr inditfcrtrutismo e tuenosprczo por ella, so lormulatvfl
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sempre a mulher vai adiante, e o marido atraz, porque são ciosos, o,

 

o caracter tradicional da raça; era uma imitação das gerações que ltavlão precedido,

sem que tmportasse dt-getteração do sentimento, igualmente transmittido, de tendencia

e inclinação no sexo feminino.

. lättabetecidos pois estes principios, convém chegar ao positivo para melhor elucida

ção do ponto qtte sustento z e não prt-ettcheria o meu iint se acaso os não applicasse ao

objecto que tambetn figura neste programma.

\a referencia dos exemplos e factos. com que procure evidenciar minhas asserções,

seguirel o preceito geograpltico, designando as trihus indígenas. de que tne devo occu

par, na serie de' norte a Sul. Deste modo coordeno melhor os factos, e posso evitar as

censuras de jirecedencias.

Para tletnottstrar, por exemplos. que não era degradante a condição social do sem

ÍQIIIÍIIÍIIO Elllfc Os illdigflllas do BrüSil, nenhum 0|||_|-0 devo ¡u- a prgtzedgutzia, que n

existencia tias Amazonas nas ntargens do grande rio, que ao depois tomou esse nome ;

e porque na certeza da existencia tlessa associação exclusiva de utullteres deve cottsistir

a eiiicacia dt-ste exemplo, emittlrei sobre ella minha opinião, extremando-a da diver

gencia das diversas narracões que Ita a este respeito. E sendo que esta diswrtação

tambem abranger o progratnma já approvado pelo instituto sobre a questão da

existencia tlas Amazonas, cotisetttireis. Senhores, que a este novo ponto sirva de des

'cttvolvintettto o que julgo never dizer neste lugar sobre o assumpto primordial.

Sobre bases frageis t-:ttt-se elevado o propuguaculo por meio do qual se procura com

bater a existencia das Amazonas nas margens do Grande rio, segundo assverott

Orcllana. o primeiro qtte o navegou, e continuado pelo Padre (junho. 0 Sr. Acciofi,

no seu antagonismo a esta questão, a considera como uma in vectiva para cotnmuver os

auitnos dos llespattliou justamente lrritados contra Orellatu , por seus attcntados na

conquista do l'erú,ott para alimentar cotn o tnaravillirtso it u-edttlidade rontauestaa do

monarcha da tlespanlta. Mas, se tal foi o intuito de 0rellatta,para adormecer a animad

versão dos seus cottterranctis, para sublimar a admiração do rei, não lhe seria mais

comeslnlto, mas susceptível de crença, mas conseutaneo com o espirito da época, e

mesmo mais decoroso referir, que deparãta com um magote de gigantes ou homens

desoommuttaes, e que investido por elles os desbaratãra,e puzeta em fuga a ciIeito do

leu valor, eoadjuvado pelo seu sequito?

Parece que com o ntestno proposito de destruir a descoberta de Orellana, e anniqui

lar sua reputação. taxando aquella de phantatttimm a este de visionario, metamorpltosea

¡taynaf as Amazonas em homens sem barbas. que armados disptttavão o progresso

das excursões do viajante. E' incomprehenslvel que o historiador philosoplto por ex

ct-lleuda. tão exacto, tão cottsciencioso do que escrevia, tão perspicaz. não attingistse

que se apresentava conttadicto nisso que julga eqttivoco de Orellana, dando lugar a

inferir-se dahi que naqut-lla região havia homens com barbas. quando em varios tre

cltos tle sua interessante historia os dá desbarbados como os eunttcltos, o que era cara

cterlsco de mingtta do germem reproductivo. Alfquando bomu dormilaf Ilo

mertu.

Orellana foi obtttado em seu curso no Amazonas por innumeras tribtts selvagens,

desde que se distauciott dos invasores do Perú ; e sua viagens foi uma lucta cotttluua,

travada entre o seu seqttito e as trtbus que babitavão o Grande rio. Atzostttntado pois a

ver qttasi diariamente .seus contendores, que todos andavão tttis, segundo refere a ltis

torla multas vezes, não podia enganar-se sobre o sexo dessa tribu, que lhe recordou as

guerrciras tia Scyihía, e por isso llie itnpoz o nome de Amazonas.

A valiosa at-.qulesceucia do Padre Cunha a este respelw na sua Ilelação do lilo das

Amazonas, o primeiro que seguiu-se a exploral-o depois de Orellana ; o iestemtttiho

publico prestatlo nas cidades de Quito e Pasto; as indagações á que se deu Condamina

na sua viagent stúentliica, ouvindo os descendentes dos que iorão contemporaneos

› daquella tribu : as tradições populares referidas por quantos tem escripto com impar

cialidade a historia daquelle paiz c que jzitnais vttrião no essencial ; e emlim a munição
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querem sempre ter a mulher sob suas vistas. No Orenocopeloquè

 

qtte faz desse facto o judlcioso e mtti exacto historiador Soutltey (t), qtte so bastaria

para remover as duvidas, que se hão suscitado gratuitamente sobre este objecto; todos

estes monumentos evidencião exuberante-mente a existencia das Amazonas.

- Além disso. sendo certo que Colombo, em suas primeiras descobertas, deparou com

uma associação exclusivamente de nmllteres em uma das ilhas Lucayas. como acima se

expõe; e que na vida dos itabitantes indígenas das ilhas Mariannas prepnnderava o

sexo feminino. segundo o dizer de Itaynal ; não é sem probabilidade o pensar-se que.

estando reconhecido que subsistião relações de ailinidade, e mesmo de alguma mm

mtttticação entre as diversas nações da America primitiva, havendo em seus costumes

e usanças pontos de contacto. o lnstiurto de imitação inspirasse nas mulheres que

ltabitavão as margens do Grande rio o associarem-se n'um estado excepcional, excluindo

os homens b semelhança das iusulares das Lucayas.

A historia dos povos tem tradições de gloria e de enthnslasmo, que os enchem do

ttfania e de um nobre orgulho, aproveitaveis em muitas clrcumstancias de sua vida.

As reminiscencias das Amazonas, que comprehendem grande argnnzettto a favor do

sexo feminino, e que tem ja atravessado dous seculos, servem no paiz onde ellas exis

tirão de brasão e nobre incentivo ao hello sexo, que conta com mais esse predicado

para attrahir as afleições: para que pois destruir essas retniniscettcias, essas recorda

ções lisonjeiras. quando mesmo vacillasse a sua origem, não tivessem o sello da evi

dencia 7 Em tempos bem modernos, e quando a possibilidade de uma restauração com

movia as províncias, uma reunião de jovens senhoras alii se lnstltulo com o titulo do

sociedade das Amazonas, tendo por principal attrlbuiçio cooperar para a defeza do

palz no que fosse compativel com o seu sexo.

tlonstderando puiverisadas as olijecções que se snscltárão contra as Amazonas, e

dantlo realidade á sua existencia, devo aprt-setttal-as naquelia região, como o primeiro

exemplar do que me propuz a sustentar sobre a questão dominante. Esse pensamento,

ja acima ponderado, que se discrimiua nas observações phiiosophicas dos escriptorea.

que. com verdade e reflexão escreverão a historia da America, estabelecendo que

naquellas regiões, em que o clima é mais doce, e o terreno mais abundante de meios,

que se podem empregar na manutenção da vida sem dependencia de trabalho do Ito

mem. os inconvenientes do estado selvagem são menos severamente sentidos, e o ins

tincto da reproducçio mais pronunciado e solicito, devendo ser cumulativamente

referido ao Brasil, que em todas as suas condições rennlo sempre estas vantagens.,

pode ser mais particularmente applicado ás suas regiões Septentrionaes.

A índole generica das nações lndigenas daquellas regiões apresenta os mesmos ra

sultadtts, que predispõe aquelle pensamento: a amenidade do clima e a facilidade de

subsistir pungem-lhes o instincto da coltabitação, e é incontestavel que quanto mais

ardente for esse instinctounaior e a tendencia para o sexo feminino; e a soiicltude do

homem, qualquer que seja sua condição para com a mulher, testemunha o sentimento

de alfeicão e ternura que lhe consagra.

Este setttlmento. manifestado sob formas agrestes e uma physlonomla glaclal. foi

vislumhrado na vida domestica das tribus do liio das Amazonas pelo Padre João Daniel,

na sua historia daquella região, e se reconhece nos usos e costumes referidos por esse

e outros itistoriadores do Grão-Pará. quando tracta dos seus lndiganas.

A ntonogamia era geralmente adoptada por aquelles indígenas, ea sua nnlio conju

gal não era casual, mas prcmeditada, convencionada, e concluida com certas formali

dades. que a fztzião soiemnc e respeitada. Se faltatão bens ao noivo para u brinde do

consorcio, era isso aupprldo pelo seu trabalho em beneficio da iatnilia á que ia ligar-se,

snjeitaudo-seassim o novo Jacob á condição de escravo. Satisfeito este onus. e conciui‹

dos os festejos, reconhecia o homem sua posição, e os deveres que ella lhe lmpunlta g

i t) A Htsronv 0P Bttastt. do Sr. Southey é digna de todo o acolhimento por sua exactidão o

imparcialidade; e o instituto faria grandejserviço ao Brasil se vulgarisasse sua leitura por

meto de traducção.
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parece, o Indio não vive por toda a vida com amulher. que esposou

 

formava sua habitação separada. e desde logo se considerava chefe de familia. Vlnhão

os filhos, e com elles novos encargos ; e as carícias e extremosos cuidados que mere

cião ao pai testemunhavão sympatltias e aifeições por sua tnullter.

A hospitalidade era exercida por tuaueiras tão henevolas e graciosas. entre alzttmas

tribus do Amazonas, que não sc podia esperar de povos, que ainda desconhecião esta

e outras virtudes sociaes. 0 hospede era sempre o hein rtndo, e prestando-st--llte o

melhor acolhimento. tinha á sua disposição a fillta ou a mulher da familia. A quem

reconhecer que oa indígenas darão ntenos valor e estima ao merito da honestidade e

do decoro do que i pratica da ltospilalidade, não enxergarai neste insolito costume des

prezo e aviltatnento pelo sexo fethittirto. Todavia, era elle desprezado por algumas.

tribos. que, não faltando ao bom tractamento dos liospedes,evitava-se-lhes zelosamente

o contacto com o interno da ltabitaçio.

Ornavão suas ntuliteres com os enfeites mais preciosos que podião obter: 0 GIII":

estes tinha a primazia o collar de dentes, que era o symbolo hottoriiico ‹le suas victo

rias. ilc cada inimigo morto ou vencido na guerra arrancava-se um dente. e com este

trophéo ltutnano osteutava-se o valor do que o trazia cm si, e era o maior tuerito para

obter em casamento a mais distincta donzella da tribu.

Toma-se por um procedimento de desprezo ao sexo feminino a absoluta incommu

nicabilidade e absliuencia, a que os indígenas condemttavão ao mulheres em suas pri

meiras regras; mas dalti se não pode pensar rigorosamente que não ltottvesse em seme

lhante medida ltygienica n intento de arautelar inconvenientes que, segundo a expe‹

rlencia lhes havia tnostrado, occorrião por negligettcia ltavida ctn setnt-.lltante caso z e

esse tractamen to era,sem duvida. tnovitlo antes por tlt-ferettcia pela mulher, em quettt

muito apreciavão a Iouçauia e asseio, doque por vexame ao sett estado.

Quando cessava esta occurrencia. que se cottsitlerava como o terttto da infancia e o

signal de haver a mulher entrado para o estado de ttubil. reapparecia ella no meio da

tribtt com os melhores ornatos e decorações da fautilia; e desse ponto começarão os

festejos e jogos publicos, de que era ella só objecto e premio do tnancelio vencedor.

Deste exigia-se além disso outras provas de valor tnostrado nos combates, de soiiritncnto

estoico nas iiagcllações e torturas que se lhe impunhão.

Por uma crença erronea dos indígenas, introduzida entre elles pelos Tupinambtis,

e que só se pode explicar pelo seu estado de etnbrulecimettto, de que a ntulher não

coucorria para a geração, e que essa faculdade em tt›doo sett complexo era attribuitia

ao pai. ttssuutia este todas as condições da parturiettte, e as tlesctttpenltava cont tanto

maior desvelo quanto mais se persuadia que pela tnenur ttvgligencia na representação'

desse papel deveria perlgar a vida do recem-nascido : e não se podendo tlepreltettder

desta pratica absurda o intuito de menoscabar a nutllter, via~se_unicametttc a excellcn‹

cia do amor do pai.

(btttra a opiniao. posto que sempre apparecesse com o caractcrde incxacta. de que

os lndlgenas do Amazonas abandouatão suas mulheres a devassitlão so por elli-ito do

desprezo em que as tinhão, eleva-se a informação que nos deixarão os Padres Vieira.

João Daniele Andre' Fernandes. colhida de seus trabalhos evangelicos. Além do

que só se pode dizer com verdade que a oilerttt da tnullter se fazia ttnicamettte ao hos

pede por exagerado sentimento de generosidade, como acima exponlto, e vago e in‹

fundado que este infame abuso se gencralisasse. Os Aheenguybas erão tão zelosos de

suas toalhetes. que não oonsentião-lltes que Iallasse outro idioma senão o sett, para.

aopear-ltte toda a oommunicação com os brancos ecotn otttras tribus. e jamais se sepa

ravio dellas, só com o iim de prival-as das sedttcçõt-.tx Os 'Fupinattttbíts-t, entre os

costumes ltottestos e bettignos que para alli transplantítrão, foi a fidelidade das ntulhe

res o que lhes mereceu tnaior solicitudr ent introduzir. eo que teve tuaior aceita

ção entre as tribtts que se collig-.it't`tt› com elles. A infidelidade da tuttllter era seu-rm

mente punida com sevicias, t' its vezes com a tnot'tc.c não se cottsrutia no sem Íentiuitto

a incontinenvia excessiva.
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na iuf* cia, porque,ã medida que ella envelhece, elle casa-se com

â_-f______-___~e-_fi_d°

As mulheres prisioneíras na guerra erão exceptuadas da lel cnmmum, que sujeltava

os lrortrens aos festins canibaes: as que erão bem apessoadas admittiãrr-se na faruilla

como membros dellas, e quasl sempre se convertiáo em concublnas. Esta exclusão a

favor do sexo feminino, durou até ao lnfanre trafico do resgate feito pelos brancos , e.

_para cuja permanência e continuação se arrojavão tra escravidão os prisioneiros de

ambos os sexos. que erão comprados aos vencedores. Itepois que alli se introdnzlo este

harbaro commercio, a pretexto de destruir-se a anthropupltagia. nio só não se conse

guio então este lim, como as mesmas mulheres, que até alli não erio consideradas

como prisioneiros, forão destinadas para o resgate; havendo mais esse motivo de guerra

entre as tribus. do mesmo modo que acontece na costa d'Afriea. nude a ambição c fero

cidade dos regidos, excitatlas pela ambiçio e ferocidatle de atroses mercadores de carne

humana, inventão emergenciais de guerra. para que sejão levados a vergonhoso trafico.

e entreguesá pesada e iguomirtiosa escravidão os infelizes que cahem prisioneiros.

Nos festins canioaes cabião ás mulheres os mais importantes nristeres ; e o ltorror

que ainda inspira esse harlraro eatroz coâtumej rlhe-se de os particularisar. Nas orgias,

para applaudir as trniões corrjtrgaes e a nubilirlade das donzellas. gozavão de preceden

cía. e compe a-lhes a distribuição dos líquidos embriagantcs, guardando ahstinerrcia

delles, para que estivessem aptas a occorrer a qualquer desintelligerrcia ou desordetn,

quasi sempre suscitada entre os convivas. Nada melhor prova as deferetrcizrs que os

Indígenas tiulrão pelo sexo feminino do que o se sujeitarem a estas conciliações no estu

‹Io de irritação ou extrema alienação em que os punha a etnbriagttez. A voz da rnnlher,

ou o toque brando de sua mão sobre a cabeça do ehrio dcsordeirmapplacava de subito

toda afuriae vociferaçñtr em que estava; curvava-se submisso c risouho, e cumpria

pontualmente o que ella Ilte determinava.

Logo que os Arat/ca: tinhño uma fillra. designarãn-lhe marido, oqtral. apenas acha

va-se com forças para trabalhar ou caçar. ficava srtieito a servil-a e a seus pais, como

se a tivesse desde lozgo por consorte; mas a realização do casamcttto ora quando os

esposandos chcgavão ao estado da puberdade.

A cobartlia na gtterra. além de ser severamente punida pelo chefe da tribu, era, o

que a commettia, repudizrdo pela mulher e banido da familia z e para ser de novo aco

lhido por ella, e rcassumir- os direitos de marido, indispensavrel se torua\a que. resta

belecesse o perdido conceito por actoõ de valor manifestados em combate, e approra

dos pelo chefe. I-Istzr cir-ctnnstattcia llres inspirava um esforço de valentia. que procura

vão antes succurrrhir na guerra do que mostrar fraqueza. Que mais farião os jraludiilos

da meia idade -7 `

As mulheres erão consultadas quando se premcditavão graves empresas; e o seu

asserttimento era tido cm grande conta, e como principio bem eqreatlo : tomavão se.

os seus avisos e conselhos do preferencia aos pagos ; e se tnfro exito Ironvcssc a uma

tentativa em que a tnulltcr não interveio. attrihurão-oa essa desintelligerrciâr. Esta me»

ma deferettcia guardava-se na exhibição das prova‹ de destreza e de res-igual ¡ão nas

torturas com que. se justificava o rnancelro aspirante á catltegorla de guerreiro: urtr voto

de mulher, entre muitos de julgadorcs. d-cidia a questão ou pró ou contra.

A idade. avançada tras mulheres da regâio do Amazonas era maior prerozativa para

mais serem acatadas, e attrihuIr-se-llres respeitos. Jurava-se soh suas palavras. e. pela

convicção de sua imparcialidade e rectitlãma ellas strhmettia-se o voto de ridzt e mot te

no ttltittro julgamento dos prisioneiros ou criminosrw. I-Inczrt-regnvñrr-as dos vr-nelicitrs.

não para serem expostas á morte por elfeito de sua corrfeiçãrr, mas porque, sendo :t

ellicacia dos venenos o que .fazia os guerreiros e caçadores mais animosm e empreiteir

dcdores, fzzrrwstrera que as pessoas lncurnbidas de os apromptarettl fossem da sua

intima confiança, e da maior fidelidade.

Iicleva não dei\ar em silencio que pelo facto de se arran-:ar rom vitrlertcia do poder

do principal de Luma-longa tuna rnuther a quertr amava oxtrenrosanretrte. lroure truta

sultltfrugio gerul cut todo ¡tquelle extenso territorio. c cenrcrttrrcs de f» iilias cateclti.›a‹

at
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outra. 0 altbatlç Raynal. sorrindo-se da autoridade tlo jesuíta Gumilia,

 

das tleraio costas a seus ndssioiiarios. rehellantlo-se rontra t-llz-s. 0 offentlitlo, posto â

tt-sra tie um corpo formidatel de sagittarios. aotoloti as povoações., t- dt-.rrilioti sacrile

itaim-me as igrejas ; e por muito tt-tnpo corrett o sangue tios lugares que já se liavião

suit-irado ao dominio do evantzt-llto.

'Fianspontlo-ntt- do Amazonas para as florestas do Maranhão. Goya: e lllatto Grosso,

só ol›s‹~r\^t› pequenas dissemt-Ihatncas Iocaes entre os usos e costumes dos Indígenas

tlessas tlifferentes regiões relativamente ao sexo feminino, por isso que são elias couti

gttas, e snltsistem entre as suas trihus relações dt- alliuitlatlte e correspondencia : st-ndo

que essas tenues tlivergenciars iouhirão mais a tuinlta argumentação. tionzsegttintetneti

te. ahstialiintlo-me de considerações geraes, referirci casos peculiares, que sirvão tle

apoio a questao.

A ordem guardada nas excursões das tribns do llaranltão dava ás rnuliieres a me

lhor e a thais segura ptwiçàio; e rmquanto rnarchavão elias, rscoltadas pelos veteranos

da tribu, sempre protnptos a tIeft-iitleretn-as, e a sor-lhes oiliciosos, einpregtuão-se

os mais inoços na acqnisição da taça. a qual no fitn da jornada era tlepmtaa seus pes.

Etnqtianto se preparava a rvfeicãti haviio jogos e danças para distraccão das imtlhercs

que se eucarrrgtt vão desse mister.

Quando os conquistador-es do paiz, não satisfeitos ainda de liaverrtn esmagado e ex‹

trrtniutttto os indígenas qnt: o ltahitzivão. fortio com a maior perlidia e traição dt-.sharti

tar as rt-Iiquias das trihiis Poncntgé: e Camecrane, que iivião pacilicatnt-ti tc em ¡na

tas tlistantcs, apprt-henderão todas as inulheres que não poderão evatlir-se, e as encar

:ertirao nas prisões da capital; rms, sabendo seus inaridos qual tinha sitio o seu

destino, forão espontaneamente entrcgàtr-seâ prisão, dizendo que era-lhes mais suave

o ristot' t: a ignoznittia da escravidão, do que existirem separaulos tie suas tnulheres.

E'-nos conhecida a prova de dwlltuação daàla a suas mulheres por Tempo' e Mantif'

cnpúa, aquelle chefe dos Capíerrans. e este dm 'fímbirriu o primeiro, ficando suit

mulher prisiouteira em um encontro que ltottve com os cottqttistêniores, reunio alguns

dispersos da sua tribn, e com elles atzommettcu coma tnaior itupovitlez a forca contraria ,

que o repcllio; e, desesperado de não poder Iiht-rtar sua mulher, foi cahir morto a

seus pés; o outro, por identico rnotivo. sublevozt a sua trihu e as do Mearim, que,

can atlas de lutar, havião patenteado intenções pacificas; e por muito tempo foi 0 tcr

ror tlaqttelle territorio, e o assolott inteiramente (l).

Com as graciosas mulheres da trihu dos Chavantes permeia-se o valor tnais subido

nos combates. e a maior força e destreza reconhecidas nos jogos festivos. A donzella.

quc e' o objecto dos competidores, e que até alii fora recatatla e occttlta ás vistas dos

estranhos, trstenttv-.se com todos os seus Ornatos, dirige-se ao vencedor dos jogos, int

prEme-llte na laceo beijo dos primeiros amores, e por este modo proclama-o seu

marido.

lãntte os Payáguar as donzellas tem um distinctivo de significação do seu estado,

que é ao Itmge. conhecido. e por este muito attrahetu lo.;o as attencões e tlefcrencias de

vidas ao seu sexo e itlatle. Na ntortc dos tnaridos tzltorão as tnullit-res longo tempo. e

nmtilio seus dedos como tuna demonstração de que não querem reparar seu estado

dr. viutet.

Nos Guuycurúu, que tlivagâio pelas campinas de Muito Grosso, verifica-sc a observa

ção de ltayttal, quo a trihu notnade jamais sera fecunda, porque ohsta seus movimen

tos ltabititaes e por grauule extensão ai tnulhct' gravida, ou carrezaotlo tuna criatura de

tenra idade. lšis ,porque se ¡tcusa que esses ltotnetts errantes tlesprezão suas intdhercs,

damlo se como prova cottviitceute ttt-ssa. arguiçiti o pequeno numero de filhos que

apiesetttéio. Pelo romrariu, se nterecc credito o historiador desta trilm (2). o (iuaycttrti,

ama a tuuca mulher ai que se alliou, embora a vida nomade que adoptou aiitiript: nella

gti Pattlaltiheiro, Os lnd. lo Maranhao.

zt; Francisco Rodrigues do Prado, llistoria-dos Gus) curús.
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reiere a resposltnqtie. a este deu uma indiana quando a ;eprel1ett lia de lia

 

a velhice, e lite faça o semblante deforme : sabe apreciar suas maneiras ternas e com

prnzettteiras ; está persuadldo que a ttnião cottjitgatl deve ser duradoura; e no caso raro

de divot cio t! elle feito por ntutuo cottsetitintettto. O caso Iastitnoso de Nanine. reta

rldo pelo historiador. mostra o excesso do amor cotijugal, que não dt-.ixtitt di- st-r cor

respondido pelo marido, a tlespeito da infidvlidatde de seu procediintuito atuterior.

As poucas tribtts da raça tttpica` que. ao tempo da conquista do brasil rvsitliäo no

territorio que se oistende de ãlaratthão á liahia, tnttito pottco aprrst-titãn de tliter~o

e saliente em setts costumes, que possa mostrar-se em relevo nas cottsideratçía-s gerava

sobre a vida dos ltalittantes do .Novo mundo, e designar exemplos ã inateritt de que.

me occupo : rt-lt-va cotnttttlo nivncitinar alguns factos isolados, ‹|tte se jiotlent adduzir ai

questão, e que collieettt-se tios t-scriptores do tt-tnpo.

Logo qm- as tilhas dos lndigenas que liahitavão a serra de Ibiapaba cltezzavãti fi

idade uuhil. traçava-st--llies por baixo dos olhos tuna risca vermelha : e ao tnonii-tttti

que sc ¡tpresetttuvñti com este característico da puberdade, erãtt levadas em triutuplto.

t! tctichiio IIS tttloritções, que só pertenciio á sua tlivitttltidr. (ämiecario as tvstas put›li‹

cas, ‹- o objecto dellas ia caliir nos braços do quc mais se ltatitt extrt-tttatlo em valor e

agilidade. `

Vil-se. posto que em tempos menos remotos; cotisignados nos atinaes de Pernambuco.

o valor e resolução da illustre consorte de (Iamarãti na guerra contra os ltollattidezt-zó,

e não tncnos tlistinctas tt preponderância que tinha entre as do seu sexo. que se tli-tlici -

rão a coadjnval-a em suas t-mpreras marciaes, e a ascendenciit atlqttiritla sobre o ani

mo tlt-sse assignalado tthote, que tão prestante toi ttaquella luta. Vt-uios reproduzido

nos Cahetäs, que ltabitarão os desertos de Prrnattzhttco. o roubo das Iilltats dos Saltiuos

tcito pt-.Ios sequazt-s dc Romulo. na fundação da capital do mundo cltristño. Quando

Íaltavão mulheres a essa ttaçio tmdcrtisa, que ao depois rtunilicott-se em tlivt-rsas trilms.

epungitlos pela necessidade das ttniões cottjttgaes, atacavão seus vizinhos. t- tis despo

javão de suas mulheres e lilhas, sem que jamais pudessem ellas. imitando as ëaltinus,

estabelecer o ttacto que as.~ociott aquelles povos da primitiva Italia.

Já por vezes tenho-me referido aos costumes e ttsanças da poderosa ttação dos Tupi

namhãs, que tigurão em quasi todas as paginas da Itistttria, que nos ha transtnittitlu o

conhecimento da guerra, tclta atrozmetttc pelos conquistadort-s aos liahitatttz-s prituiti

ms da terra de Santa Cruz. Estes Indígenas, em quem bem assenta o titulo dt- nacão

modelo. darão origem a tlitfcrt-tttes tribus; e, tanto ua longa serie de suas vicissitntlt-s»`

como em sua pcnosa emigração. guard-.irão sentprt- suas crença-g region-n. e rosttunt-s

publicos e prhados. Dotada de iustiucto mais tlesettvoltidtt, de ideas qut- ¡iatrrctão

desabrochados de ititelligencia menos obscura. essa tração. que desprezou o rt-tttgiti das

Illalas, presenteou as tt iluts cont quem se communicott em sua etnittração. e as que

habitavão a região do Amazonas, aonde foi extinguir-toe. a doçura de seus cmttttmtfa. a

ordem em suas associações, e o arranjo em todos os mistt-res da vida. ütusitlerando-a

pois como a rt-gzttladora. e mesmo instrut tora das ttações e tribus. cont qnt-tn tenho

nxetnplilicado minhas observações, e quando tiwnus, como objecto de imitação, que

ltellas ¡irvdomíttava exclusivamente na :tttsenrlzt de otttras tnals nobres faculdades iu

telle-ttttaes, e evidrttte que vai ttaqnvllzi retlt-ctir quanto pertence :i testas na tttateria dc

que me occupo: e ist-t posto e entrar em ttotas tlt-tnotistraçõcs, que ttão ¡wdião

ser tomadas senão como rrdundattcía e repetição, que rvlrva evitar.

Não posso todavia otnittit- o bem sabido caso. que att? serviu de assumpto a um poema

do lzpico Brasileiro, da celebre Paraguassã, que tnais que tudo attesta o grão do

consideração que era inherente ã tnulltcr entre os 'l`ttpinztn|bt'ts. Diogo Alvares apre

seuta-se entre elles com o prestígio tlc um ente stihrettatttt al (gracas ã .sua arma de fogo);

rendem-lite atloraçüvs, snjt-itão-st- ao s-t-u arhitrio, v no conceito dt- tel-o sempre pio

p'cio. (Jupcva e outros caciques otlert-ct tn-llie suas lilhus como a oblação mais nierito

ria t' de tuaíor qnilaio.

Luta nota :eric cntra agora em meus d-:talltcsz vou tractat desses Indígenas que
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ver, sem motivos vehemcntes. morto uma filha. Esta interessante passagem

 

habitavão a parte Meridional do Brasil, comprehendida da Bahia ao ltio da Prata, e

cuias tribus, excepto a dos Guaranya, forão ramificações da grande nação dos Tupis.

Vou ainda dt-mortstrar por factos, deduzidos dos seus costumes, que, bcm como os

das oturas regiões do Brasil, tinhão por suas mulheres tendencias e affeições bem

pronunciadas. Possa eu neste derradeiro etnpenlto fixar as convicções, e fazei-as pro

pender para a causa á que puz peito.

Força é que os Tupis, essa nação progenitora de uma multidão de tribus. que disse

minotvse por todoo Iittoral tto Brasil, tenlta a'sua menção neste lugar. que foio thea

tro de suas pelojas, etnqttanto se ttão dividio em grupos, que formarão diversa nomen

clatura, desprezada a primitiva denominação.

llem corno altzuntas das tribus Amazonienses, os Tupfs devíão se fazer assignalados

nos combates por algum acto de valor para trbterem as rnulhercs com as quaes querião

alliatr-se. ümsetzttidas que fossem, tinhão ellas de seus maridos os ornatos mais primo

rosos que podião adquirir, r o tractameuto devido a seu sexo; e o recato e desvclo

com que erão tractatlas as tornarão de uma fidelidade a toda a prova, e inseparaveis de

seus tnaridos em todas as situações de stta vida. 0 crime do adulterio era punido de

morte; tuas a prole adulteritta era adoptada, e recebida na familia como filho legítimo.

Attribuem ¡tlguns historiadores a dissolução tlesta nação poderosa á desavença sus

citada entre dous cltef-'s de tribus, das que lhe erão cunfederadas. pelo roubo da filha

de um delles. llarendo reluctttttcia da parte do oifensor em restituir a nova Helena.

dividio-se a tração em dous partidos. que lutário por muito tempo com successos

varios; mas, tittitzados por tuna guerra tão prolongada, e sendo jâi anteaçados de

perto pelos cotiqttistadores, levarão mio de tão disputada contenda, e subdividirão-se

em grupos. tomando catia um denominação peculiar.

A cottdicão bratia c feror dos Aymorés. que. ao etnbrenltarem-fse nas matas da serra

geral, tornarão o nome de Bolocudos. não era sustentada ante suas mulheres. em cuja

presença tnostrarão-se doceis, affareis e. condescentientcs. A trrtttta, que depois de iu‹

ttumvros annos de guerra e desolações lrouve entre elles e os colonos estabelecidos tto

territorioetttre o Ftelnronte e o Parahyba do Sul, lot promovida por uma de suas mu

Iheres apt eiwuditia por Alvares ltodrigttes, cotn oinleresse de ser sua esposa : e tanto

prepondvrott ella no animo de seus compatriotas. que contmovett-os a sustaretn a luta,

rntregatttlo-se-llte a frccha de ponta quebrada, que symbolisava a paz entre os bclli‹

gerentes.

A extrema sensualidade deota tribu, e a consideração que dava ao sexo feminino,

intpttttitão-ltte o onns de guerrvar setts vizinhos para a acquisição de mulheres, visto

que sua cottdição de nomade vedava~lhe o numero que a podia satisfazer. Cottltecia e

respeitava os laços de cottsangttinidatle e de familia. e não tolerara o adulterio. posto

que reconhecesse a lubricidade como o dever :nais imperioso. e que nada devia ohstal-o.

Injusto seria se. omittisse aqui a tribu dos Purís, tão tnesquinltos em seu physico,

como celebrex pelo seu animo rixoso e briguettto. Delles se salte, por informações sem

pre exacta: dos Srs. SL-ltilaire e l)`0rbigny, que a sua paixão dominante e que mais

vezes os irrita é o citune. exacerbado talvez pela resenha cotnparatla de sua pltysiotto‹

mia patihttlar com a dos xbotocttdos, seus antagonistas naturaes. e tnais bem apessoatlos,

se bem que de ot telhas e labiol tnutiladtts. Adoptão temporariamente a polytzatttia ; ea

sua união conjuuêtl consiste em ser o pai da noiva brindadu pelo pretendente, que a

recebe corno em retribuição do seu presente.

Não Ita tnuitoqrtt- esta tribu susteve-se em guerra aberta e runhida com a dos Orüó:

pelo atssassittattr romtnettitlo em uma mulher do chefe Enxú.
Prestes a t-.hogar á meta lt que nte propor., passarei de leve pelas triittts que occu

pavão o tt-.rritorio entre o Parahyba e o Rio Grande do Sul, mencionando apenas de

seus cosluntes alguns factos isolados, que lenhão nexo com a questão sujeita. A mais

‹ isso. hcm fštlltos dc noticias a semelhante respeito, são os historiadores nesta parte do

Brasil. lnscparavcis dc seus maridos em mas longas e arriscadas excursücs são as tnu
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daltistoria philosophica da.lmericénconscienciosameute escripta sob exacta:

 

llteres dos Macunís, qtte bebem as aguas do Jequitinhonha e itío Doce : e as affeições

que recebem delles as fazem resignadas e perseverautes nesses penosos movimentos.

O episodio das Sabinas na historia dos ltomanos, em sua vida primitiva, é em minia

tttra reprodttzida pelos Monorós nos sertões de. Mina: contra os Botocudos, seus

perpetuos adversaríos. Acommettem a estes de sorpreza, deixâo escapar os homens sem

oHettdeIos. comtatttoqtte não resístão, e fazem unicamente apprehensão das mulheres

que podem levar sem risco.

Não é sem significação coincidente com a materia em questão o penhor que servio de

liga a .loão Itatnalho para com o chefe dos Guaytutasn nos famosos campos de Pira

ttninga : a fillta do cacique foi dada ao aventureiro para firmar a fidelidade que entre

ambos se pactuott; este foi seguro e Iealem sua palavra, e aquelle falseou ao momento

que pode contar com o apoio do seqnito de Martim A//bnso (f).

Varias mulheres de uma das primeiras missões da Capitania de S. Vicente forão

comprchendidas no saque dado pelos Itanhaem n`ttma incursão que allí lízerão: e

quando se presttmía que pela ferocidade desta tríbu. principalmente para com os cate

cltu menos, terião sido as prísioneiras assassinadas, soube-se que. erão bem estimadas e

respeitadas pelos seus roubadores, fazendo uma dcllas parte do serralho do chefe da

tril›tt (2). _

Os Coyapós. solicitando do Oonego Bueno, em sua viagem pelo Tietê, alguns dos

objectos que distribuia pelos Indígenas. aceítavão de preferencia a outras cousas aqucl

las que podíão servir de oruato a suas mulheres.

Na relttctancia entre as crencas da fé christãa e do paganlsmo dos indígenas. erão

as mulheres que metros hcsitarão. e mais promptamente se decídiño por aqttella. apro

Ximaudo-se dos míssionarios sent temor, e ouvindo attentas e enternecitlas as suas

exhortações. ltos pes dos catltetzltistas sahíño conpttngídas e em pranto a reduzir seus

maridos, e estes cedítio de sua idolatria algzttmas vezes antes pelas persuasões de suas

mulheres. do que pela força da palavra evangelica.

Nalgtttnas entrevistas que houve entre os 'famoyos e Nobrega e Anchieta, manifes

tárão-se aquelles admirados de que os Padres rejeitasseut as mulheres que lhe erão

offz-rtadas ; não podendo cotnptehendcr que homens houvesse que se não cncnessem de

prazer e desejos em presença do sexo feminino. ›

Depois de Itztvcr percorrido tão ottsatlamente um estadio, que além de ser inçado dc

tantos tropeços foi assentado sobre tradições ltístorícas, e algumas vezes sobre o vago

e incerto das conjectttras, eis-inc, Senhores, chegado ao positivo z vou tractar dos Gna

ranys com provas testetnttuhaes. como quem, residindo, comojá sabe o instituto. PUl'

mais de vinte annos na provittcia de S. Pedro. ficott habilitado para conhecer cotu bas

tante particularidade a índole. caracter e costumes desse povo, que se deve considerar

como os derradt-iros representantes do famoso Imperio do Gttayrtt (3). Até aqui posso

justificar tnittltas asserçôes com a historia escripta, que me forneceu, bem que com

escassez, os dados em que elias se haseão, e nisso se deve confiar ,' e no pouco que me

resta adizerttão sei se poderei contar com identíra confiança.

Breves ttoções historicas a respeito desta raça indígena, e precedentementc ao seu

dominio pelos Jesuítas, são indispensaveis para bem avaliar-se o estylo dos seus cos

ttttm-.s em relação com o ponto dissertado. manifestados em tempos posteriores, e que

não forão destruidor; pelos seus cfvllisadores.

Todos os ltistoríadores desta parte do Brasil são unisonos em asseverar que os Jesui

tas não deparárão com graves difliculdatlcs na catitecltese e ctvílísação da nação Gua

rany. da qttal esses Itabeis perscrtttadores distinguírão logo susceptibilidade: socíaes.

índole docil e condição pacífica. Em verdade, podezse sem erro fundar sobre estes

tres pontos o característico moral desse povo infcliz,‹lestinado sent duvida pela ttaturexa

(t) t\iemor. de Fr. Gaspar.

(El Vida d‹› Padre Ancltie-ta.

i3,`~~ tlarta de 9 de Setembro de f8lt.



-350 -

informaçõesmereceu particular attcnção de muitos escriptores,e por isso,

_________.______fi

para preencher fins bem diversos daquelles ä que o arrastou seu lnfortunio. Cedendo á

jtersttasão, mais bem que á força, deixara clic de novo as tnatas, onde se tefttgiára para

evadir-se á escravidão dos devastadores do seu paiz originario; associou-se de boa

tnente. abrio seu coração com cattdttra á civilisacão, e renunciou a todos os seus ltal›i

tos e costumes por uma religião, qtte não cottltecia, e qtte se llte afligurava dc tuna

expressão severa, e por homens sobre cuja ambição de riquezas e avidez de predottti

nio não sabia calcttlar.

Dos Guaranys ignorão-se os costumes privados antes que se formassem em associa

ções sob o regimen .lcsuiticoz attstero, mas consentatteo com a sua índole, e que soube

alliar a sujeição volnntaria com a oppressão citttentada em principios religiosos. Des

truida a confederação do Guayra, e fugindo aos ferros da escravidão. que se lhes ltavia

preparado. fixairão sua residencia nas tttargetts do Paraguay; e como já tivessem pro

vado os gozos da civilisacão, sujt-itftrão-se its iusittuaçõt-s dos Jesuítas; e um ttovo esta

belecimento social se formou sob as formulas, que ainda preraleciio. do regimen

primitivo das nações do Perú, e abrangendo as relíquias do Gnayra, e daquellas tribos,

que. habitando o cotttinente do Sul, eutigrárão para alii, escapando á espada dades

traição sempre em puttlto dos cottqttistadores ‹lo Brasil.

Alienado por ideas asceticas, e talvez supersticíosas, foi em tempo do dominio Jcsui

tico o instincto desses Indígenas, que os fazia tender ao sexo feminino. ltersttadia-se

lltes que a união dos sexos era uma abominação ltorriveLe que o laço conjugal na

idade adolescente era dcsapprovado pela Divindade. Com estes preconceitos insidiosos

estabeleceu-se o celibato, e tinha-se homens desligados de paixões atttorosas para o

emprego de pesados trabalhos, para as cntprezas longinqnas que exigia o trafico cotn

tnerciaLe para as expedições com que se alímetttava o fabrico do mate nas distantes

florestas da serra geral. E pois que com tão erronea opinião pode-se comprimir o ger

men qtte produz os sentimentos amorosos, as gerações. que se seguirão á fundadora,

forão diminuindo em numero, porque só era permittido o casamento a pessoas, em

que, por avançada idade e excessivo traballio, estarão qttasi etttbotatlos os estímulos da

procreacão; e ao tempo do desmetnbratnento de tão famosa associação reconheceu-se

sensível diminuição nopessoal que a tinha iniciado.

Eis como saltirão os (iuarattys do poder repressivo dos .lesttitas; poder calculado

sobre sua crença implícita e consciettciosa pela fé cltristãa, para arrancar-lhes esfor

ços extraordinarios em bem de sua desmedida ambição, e para attgmctttar seu predo

ntinio. ltelaxadas que fossem taes prisões, rcasstttttio a natureza procreadora o seu

Imperio; e o homem Guarany entregou-se sem reserva, e sent a restriccão mental que

se llte itnpunha, ao ittstincto que o fazia inclinar ao sexo feminino, ou sob os preceitos

sacrametttaes da igreja, ou por convenções que a fé e a civilisaçãu repugttão. lt-Ias (oh !

quão infeliz tem sido o tlestino desse povo (ligtto de melhor sorte (i) !) Se com os sutis

noros dontittadores entrou no pleno gozo desse instincto. tornou-se-llte porventura

mais pesada a oppressão, e caltlo cmfim tia verdadeira escravidão, cuja cottdição tinha

apenas estreado no dutttinio dos Jesuítas.

Ainda depois que a plenitude do gozo do homem da reproduccão foi dada ao iiuarany

e elle a exerceu absolutamente, nem assim se manifcstava com as apparencias que itt‹li

cão o animo elevado e lisonjeado por ttttt sentimcttto de complacettcia. l\`ão com o intuito

de suggerit- respeito ou teutotye tnettos com o espirito de reserva, sempre estranho á

cattdura que cmpregava com o sexo feminino, mas por ittdolc, pela influencia de sua

compleição lymjtltatica e glacial, e por ltabito, que violentamente se llte fez tomar no

dominio Jcsuitico,para evitar a conncxão dos sexos,o Guarany aproximava-se ti mulher,

ainda mesmo depois da attsettcia prolongada, com uma insensibilidatle e frieza, que

causaria susto c estranheza a quem não tivesse por certo de que era esse o seu caracte

tt) Veja-sc o m2: opasmlo -.\ celebração da paixão dc Jesus Cltristo entre os Guarattys.
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foi vertida em bellos versos portuguez pelo visconde da Pedra Branca (Doi

mingos Borges de Barros), do seguinte modo:

Oxalá ! ue ao nascer. de dó movida.

ltlinha m i me livrasse dos tormentos,

Das dores que hei solfrido. e que me aguardão 7

Se me niatasse então, livre enaria

lia cruel condição ue tiveei_tt sorte.

Jti no futuro, mais ão que hoje, sotfm.

Padre. se o podes, noso estado peza.

Ao dos Indios compara: Livres correm,

E nos com um tilho as costas, outro aos peitos.

Eniquaiito cação, pescão; nús, mesquinltas,

Da lavoura na lida tressuamos. _

Sem de nada cuidar à casa voltão,

Milho para licor. raizes. fructas

Carreganios: c eniquanto se divertem.

Comem, dormem. as noites empreganios

Para o chica fazer, mocndop milho.

(Iomo a vigilia pagíio ? l-Intbriagados, _

'firau-nos pela trança. aos pes nos calcao.

Oxalá que ao nascer a mãi que tive

A' morte m`entregassel Quanto digo

Todos os dias vès; nias tu não sabes

Dos malesopeior. tio esposo injusto

Escrava ser. alheia do descanço.

i\o campo co' o suor banhar a terra,

E' pouc-na par de ver lindos. vinte annos,

Uutra es abraçar. nova. sem siso,

Que os fi hos nos nialtrata, em nos impera:

E se um queixunie escapa. um braço armada...

0h ! Padre. como qliieres que solframos

Estado assim cruel . a filha amada

Mais bem fazer podemos que roubal-a

A' vil escravidão, peior que a morte?

Alt! ãuizcssem os céos, de novo o digo,

Que 'amor commovida a mãi que tive,

Nas entranhas da terra nie sumisse,

Iiuando máo fado me arrojott ao mundo;

fião teria do mal solfrido tantas,

0 peito dores, lagrimas os olhos.

 

ristico natural e habitual, e que tal physionomia não alfectava o seu animo sempre docil

e sempre sujeito ti mulher.

Esta ausencia de alfabilidadc e tie ternura ostensivo não excluia da mulher seu con

tentamento ao ver seu marido : em seu semblante matiifestava-se toda a veliemenciit do

prttzrt' em que nadava seu coração; a luz amortecida de seus olhos pretos tomava tinta

*HÍIUHÇÊO Sizznilicatlva da etnoçtio qne sentia ; setts labios abrião-se involuntariamente

mostrando dentes ollttsczintes tie braiicura ; e com o seu suave dialecto. modulado com

os dentes fechados. e desprendido por uma boca cheia de risos. dirigia-lhe palavras

que o lisonjeavão. e que todavia não o lazião mudar de aspecto.

Se o homem Guarany era tão acantiado nas manifestações de sua aflelção á mulher,

se elle não llie correspondia com iguaes demonstrações quando se avistavão: o senti

mento amoroso que por ella nutria não era equívoco. e nem podia deixar de ser reco

nhecido em toda a sua magnitude nos actos variados de sua vida. .la acima disse que a

detenção do Guarany para llie suggerli' serviços era inconseguivel se não tinha sita

mulher ao lado: vendo-a perto de si era pontual em seus deveres. røsiguado nos tra

balhos, c liel a' sua palavra cjuramento; tuas, se o arrancavão de sua familia, em nada

mais cogitava que não fosse por termo á sua separação.

U producto de seus serviços e traballio era exclusivamente applicadoá acquisição de

Vestuario tino e enfeites, com que ornava sua mulher; vangloriaiitlo-sc de vel-a ben:

trajada tios dias fvstivos, ainda que elle não se tirasse do seu vestir orditiario. Todos os

coiuntotlos lhe rrão proporcienatlos dt- prclcreticia ; o melhor tavallo da tropíllta the
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vcsmtexns t: oasnos z `;.

Ye-se no sexo recatado o pejo.

Sem mais que a antiga gata que Eva usava,

Quando por pena de um voraz desejo

lia feia desnudez se eurergonhara :

Vio sem pudor com barbaro despejo

Os homens, como Adão sem culpa andava:

Mas vè-se, alma Natura. o que lne ordeuas ;

Porque no Sacrlficio usão de penas.

Qual das bellas Araras traz ristosas

lzouras, brancas, purpureas, verdes plumas :

Outros põem, como tunicas lustrosas,

Um verniz de hatlsaitticas escamas:

Nem temem nelle as chuvas procellosas,

Nem o frio rigor de asperas brumas;

Nem se recelão do mordaz besouro,

Qual Auta, ou qual 'l'atú dentro em seu couro. Caramurú.

Os Indios, quer homens e quer mulheresmndão nús, porque desconhe

cem completamente o sentimento de pudor; acontece, que os homens.

quando conversão com mulheres virão-lhe as costas. Alguns usão trazer

uma especie de tanga á atfeição das partes pudendas,e outros «intão-se f. -

zendo com as pennas das aves. saiotes. diadeinas, braceletcs,e para o que

escolhem as mais formosas pennas para este mister Suppõem os lndios,que

esse modo de trajar é o mais elegante. Ojesuita Simão de Vasconcellos ‹liz

que uns pintão todo o corpo de varias cores, commummente de preto. ver

melho e amarello. com 'salmo de hervas, com a tinta de jenipnpeiro,

urucú. etc.. ou se adornão com as pennas do guarás. araras. canintlés, etc.

e com ellas fazem grinaldas, coroas, braceletes, franjões, plumagens, para

enfeitar a cabeça, braços, cintura e pernas.

Tem os Indios para si,que não ha formosura,que terem furado as orelhas,

______-.__-_______

pertencia ; e todos os destinos e posições de sua vida devião ser a aprazimcnto de sua

mulher, ou por seu conselho.

OGuarany, pelo estado de constrangimento moral em que existio, e que fui sempre

p peccado eterno de sua (lesditoszi raça. apresentava em todas as occasifies de servir aos

brancos tuna tacitttrnidatle, que exprimia bem a signilicat-,zio desse caracter excepcional.

Acudia ao chamamento para o serviço, ouria com silencio sombrio o que lhe era tl»

termiuado, e retirava-se deixando o mandadur na incerteza seo mantlatario cnmpriria

bem ou não sua disposição. Em taes ocasiões nunca se lhe ouvio a palavra mim (sim),

essa palavra que, no conceito do maior pratico que se tem conhecido da lingua tiuara

ny (l),expriniia a idea da mais subida couviçaio, de toda a execução. e da tnaior certc/.a

que podia esperar-se da possibilidade littmana. l-lsta poderosa palavra era dada pelo

Guarany á sua mulher setupre que esta llte exigia serviços ou brindes.

(t) 0 ttr. Alexandre Rodrigues Ferreira, famoso naturalista Brasileiro, ao que vio, e ao

que escreveu o Ulglcz Robertsomdizflue a mesma natureza se descuidou de ensinar aos desta

parte da America, quanto lhes era tn ecentc o apparecerem nus. Porem como elles, debaixo

de um céo benigna, nenhuma necessidade sentem de repararam as suas carnes contra as

tnjurtas do tempo, antes a sua mesma indolenctn os convida a pouparerii-se a toda qualquer

o

tt General Abreu, barão do Serro-largo.
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'Micox o nariz, onde meltcm pedras ‹le cores, ovos, piios, dentes: os mais

¡iiidorosos terem uma rede, e vão-n'a eur-lieudo de ¡ionnas dt,- viirias cores

i-.m forma ‹le iinintilliine a trazem sobre a cabeça, ate à cintura. U gt-iitio

Jarupixiinênteiii todo o rosto tão pinladmque causa admirar-io. Os Maris

fazem um tecido de palha e fôrma de abas de cliiipéo, e 0 tra/.etii circular

utente na calmça. deixando toda a parte superior descoberta. Em yin-ral os

v(šentios- não deiyio mes; cabellos no corpoqiorqiie os arratn-íio, a' excepção

dos da cabeça, que o tosqueião de innitas maneiras: iins os trazem rom

pridoszcoiii uma meia lua raspada por diantmque dizein i-oiifusaiiieiite to

máriio de S. Thomé esta moda. qiiaiido este apostolo andou entre elles. As

mulheres t-onservão compridos os rahellos,que são de ordiiiario pretos, e

corri los. Quando andño enojadus os lionieus deixão crescer ‹›s cabellosn: as

niullieres os oortão em signal de dó,se é viuva,ou llie esta' aiiseiite o marido:

 

especie de trabalho, que lhes não é ordenado, r uma extrema necessidade; todos oii quasi

todos se deixou flcar no estado de uma quasi a . luta nudez. tlonti-ntaiifse corn umas ligeiras

tamo» da eutreiusca de alguma arvore, se e que se querem dar a iiiortiltcaçào, de trazerem

cobertas as partes vergonhosa. _ _ _ _

Pelo que rellesse observa, bem se pode,_quanlo_ ao principio, e_ progressos que tem feito

entre os homens a arte de vestir, e dr lrajar, subir desde a sua infancia, ate o seu estado

actual. discorrenilia que os homens primeiramente andavao todosnils: pouco depois tractárão

de cobrir sonieiite as suas partes vergonliosas: donde se originarão as tangas, em iie uma

experiencia, e gosto mais tardio, foi a rfeiçoaudti a materia e ii forma. Gtesceu o ese1o,e

em ahzuns paizes os obrigou a necessi ado a reparei eni os seus cor s. passando elles a usa

rem de roupas abertas, que primeiramente as lizerão de folhas; ao epois das entrerascasdas

arvores; e pelo tempo adiante,das penniis das aves,e das pelles de outros animaes. Fechtlrão

an: ainda mais tarde as roupas, principiando em forma de rasulas. abertas pelos lados, e sem

lnnngas; donde forfao toniando por um longo lapso de tempo, os feitiose as niaterias, de que

hoje as fazem, depuis‹ ue conhecerão a lã, o liiiho, o algodao, e a seda; e depois que a arte

ensinou a conliecimcu tirar, recolher, preparar, flar, e tecer cada uma destas substancias, de

lhes emlielliizar a materia se encarregárão os tinturerrus, os bordadores, e otilrosarlistas; com

a mera forma se occuparàii os alfaia tes, proporcioiiando-asnttirtando-ase cozendo-as, segundo

o gisui, e a iieeessiilatle dos llomeos. (ls mesmos Gentios, ainda que audao nus, nunca dispen

são os ornamentos, e enfeites, com que ornão os braços, as pernas, e os cabellos; trazendo

penduradas nellcs, ou algumas folhetos de metaes, ou fragmentos de conchas, de erystaes, de

palhiiaque tambem trazem pendentes mis narizes, nos labios, e nas orelhas. (intros desenlião

na peJie uma inultidão delistras, e de figuras diversas, custaudo-llies estas pinturas muitas

dores, muito tempo e muito trabalho. (lutros andao sempre tintos de uructl, ou carajurii z

assim como dos iiutigos llretües se escreve. que se tingião coui o p istel. para assim iiicutircm

maior terror ao iiiinii o, e tanibein apresentarem as suas pessoas em um ai' mais bizarro.

Na Meinoria de 20 de Fevereiro de l787.›sobre os Pzentios Yuruoixvunas, flz menção do coatunio

ue elles tdui de nintarem a face em dilferença dos outros. Porem outros ha que não são os

do Rio Negro, porque dellespi disse que, exceptuados os Uerequenas, e os Uapes, nenhum

inais praticava deformidades initustriaesgi, não só se esinerãiz eniadqiiirireiii, e aporfeiçoarem

os seus pouc.›s ornriieittiis, mas tambem sentem um peso e inclinação iiatiiral a alterareni as

formas naturaes de seus corpos. Os anti os (Iamhebas, como eu já escrevi na Memoria a que

elles derâo iissumpto, datada de t7 de tenibro do referido anno, imprensaväo entre ditas

talas as cabeças das crianças, para as fazerem chatas : outros lhes davào uniu lleura orinii-n, t

outros quadrada. t) Uereqiiena, como deixo escripto na Memoria de 29 de Agosto, rasgme

disteude as extremidades i as iirellias. O Mura, como tambem escrevi na Memoria de 30 do

mesmo mez, e outros muitos tientios furão ambos os labios, e trazem iiitroduziiltis nos furos,

ou os batuques. os quaes parecem marcas de ooquilho, ou lragnientos de ossos e de pedras.

Os Maiiasmoniii flca ex_i›_lici_ido eni outra Memoria, tambem de20 de Fevereiro de l787, andão

sempre espartilliailiis a iniitzição das damas da Europa. Para se adquirirem senielliantes for

mas, arriscào as suas vidas, e as de seus fillius, fazendo-os logo passar, desde o berço, pelos

iiiais dulorosos trauces, iiãri se dirigindo elles a outrofim mais do que ao de desordeuarem o

plano da iialurezzi. debaixo do vão pretexto de aperft-içoureni as stias fibras. Porém o certo

e, que o principal fiui a que lenileiii estes dilliererites caprichos, não e tanto para embelleza

rem os seus corpos, quziiito para llie darem um ai' impostor,que,eoni a s...‹ ¡irt-sençzi, e defor

mida-le alrrre u itiiuttgu.

b
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e ntsto moslrão ter-llte amor, e lhe ser fiel. E' tão variado entre os

Indios o modo de se tosquearent, que pela cabeça se conhecem as na

ções (1\.

cnsaçio nos rimos (2).

As mulheres parem no chão, e quando isto acontece não são ellas, que

levantão as crianças: o pai. ou alguma outra pessoa, que totnño por com

padre, e' que a erguem. O pai incumbe-se de cortar a vide com os dentes,

ou com duas perlras, dando uma na outra. Logo que o umbigo se corta,

põe-se o pai a jejuar até que caia o umbigo da criançzuque é em os 6 e 8

dias.e então cessa ojejtim.

Ao compadre se estreitño as amizades e nffectos, como entre os povos

christños. Se a criança é varão, o pai lhe faz um arco, com suas frechas, o

lh'o ata n'um dos punhos da rede, emquanto que no outro punho, amar

 

(l) Gandavo etcrevtzqttc as invenções e galantarias de que usio os lndiosóão trazerem

alguns o beiço de baixo (tirado, e ttma pedra comprida nwttltla no buraco. Outros tra

zem o rosto todo cheio de buracos e de pcdvas,e :lssiitt parecem mui fetos e disformcs;

e isto lltcs fazem emquanto são ntcnittos. Tambem costumño todos arrancarent a barba,

e não cottsetttem nenhum cabello em parte alguma do seu corpo ; salvo ua ubeçzuainda

que_ao redor della por baixo tudo arrnnrão.

As fcmeas prezio-se muito de seus caliellos. e trazem-nos mul compridos. limpos c.

penteados, e as mais dellas ennastrados. E assim tambcm,mnclios como Íemoas, costu

tnão tingir-se algumas vezes com o surnode certo p0tno,t|ue se chama gvnipapo, que é

verde quando se pisa; e depois que o põcm no corpo e se cnxttgzulica mui ncgro, e por

muito que ae lave, não se tira senão aos nove dias.

(2) Alli cltcgatttlo a esposa fecundada

A termo ja feliz, nunca se omitte

De por nu rede o pai a prole amada.

Onde o amigo, e parente o felicite:

E como sc a niulltet' solfrera nada.

Tudo ao pai reclinado então se admítte,

Qual fora, tendo sido em modo serio

.Sen propt io, o não das mãis o puerperio.

(mando na rede encosta o tenro infante»

Pinta-o dt- ttctzro todo, e de vermelho;

Um pequeno arco põc. frecha volante,

lá um bom cutelo ao lado; e cm tom de velho

C zm discurso patln-tico, e zelante,

vai-llte inspirando o paternal conselho ;

Que st-ju forte diz, (como se ouvisse)

Que se saiba vingar, que uio fugisse.

lia-lhe depois o nome, que :propria

Por sentrlltatiça que ao infante iguala,

Ou cont que o espera celebre algum dia;

não é por dcfeito que o assiguala :

A algum na fronte o notne se itnprimia.

Ou pintão no vcrtiiz, quc tcm por gula ;

F. svgttttdti a figura se llte observa,

Dão-llte o uouu- dc lcra, fructu, ou liervo.
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ra-llie muitos molhos d .s ltervas, que symliolisão os conlrarios que seu lillto

tem de matar;e acabados estas ceremoniasdiebem e Íolgño alegres.

As mulheres depois que parem se vão lavar nos rios, e amamentão a'

criança de ordinarioanno e meio, sem que outro alimettto lltezttlttliriis

trem (1). Amzio cxtremosamente aos filltos.e os tratem mettidos em uns pe

daços de rede,a que clntmão typoiaseos levão ás roqzas.e para toda a ¡tarte

tis costas por lugares frios e quentes, escauchados nos quadris. como fz-r/.out

as ciganas e africanas com os settslilhos. Como são snpersticiosos,receiando

que os enleiticetn, applicão-lltes algodão sobre a tzabeçât, pendurtio-lltes

:to pescoço certos páos ou pennas de passaros, como preservativos dos

males.

Pelo extremo sentimento do amor materno agradecem a quem attariria

lhes os Iillios, e foi por esse tneiu, que os jesuitus conseguirão domesti

cal-os. -

[KIDS TITULOS DE NOBREZA ENTRE OS INDIOS.

Entre os Indios o maior titulo de nobreza, que apresentão, é a somma de

mortes praticadas nos mitnigosm. para o que conservão os ossos e cranvos

para comprovarem o seu esforço e ralenliât. Aflirttta ojt-suita Simão de Vas

concellos, que o ses ossos dos inimigws, depois de mortos e comidos, sã.)

guanlatlos em lugares particulares, junto ás casas, como em cartorios. os

brasões das tuaiores iidalgtxias; e tanto mais se prezão destes titulos,

quanto são tnaiores os montes de caveiras e ossos, porque sao signal do

 

'frahallta em tanto a mii sem nova cura,

Quando o parto concltte, e em tempo breve,

Sem :nais arte que a provida natura,

Sente-se lvsla, e sã, robusta e lcw:

Feliz geme, se ttnisse cont fe pura

A súbritt educacao, que simples teve !

Um- o qne a nos um [nz fracos, sempre eslimo.

(me é tnais que pena, ott tlor. melindre e animo.

Val com o adulto filho á raçamn pesca,

0 solicito pai pelo alimento;

t) peixe lt multn-r traz, e a carne fresca,

l-I ll tenra prole a frnctu por sustrnlo :

A nora provisão .sempre r--frt-sra.

E dit nesta fadiga tnu documento;

Otte quem nega o sustento a qm-m don vida,

Quiz ser pai, por fazer-se um purricida.

(l) As Índias, diz Pedro (Ie Magalhães Gttndavo, querido paretngt primeira cottsa que

fazem depois do partznélararem-se todas em uma ribeira; Íicãotão Ircm dispostas como

ne trio parirãoze o ruesmo fazem ã criança que parem. Em logar dellas se dt-itãtt st-tts

tnaridos nas redes, e assim os visitão e cnrão, como se cllvs íossem as mesmas paridâns

Isto nasce dellastcretn em muita conta os pais de seus Iillios, e dest-jaretn t-m extremo

'depois que parem delles, de rm tudo lhes comprazev-t-m. Todas criâo seus Iillios vicio

satttente, sent tnmlttttna maneira de castigo, c tnatnão até a idade de 7 e 8 atritos, se as

mais até então não acertão de parir outros, que os tirem disto.
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maior numero dos vencidos em guerra, e de ,suas maiores valentias. Para

com outros, consiste este titulo, em um como tosão. ou habito, que trazem

lançado ao pescoço, consistindo em um eollar de dentes enfiados, dos

que matárão nas guerras e desafios. Este collar é ainda de maior estima,

se consta de maior numero de dentes queixaes nelle enfiados. Para com.

0utros,são as unhas ereseidas o signal de nobreza; para outros, o cabellor

cortado; outros,um fraldão de formosas pennas; para outros,o maior nu

mero de buracos nas faccs, beiços. nariz e orelhas. São estes os varios ti

tulos de nobreza entre os Indios (i),e pelos quaes não só se expõem a todos

os perigos, para se não desdizerem, como dão como penhor da sua pa

lavra de honra uma destas caveiras, ou fio de dentes. ou pedra do beiço,

ou face, embora lhes custe a vida.

MEDICINA E LONGEYIDADE DOS ÍNDIOS. -

Corão-se os Indios com os medicamentos simplices. Cada um é medico

de si e dos seus, e os remedios são administrados com conhecimento seguro

de suas virtudes. Como andão atravessando extensas florestas. expostos ás

mordeduras de aniinaes venenosos, conhecem os melhores contravenenos

do mundo.

Empregâo a sangria por meio do dente de certo peixe, que lhe serve de'

lanceta para sangrar. '

Em algumas nações, se o medico desconfia que o enfermo não escapa,

apezai' dos esforços da medicina, então são convidados os parentes para'

chorareru sobre o enfermo, e depois dão-lhe com uma clava na cabeça e o

inataio, e feito em pedaços comcm-n'o, para que depois de morto não seja

pasto dos bichos,e vá gozar dos lugares alegres,que só são concedidos aos

que morrem valorosauiente na guerra (2). Estes casos de medicina são

raros entre os lndios, porque são individuos mui sadios; e por isso é mui

________.____________-______

(l) Os Indios nobres são chamados Paiaiás.

(2) Que se acontece que a eníermar se venha,

Goucorre com piedade a ¡urba amiga;

E por dar-lhe um remedio, que convcnha,

(Torisuttio-no entre sl com gente antiga:

tnmcão quem de Iierva saiba. ou cura tenha.

Que possa dar allivio ao que periga,

Ou talvez sangrio u'uma febre ardente,

servindo de lanceta um fino dente.

Mas vendo-se o mortal ja na agonia,

Sem ter para o remedio outra esperança..

Estima a bruta gente; acção mui pia,

'Tirar lhe a vida com a massa, ou lança 2

Se morre o tenro filho, a mii seria

l-jstiinada cruel. quando a criança,

nun pouco antes ao rnundodclla veio.

hão torna ao seu lugar HU PWPYÍO Scio. (Cdffllllflfúlf
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raro vêr-se um Indio torto. cégo, aleijado, surdo, mudo, giboso, etc. ; são

do longa vida.e passão muitos de 100 a 120 annos,e os cabellos não etn

brattquccem senão na idade decrepita.

na nosrtntttuur. (t). __

Chegando á casa algum liospede, a honra e agasalho que lhe fazem é

seut.-irem-n'o na rede, e depois que elle se accommoda, lhe vem fallar a

rnulher e filhos, e mais amigos,que se sentão em redor delles com os ca

bellos abaixados, tocando com a mão no hospede, comoção a chorar todos,

 

(l) Tal era o povo rude, e tal trsança

Se lhe ve praticar no vicio illuso :

Tudo nota Diogo, na esperança

De corrigir por tim tio cego abuso.

l\o lugar da cabana, em que descauça

Menos da gente, e multidão confuso.

Põe-lhe e rede Gupevthqtte o convida,

De rica, e molle pluma eutreteclda.

Ma: eis aqui um grande numero 0 rodea

De. emplumados Íeissiirtos selvagens :

nine-se a casa de clamores cheia :

(Iostume antigo seu nas hospedagens.

Qualquer chegar-se. a Diogo ainda receio,

Por ter visto as Iiorrilicas passagens;

Mas mair ma apadu de longe expllcño,

E bem vindo o estrangeiro signiticão.

Por costnmado obsequio os mais luzldos

'Toma-i Diogo nos braços; e no peito

A frente lhe apertavño contcdidos:

Signal entt-'elles do liospital respeito.

'Pirão-lhe em pressa as roupas, e vestidos ;

F poniloo sobre a rede, como em leito,

Sem mais dizer-lhe nada, e sem ouvll-o,

Tudo se afasta, e. deixão-no tranquillo.

(tom maior ceremouia outra visita

Festiva celebrava o seu cortejo ;

l-'e-.nlitiea turba. que o costume incita

A oIferecer-se honesta ao seu desejo;

Senna-se .sobre os pés, e felicita,

(tobrindo o rosto a mão, como por pejo;

Vestidos vem de folhas tão brilhantes,

Que o que falta ao valor. tem de galantes.

Parece ser da mesa o dispenseiro

Um selvagem que o nome lltc pergunta :

Se tem fome, lhe diz; ou se primeiro

Quereria beber T e logo ajunta,

Sem mais resposta ouvir, sobre o terreiro

A comida que trouxe em cópia munta :

Põe-sc lhe Uiçu de peixe, e carne crua,

b; o tuiutoso Cauiu, que é paixão sua.
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cbm grande abundancia de lagrimas, e em altas vozes; e neste acto conL-'to

em prosa trovada as cousas,que se tem passado até aquelle instante, ea

trando em tudo o que cotttão, os trabalhos pouco mais ou menos, que o

hospede passou em seu caminho, e o mais que póde provocar a lastizna e

o choro. O hospede durante este tempo não falla, mas depois que o pranto

cessa, alimpão as tnulheres as lagrimas e Íicãtt tão quietas,como se não ti

vessem chorado, e logo se cumprimentão, e lhe trazem de corner. Pedro

de Magalhães Gundavo accrescenta, que se o hospede é Porluguez, mal‹li

zem a pouca dita dos seus defuntos, que forão tão mal afortunados,que não

aicançárão ver gente tão valorosa e luzida, como são os Portuguezes, de

 

Todos com gula comem furiosa,

Sem olhar. sem faltar, nem distrahir-se :

'Paulo se absorvem na paixão trulosa.

Que mal pudéra ao iel-os distinguir-se,

.Se Rio feras, ou ltomens. Vergottltoua,

'Triste tttiseria ltutnanal cottftttidir-se

[m peito racional e'utn bruto feio

ho ltorrendo vicio, donde o mal nos reio.

Acabada a comida, a tttrba bruta

O cslrangeiro bem vindo otttra vez grita ;

E a tropa feminina, que isto escuto.

Cobre a face co'as as mãos, e o pranto imita :

tiupeva pois que 0 ltottpetle reputa

(lama do seu prazer, e autor da dita ;

0 sacro fogo á roda llte ateara,

Geremonia hospital, que o povo usava.

item presnmia Diogo, no que explora,

Que algum mysterio se occultava interno ;

Lembra-lhe a chamma, que o Caldeo adora ;

O fogo das Vestaes recorda eterno ;

Nem tluridava que de origem fora

tlostume da nação. rito paterno ;

'l`razido, se é possivel que se créa,

Na dispersão das gentes, da Caldêa.

ltaragttaçú Gentil (tal nome teve)

Bem diversa de gente tio nojosa ;

De cor tão alva, como a branca neve ;

E donde não é neve, era de rosa :

O nariz natural, boca mui breve,

Olhos de bella luz, testa espaçosa :

De algodão tudo o mais. com manto espesso,

Quanto ltonesta encobrio, fez ver-lhe o preço.

Um principal das terras do contorno

A bella Americana tem por filha ;

Nobre sem fasto, amavel sem adorno z

Sent gala encanta, e sem concerto brilha :

Sorvia aos Carijós, que tinha em torno,

Mas que dc amor. de objecto a maravilha :

¡tc um desdém tão gentil, que a quem olhava,

Sc mirava immodesto, horror causava.
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cuja terra todas as boas cousas lhes vem nomeando, algumas que elles tem

em muita estima. E este recebimento é tão usado entre elles, que nunca

ou de maravilha deixão de o fazer; salvo, quando reinño alguma malícia

contra os que os vão visitar, e lhes querem fazer alguma traiçíto.

Depois destas ceremonias conta o hospede a que vem. Os homens tam

bem usão dos mesmos choros, mas é em casos graves, como mortes,[de

sastrcs em guerra, etc., e tem por grande honra agasalharem a todos que

chegão em suas casas,e darem-lhe todo o necessario para a sua sustentação,

e bem arco, frechas e o mais que podem, segundo as suas possibilidades,

sem que para isso cxna recompensa.

 

Fol destlnada de seus pals valentes,

Esposa de Gupeva; mas a Dama

Fugia de seus olhos lmpacientes.

Nem prenda lhe acceitott. porque o não ama ;

Nada sabem de amor barbaras gentes,

Nem arde em peito rude a amante chamma ;

Gupeva, que nio sente o seu despeito,

Tractsva-a sem amor ; mas com respeito.

Bella (lhe disse entio). gentil menina.

(Tomando a sl do pasmo, em qtte estlvera)

Sorte humana nao é. mas é Divina,

Ver-me a mim, ver-te a tl na nova espltera z

lãlla a phrase, em que fallo, aqui te ensina ;

Ella. se não me engana o que alma espera,

Um fogo em nós accende, que de resto

Eterno Itaju de arder, se arder honesto.

Desde hoje se a metts olhos corresponde a

0 meigo olhar das lucldas pupillas,

:e amor é.... porque amor quem é que o esconde,

Se por elle essas lagrimas distlllas :

Com que chammas meu peito te responde,

(iom mão de esposa poderás sentll-as ;

Disse; e estendendo a mão, olferecett-Ilfa;

l-llla, que nada diz, sorrio-se, e deu-lh'a.

Põe-lhe de fuga os olhos, que abaixara ;

l-Z ou de amante. ou tambem de vergonhosa,

Um tão bello rttbor lhe tlnge a cara.

Como quando entre os lyrios nasce a rosa;

Tres vezes quiz faller, tres se calhra ;

E tlcou dc sossobro tão formosa,

Quanto elle ficou cego; e em tal porfia,

Nem um, nem outro então de sl sabia.

Masgellectindo logo o Heróe prudente,

Ftxou no coração com fé segura,

Não cumprir as promessas de presente,

Antes que llte entre n'alma a formosura :

ltende-llte o seu amor, mas innocente,

E faz-lhe prometter, que com fé pura,

l-ltnquatttu se nie lava. e regeuëra,

Lat continensia viviráõ sittcera.
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nos umas, na nustcà t: no cas-ro (t).

Têm os Indios varias jogos com que se divertem nos tempos designados

para a folgança, principalmente os meninos; têm brinquedos tão variados,

em os quaes, além da dança, arremedãri ‹›s cantos das aves, e com tal ordem.

'que não ha mais que exigir delles. Durante a folgança, os meninos não

se molestão, nem prontincião palavras improprias, nem jiulhas. Rarissimas

vezes dão uns nos outros, e os pais, deszle os verdes annos, ensinão aos

_______.___.___._._..._____.___z_-_--__-'

Ecsta fé (diz-llu~),‹~sposa em Deos querida,

Guardar-te hoje prometto em laço eterno,

Até banhar-te tfagua pronn-ttlda,

Por candida atfeição dó- amor fraterno:

Amor, que sobrt-viva à propria vida;

Amor. que prczo cm laço srmpitcrno,

Arda depois da morte em rnaior chamma ;

Que assitir tracto de amor,qnctn por Deos ama.

Esposo (a l›ella diz),tet| nome ignoro;

Mas não teu coração, que no meu peito

Ilesde o moutcnto. em que te vi. que o adoro z

bio sei serra amor já, se era respeito:

Naa sei do que então ti, do que hoje explore,

Que de dons corações um só foi feito.

Quero o baptismo teu. a tua igreja z

It eu povo soja o ten, teu Deos meu seja.

'Frr-mr-Iias. caro. ter-me-lias sempre a teu lado:

Vigia tua, se te occupa o somno ;

Armada saltirei, ventio-te armado ;

'I`ão iirl nas prisões, como u'ttm throno :

Ontrem não temas, que me seja amado :

'l`u só serás, Senhor, tu só meu dono z

'I`anto lhe diz Diogo, e attibos jurarãfv;

E. etn fé dojuramento. as mãos tt cá io. (Caramuru).

(i)0n|turelist\ Dr. Alexandre Rodrigues-Ferreiraurartando dos instrumentos mar

tllcsefestivos dos lndi0s,diz: que sãoostrocauosJatnborinhos,tromt etaghrtlsunenbyr,

gaita: feitas de cannas, de ouos de animaes e de bicos das aves; cascaieis nos pulsos,

nos joelhos e nas tabocamque lhes servem de bengalas, cont que batem no rhio, e

detcrminão o compasso das danças, o que tudo produz uma tnnsica horrisonn no: ou

vidos, sem harmonia, qualquer que ella seja, ou instrumental, ou voral. Porém ella

nio e a que mais os inllamma. e anima para: dança; porque o espirito della e o dos

licores fortes. cujo abuso faz que não haja baile, que nào seja uma verdadeira linccha

nal. Como ignorzío a arte, que tem os Européos de darem aos licores, pela fermrtita

çãtuuntn força de eutbebedur, obttlrn o tuesxno elfeito por dilferetttes meios. Lançño

do infusio, em agua, grandes quantidades de uns hollos chatos de mandioca (a quo

chamio beijús) depois de rnustlgados pelas velhas. A saliva excita ttclles uma fermen

tação vigorosa, e dentro em poucos días, fica um licor de um sabor e furtum forte

ara l sua bebida4 As mulheres por ncnhunia forma são admittidas a dança: antes

sem se pode guardar de ser vistas a que for espreitar, porque corre risco de pedir o

Page que a matem. Com os rnovimentos e atritaçoes dos corpos, dnratite o liaile, mais

:e rt-fitta a crštpula; para nie cahiretn de todo, em elles prinripiando a cunbaiear,

encadelio-se uns com os outros, abraçando se pelos pescoços. Em sentelhatite estado

é que elles contmettetn as maiores periidins. e impicdatles; e t'- certo que rara é a

tlatiçn. que acaba sem elfos-ão de sangue. No entanto ellos so deixío do beber, em se

Ilu-s esgotando a ultima gelados seus vinhos.
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fillios a dançar c cantar, e os seus bailes não fazem ‹liÍl`‹›ren‹_-a uns dos

outros.por screm um continuo bater de pes, ou arrdando am redor, me

ruàando a cabeça, corpo, e tudoa-oni tal corupassme com tarda serenidade,

ao som de um cascavel. feito de sipó. com ¡iezlras ou contas doou-o; ou do

rnna especie de busina, e de um modo e ordem. que ás vezes ccm

liomeris bzrilan-lo, e cantando em carreira euliadli, uns atraz dos outros,

ncahão todosjzrutamente ao mesmo tenipo. a um signal ou pâmcada no

chao, corno se ifstivessern todos no mesrno lugar. '

Os instrumentos, como conta o padre Simao do Vasconcellos, são feitos,

uns de ossos ‹le filiados. a que charmio cungoera, e outros clranião rnuré

nrurë; outros rnaiores, comuiumtnellte de cotlrrlrrls, a que chamño money

guzlçrl, e outros urucá; outros feitos de carina, a que elranrão membya

para. As danças e saltos cliarnão guaú, urucapg, curupiru. guaíbípaia,

yuaibiabucrí. Um ‹lestes generos de danças é mui solenme entre elles; e

vein a scr, que andão nclle todos à roda, sorri nunca ruudanarn o lugar

donde começarão, cantando no rnesrno tom, arengas de suas valentias o

feitos de guerra, com taes assobios, palmadas e patadasapre ntroão os

vales. E para que não desfalleção em acção tão heroica, assistem alli mi

nistros rlestros, que dão de beber aos dançantes continuamente, de dia e de

noite, até que se vão enlbebedandcne cahindo ora um,e ora outro, até ca

hirern quasi todos.

Os cantores são entre elles muito estimadas, não só homens, como mu

lheres,e tanto,que se tomão um inimigo bom cantone inventor de trovas,

não o mzltao, e nem o contem. nem mesmo aos filhos.

As iriullreres bailão juntamente com os homens, e fazem com os braços,

e corpo grandes lnovimentos e rnonios, prinuipalnlente quando bailão sós.

liuarrláo entre si differenças de vozes para a harmonia e consonancia,

e us rnulheres se empregão como tiples, contraltus e tenores.

DAS GIIEHIMS.

Antes da declaração de guerra, são nomeados quatro ou cinco dos

mais antigos Indios da tribu, que forão afamados por vnlentias e cruezas.

Os escolhidos seritão-se em roda, em lugar separado. onde ninguem lhes

possa fallar, eruquanto deliberão. Desde o começo do conclave, vão os

velhos consultando e bebendo, e emquanto dura a bebida dura a consulta,

e o que estes sabias veneraveis decidem,impreterivelmente se hade cum

prir, embora custe aos rleniais Indios a perda da vida.

Declarada a guerra, os velhos elegem um guerreiro do districto para

mandar os outros na guerra. A este general cornpete o officio de prégador.

para animar os demais guerreiros a se empenharem na acção, e para o que

vai elle a certas horas do dia e da noite ás suas morarlas.á lembrar as acções,

e valentias dos seus antepassados, e a cobardia dos ininligos.

Se o general, durante a guerra. torna-se cobarde. é innuodiatzimento

deposto e nzuuezidri outro,e fica em despreso, sem que ninguem faça delle

o tire-nor cabcdal.

ts
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nos Pntsroxrztnos nn cut-zum r: seu 'rrtàciznrnríroz Mono nn os ttATAn B

contentar-lares .ts canxr-:s (t).

Não ha prazer maior entre os Indios. e nem festa mais concorridae de

maior cereuifiitiaLque matar á seus iiiiiitigose conier-lties as carnes; e

com o que adquirem a reputação de valentes.

O inimigo que é apanhado na guerra, e são destinados á morte. vêm

logo amarrados no meio de estrenitosa algaziirra, com um signal no pes

ouço. coristante de uma dclgadirilia corda. Se é homern,qiie pode fugir.

traz urna das tnrios ntada ao pescoço junto á Iiarba ; e antes de entrar nas

povociçoes, que ha pelo caminho, arrancão-llies as pestauas. as sobrance

lhas e barbas, se tem. etosquearido-lhes os cabellos da cabeça á seu modo,

empenhando-os com peunas arnarellas, mui l›em postas. os vão mostrando,

como em triumpbo de victoria. á rnedidn que vão se em-aininliando para

a aldea. Cliegando o prisioneiro á terra dos seus inimigos, as inullreres

sabem a recebel-o, gritando e batendo com a palma das mãos na boca, que

é o recebimento coinmum entre elles; e sem mais outra vexação, ou pri

vação, embrulhão-lhes nos pescoqos um colar de corda,‹le boa grossura, tão

rija como páo. A este colar jnntão urna comprida corda iinissima, arrema

tada em cima com certas voltas,á chegar a base da barba. Cum essa coleira

iicão os prisioneiros um ¡iouco desligurados, porém sem vexames para os

movimentos do pescoço e corpo. Se destronfião que os inimigos lhes podem

fugir, lhes põem uma pea por baixo dos joelhos,de Íios de algodão tecidos,

 

(l) Se d`além das montanhas cáfenria

U Grão 'Iupá (lhe diz),qiie em nuvem negra

Eitcurece com sombra o claro dia,

E manda o claro sol, que o mundo alegra ;

Fe vens donde o sol dormcze se á Bahia

De alguma nova lei trazcs a regra ;

Achar-ás, se gostar-es na cabana,

Mulheres, caça, peixe; carne humana.

A carne humana ! (rcpllcou Diogo,

F. como pódt-,explica em voz, e aceno)

Se rir que come algum, liotarel fogo ;

Farei que innude em sangue esse terreno.

Pois .se os bichos nos di-.vetn comer logo,

(i) Iiarharo lhe oppõc corn desempcno)

,t nos faz-nos horror, se i-Ilvs nos comem:

l-I é menos triste que nos lraguc um homem.

O corpo humano (disse o In-rón prudente)

(tomo o brutal não 6 : desde que nasce,

E' rnorafla do espirito etninente,

Em qui-in do Grão Tupá se imita a (acc.

St-pnlta-se na terra, qual semente,

Que senão apodrece. não renasce ;

'hunpo virá. que aos corpus retmitla,

'torne a iiussalina rusptrar tom vida. (Caramurú).



- 363 -

e convenientemente aportadroo rom guardas á vista,qrre se não dcscrridão;

de rnodo algum os deixíro andar' soltos por toda a parto. As guardas en

carregadas dessa cotitinrra vigilancirnsño lndias que lhes dao por rnulhc-res,

e para lhes preparar a comida, aos errgordar (t). Se os Indios recusao

dar-llres sustento, elles tornão o arco e frcclrasd: atirrio á prirrneira ave que

avistão, seja ella de qrrerrr quer que fôr, sem que ninguem ‹›s impor-ir: e

assim vão passando o ternpo sem medo da morte, que por nenhum

principio os priva da alimentação e do somno. c da tranquillirlatlré de espi

rito: e para o que riern, folgírmcorrro os rlerrrais Indios ; e prelererrr ser

cornidos por seus inimigos, à ficarem reduzidos a condição do escravos z

porque dizem ser triste cousa morrer escravo. e ser devorado dos birlrns.

As rnulheres cornmurnmerlte são guardas fieis, porque este encargo llres

fica em lrorrra : e por isso rnuitas veres são el.as m rzas, e Iilhas dos princi

paes; e. mui principalmente, se seus irmãos, são os matadores dos irrlcli

zes votados a morte ; porque as que não tem esta circumstancia ás vezes

se aílciçoão aos prisioneiros. e proporciorríro-lhes meios de fugirern corn

elles, correndo igual risco de serem apanhados com ellas,e levarem muitas

pancadas, e de serem cornirlas pelos rrresrrros, que salváríro as vidas.

Marcado o tempo em que hão de rnorrer os irriurigos, curneção as rnu

lheres a fazer louça, isto é, panellzrs. alguidarcsgrarrdes talhas para os vi

nhos.e tao grandes,que cada unru pode receber mais de urna pipa de liquido.

Tudo prornpto, rnandáo os principaes os seus mensageiros convidar aos

outros, das diversas aldeasmarlistancia de t0 a 19. leguas.parrr a lua prer

cripta. Diinguerrr se escusa ao convite 1 os hospedes, vão em rnagotes corn

mulheres e lilhos,e todos errtrào para um lugar, onde se tlarrça e brinca ;

em todo o tempo, que se junta a gente. bebe-se muito vinho, porque,sem

bebidas, todo outro agasalho lhe não dão apreço.

Logo que toda a gente está reunida, coroação as ceremonias,e com cada

uma. gastão um dia.

No t' dia levzio umas cordas especiaes dentro de alguidares, para

 

(t) Erntarrro que se ordz-na a brutal festa.

Nada sabiirr na matrinlrrr gruta

Os lralrirrrriles da prlsío tour-sta ;

Qui- ardšlosa llfo escondo a gcrrtr- hruta :

H ornqtranlo a foral pompa já so. érpresra»

'foda a porra r-rn favor sc Ihc cornnrrrlar ;

hcm parecr-rrr ter dado a rnrfrror ordr-m.

Serrão que coruão, e corneudo cngordcrrr.

.Virnosas carnes marnlärr, doces Íructas,

0 arraçír, o cajú. roro e rnarrgalra ;

Do born ruaraurrjá lhe errclrctrr as grutas

Sobre rimas. e runas th' gnaiarbrr ;

Yasillras ¡rõr-rrr dr' \irrlro,rrrrrrca cnxrrlas,

I-I a irnrntlntla mtirrrporrirn, qru: da baba

türzer' cosnrrna a barbara patrulha.

Que só tic ornil-o o estuur-gu sr: embrulha. (Carumurrí).
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o terreiro, onde um mestre de ceremonias lhes dá dous nós cor

redios, em fórma de laço, com algum artifício; porque os nós tem doze

voltas, das quaes cinco, vão por cima de outras cinco, e as duas por baixo,

e coinpletão a tacada, que besuntão com o pó de um certo barro unctuoso.

No 2° dia trazem muitos feixes de cannas bravas, mui compridas, para

'fazerem de noite com ellas uma bonita fogueira, ao redor da qual bailão

muito depressa homens e mulheres, com massos de frechas aos hombros,

e dentro da l`ogueira,os que hão de ser mortos, atirão algumas achas de

lenha; e quem leva com ellas aguenta a contusãme se não queixa.

No 3» dia fazem uma dança de homens e mulheres, e todos com gaitas

de cannas,batendo todos á uma no chão, com um e outro pé, sem descre

parem no mesmo compasso. assoprão os canudos. sem cantar e nem fallar;

e como são muitos, e as cannas são de variadas grossuras, além de atroar

os matos. fazem uma harmonia infernal ; mas elles aturão nella,como se

fosse a mais suave musica do mundo. Entre estas Íestas,que são as princi

paes, elles se entretém com graças, adivinhações, e outros passatempos,

que muito gestão.

No 1a' dia,em rompendo a alva, conduzem os desgraçados a levarem-se

n'um rio. e os vão detcndomté que seja de todo dia, claro, quando voltem;

e entrando pela aldêa ,já vão os prisioneiros-com os olhos sobre os hombros,

á verem de que cabana lhes sahem os matadores, que os hão de agarrar

por detraz; e como o seu lirasão é morrer com heroicidade, e as cere

raonias,qiie se vão seguindmé para se aprmrimarem à morte,elles resistem

com a mesma forçiacorn que os agarrão. e ás vezes a resistencia étal, que

os inatailores canção, e é mister por péas aos prisioneiros para cederem; e

então hufandmlicão em pé,e aferrados á um homem vigorosmqiiatro ou

seis velhas (1) pintadas de vermelho e amarello, destras nestas scenas de

 

(t) Tal do cabt-.clo foi a furia infanria,

E o fanatismo, que na mente o cega,

Faz que tendo esta acção por veneranda.

lnvoque o Grão Tupã, que o raio em rega :

No meio vè-se que em mil voltas an .

0 eleito matador, como quemprega

A brados, exhortando o pmo insano

A' ensopar toda a mão no sangue humano. _

A' toda a roda a multidão Iremente

(tom gritos corresponde à infame idea;

Emqugnto o foi-mem gesto de valente,

Bate o pe. fere o ar. e um pao menéa: _

Ergue-se um, e outro tenho, onde o paciente

Entre prisões d'en.bira se encadéa ;

Fogo se accende nos profundos fosses,

Em que še torrem com a carne os ossos.

lIi-iitro :Ie uma estacada extensa, e va sin,

Line a numerosa plebc em torno borda,

Entrão os principacs decada casta

llom hellzis plumas, onde a cor discorda z

noir-os, que a greuha tem com feral pasta

Do s-.iiiguc liuiiiano` que ao matar trashorda,

Os Xiuroiiirintes são ; quc em vão conjuro

tlhaiulio as Soiiibfus desde o Averno escuro.
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horronem grandes choros.com alguidares, com cordas enroladas. que.pos

tas aos pés dos desgraçadosentoão uma camiga, que as outras ajudão,cujas

letras são conforme a ceremonia; e emquanto ellas cautão,os homens tomâo

as cordas. e mettidos os laços nos pescoçosJhes dão um nó simples, junto

dos outros maiores, para que elles se não possão mais alargar, e feita de

cada ponta da corda uina roda de dobras,as inettem nos braços. As mulhe

res,quc andão sempre atraz dos prisioneiros. ás vezes lhe ajudão a carregar

as cordas, e caritão : nós somos aquellas, que fazemos estirar o pescoço ao

passaro; e depois de outras ceremonias, lhes dizem n'outro pé : se tu

ƒúras papagaímavoando nos fugiras.

A' este tempo estão os potes do vinho em carreira, pelo meio de uma

casa grande, sem repartimentos. por mais comprida que seja; a qual fica

atulhatlo de gente, e tanto que comoção a beber, fica um inferno vel-os o

ouvil-os; porque os que bailáo e raritâio. attirão com grandissimo fervor

quantos dias e noites os vinhos diirâo ; porque.como islo é a propria festa

da inatançmha no beber dos vinhos muitas particularidades 1 a cada passo

ourinão: e ‹le noite e de dia eantêitubailão. bebem,e fallão. Uns querem,

que os outros noção a sua historia ; outros fallão áquem mais alto zputros

fazem muita bulha. sem nunca se calarem. Logo que principião pela ma

nhãa a bebenenfeitão as desgraçadas victinias da sua barbaridade. por um

modo particular. a saber : depois de limpo o corpo, o rosto.e quanta pen

nugem nelle lia. uritão -no com azeite, que suppomos ser de copaigba, e

sobre elle upplicão o pó da casca de nozes esverdinhados; e 50MB ¡Slfi pin

táo os ¡irisioneiros do preto. com traços galantes. e sobre a pintura,de|tão

lhes pennas picadas de avesdesde a cabeça até os pés, que os tornâo mais

encorpados do que na realidade são, e corn as pinturas do rosto os tornão

horreudos.

 

companheiras de omcio tão nefando

Seguem de u m cabo a turma, e de outro cabo

Seis torpissinias velhas, aparando

O sangutzsem um leve menoscabo:

Tão feias são. que a face esta lutando

A imagem propriisslma do dia ;

Tinto o corpo em verniz todo amarello.

ltosto tal, que a Medusa o faz ter bello.

Tem no oollo as crueis sacerdotizas,

Por conta dos funestos sacrifícios.

I-'ios de dentes, que lhe são divisas, _

De ruais. ou menos tempo em taes ofllcitis:

Gratas ao cC-o se crém. de que indivisas

Se inculcão por Tartareos maleflcios ;

E em testemunho do niister nefanao,

Nos seus cocos com facas vem tocando.

Quem pode reoutar, que dör traspassa

A uiiseranda infausta companhia,

Vendo taes feras rodear a praça,

Que o sangue com os olhos lhe bebia 7

Ver que os dentes lhe range,por negaça,

Se nao e que os agita a fome inipia.

E disser Ia comsigo : Em poucas horas

Sou pasttzdestaa feras tragaduraa.
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No derradeiro dia dos vinhosJazcm no meio ‹lo tcrrciro uma cabana de

folhas de palmeiras, ou tantos quantos são os desgraçad os que tem de mor

rer, onde são mettidos, e bem tractados de festas, e pouca comida, para

não terem muito sangue.

Ao 5° dia pela manhãa até as 7 horas,pouco mais ou menos, as compa

nheiras deixão os desgraçados, e se retirão para suas casas mui saudosas,

dizendo algumas palavras sentimentaes por despedidamo menos Íingidas,e

então lhes tirão as peasc lhes passão as cordas dos pescoços a cintura. e

postos em pé na porta dos que os bão de matar, então vestidos apparecem

com uma capa de pennas. e dançandtndão uma volta pelo terreiro, e com

esgares estranhosmom os olhos,corpo e mãos,se chegão aos tristes.que têm

as cordas esticadas ás ilhargas; se tem algum objecto ao pé de si atirão.e se

não tem. as vezes lhes dão para este fim.porque em continente lhes sahem

os matadores, e tão ligeiros em desviar os corpos.qtie nada llies póde acer

tar. Acabado istonem os Indios,que se intitulâo padrinhosJoinão a espada

de páo enfeitado, que estava preparadane lhes passa por entre as pernas. e

depoisfiomando-a pelo meio com ambas as mãos,aponta para ‹›s desgraça

dos, eacabada esta ceremonia vira a cabeça da espada para cima.e a mette

na mão do tnatzidor.que,posto ao lado esquerdo do padecentmdescarrega

lhe o golpe ; e como 0 desgraçado sempre procura desviar-seJevão algum

tempo, até que por fim. acertando a pancada. morrem os miseros, com as

cabeças esbandalliadas.

Se o desgraçado caltio de costas morto, e não de bruço, tomão como

prenuncio. de que o matador ba de morrer.

Os desgraçados mortos, são levados 'zi uma logueirrnque para isto está

prompta, onde os pellão,e os entregâo ao rarniceiro ou magarefe, que lhes

faz um rombo abaixo do estomago, conforme o seu estylo. por onde as

crianças primeiro mettem as mãos, e pnchão as tripas, até que o magarefe,

corta por onde quer, e o que llie tica na mão é o quinhão de cada um; o

tudo o mais se reparte com os convidados, salvo alguns lugares,que se dão

 

Corrcmnlepois de crcl-o ao pasto ltorreudo;

E retaltiaiido o corpo em mil pedaços,

Vai cada um,famelico.tratzciitlo,

Qual um pé, qual a nião. qual outro os braços :

Outros da crua carne tão coinondo z

Tanto na infame gula erão devassos :

'Yates lia. que as assño nos arde-ritos Íossos,

Alguns torrando estão na chammi os ossos.

Que horror da humanidade! ver traçada

Da propria especie a carne já corrupta t

Quanto não deve a Europa abençoada

A' fé do Iterleixiptor, que liumilrle escuta 'l

Nãoera aquella infamia praticala

«tes sa gente uiiscramla, e Iiruta;

ltorua, e Cartlngo o sabe no iiortttrno

llorrircl sacziticio dc Saturno.
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aos hospedes mais honrados, que os levão bem assadospara que senão

t-orrompão, e com ellas,depois em suas terrasJazem festas,e novos vinhos,

c‹›m que se regalão. Diz o Padre Simão de \'asconcelIos,que os Indios alfir

rnão, que como é impossivel chegarem a provar tantas mil almas da carne

de um só corpo,ou mesmo de dous ou quatro, se coze muitas vezes um só

dedo da mão,ou pé,em um grande caldeirãmaté ser bem delido,e depois se

reparte o caldo, em tão pequena quantidade á cada um, que se não comeu

da carne,bebeu-lhe o caldo do corpo do seu inimigo. E quando algum dos

principaes,ou por enfermo, ou por muito distantemão póde achar-se pre

senteJá se lhe manda o seu quirihãmque de ordinario é uma mão, ou pelo

menos um dedo do defunto,pelo brasão quelhe fica de ter comido,ou bebido

o caldo de alguma parte do seu inimigo morto em terreiro (l).

CEREMONIAS QUE FAZEM OS INDIOS AOS SEUS NOVOS CAVÀLLHBOS.

- Acabando os matadores de fazer o seu triste officio, tirão-lhes as capas

de pennas, e as espadas; e se retirño para as suas cabanas, á porta das

quaes os estão esperando os padrinhos dos desgraçados, que tnatarão, e

com um arco na mão,atirão com as cordas por onde passa o matador, tão

subtilmente,que não toca em nada. o que indica ligeireza na guerra, e

então vão, por todas as cabauas,os parentes,adiante delles. nomeiando-lhes

os nomes por toda a aldea, tomão-lhes tudo o que possuem. Acabada esta

ceremonia,botão páos pelo chão, onde ficão sobre elles em pé aquelle dia,

com tanto silencio, como se fôra acommettido de spasmo, e se lhes apre

sentando as cabeças dos mortos, tirão um dos olhos.com o nervo optico

lhes untão os pulsos,e cortada a boca dos mesmos,mettem-nas no braço,

e depois se deitão em suas redes, como enfermos, e na verdade elles so

 

Os sete emtanto, que do mar com vida

Chegzirão a tocar na infame arèa.

Pasmão de ver na turba recrescida

A brutal caladura, horritla, e feia :

A cor vermelha em si, niostrão tingkla

De outra cor dilferente, que os affeia :

Pedras, e púos de embiras enliados,

Que na face, e nariz trazem furados.

1\`a boca em carne humana cnsangtieiitada

Anda o bciço inferior' todo cahido;

Porque a tem toda em roda csburacada,

E o labro de vis pedras embutido :

Os dentes (que é belleza que lhe agrada)

Um sobre outro desponta recrescido z

Nom se lhe ve nascer na barba o pello.

Chata a cara, e nariz, rijo o cabello. (Caramurú).

(1) Na Revista de 1850 do Instituto llistorico, vem á pag. 517 a gravura do chefe

Indio Quoniambebe, que copiou 'l'he\'et, em 1557, estando no liio de Janeiro, que di

zia ter comido um numero tão avultado de homens, que o proprio 'Thevet avaliou em

dez mil. Era chefe de uma cahecilliât de lntliozyque era o terror da costa entre a bahia

do ltio de Janeiro, e a de Santos.
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sentem com medo, de qae,não preenchendo todo o ceremoniaLa alma das

victiuias os venha matar.

Dahi a certos dias. riscão-lhes a pelle do corpo com o dente de ciitiii,

de varios modos, segundo a coragem ‹lo czivalloiro, e sobre as riscas deitão

carvão moido, e se conserva ainda deitado na rede sem lallar, e neni pedir

cousa alguma ; ejunto delles pöe-sc-llies iigua e farinha, e uma cuia,coiu

amendoins. para que não comão carne. e nem peixe.

Cicatrizadas as riscas da pelle, se fazeni muitos vinhos,para que os ma

tadores tirem 0 dó. e cortem os raliellos,qiie até alli os tiiilião grandes.

Deste dia em diaiite Íicão habilitados para iiiatzinserii que passem mais por

nenhuma ceremoiiia, por serem cavalleiros completos.

DOS ENTEBRAMENTOS.

São os Indios,mui sensíveis ás mortes dos seus; e logo que algum morre,

os parentes se lanção sobre elles chorando. as vezes com taiito alaridoe

precipitação, que,se ainda elle conserva resto de vida, o aiogão antes do

termo natural. Os que não podem deitar o rosto na rede. se deitão pelo

cliãii, dando grandes baqiics, que parece niilagre não acabarem corri o

finado; e destes baques,e choros, licão ás vezes tão estragados,que acon

tece morrerem.

Quando chorão dizem muitas lastimas, e manilestão suas magoas: se

é de noite que a morte se dá, levão-iia sem interrupção toda inteira em

altos gritos. Para os acompanhar nos choros e lamentações. convidão ‹›s

parentes e vizinhos; c se é principal da uldêanijuiita-se todo o povoado

para chorar, e nisto ha etiqueta de honras: sendo praguejados os que não

ch0rão,dizendo-se-lhes,que tambem não hão dc ser rhorados na niortc.

Depois Iavão o iiiorto, e pintzio-no mui galante, como praticão com os

inimigos, e depois cobrem-iio de pastas de algodão, á lhe iião apparecer

cousa alguma, pondo-se-lhes uma cuia no rosto,e sentado,o metlem den

tro de um pole. de antemão preparado, e o cobrem de maneira que_lho

não chegue terra, e dentro de uma especie de casa feita do barro. colloeão

o deposito sagradomnde todos os dias lhe levão de coiiier; e assim coiitinuão

por algum teiiipo, sempre sendo praiiteadii (1). O Jesuiia Simão de Vascon

cellos escreve,que uns enterrão os seus Íiuados em vaso de barro,que chaiiião

 

(t) Depois de enterrado o cadaveigtlcäo os parentes em continuo pranto. denoite e de dia,

que reveãão ãçabanqši uns, rwpincipqandãti otuotäos. Nãoloomeiii segaä de iqoite :fas mullieiffs,

ao soflun o ia cor o os ca - os,e o ior o a uma ua e aca a o o o ioro azem iiiui os
vinhors para tirarem o dó ; e os homens se losqiiéão, e as uiiilheres se pintão de preto. Acaba

das estas ceremonias come 'o todos em commuuica `o: as viuvas nem sem re se tornãoad t ça h

casar e não vão mais as festas os vin ios e neni se tinfiem de preto: os ouieiis esquecem

logo eis suas linadas, e procurão mulheres; 'que não pfidem viver sem elias.

Gnndavo aimrnia, que logo que morre o odio eostuniào enterral-o em uma cova assentado

sobre os pés com sua rede as costas, qiic em vida lhe servia de cairia. E logo pelos primeiros

dias çxöem-llie seus pai-entes de conier ein cima da ooi a, e tambem alguns lli`o costunião a

riietter dentro quando o enlerrão; e totalmente cuidão, que comem e doruicni na rede que

[têm tJUIIISIgtI Dil lHUblll-'l (ÉOYQ.
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Igaçabn. com sua fozicc e enxada ao pescoço, ou semelhante iiistrumcnto

deseu traballio, para que posszio na oiitrzi vida fazer suas plantas. e iiñii

niorríio de fome. Outros melhoriio a sepultura. porque os uietlein em suas

entranhas, com as ceremonias seguintes: atiráo o corpo do defunto á um

campo. acompanhados de todos cs seus ¡arentesz e r-liepados alli, tirâo-llie

as entranhas os feiticeiros. e agoureiros mais vein-raveis: e logo o vão

repartindo ein partes, para cada um. segundo o grão maior ou iuenor de

parentesco. Estas partes são torradas ao l`ogo.por certas velhas. qiie pos

suem este oflicio; etorradas ellas. cada um conie a parte que lhe conlie,

com grande sentimento; e tem elles para si.que é o signal de iiiaior aiiior.

que podem ostentar nesta vida,aos que se aiisentão para outra. a dar-lhes

sepultura em seus ventres. e encorporaLos em suas entranhas. Com uma

dillereiiça. que os corpos dos que são ¡iriin-ipzies entre elles. só os comem

oiitnis principales. e reparteni os ossos.com os demais parentes. os quaes

são guiirdados para os tempos das suas grandes festas. onde. partidos em

pequenas parcellas, como se forão confeitos. os vão cometido iiouco a pouco;

e einquanto iizio acabño de comer todos os ossosnizio ileixñii o lucto, que

consiste em uns cortar os cabellos, c em outros deixal-os crescer.

O Iucto é sempre deixado com grandes festas. e muita bebedeira. Os Tn

puyas em particular comem os tilhos, quando succedern morrerem-lhes

logo depois de nascidos; tendo para si. que é razoavel, dardhes sepultura

no mesmo berçoazm que gozárão a primeira existencia. Se o morto possuia

algum ‹›hjecto dado, a pessoa doadoura torna a toinal-o, onde quer que o

ache: ¡iorque dizem. que o doado tendo niorrido perde o direito sobre o

objecto. e só o pode possuir o doador,que foi o seu dono. Emquanto dura

o luto os selvagens pouco folgão, e pouco dançiio (t).

_______________________,__

(t) lista é a paixão favorita dos selvagens desta parte do globo. escreve o Dr. Alexandre Ro

driffiies Ferreiraui assim escreveu.na sua Historia da Aniericadlobertsoma o tenho observado

ha ires annos nos Geutios de dentro. e de fóra deste Rio.

Sendo elles por natureza uns verdadeiros quietistas. que a maior parte do seu tempo a

consoiuem em um estado de languidez, e de indolencia ; sem occupação alguma que os possa

animar, e entreter. quando cessão as guerras e as caçadas. Costão de um exercicio, que lhes

poe em acção as faculdades activas da natureza. E' verdade, que entre elles a dança. se não

deve Chamar divertimento: antese uma occupação muito seria. e importante, que se envolve

em todas as circumstaniaias da sua vida ublica. e particular, e de que depende o principio

e o tlm de todas as suas deliberações. . e e necessario entenderem-se entre si duas aldeas.

dflflçfillfiü. é que se apresentão os embaixadores. e entregâo o emblema da paz. Se se declara

a guerra ao inimigo. por outra dança é que de parte a parte so principia a exprimiroseu

resentimento. e a vingança que se iiiedita. Então esta dança, e uma verdadeira scena, em

que se representa a cam anhz: dos Gentios. Parece. que se está vendo a_ sahtda do exercito.

sua marcha pelo paiz o inimigo: as iirecauçües vom que acanipa: a ardileza com que se vão

ernboscando alfluns destacamcntos : o modo de sorpreliizniier o inimigo: o tumulto, e a fero

cidade do combate: e o trinniplio da victoria. Os actoresgiie flguräo na acena. correm a occu

par os seus postos com tanto calor, e entliusiasinii, coiii tantos gestos, e vi =agens, e com as

vozes tão promptas. e apropriadas. á rapidez, e a celeridade das suas evoluções. que aos

EurQpêuS, que presenriào o baile. custa hein a crereni que aquella é uma mera scena de

ensaio,_e nao uni coinbúte real. Se se trai-.ta de consultar os Oraculos. para se lhe revelar o

mysterio. queiudica alguma fome geral. alguma iiiunflação repentina. flltlutltfl N26 de Palm,

ou de formigas, que lhes deverão as raças ; alaum canto das aves. ou grito i os aniinaes do

SW HãOHFO: o page. oii o feiticeiro. dispõe adan a, e ‹tella,e das rlitTcrentcs cousazzque pod!

em nome do Orõrulo. (que sem re são as que ele descia para si) faz d' *idera revelação

do mysteriii. Se adocce algum elles. como os seus pau-s attriliiieiu a o lm das enfermida

des, a influencias sobrenaturaes, elles mesmos preàcrevem certas cereexziniaè iiiysteriosas
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DAS NAÇÕES DE INDIOS EM PARTICULAR.

Ni-lle vereis nações desconhecidas,

Que em meio dos sertfes a fé não (toma ;

I-J que poderão ser-vos convertidas .

.Maior luiperio, que houve ein Grecia, ou Roma :

Geutrs vereis, e terras escondidas,

finili-,se nm ralo da ierdzrle assuma.

Amansaiido-as, tereis na iurba immensa

Outro reino maior que a Europa extensa.

Devora-se a infeliz niisera gente,

E sempre reduzida a menos terra,

Virá to‹la a extinguir-se iufelizineiile g

Sendo em campo menor maior a guerra.

Olliaivšenlior, coiii rcflexão clemenle

Para tantos moriaes, que a hrenha encerra;

E que, livrando desse abysmo fundo,

Vircis a ser moiiarclia do outro mundo. (Caramurã).

O vastissimo Imperio do Brasil, fecundo em todas as suas producções;

coberto de uma vegetação corpolenla o luxnriosâne seirmre verde: regado pe

los maiores rios do mundociijosmatos produzem,na phraselt) de um sabio

Brasileirmimmensos frnctos silvestresmoiii os quaes se nutre a immeiisa cziça

grossa e vocatii, que vaga por todos aquelles sertões, e variedade inuume

ravel de peixes, que se criíio nos rios, lagos. e mares, que bordão o seu

delicioso terreno: onde o Indio. aqoelle homem selvagem, sem agricultura.

nem industria, debaixo de um clima agradavel, e que o não incommoda:

soberbo e allivo, com a força e robustez do seu braço. sem mais vestidos

que aqueile, que lhe deu a iiatureza: vive e dorme descançado, sem jámais

se lembrar, donde lhe ha de vir o sustento para o outro dia. 0 arco, e a

frecha é todaa sua riqueza; é toda a sua industria. Assim vivem iiiilhares

 

em que fazem consistir o remedio do enfermo. Neste sentido a dança é um dos mais ettlcazes

medicamentos, que lho receitão semelhantes medicos; e se o doente não pode supportar a

fadi? do exercicio, o seu medico a supporta por elle. Emtim se elles querem applatrar a colera

dos eoses (que nunca estão bom com os Gentios, quando elles estão mal com os seus pagés,

ou quando se descuidào do seu sustento, e regalol; se pretendem celebrar algum dos seus

beneflcms, ou testemunhara sua alegria, pelo iiasciniento de algum ñllio, de allšum parente,

de algum amigo; ou a .sua tristeza. e enojomela morte de algum dolles: se trac ode festejar

algum casamento, ou mesmo a declaração do nzenstroo em suas Iilhas, pela primeiro vez que

são assistidas: se celcbrão alguma grande caçada. ou pescaria. alguma colheita de fructos, da

sua estimação, para os seus vinhos e bebidas z elles tem danças, e farças proprias, para si

guiflcareni os dilferentes motivos da sua alegria ou tristeza. Se a caçada,por exemplo, foi bem

succedida, conforme é a especie do aiitnial. que elles caçarão assim e a inascara, que fazem

para o baile. O festejmpor causa de uma boa caçada depor os, se faz com uma mascara que

representa a cabeça de uni porco: o da pescaria de um peixe boi, com outra mascara que o

representa. Veja-se a este respeito a Memoria de 31 de Agosto de 1787. Uma dança ha tão

barbara. que toda a ceremonia consiste em flageiiàrem uns aos outros com azorragues, ou de

corda de pita. ou de couro de peixe boi; os quaes tem appenso na extremidade, al-:uin .solido

que lira, como osso, ou pedra; tiagellandti-se com elle, até ficarem esvaidos em sangue: se

gundo e_u 1a expli uei em outra Memoria de t3 de Fevereiro de 1786, aonde fiz menção do

mo dos instrumen s, e da festa chamada do Paricá.

ll) D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Cont nlio, bispo dr Pernambuco, eleito

de Bagunça e Miranda, e depois bispo de Eiras-Ensaio Ecmwniico.
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e milhares de homens, sem trabalharem para comer, que parece nascerão

si para gozar. A terra da promissão, regada do mel e do leite, se v6 retratr

tada no Brasil. '

Para darmos circumstanciadamente ideas dos selvagens do Brasil.. men

cionaretnos as suas ttações corn mais ou menos clareza, cottfurme-podetttos

obter pelas noticias e documentos que possuimos (t).

Ababás. lntlios er rantes, e habitadores da serra dos Pareeis,na província.

de Matto Grosso.

Abacaliares. Erão habitantes das ilhas do Rio de S. Francisco; em

consequencia do augmento da população Européa, elles se passarão para

a terra lirme.

 

(1) O Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira diz, que os Indios, ou são descendentes

dos Gentios já apontados. os quaes forão praticados. descidos, e aldeados pelos

brancos, ou são ainda Uentios modernatnente ttcscidos para as povoações. Porém nel

las não ha Itidios tão sómente dcscidos dos sertões do Pará: porqtte os das nações.

Yurnpixttna. Passe, e oturos, são de outros rios,e sertões diversos. Todos forão decla

radome cottfirmndos livres pela lei do tl de Junho de. t755,que recordotupara terem a

sua inteira,c fiel observnncia, as tres bullas dos attmmos Potttifices Alexandre VI,

Pattlo Ill, c Benedicto Xwge não metros do que as oito leis (t) publicadas sobre esta

materia, pelos Senhores reis prcdecessores dc Sue tllagcstatle, das quai-s liz expressa

mcnçtiti. na thrticittação lt* da prltnrira parte, havendo Sun Magestade por bem. de na

dita lei de 6 de Junho, restituir aos Indios do Grão-Para, e Maranhão, a liberdade das

suas pessoas, bens e comtucrcio, pela forma que nella se declarou - que. para que

nem os moradores brancos, e outros, deixassem de achar quem lhes lizesse as suas

obras, e lhes cultivasse as suas terras ; nem os nicstnos Indios deixassem de perceber

as cottvenlcncias. que, de se applicarem ás referidas obras, c serviços, lhes poderião

resultar. Em interesse reclproco de uns e outros , estabvlccesse o governador e capitãoy

general do estado, em junta dos ministros letrados da capital, e de accordo com o

governador, e tninistros da cidade de S. Luiz do àlaranhão, e das duas respectivas

camaras, os jornaes competentes, para se cllcs alimentarcm, e vestirem. segundo as

suas tlillerentcs profissões; confortnando-scflttanto Fosse possiveLcotn o que a este res

peito se praticava no reino de PortugttLe nos outros da Europa. De forma que os

referidos jornaes, sertão pagos por férias nos sabbados de cada semana; cobrando-ser

assim nas quantias em que ttouvessetn sido tractados, ou em panno. on em ferramenta,

ou em dinheiro, como melhor par-acesse aos que o ganhassent. Procedendo-se por

elles verbal, e exccutivatnettte, pelo thror do alvará de 12 de Novembro de 17117; ~ t:

observando-se as ditas taxas, sem embargo do dito alvará, e do cap. [t8 do antigo regi

mento, e dos outros alvarás de 29 de Setembro de ¡6/48, ede lide Julho de i656, ce

de todas as mais disposições, e taxas até então estabelecidas.

Em outro S da citada lei de. 6 de Juulto, declarou - que flcarão oslndios incorpofl- -

dos cout os mais vassalltis. sem distiuccâti. ou t-xct-pcãti alguma, para gonarem de todas -z

as honras, pritilegios, e liberdadt-,sntue gozão osotttros.

Tambem em outro § cottlirmou a disposição do § [t0 do alvará do l' de Abril

de 1680, no qual. se havia ordenado que-depois do descidos, fossem 'ôenltores das

suas fazendas, corno o erão tto sertão. sem lhes poderem ser tomadas ; nem pagarião

foro, ou tributo algum das ditas tcrrassziitda que estivessem dadas emsesntarias a pezi

soas particulares.

No outro alvará de 7 de Junho de 1755,ordrnou-qtte os Indios existentes nas aldéas,

que passassem a ser villas. fossem governados no temporal pelos settsjttiaesortlinarios,

vereadores, e tnais ofliciaes de justiça, sem que,` para scrvirentestes cargos, tivessem .

impedimento algum tie Iiaixcza.

(tl De 1570. de 1537. (M1595. de l009.de t0 de Setembro de titt, de t0 de Novembro de 1647,.

de 9de Abril de tôãí» 6 ¡10 t' de Abril de 1680.



-ãrè

Abarirris.` Indios habitadores da provincia da Balria.

Aconans. Descendizio dos Tupinambás, e lrabitavão as margens do lago

compridmproximo ao Rio de S. Francisco. Forão aldeados pelos Jesuítas,

no lugar denominado Coilegio, na província das Alagoas, com os Coriris, e

Corapotis. _

Acroás. São valorosos, e habitantes das margens do Rio CorreuteJri

butario do Paranahiba: na província de Goyaz. l). Marcos de Noronhmtendo

corrlrecimento do caracter destes aborigenes, fez no arnro .de 1750 alliança

com cllesmhegando a aldêal-os, passando a serem governados pelos .iesui

tas: e ao depois que estes Padres se extinguirão. a alcléa que se denominava

‹Io Duro teve nova fórma de governo,e elles que não quizerão supportal-o,

íugirão para os matos, passando depois a desinquietar os habitantes desses

lugares,qtre só socegárão quando uma nova alliança se lhes propoz. Muitos

.___n__"__,_____ '

No § 10 do accusado ‹lirectorlo, declarou que-era injustiça, c escandalosa a intro

ducção de' lhes chamarem negros. querendo-sc talvez com a infamia, e vileza deste

nomtzpersuadir-llres, que a natureza os tinha destinado para escravos dos brancos, 0

que julgava indecoroso ás suas reaes leis, pelas quaes tinlra sido servido rrobital-os, e

declaral-os por exemplos de toda qualquer' infamia.

Outras muitas lcismlem destas, qtre são as fundamentaes da nova forma do estado,

se rxpcdirão pelo ternpo adiante; não menos que outros muitos alvarás, decretos,

avisos, provisõesfi ordens de Sua Magestadc, ás quaes se forão juntando as que em

todos os tempos expedirãtr os governadores, e capitães gencraes do estado, e se aclrão

comprclrendidas nos bandos, editaes, portarias. cartas,circttlares, e particulares, que

cada um dellvs fez publicar, e observar durante o tempo do seu governo. O bando

de 30 de Maio dc 1773 acabou dc fazer dar inteira execução ao disposto na let' de 6

de Junho, a respeito dos salarios dos indios; porque,seudo presente a S. Ex. a des

ordem com que,em ambas as Capitanias deste estado, se estava praticando a satisfação

dos referidos salarios ; e vendo-se obrigado a estabelecer a preços certos os ditferentes

jornaes que vencessem, segundo os mais, ou menos pesados serviços em que se empre

gasseni; proporcionando os interesses dos moradores brancos, com os dos Indios,

ordenou, que-cmqrranto Sun .Hagestatlc não ordenasse o contrario, se regulassenr os

joruars desde o primeiro de Julho do dito anuo de 73 em diante, na maneira seguinte:

a 1.° One os indios, emprcgrdos em serviços pesados, como o de roças, engenhos,

córtc dc madeiras, transportes das mesmas, e de pedras, ou em navegaçoesdgualmente

pesadas, vcncessem a 102200 rs. por mez,

a 2.' Que pelo mesmo preço se regulasscrn os pagamentos dos lndiosxmpregadol no

Mgocio do sertão, sem embargo do diverso costume que até então se praticava.

a 3.° Que os outros lndiosfimpregados em serviços domesticos, cm pescadores,

caçadores, e cm outros quaesqtter exercicios leres, vencessem a 800 rs. por mez.

a lp' Que as ludias, que se empregassem nos mesmos serviços pesados dc roças,

fazer farinhas, e em amas deleite, vcrrcessem tambem a 800 rs. por mez.

« 5.° Que as outras lndlas, empregadas em serviços domesticose leves, vcncessem

a 600 rs. por nrez.

v ö.” Que os Indios rapazegaté á idade de treze annos, vencessem na mesma forma

It 600 rs. por rnoz.

s 7.° Que as lnzlias raparigas, até á idade de doze annos, vencessem a M0 rs. por

Inez. F. que corn os Indios e lndlas, que estivessem dados ti soldada pelo juizo dos

orplrãus, se observassea mesma regulação; bem visto que todos os referidos ordenados

s» derr-rião satisfazer' além do ordinaria, e preciso sustento. Que, porém,os indios

atrtilices, se reputasserrr nos pagamentos dos .seus jornaes, pelo que se praticasse com

outros quaesqtrrr artiliccs brancos, cm conformidade de seus merecimentos. n
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destes Indios não se quizerão reduzir, c vivem no interior dos matos; e

margens dos rios. _

Aguiguros. Habitat/ão as costas marítimas, entre a Bahia de Todos os

Santos, e Pernambuco. '

Áimbirés ou Aimborés. Suppõem-se que estes Indios são descendentes

dos Tapuyas, e habitão nas serras,que ficão entre a Bahia, Espirito Santo

e Rio de Janeiro.

Aymorés. Indios ferozes. aritropophagos, descendentes dos Tapuyas. e

habitadores entre a Bahia, Espirito Santo, e particularmente nas proximi

dades do Rio Doce, são (como assevera Simão de Vasconcellos, na chronica

da companhia),os mais brutaes,e deshumanos de todo o Brasil; por occa

sião de guerras entre elles, refugiárão-se alguns bandos ao interior do sertão

e lugares fragosos, e convivião separados, com o rodar do tem po,seus filhos

e netos perderão até a propria lingua, e creárão outra, desconhecida

de todas as nações, mui feia, guttural, e arrancada do peito.

São rohustos e agigantados, e mui forçosoa: não tem cabellos em parte

alguma do corpo, á excepção da cabeça, porque os arrancão.

Uszio de arcos mui grandes, e tão destros frecheiros. que nem uma mosca

lhes escapa,bem como são ligeirissimos corredores. Aridão pelos matos, e

campos de todo nús,quer homens,e quer mulheres. Não tem habitações. e

nem aldeias.e dormetn no chão, muitas vezes só forrado de folhas. Quando

chove,apanhão-n`a cm pé,debaixo das arvores. Não plantzio,e nem semeião,

e se alimentão de fructos silvestres e da caça; e esta a comem crua, ou,

quando muito, mal assada.

Quer homens.e quer mulhcres,andõo tosqueados,e as suas navalhas são

feitas de bamhús ou tabocas. tão rijzis e proprias. que parecem fabricndflã

de aço.

Os .seus ataques são sempre feitos á traição. Os continnados accommeb

timentos destes Indios aos moradores dos Ilhéos` dando motivos á graves

queixas, que chegarão á Bahia; Mem de Sá, de accordo com o Jesuita

Nobrega, foi em pessoa acudir ás insolencias dos Aymorés; e depois de so

entranhar pelos matos, em procura delles, conseguio batel-os, e destruil-os

quasi completamente com a força que levou.

_ Amadús. Residem nas margens do rio Araguaia. e não muito distante

da llha do Bananal. Dizem que estes Indios já estão misturados.

Antazonas. Nação composta unicamente de mulheres. habitantes de

montanhas escabrosas, e particularmente do Yacamiabo. Dizem que esta

tribu de mulheres guerreiras, e varonis, se mantinhão sem soccorro de

homem, por serem mui Iaboriosas agricultoras e providentes em agencia

rem os meios de subsistencime mais precisões da vida. lãrão ellas que mar

carão as occasi-ões em que deviâo receber visitas de homens,e estes erão os

guacaraes.

Na occasião por ellas designadas apresentarão-se os homens com as ar

mas nas mãos, e quando se certiíicavãti que elles vinhão em caracter pacifi

vo. iao recebel-os. e os levavão cada uma com a sua maca, e a fazião armar

em sua cabana, e depois gostosametite se entregavão ao Indio guacaraes.
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Pastrlrlos alguns dias os hospedes se retiravão para o seu paiz,á virem todos

os annos, que erão chamados, e na mesma época repetiram a mesma

visitou' .

As fil as levavão o mesmo caminho das mãis. a todos os respeitos, sem

que se -saiba o fim que davão aos filhos varões. Conta-se que erão entregues

aos paiszoutros dizem que as Amazonas os malavão,o que não cremos, por

se não conformar este acto com a razão, e nem c‹›m os sentimentos tão ex

tremos do coração materno, nem a permanencia da especie, entre essas

mulheres varonis (2).

Amacaxis. Esta nação de Indios, muito inimiga dos Tupinaques, habi

tavão o interior das terras da provincia de S.PauIo.e nas circumvizinhanças

habitavão os Nancas, Apuys, Panoguiris. Anonivis, Guaracativis, e final

mente dizem se contava não menos de 76 tribus de Tapuyas, de que a

maior parte não fallzvão a mesma lingua: erão ferozes e indomitos, e entre

si mantinhão continua guerra com todas as mais tribus, á excepção de

 

(t) Mathias Ayres Ramos da Silva de Eça. autor de um livro sobre a vaidade liti

mana. fallando das Amazonas antigas. á pag. 37Ir.diz z-Strabão nega que as Amazonas

fosse uma nação, que existisse nunca: Palepliato é do un-smo parecer; Ariano tem por

muito duvidoso tudo quanto se escrever: das Amazonas. Outros tomão por Amazonas

uns exercitos de ltotm-iis, rommandados por mulheres, e disto ha muitos exemplos na

historia antiga. Os Mulas, e os Sabinos obedccião á rainhas: Semiramis dominava os

ltssyrios, Tomyres os Scytas; Cleopatra aos Egypcios; Baudicea aos lnglezes; Zenobla

los Palmyrenios.

Appião crê,que as Amazonas não era uma nação particular, mas que assim se cha

mavão todas as mulheres de qualquer nação que fossem, e tivessem por costume o ir

á guerra. Outros pretenderão que as Amazonas não erão outra cousa mais do que rins

povos barbaros, vestidos de roupas longas,e que tinhão na cabeça ornatos de mulher.

Diodoro de Sirilla diz` que ilerctiles. filho de Alcmene. a quetn Enrysteo pedira llie

trouxesse o tallm de llyppollta, rainha das Amazonas, elle com effeito os eombatéra

junto ás margens do Thermodott. e destruira aquelle nação guerreira ; porém os suc

cessos mais famosos da ltistoria das Aniazonas,são menos antigos que o Hercules grego,

filho de Alcmene.

(2) A narração relativa As Amazonas do Brasil e devida ao Jesulta Christoval de

Acuna (Cliristovão da Cunha), autor de grande sisudez e gravidadtzqtie navegou o rio

das Amazonas. conhecido pelos aborigines pelo nome de Cunuríge ao depois pelo das

mtftliercs viragas.

Orelhano muito se conforma com a narraçio de Cliristovão da Cunha.e Figueira com

muita confiança abona a ambos estes escriptoies. Depois. na era de i7l|3,certo acade

mico. que nos não referem o nome., que viajou sobre o Amazonas. por ell`eito de suas

indagações. attesta ser verdade a existencia das mencionadas mitllieres. Eis-aqui as

textuas palavras do padre Christoral de Acuna. no seu Auevo descubrímíenlo de!

gran lho de ta: Amazonas, impresso em llladrld, no anno de lõâl, pag. 36 (verso)

u. 71, pag. 37, n. 37, (verso).

Con el dicho tanibien destos Tupinambás. confirmamos las largas nocias que por

todo este rio tratamos de las afamadas ztntazotias, de quienes el tomo el nombre. desde

aus primeros principios, no lo conociendo por otro iiingttno, sino por este, todos los

cosmograiios, que del ltasta oy ha tratado. Y fuera cosa de. admiracion, que sin muy

graves fundamentos. iiuviera tisurpado el nombre de rio de las Amazonas, pudiendole

qualquiera dar en rosto, de que por el se queria hazt-r famoso, con no mas razon que

de vetstir-se tie lo ageno. No me lo persuado yo de sn noblcza; ni es creible. que te

niendo este grau rio tantas grandezas dc que echar n tuto, solo qui siesse gloriar-sc del
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nm pequeno numero que habitavão nas margens do Rio de S. Francisco;

vizinhos então das colonias porluguezas. ’

Amaniuz. Indios das margens do Rio lilojú, na provincia do Para’, des

cendentes dos Tupinambás.

Ambuá. Indios do Pará,e habitantes do Rio do Amazonas, domestioadoi

e transferidos em i753, pelo missionario José de Santa Thereza Ribeiro,

para a villa de Nogueira, nas margens do Rio Tetié.

Amíxocorós. Indios do interior da provincia de S. Paulo. Nada sabemos

sobre os seus usos e costumes

Anaques. Tribu de lndios, descendentes d‹›s Guaymures.

Anaguiguis. Forão estes Indios famosos cavalleiros.

Anhelintes. Indios hubitadores de subterrâneos.

Anonivis. indios ferozes, indomitos, e habitadores do interior da pro

vincia de S. Paulo.

Apetupás. Indios mui pequenos e robustos.

Apiacaz. Selvagens habitadores das margens do Rio Juruena, na

provincia de hlaim-Grosso. São estes lndios induslriosos, e mui trataveis.

Prestão-se elles ao fornecimento de. viveres,e mesmo de conductores ans

commerciantes,que andão da villa do Diamantino para a provincia do

Pará.

Apinagés ou Apinagués. Esta nação de Indios, que ás vezes andão

em guerra com os povoadores, residem em varias aldeas proximas á ca

choeira de Santo Antonio do Rio Araguaia. Erão antigamente bravios e

ferozes,e percorrião as terras,entre os Rios Tocantins e Araguaia, na pro

vincia de Goyaz. São altos. de cabellos corridos e compridos, e de genio

hellicoso. Refere o autor do Diccionario Historico, que um governador

 

titulo que no Ie competia. Baxeza ordinaria, de quien no raliendo por sus braços al

cançar la honra qtte dessea, Ia procura mcdigar del vezino. i.os fundamentos que ay

para assegurar provincia de Amazonas en este rio, son tantos, c lan fuertes. que seria

faltar a la fce humana, el no darles credito. Y no trato delas graves informaciones, que

por orden de Ia Iteal Audiencia de Quito, se Iiizieron con los naturales que le habitaron

muchos anos, de lodo Io que en sus river-as contenta; en que una de las principales

cosas que se assegnraian, era el estar poblado de una provincia de mugeres guerreras,

que sustentautlose solas sin varones. con quit-nes, no mas de a ciertos tiempos ienian

coliahitacion, vinian en sus pueblos, cultivando sus tierras.y alcançando con el trabajo

de sus manos, todo lo necessario para su sustento. Tampoco hago mc-ncion de las que

por el nuevo reyuo de. Granada, en la ciudad de I'asto,se itizieron con algunos indios,

'y en particular con una India, que dixo aver ella misma estado eu sus tierramdoude

estas mugeres estan pobladas}; cominiendo en todo con lo qtte ia se sabía por los pri

meros dichos. Solo echo mano de lo que ul con mis oidos, y con cuydado averiguèflesde

que pusimos los pies en este este rio. En que no ay generalmente cosa mas commun,

y que nadie la ignora. que dezir, habitan eu el estas mugeres, dando senas tan parti

ctrlares. que couviniendu dodos eu unas mesmas; no es creíble se pndiesse una mentira

aver eutablado en tantas lenguas, y en tantas naciones; con tantas colores dc verdad,

Pero donde mas luz tu vimos del sitio donde viven estas mugeres, de sus costumbres.

de los indios que las comunican, dc los caminos por donde se entra a sus tierras, y de

los uaturales que los pueblan (que es la que aqui dare) fue en la ultima aldea donde da

fin Ia provincia de los Tupinambàs.
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do Para, 'oonseguio domestieal-os; porém outro, não se lhe dando com os

Indios. foi rota a paz que havia; eritrárao em guerras, e por fim,nada con

seguindo. os Indios deixarão essas terras, para as margens desertas do Ara

guaia, onde permanecem. Dizem que estes Indios não só viajão por-terra,

como pelos rios. em canoas. que fazem de um só páo. Andão uús, e vivem

da caça, pesca, e dos fructos silvestres que as arvores produzem. Em suas

aldeas são governados por um só chefe. Estes homens, de um caracter

brando, e habeis navegadores dos rios, que de serviços nao prestarião á

marinha de guerra e á pesca, se fossem corivenientemeiite chamados pelo

poder do christianismo ao gremio da sociedade brasileira! O governo at

tenda para as necessidades do paiz, e se lembre que, como estes. milhares

de homens vagueião pelo continente brasileiro, entregues ao imperio da

natureza, e que, domesticados. serão realmente uteis a si, e a todos.

Appíacáz. Habitão as margens do Rio Arinos. na província de Matto

Grosso; vivem da pesca, da caça.e servem-se de machados feitos de pedras

para a construcção das suas casas. e do fojo para cavarem as canoas em

que navegão, e de que são bons conductores.

Apuyares. Indios errantes. e ferozes, descendentes dos Tabayares o

Tapuyas, cujas armas erão páos com pontas agudas. em fórma de dardos.

Apuys. lndios ferozes, e hahitadores do interior da provincia de S.

Paulo.

Aquihiros. Estes Indios são.como os Apetipás, de estatura mui pequena.

Aracuitas. Indios habitadores de cavernas, e lugares subterraneos.

Áráes. Habitão as vizinhanças do Rio das Mortes, aftluencia do Ara

guaia, na província de Goyaz.

Arabic. Habitavãojuiito ao paiz das Amazonas.

Aramarizes. Nação de lndios. habitadores do interior da província da

Bahia. Erão esses caboclos revoluciouarios, e mui ladrões.

Aramitas. Indios habitadores da costa maritima da Bahia de Todos os

Santos.

Ararás. Iiidiosdiabitantes entreo Rio Madeira e o Tapajósmas províncias

de Matto Grosso e Pará. São estes In‹lios os que melhor zirranjãfi os enfei

tes de pennas, e nisto primão. Furão as alas do nariz. onde inettem pennas

de cores variadas, e pintão de preto a região externa da boca. Andào nús,

oom seus arcos e frcchas, e com uma especie de sarabatana.

Aricunane. lndios. habitantes das margens do Rio .Nladeirme de seus

aflluentes. São valorosos,e de genio brando, e por isso susceptiveis de facil

domesticidade.

Arinos. Habitadores das margens do Rio Àrinos, na província de lliatto

Grosso. Dizem que estes Indios desapparecêrati.

Aroaqui. Indios,habitadores da margem esquerda do Rio Negro, entre o

Jaguaripiri, e o Anavilliauá, e seus affluentes.

Aluráras. Indios ferozes, que lialiitâivão a pouca distancia de Porto

Seguro.

Aucapuras. Vivião na comarca do Piauliy, e mais para as batidas do

Maranhão.
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Áugararis. Indios residentesmm pouco afristailirs dn costa, entre' Porto

Seguro e o Espirito Saulo.

zlrailagnrzrs. Estes Indios erão por natureza porcos, e buscarão viver

em lugares lodosos: dorrnião no chão, e eân esterqueiras, com que sa rega

lavrio e nutriño.

ztxús. Indios ferozes e antropophagos.

Baca/iiris. lndios.habitad-›res das ruargens do Rio das Morlesma pro

víncia de Matto Grosso. Suppõe-se serem estes tudos descendentes dos

Parecis, pelo seu garbme eleganeia do corpo. `

IIaccurí. llabitão nas origens do lilo Arinos. na província da Matte

Grosso. Audaocoruplietaiiiente nús,e vivem da caça eda pesra.

lhmibu. ludios paeificose habitantes das niargeris do Rio lxiif-.na Guyan

na llrasileira. Hoje esteio reunidos corri os que residem nas ¡iovoazües das

margens do ltio Negro.

Barbados. listes ludios valorosos são oriuu-.los das prosiinidades do

Paraguay. (Jhaznäo-se barbudo.: pelas longas barbas que possuem. e pelo

que se distinguião dos demais Indios. Consta que os Paulistasmtttratido nos

sertões ‹la parte do Norte de Malto Grosso. pela primeira vez,os encontrarão,

e os denominárâio assim, bem como ao ltio,ern cujas margens elles estavão.

Iiaré. Indios valorosos e paciticos, luibitantes do alto Rio Negroaant

varias aldeas, que se eonverterão em villasdogt» que forão civilisados.

Barurúrús. Indios bravios da margem esquerda do Amazonas, e ao

Oriente do llio Negro, e na parte superior do Rio Barurürú, ou Urubu.

Suas armas raio são como as dos ninis lndios,porque os seus mauhados szio

leitos de pedras, e as pontas das suas freohas seio de espinhas de peixe.

Para se resguardarern dos inirnigos,e das inundagñes do rio,formão as suas

casas no ‹-imo das arvores,on‹le desrançñoedorrnem.

Bororós. Nação poderosa, das nascentes do Araguaia. ao Sul de Cuiabá.

Inimigos, estes Indios dos Caiapós, oocupavão um extenso territorio. O

autor do Diccionario Historico diz, que estes Indios forão submettidos

no meiado do seculo XVII pelo Paulista Antonio Pires de Camposque for

mou para elles as aldêas de Santa Anna. de Lanhosa, o de Pedras.ao Sal

da província de Goyaz,para servir-se delles contra os Caiapós. que rouba

vão,e assassinavão os passageiros. e deitavão fogo nos estabelecimentos

que existiño nas provincias de Matto Grosso e Goyaz. Uma das grandes tri

bus dos Bororós, teve por rabo um mam-.ebo Paulistaa-harriado tambem

Antonio Pires de Campos, o quaLterido sido ferido de urna Írechada n'um

combate com os Caiapós. foi tractado pelos da de sua tribo. que nàoo po

‹len‹lo curar. o coriduzirão á uma aldéa ele Minas Geraes.0ntle morreu,

corri grande sentimento dos Indios, que o chórárão como se fôra um pai,

o qne,dizern.contribuira grandemente á sua civilisâição. `

Botocudos on Boticuflos. Indios, haliitadores das vizinhanças de Minas

Geraes, nas cordilheiras. omâtuiâulas pelos Aymorés. de quem descendem.

São bem feitos e bem ronstituidos, e tem o beiço inferior, e os lobulos das

orelhas furados, e onde engastão urnas rodellas de tuadeirznque os tornão

borreutlos. Accrcsee demais a este enfeite cireilltarezri oz' cabal' `s da cabeça

às
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semeihaute ao que fazem os Frades. São os Botocrrdos valentes e guerrei

ros. e dadosa ladroeirris, como são quasi todos os selvagens.

Bugres. Indios barbaros. liabitadores no extenso territorio. que fica

-etttfe 05 RÍOS 'l`¡0té. UI'ttt-ftttty. e a cordilheira que atravessa a província de

S. Paulo. O autor do Diccionario Historico conta,quc os Patilistasmntiga

:rnettte sendo incominodados por elles,os cflmbalião, e os veudião como

escravos. Alguns das suas tribus furão o labio iriferioncomo os Botocudos;

outros se distinguem pelos i-abellos, que cortão á feição de coroa. Suas

-r-risas são construídas de estacadas, cobertas.e forradas de palhas de pal

'zneiram que chainão litiaricanga; tendo as portas mui I›aixas.e collocadas

.nos extremos. Cada fantilia acenle o seu fogo, debaixo do mesmo tecto; e

zdormetn á roda do fogo, em esteiras,com os pés voltados para elle.

Vivem da caça e da pesca. e cultivão abobora.feijáiuamcndoins e milhos.

Bzuucari. Habitantes da província do Rio Grande de S. Pedro. e nas

margens dos Rios Pardo e Butucarahy. e onde ainda existemJormatído a

povoação de Nossa Senhora dos Anjos.

(Íahaíbús. Indios das margens do Rio Arínos,em lllatto Grosso.

(Johan. Indios da província de Matto Grosso. e habitão entre os Rios

Miarnaía. Išsi-opil e Igatiini. Os Guaycurús são seus inimigos, e por

-isso eutrauhtio-se pelas matas a fim de se subtrahírem aos seus en

‹'0ntr0S.

Suas armas são arcos e frechas, e usão como vestimenta de uma especie

de sacco furado nos lugares que correspondem á cabeça e braços. Furão

o beiço inferior. e dentro do buraco engasttío um pedaço de resina trans

parente. Dizem que estes Indios cultivão o algodao para seus usos, e plan

tão amendoins. t) seu alimento Ysão fructos e raizes silvestres, e o que

'podem obter da caça dos animaes.

Ca/wtés. Indios criteis e desliumanoshabitantes das margens do Rio de

S. Francisco .e parte da costa maritimtuaté as proximidades de Pernambuco,

sendo inimigos mortaes dos seus vizinhos. O Jcsuíta Simão de Vasconcel

los (na tlhronica da Companhia).e Fr. Agostinho de Santa Maria (no tom. 9"

liv. t”. do Sanctuario Mariano) dizem que,no anno de 1553, os Cahetés

matárão e comer-ão o primeiro Bispo do BrasiLD. Pedro Fernandes Sardi

nha.e seus compauhcirospor occasiãodo naufragio que padecerão nos bai

xos de I). Rodrigo, em Coritripe, na província das Alagoas, navegando

elles da Bahia para Lisboa.

Caicazes. Habitantes das margens do Amazonas.

(Iairiris. Estes lndios,segundo refere o autor do Diccionario Geogra

phíco. vivíão em toda a serra,ou cordilheira da Borborêma,quando se fez

o descobrimento do Brasil. Chamão hoje os Cairiris ,velhos, e Cai

riris novos, segundo o lugar que habitão, e o tempo em que forão conhe

cidos. Os Cairiris velhos vivião nas serras.que reunem a província da Pa

rahyba com a de Pernambuco, o a aldea delles, conhecida com nome do

Cairiri. tomou o titulo de Villa do Pillar. Outros Indios da mesma nação,

ao forão successivarricnte descobrindo, á proporção que os Portuguezes se

íorão eutrarihaitdo nesta cordilheira. Os que forão achados na província de
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Pernamliuco. conservárzio o simples nome de Cairiris, e os dafiprovíncia

do tlearri receberão ode Cairiris ilovos. São estos Indios. contiuúrio mesz

mo autor. em geral feios, rôlhos,e refeitos ‹le corpo. com cahellosriegros

e bastos. Vivem da cagzco dos fructos das arvores, especialmente dediver

sas especies de cocos Os mais civilisados semeiiio milho, e plantão algodão..

Cairigds. llabitailores do Itio Grando do Sul, e parte da coinan-:r

de S. Paulo. D'entre os Indios, são os Carigés os mais traietaveis e bn.

manos.

Laiiíares. Estes Indios são completamente selvagenge habitadores do'

cavernas e subterrâneos.

(Iamararé. Indios. liahitailores das margens do Rio Camararé. na pm

vincia do Para, tributario do Madeira, fi leguas abaixo da cachoeira de

Santo Antonio.

Cambéba ou OmyurLNação de Indiosdrahitadnres das margens do Ama

zonas. Têm as cabeças chatas, em fórma de mytra; e istofazcm coinpri‹

mindo o craneo, à lhe darem essa forma.

Campechos. Antropophagos.

Canacatcyé. Indios pertencentes á viação .\Iacamecran. e hahitadores das

florestas do Rio Tocantins, vizinhos a villa de S. Pedro dítlcantara, nar

província de Goyaz.

Canarins. Vivem estes Indio; nas inontairhns situadas ao Orcidente da

cordilheira dos Aymorés. na província da Bahia, para as lmndas da Villa

Viçosa e Caravellas. São elles descendentes dos amigos Ayinorés, e seus

costumes não tem ainda inelhofailo, porque se não tem empregado todos

os meios possiveis para os civilisar.

Canaria. Indios. lrabitantes além das margens do Rio Negro.

Cancaiarcs e Canucuiareõ. Habilavão a costa maritima da Bahia do

Todos os Santos : as mulheres destes Indios tinhãi) os peitos tão grandes e

oaliido ', que lhes chegavão-ás coins! quando tinhrio de sirhir de oasa,ou

fazer alguma ifiagenos atiravão ás costas, para poderem correr com mais

facilidade.

Caprpuxis. Vivem no estado da mais compieta' selvugeriamas insrgeiis

do Rio Araguaia.

Coracibonís. Indios, descendentes dos Guaymures.

Curacuicis. Indios. descendentes dos Guaymnres.

Carahia/rí. São liabitantes das margens do Rio Negro. e actualmente

occupño a villa de Moura. situado no lado direito da iiiargemdomeiicio

nado rio.

Caraguatayras. Indios de estaturas tão pequenas. que parecião pyg

tneos.

Calaguás. Habitavão entre as comarcas de Porto-Seguido Espirito

Santo.

Úarctjás. Nação de Imlios, habitadores do interior da província de S.

Paulo;

(Iarapolón Inrliosylescendentes da nação cair-friso habitadores da serra

(l-ommunati, ua provmcia das Alagoas. Estão tlorucsticadts.
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Caríbes. Indios bravios da Guyanna brasileira.

(Iaroés. Nação numerosissima, que occupava quasi a extensão de 80

leguas de costa, entre a tlapitania de S. Vicente, e o rio da Prata. Esta

grande nação, não sabemos por que motivos era inimiga mortal dos Tu

pinaquea. Dizem serem esses Indios os senhores da Ilha de Santa Calha»

rina. chamada em outro tempo Ilha dos Patos.

Carajás. Indios da provincia de S. Paulo. e residentes entre a bahia

Cananéme a lagoa dos Patos. A respeito delles conta o autor do Diccionario

Historico que.em 1585, os naturaes de S. Vicente penetrárão neste paiz

om procura de ininas,e porque quizessem obrigar os Indios a ajudarem-os

em suas explorações, ou por outro qualquer motivo, forão quasi todos

mortos. Os habitantes da capitania de S. Vicente, indignados com este acon‹

tecinientii, pedirào licença á caniara da villa de S. Paulmpara fazer a guerra

aos ditos Indios, que forão a tinal subjugados. e reduzidos á escravidão;

porém algumas das tribus mais valorosas se recolhêrão no interior das

matas. No seculo seguinte. um sem numero de Paulistas se derramárão

pela parte do SuLe do Oeste do paiz, e os Carijós,que vivião nas matas, se

retirárão para 0 sertão: porém encontrarão nas margens do Rio Guacuhi

uma cubilda delles, que não tiverão mais que o tempo necessario para fu‹

girem com suas armas, e alguns objectos que estimavão, deixando nas

aldeas as iiiulheres deergpitas, que entendiào não tinhão forças para exe

cutarem os traballios a que os Portuguezes sujeitavão aos que dentre elles

cahiãio em suas mãos,e dalii veio o nome de Rio das Velhas, dado a este rio.

Esta riaçzio está hoje extincta, ou confundida com outras tribus, reduzidas

igualmente a mui poucas familias.

Caripunas. Indios ainda não civilisados de todo, habitadores da Guyan

na brasileira.

Caroés. Indios vingativos,e irrelleclidos. habitadores do Rio da Prata.

Cataúixís. Irnlios do Pará,e habitadores das margens dos rios Madeira,

Quari e Purú.

Chaeriabás. Indios valorosos da provincia de Goyaz, inimigos dos

Acroásale que erâo vizinhos; conta-se que o primeiro governador de Goyaz

fez alliança com elles,e os pode aldêar: porém,com o correr do tempo,estes

Indígenas forão desamparando o aldêamentme se passarão áviver no interior

das inatas. Constmque o governador José de Almeida de Vasconcellos, sa

bendo do valor dos Indios cbacríabás, fazendo um novo ajuste com os

chefes. os ¡iode aldêar no lugar denominado Bio das Pedras.

Chavantes oii Canoeiros. Habitavão nos matos do rio 'l`ocantins. Erão

esforgados, e mui inclinados á pilliagein ; c tão bons rcmadores, que nin

gueui os exccdia na destreza» governo das canoas. O autor do Diccionario

Hiswriro ‹oiita,que,iiáo se intimidavão esteslndios com as armas de fogo,e

pcli-ijavíio com lanças de uma iiiadcira por extremo rijzi,e de 20 pés de com

prido, alem do arco, freclias c da clava. Ellus discorrem ainda pelos rios

da provincia de Goyaz e do lllaraiihzio, e colhem por vezes de subito os que

v-,iajëo por agua, oii percgririão por terra, e não são mcnos crueis do que o

eiao os Payigiiás c os Arroás, seus úziiilios do sul. Algumas tribus desta
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nação forão catecliizadas pelos Jesuítas em aldêas, onde aprenderio a ser

vir-se das armas de fogo. e recolhendo-se ás matas, se tornarão formida

veis aos Portiiguezese até ás tribus Mairamecransqiie se unirão em 1812

com os habitantes de S. Pedro de Alcantara. Taes são os viziuhos,de que

os habitantes do norte da provincia de Goyaz se devem arreceariosquaea

não podem augmeiitar as suas plantações e lavras,sem as verem expostas a

serem em uma só noite arruinadas. Talvez que com os meios brandos,pra

tirados individualmente com os Indios desta nação,se conseguisse o fazer

com os que os goveriião um tractado, que deveria ser observado de ambas

as partes com todo o rigor, e qumministranilo-llies viveres,os acostumassem

a viver em suas aldèas, e a cultivar a terra. Uma prova do que acabamos

de dizer é.que já existe uma aldéa destes Indios,na peninsula formada pela

conlliiencia do rio Manoel-Alvcs-Grandemoin o Tocantins, que fazem algu

mas trocas com os moradores de S. Pedro de Alcantara, 10 leguas mais

abaixouia mesma margem deste rio.

Cherentes ou Xerentes (l). Indios da província de Goyaz. e habitadores

das proximidades do Rio Tocantins,acinia da cachoeira do Lageadmentre

 

(t) No mm. t9 da Revista do Instituto Historico Geogfaphíco Brasileiro, do

nnuo de 1856, pag. 119. se le sobre estes liidiua o seguinte :

 

narra nos iamos crianca-ras a ciiiivnresmii nova Povoaçfio ni: riiizaiisi ciiiiisriita.

i›o Rio romarias ao Noam: nesn Piioviiicia m; ooiiazpinnizanos aos 2h na :uniao

pa- iaôi (t).

Numero do: Indios.

De lt annos para baixo,`maclios 157 femea: 222 total 379

n [i n a B ›› 122 r 20h n 326

I U n a 16 n 180 n 219 n 399

n t6 n a 2G io 172 n 198 I 370

n 2h n a [t0 n lllli n 153 n 257

n lit) n para cinta n 209 n 199 n 1:08

-- n --- n

Soinuia n 9lilr n 1,195 n 2,139

onsniivaçõits.

O numero dos Indios é approxlmativo, .si-ndo quasl impossivel olferecer iima relação

extinta, pois i-in nenliiiin tempo aclião-se juntos. Estes Indios forão muito declniados

pelas epidemias frequentes, e tias invasões das Biiiidviraa; porém como são iiiuiio

prolificosze continuando a \i\er em paz. Iirárão ristosameiite aiigmentados, de modo

taLqiie será iii-ciesiiario que o governo tome providencias acerca do sustento tios mea

uoos, tanto iiiais que os productos de casa vão ficando diinliiiiidos.

A religião para elles é um nome desconhecido; porém crdm em uma vida fritura,

(tl Sobre estes mappas deu a oommissão de historia, na sessão de 27 de Outubro de tflöfio

Seguinte parecer : _ _ _ _

«São estes iiiappas importantes pelas observações ethnographicas do missionario capuchinho.

encarregado da educação reli tosa dos Indios (inerentes. Chavantes e (Zliaraús, de que se

coinpüe a_ xivozição das duas a deus. e que provão o grand: resultado que se oderia colher

dessas tri iis que vagão errantes pelas nossas florestas, se ao governo fosse ado olhar com

niaispseria attençãii para a sua catechese. _ , _ ›

a \ irey, na sua Historia do genero humanomota que ià hoje não é possivel estudar nas relr
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oslRios Preto e Maranhão. Achão-se aldeados; o conta-se que elles são

activos, guerreiros. tractaveis, e aptos para toJo o serviço e applicação.

Cliimanós. Indios da província do Pará, e habitantes da parte superior

do Rio fabari.

Cinch. Erão descendentes dos Guaymures.

 

semelhante aos antigos Elysios; por isso gnardão tim ciilto especial para com seus

defnulos, isto emma lembrança melancollcmacompitiiliada por inuitos dias de prauton,

Inuulndo as sepulturas com conteiitivels e Instrumentos, de que se serviüo quando ví

vos. (Ionservãii algumas superstições, como de cliantarcin pelos mortos com cantigas

lamentaveis : fazendo. passados muitos dias. rigoroso jejum; de modo que, achautlri-se

privados de forças, iinairiuão estar no sol. ua luaJallatido com as almas de seus pari-n

tes. Ifúra disso não conheci-tn culto de qualidade alguma. Desejo trazer este numeroso

povo ao clirlstianlsmo; porem as dlfliciildades são presentemente grandes. e por ora

iiisuperaveis, já pela liuguagein cnstosa, inclinações invrteradas. e eliminadas em seit

coração, já pela necessaria vida errante; o que sómente com continuados trabalhos se

poderá vencer. Por ora só cabe conserval-os como nossos amigos. As proprias super

alições,qiie lhe são tão lamiliaresptfereceui argumento para poder dizer-se que são iii

cliuados ao culto religioso.

0 conseguimento pois da -lupla civilisação são a infliiencia activa do governo. acom

panhada de despezas e providencias a respeito. orando, e desvelada paciencia do rev»

rendo mlssioiiario, bom director. ornado de desinteresse. e patriotismo: ofiieiai-s c

artistas para occnpar em serviços uteis os selvagens, fe-llorias, c itiais medidas, que o

sapicntissimo governo podera tomar, para que todos os siicriticios nio tiqucm inutili

Mitos.

A oducaçñoe brutal para as mulheres. criando-sc as mesmas sem reserva, quando os

machos crião-se apartados ein casa particular. até chegarem a uma Idade competente.

Admlttem a polyganiia, t- o divorcio. Contio os mezes por luas. Fazem festas, parti

cularmente em tempos de fariam, colheitas de roças. e de e-'içadas prosperosas. "fin

gem-se de varias cores; e nos jogos, entram quaes é o rivais celebre o da Zura de Bu

rítvzem cujo divertimento dispuião-se as forças correndo; e nesse andar ligeiro tomando

uns do homliro de outro a mesma Zara.

Os instrumentos guerreiros são, arco. freclias, clava,' meta-lua de pedra riirisslma.

enrastoada em uma Iiaste de pão enfeitado. Os instrumentos de agricultura são. pre

acutenieiilc, ¡guues aos nossos, pois que primeiro facião as roças li forca dc fogo, de

porrete, e de um cavador de pao. Os instrumentos inusleaes são, businas de cabeças

quias existentes das tribus.que outr'orn povoario as florestas americanas, em numero tal, nc

cspantava aos Jesuítas, como se deprohende das silas cartas manuscriptas, xirtenccntes à i

bliotlieca publica desta corte, os costumes, os usos,e as tradições religiosas e seus aiitepassa

dos, porquanto os nossos costumes. e usos, e a nossa religiao lhe hão emprestado novas ideas.

Assim os I'uris collocäo presentemente uma escada em as covas de seus flnados, como symbo

lisapdo a subida de suas almas ao Céu, quandoeiitreellesera desusado semclhanteinstriimento.

Hoje, pelas observações do nosso niissitmiirlo capitchinho, vemos a re ugnancia que tem os

(Iharaos, que povoio a aldèa de Pedro Alfonso, as aguas do baptismo. creditindo piauieote

que este sacramento lhes abre as portas da eterna gloria, e que aquelles que iuorretn sem a

ventura de o receber são privados della, fogem de abraçar uma religião que lhes tira a espe

rança de habitareni além da morte com os seus flnudos parentes. _ _

a E' pena que tãoconcisas sejao as observações do illustre iiiissionario; e pois a czomtnissão

de historia é de parecer que se publiquem os traballio: de Frei Raphael de 'fitítlllfll Hlltn de

Dmierem ser estudados por quem se occupe ein mais vasta escala dos Indios da _pi'o_v|ncia

de Goyaz: e que o Instituto lllstoricomesandu a importancia do estudo e das observa oes acerca

dos Indios ainda existentes, peça ao governo mm exigir dos missionaritis das ald as erertas

de proximo a historia de sua fundação, acompanhada do mappa de seus habitantes, e noticia

de seus costumes, usos c tradições. '

sala das scssrs-s do Instituto llistorim Geographic-o Brasileiro, em 27 de Outubro dr- nai,

Joaquim N-.irbcrto de Sousa c Silvaz- Claudio Luiz da (Luzia.



- ssa-á

(Tocuränas. Indios do Pará. Bem que bravios,o missionatio André da

Costa pode reduzir a alguns.e se estabeleceram na Villa d'Ega. _

Coroados. Nação numerosa ebravia,danttinlta.e cobarde,habitatlnra das

cabeceiras do Rio Embotetiú, na província de Matto Grossmera inimiga dos

Guaycurús, e com quem vivia em continua guerra. Ancião nús,e viviito em

 

compridas, e o maracá, qtte é uma frauta da coitezerzt vasta, aonde botão umas pedri

nhas, e eucastoada em uma vara. e movidafiem a fazer o totn de Mará-cá-tzá.

'Pltt-.resa Christina, 2h de Novembro de 1852. - Padre Frei Raphael de Taggia,

missiouario apostoiico capucltittlto.

IAPPA DOS ÍNDIOS CHARAÓS, DA ALDÊA DE PEDRO A!'I'ONSO, NAS 'IAIIGENS DO IUÓ

TOCANTHIS,AO NORTE DESTA PROVINCIA Dl GOYAZ.

Numero dos Indios.

De à annos abaixo z machos 32 femeas [17 total 39

n It n a 8 I 119 n 78 n l27

n 8 n a 16 n 30 n 37 n 67

n lb' I il 26 n 38 I fl9 I 87

n 26 ID a .'10 n 30 p 89 n 169

n lt0 t' para cinta i, ltl » 50 n 91

Somma n 270 ›› 350 D 620

onssnvaçõns.

Os indios Charaós. acostumados de lia muito comnoscmprestárão alguns serviços ao

governo nas revoluções passadas dos Balalos,da província do Maranhão. nas lianttt-.irag

contra varios selvagens, (laracaty, Gaviões, Chavantes, como assim na nategacão do

fiio 'Tocantins a cidade do Pará. '

Couservão alguma ladinez. por serem de ha 20 annos pouco mais ou menos a esta

parte, que oirservão os ttossos costumes.

Hahitão pacificamente as suas terras,entre os confins desta província com a tlo Ma

ranhão, e tendo dado nos fazendeiros motivos de queixas, forão removidos, e agora

compõem a aldèa de Pedro Affonso, onde,nas epidemias soffridas nos attuos de 11H19

-1850 ficarão bastantcmenle diminuidos.

Vivcni sem religião: couscrvão muitas ideas sttpersticlosas: visão frequentemente de

feitiços naturaes, para se vingarem reciprocamettte, c por quantos esforços praticados

nunca se poderio converter, nem transformar dos seus perniciows principios iirutau.

Pensão que tornandrmte cltristãos não podem tnals ir a morar na companhia de seus

parentes fallecidos, os quai-s tanto amão. Dizem que o baptisar-se é o mesmo que

ahreviar-sc a vida, e que o liaptistito os mata. E' á força que o tnissionario admitiistra

este necessarissinto sacramento ás crianças tnorihundas. e ha prohibição na aldea dos

chefes de não dar parte dos tioctites ao mesmo misslonario, reputando os nossos medi‹

catttentos como feitiços, e assim morrem sem tracto.

Sendo a religião a base fundamental da educação politica e moral. é evidente serem

estes indios um povo bruto,sctn educação alguma. Attdão ntis, c sómente as fetneas,de

já cotthecidasJrazem um cordão na citttura. e com uma follta qualquer cobrem mal

mfltle as partes pudibundas. Educão-se os filhos nos serviços que lhes são proprios-a

serem bons corredores. jogadores de frecltas, e bons caçadores.

O respeitoe a veneração dos filhos para com os seus parentes são qua-si nullas,

Educão-se nos cantos, nas danças proprias dos mesmos Indios. (Iomtttdo isso vivi-tn

muito constantes e amorosos para com o misslonarlo encarregado do seu governo,
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cavemas. Estes Indios ainda se não extinguirão, porque se encontrão em

difIerentes lugares do Brasil.

Caroás. Nação de Indios. habitadora da provincia de Goyaz. Bem que

não são ferozes, tem elles grande inclinação para o roubo. e vivem da

pesca.

Coroarés. Indios brandos por natureza, e inclinados aos bons usos e

costumes.

Cozioares. Habitavão em subterraneos.

Crangé. Indios.desceiidentes da grande nação dos ltlacamecrans, habi

tadora das matas do Maranhão e Goyaz,e proximidades do Rio Tocantins,

que por esses lugares atravessa.

~ Cuchiuáraslndios do I'art'i._l)izem que os homens são altosmndão nús,

e trazem grandes folhetas de ouro no nariz e orelhas. Têm iiiti gosto parti

cular para a esculpturit em madeira. especialmente os das tribus Zurina e

(Tapurina. cuja aldea tem 1 legua qnadrada,e cada familia habita separa

demente em sua casa.

Camper/tas. Erão Indios errantcs, e não comião carne humana. Corta

vão na guerra.ou em alguma excursão, as cabeças aos inimigos, e trazião

nas suspensas a tiracollo, e com isto se coiitentavão.

Cunuris ou Ycamiabas. Faltando desta tiação de Indios, diz o autor do

Diccionario Historico, é um povo imberlie, como o são uma grande parte

das nações Indianas da America Meridional. Orellana. litgar-teticttte de

Gotisalves l'izarro,descendo pelo Rio das Amazonas,e encontrando porção

de Indios armados, assentou qtie tinha visto um povo de mulheres guer

reiras. e sobre tão falsos alicerces idéou uma fabula digna da vivacidade

de sua intaginação. Os Cunuris dominão ainda tias montanhas da margem

esquerda do Amazonas, entre os Rios (junuris. Oriximina e Ycamiaba.

(Vid. Amazonas).

Curtuquians. Indios,segiindo escreve Simão de Vasconcellos, mui altos,

com beiços e narizes furados.

 

catando sempre promptos a perder a vida por amor do tnesuto missionario. lista van

tajosa opinião dã boas esperanças para o futuro.

Admittem a polygamla e o divorcio. e uma vida fritura. Conscrvãti culto especial, e

lembranças lticttiosas, para seus tlefuntos. 'fingem-se nas festas muito frequentes de

diflereiites cores, etifcitando-se de primas de passaros.

A liiigitiigctu é propria da ittesnia nação, porém iiiuito approxitnativa a daslitigtias

dos Ollpínal-trrax Gil viõca, (ktritcaty. Caiineltas, etttrndriido-sé- visireltiieiite, e counter

vaitdo com pouca dillerença os mesmos costumes. Ms tzaçadas sertetit-se itiditlerz-nle

utente de arco, e de aritiiis de fogo. sviitlo lions atiradores. São pouco inclinados á

agricultura. occiipando-se em fazer frteclâits, esteiras, e seuiulltaiitcs cottsas. l-Lntre elles

acha-se uma porção inclinada aos serviços niecati¡=;o~'. .\s fenieas não tem otttra occu‹

paçao senão di: aprontptni- a comida para seus iti-iridos e filhos.

t~`.'. em tinta palavraniin poi-o .si-tn itiitiisti-ia, a qual somente poderá activar, organi

aando-se em forma de Coloiiias as aldeas.

Os iiistrtitiieiitos de agricultura não divcrsilicão dos nossos. Os instrumentos must

Cacs .são igtincs aos de otitros selvagens.

Pedro Affonso, 8 de oorcitibro dc lflãl-Patlrc l-'rci Raphatl de Taggia, missio

natle apostolico capucliinlto.
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Ciufarás. Hahitavão extensas varzeas do interior do Brasil; erão descem

delites dos 'fabayarcs eTapuyas. -- ›

Cuziríos. Habitavão nas proximidades da Bahia de Todos os Santos. e

erao alliailos dos Portuguezes.

Danaarurí. Indios,residentes das margens do Rio Caburi, um dos- tribuê .

tarios do ltio Negro.

Errcabcllrrrlos. Tribu de Indios do Para. descendentes dos Tapuyas. co

nhecidos pelos-longos cabellos de que irsavaodêirito homens,como ruulheres.

(lama/las ou Garnelleiros. Indiosdescendenles dos Tupinambás, assim

chainadêrs pela grande rodella de inadeira ou cuia. que trazião no beiço

inferior. 'fivmnos occasião de ver alguns ilesses Indios.ornados cum suas

rodellas. lendo o beiço inferior tã‹› ‹Iestendido,que parecia uma iita,á por

çáo.que ahraçava externamente a rodelhi.

lie”. O autor do Diccionario Hisloriro s-|ppõe,que este nome serviaxomo .

do appollido de varias tribusxleseexidenles da grande nação Tupinambas.

habitadoras dos extremos de (šoyaz e do Maranhãmque se distinguião por

Au-Gé, Czroacata-Gé, Gran-Ge e Panacatá-(Ízó.

Aflirrna-se que esses Indios fallavão a mesma lingua dos Gamellas.

Goayazcs. Erãolndiosde pequenina estaturaoi quem chamavão Pigmeus.

Goyaz. Nação numerosa. mais clara, que as outras. pacífica, de caracter

brando, habiladom dos sertões da província de tloyaz.

(ioytacazes. Nação de Indios, vizinha dos Vaitagnezesar se estendião

desdeas planicies.que são ho`e conhecidas por campos dos Goytacazesmo

longo da margem Meridional do ltio Parahyba do Sul, até a parte Meri

dional do ltio Xiquitomos contornos ‹le Villa-Rica. Erão ferozes.e inimigos

dos Vaitagrlezes. Aflirma-se.,qne esta nação orgulbosme presnmifhnem um

paiz extenso, sendo inimiga implacavel das outras imções, jamais f‹›i sub

jugada.e sempre conservou u sua independencia. Viviao em commum,e na

mais perfeita união, sendo o seu brasão conservarem boa harmonia entre

si. Não acontecia o mesmo com as estranhas.de quem se suppunhão supe

riores. Os que existem desta nação achão-se pelas comarcas de Campos,

Cabo Frio.eao Sul da província do Espirito Santo.

Gradaús. Indioslmbitantes das margens do ltio Araguaia.

Guacoráes. Indíos,vizinhos dos Taguansmas proximidades do Rio Negro.

Guaía-Guçrí. Indioshabitadores das margens do Rio Araguaia.

Guaianases. Esta nação de Indios assaz numerosa, aftirrna o autor do

Diccionario Hislorico. erão mais pacificos que os Tamoyos, e dominavão

na provincia de S. Paulo. antes da fundação da Capitania de S. Vicente.

Na chegada de Martim Atfonsmobedecia esta nação a dons chefes por nome

Tebireçá e Cahi-Obi, o primeiro dos quaes,havia dado urna de suas filhas

a João Ramalho. qne_.dizem.naufragára naquellas costas.

Guaios. Erão descenlentes dos Tapuyasas mui conhecidos pela arte,quo

possuião de envenenar as frechas.

GuajáJárós. Habitavar) á coniarca do Maranhão.

Guajós. Išrão descendentes dos Tapuyas.

49
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Guajnfulac. Indios bravios das margens do Rio Guajurú, na província

de Matte Grosso.

Gunjvrás. Erñomomo os Anaguigésmfarnados cavalleiros.

Guurmas. Porn-a differcrça tem dos tšuaycurús. de quem são vizinhos,

rrmigosm allimlos. Casino entre si, e reciprocamerite se anxiliãii sempre,quc

assim o pede alguma urgencia. publica, ou particular. Porém não se arran

rrlião em tejupares. como ellos; antes dão as suas palhoças uma figura

oval, com as cumieiras muito altas. e todas ellasmobertas desta especie de

gramma, que entre nós se chama sapo. Tambem são menos ociosos,que

ollcs , porque fazem roças, onde plantão milho, feijfo, batatas, canna. etc.

Algumas frnctrrs cnltivão, principalmente papayas. ou nratnões. bananas,

rrboborasmelancias; e quando chega o tempo da colheita do arroz bravo,

fazem á esse fim,diversas excursões pelos lagos, e panlanaespndefse elle

cria. São grandes criadores do cavallos, e nisto se conforuuio com os

tluaycurús. De algumas palavras, que |uofcrem,evidentemente se conclua,

que a sua lingua priniitiva foi a goral do Brasil; porém elles a tem desligu

rado. de maneira que, para distinguir-lhe as feições, não basta uma media

na perspicacia. De Deos e da religião christãznalgrrm con hcvirnento rnoslrzio

ter; e conta-se um dclles, vendo no presídio uma imagem de Cliristom bei‹

jon. Provavelmente assim vio fazerem os Hespanhóes, com quem se com

mllflifiãme de cuja lingua preferem algumas palavras, como são : Cuxillo,

CapitamCliristiano, Ghristianista, Santa Cruz, etc.

Gatonés. Habitavâo nas margens do Rio de S. Lonrcnçmperto de Cuyabá.

Guaracatauis. listas Indios erão ferozesn: hahitavão o interior da pro

vincia de S. Paulo.

Guarajú. Indiosdtzibitadores das margens do Rio Corunbiára, na vizi

nhança do grande Rio Guaporé.

(Êuarës. Ilabitavão em Matto Grosso.

Guarinoa. Indios pacificos da província de Goyaz, aldêados em l7b2

pelo coronel Antonio Pires deCampos

Guará ou Guarulhos. Indios da província do Espirito Santo, que forão

civilisados pelos primeiros missíonarios.que para alli forão.

Guatós. Indios mansos.indolentes,da nação Parecis. hsbitadores das mar

gens dos rios,que passão ao Norte da cidade de Ciryabá.

Guayanares e Guayzacares. Estas nações de Indios occnpavão as pla

nicies de Piraliningzue contornos de S. Vicente. São constantes as noticias

que ternos, serem estes Indios dilIerentes em costumes dos demais In

dios do Brasil.

liuayácos. Erão descendentes dos Tapnyas e fallavão uma lingua parti

cular.

Guaycwwis ou Clrarruas. Estes Indios,conforme a descripção do Dr.

Alexandre Rodrigues Ferreiradinbitâo os terrenos, que lormão a margem

oriental do Ilio Paraguay, pelo tlilatado espaço de quasi 100 leguas. que

decorrem N. S desde 0 Rio Mondego, 0u,por outro nome, Ernbateteú,

atóá rnargein boreztl do Ipanc-guaçú.cornpreliendendo-se,entre estes, ou

nos ¡rzais rios, que São o olboymboy, o Tercry, o Guacory, o TepoLv, o
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que pareceu ser o Rio das Correntes. o llarrique. ou Moboecy, o Piray,e o

Cainbamepá. Todos desagiiíio no Paraguiijf, para cuja margem oeciileiital,

costumão elles de atravessar no tempo da vazante, por dillerentet passa

gens, que entao lhes facilita o rio. sendo, que de todas ellastão sóiiieiite

drias conhecemos: iiriiii na ilistancizi do fi linguas, abaixo doque se dia do

Coimbra. e a segunda defronte da foz il‹› Piraliy. -

Os Guayturús (l), são lioinens alontaàlos, 03 quaes , em todo

 

(1) No Putrínta, jornal litterario. publicado no Rio de Janeiro em 1813. pelo illus

lrsdo lirigaiiciro Manoel Ferreira de Araujo, no n. 5 do mez de Agost0,se leo historia

circniristiiiiriiiils dos lndios.

E' a uaçíio Guaycurú errante. como todas as outras iiaçõcs sclvaireris. que não culti

vio ir terra` nem pi-riiiutio dos outros povos os seus geiieros, e fructos; clla sempre

Itahitou nas niargeris do Rio Paraguay, que tendo suas prinieiras fontes pela latitude

austrul dc 13 griros, e fazendo eontravcitciitrs com as cabeceiras do Rio 'Tapajós (grande

braço do Aiiiacoiies) corre a Sul na extensão do seu curso total detitJt) Ieguas, ati'- ir

entrar iio iiiar, com o nome de Rio da Prata. donde teiii 40 leguas de boca pela lati‹

tude de 33 szrans. Esta tração habita presentemente pelo lado oriental do Paraguay.

desde a latitude de t9 ursos c 28 minutos, até 23 grãos e 3o minutos.

'Iodo este vasto terreno r'- cortado de pequenos rios iiavegaveis por algumas lcguas.

que vaio ilesaguar no Paraguay, quesito o liiibtitatiú, hoje chamado Mondèirii, que esta

na latitude de 19 graos. e 28 iiiinutos; o Rio Queima, q ie podemos supprir t'oi elia

iiiado pelos antigos certanistas Teriri, o Rio Tipolii. o Rio Branco, o da Lapa, o

Quidavsii, eolpaiié. que esta na latitude de 23 gritos e3tl minutos.

Peli latitude de 21 grãos e 29 minutos esta o lugar propriamente chamado fecho

dos morros. porque, pelo lado iirientat, desde a iniirgern do rio, principia uina rodou

de rnontanhas, que se estende para o centro do pair, fazendo em pai-tes algumas pc

quems quebradas. que fai-.iltiâio aos Guaycurits irem fazer guerra ao Gentio. ehaiiiailii

por elles, Cayavabine por nos Coroados, que ltabitbo nas cabeceiras do Mainbayõi, rio,

que vai iiiistarar as suas obres aguas com o Rio Grande, ou Parana: outras vezes o;

cavalleiros investem aos eittios Caupezes, que innriio ein casas subterraneiis` e conto..

te. que desde a primeira idade ceirieçio a puchar a pclle da barriga, até que lhes chego

o cahir pelas coisas, e f* este o unico vestido, que usrio para cobrir as partes que a

natural, e o pudor maridão ocriiltar. Tambem perseizueiii aos Geiitios, que appcllidio

o Pacileque, e os ccrtaiiisiss Canibera, os quaes tem a cabeça h iiianeira de iiiiira, e

morri» rias cabeceiras do Rio Inibatctut; perto delle, e pouco apartado das se rraiiias,

que f-iriiiiioo fecho dos iiiurros está uin alto monte. que pela sua fittu ra conica rlianiir

rio, na demarcação riassade, pio de assuciir. De outro leito do rin segue por algums

distancia uma serie de iiioiites, que arabio de formar o fecho do Paraguay.

Os caiiipor são abundantes ein pastagens, iielles se criiio muitos serv-os, veados e por

cos, qiic lhes servi-iii de alimento. lobos, on;as.o alguns aiiimaes de raça pequena, qu:

de todos aproveitão os couros para carnes, e vestidos; tem poucos matos, e as serras

sio cobertas de uina penedia czilcaria, entre a qual se rérii pedras dlstlnctas, e de ra

niific mãos; cria sem cultura o cariiitiii, de que se servem para tiugirsrn as pennas dos

seus enfeites.

As aves aquaiicas são de diversas classes; e tantas, que escurecem Os ares quando

vazio, e cobrem a terra, se nella pousão; de qualquer forma fazem urna agradavel riu;

com a diversidade de cores de suas pennas; a carne di: iiiuitas é deliciosa ao prrladirr.

Pelo lado uiciderital liabitío os cavalleiros a inargeiii do Paraguay, por irão ter rio,‹_

que penetra o iiiterior, desde ii latitu-.Ii- de 20 graus, até abaixo da cidade de Corri-ii.

res. Estes Gnayriirús ou iraralleiriis, srio conhecidos corn ditfereiites nomes; aos que

lrobitâio na latitude de il prlios. os Hcspanhocs lhe cliamio Cambira; o seu price-pal

Capitão, que teriiti0 :intros de idade. tem seis pés e nicio de altura. Os que vivem nos

terrenos, que fazem frente com Villa-lteal, e com a cidade dflàssumpçiio. se ilenaiiii»

não Linguas, e quando viio iiifr-star a cidade de Santa Cruz de Iii Sierra. são alli cu

lihecidos por Xiriqualios.

Aritigaiiieiite os curalleiros scnhoreavão mais vasto terreno. oqiial pouco a pouco

tozãa pertciido com as jiovoaçñcs, que formarão os Portugurzraeflcspiiuliuzs; este»
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conllicto, sabem manejar desmamente as faculdades activas da natureza. A

sua vida é de corso, taiito em terra, como pelos rios, com a dilferençmque

em terra andão montados a cavallo, donde lhes vem o nome de cavalleiros,

e pelos rios navegão em ligeiras canoas, que remão com incrivel celeridade.

Não se occnpão em construir piilhoças, como os Guanãas; se bem, que

alguns alojamentos tem, que são lixos, e elles vão situal-os nas serras

circumvizinhas, quando, com a enchente do rio, se inundäo as campanhas

 

forçando as correntes do Paraguay, e aquelles acompanhando as suas aguas. Os pri

lrieiros, que derio noticia destes barbirros, forão os aiitipos Paulistas. cjli na encon

trarão Senhores de grandes manadas de gado vaccuin, cavallar, e lanigero. Não se aabe

o tempo, em que liouverio estes animaes; póde beiii suppor-sc que os nío liouverio,

por terem na sua lingua nomes proprios, tendo aquelles, que tem havido de naçocs

civilisadas. conservado o nome proprio, que tem entre os de quem houverão.

Com os cavallos sc fizerão teiiriveis aos outros selvagens; os :iicsinos Paulistas, que

não sabiiio ao sertão, senão com grande levada, recciaviio eucontral~os em campo

limpo, peloinodo com que erão aconiiriettidos. Tanto que os Guaycuriis os viio,

ajuntavio os cavallos e bois, e abrindo os_lados, os apertoviio de sorte. que com a v io

lcnciu com que ião, ronrpião e atropclavao os inimigos, e elles com Iaiiças matavño

quanto circontravão diante. O unico reiiicdio que tinhfio os Paulistas de escaparermera

‹› rnettercin-se no mato, e aniparailos das arvores, a tiro os derribavio a seu salvo.

No que ratlcirvão os Guaycurús, seguiüo o uso da antiguidade. pois o gado foi causa

de Ami car ser vencido pelos Vetões, e a salvação de Annibal nos desfiladeiros junto a

Caseliiio. quando estava cercado pelo Dictador Fabio; nem era mais dornestico o dos

negros d'Agoada dc Saldanha. que iiiatirrão o primeiro vice-rei da India, D. Francisco

de Almeida; pois estando os animacs dos Guaycurús soltos a postarem, com um certo

assobio se jiintiio de tropel para a parte donde o ouvem.

A nação Guaycurti se divide ein tres partes: a priori-ira, é dos nobres, a que chamio

capitães, c as mulheres destes donas, titulo. que tambem teni as lillia~; a outra parte,

vhainão soldados, que obedecem de pais a filhos: e a terceira, que é mais consideravel.

t'- a dos captivos. Assim i-.harníio a todos aquelles. que apanhão ria guerra, e a seus

descendentes, aos quaes tractüo corri muito amor, sem os obrigar a fazer trabalho

algum. Hu porem o desprezo de reputar-se vileza iasar com escravos, de sorte que o

filho despreza a inãi, que casou com escravo. Apezar de ser vizinho desta iiaçiio, e dc

alguma faniiliaridade. e correspondencia, quc corri ella tenho, não pude ainda calcu

lar o seu numero; por isso so direi que ella não e' tão iiuiiicrosa como se suppunba.

São os cavalleiros de uma côr iriais escura, qui- a de cobre. de estatura alto, tanto que

entre elles ha homens de seis pes c meio de altura, bem feitos, envoltos crn carnes,

rapazes de resistir ii fome, e ii sede, e endurecizlos ao trabalho, dc uma maneira ine

favel ; notõrvcis pelo costume de arraiicareiir as sobrancelhas e pcstanas; no gesto de

toäps respira robustez. e um estudo de perfeita saude.

alvcz se deve attribuir a saude, que gozão, ii suuima dieta, que gnardão nas suas

eiizerinidades. contendo somente muito pouco do riniago de uma especie de palmeira

chamada por elles carondii. A sua digestão e perfeita. para o que concorre in ito o

vagar, com que rnastigño o corner, levando por este iiiotivo iiiuitas particulas dc saliva;

assim muitos delles chetrão á extrema velhice. No aiiiio de 1193, vl no presídio de

Coimbra. um velho tio carregado do peso dos aiinos. que mal se tinha em pé, encos

tado cm um bordão; port-m com a memoria tão fresca de quanto tinha visto e passado

na vida,que parecia outro .loiro dos tempos. Não se sabe entre elles o que seja o ea

corbuto, iienr têm lembranças de mortes repcirtiiras, o que pode provar que todas são

causadas por consiipatriiinvisto quc estes povos nascem e vivem ao rir, sempre desarrou

podes. Saio raros os defeitos do corpo: ve-se irlguiri cego, porém iiciiliuiii calvo; os

raliellos. uns tem crespos. outros lisos ecorredios: os dentes sao mal posts. c denegri

diis. porem a maior parte delles os cúiiseniio até a rnoite. Pensando eu qual seria a

causa da iiiír postura dos dentes. vim a conhecer, qiic é por ritio tirarem os dentes

aos irii-iririiws ao mudar, oque iiziii fazcin pelo deiiiasiiiilii iiiiiiio. corri que os trai-tio.

'Este povo conserva. ein uiii ar de seriiellrniça, o que jii se observou entre os Judeus,

os üucbros, nos Vaiidalos, ctc, 'Iodts conàriiaifi :suado quictos um âeizibliirte inclaia
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azljacentes. Servem-lhes de qnarteis de inverno, para onde se retirão os

decrepitos, os invalidos, as mulheres pcjadas, e as paridas, que tem de

criar a seus filhos. Tudo o mais, pelo ternpo do verão, são aldêas erramos,

que se estabelocemmnde favorece o tempo e o lugar. Alli se abrigão debaixo

 

collco, como bem observou o lllm. Sr. Balscrnüo dos outros selvagens da America,

corno refere Robertson.

As mulheres envelhece n muito breve em carnes. c tanto ellas como os homem flcuo

na idade avançada com a pelle muito errrugada. Vivem os homens nús, e são os seus

enfeites plumas de pennas, que trazem na cabeça, nos pulsos, e nas pernas; usõo cinta

de algodão tinto da largura de nrn palmo, e depois que tiverño cornmurricaçño corn os

HesparrlrÓr-s. as cobrem de corrtas de diversas cores, com as quaes fazem dilfererrtcs

lavorcs: elles tem o beiço debaixo furado, c rrelle mettido um pao da grossura de me‹

tade de urrra perrrra de escrever. do cornprimento de um terço de palmo; os mais ricos

trazem de prata, e nas orelhas tarnhenr trazem meias luas de prata, isto ha perto

de 200 annos, ternpo em que rnartltrrin a um lillro do Portuguez Aleixo Garcia, corn

mais alguns, que deixou. corn bastante prata, nas margens do baixo Paraguay, quando

vinha o dito Garcia dos serros do Potosi, o que deu causa ao errgarro, que os Hespa

ähfics tiverrio de chamarem :tro da Prata, por toparern os Indios com alg-.rrnas porções

e a.

Pintão todo o corpo com a tinta de duas fructas silvestres, chamadas urucú, e genipa

po; e na pintura guardrio bastante syrnetria: no cabello os rnoços não tem uso certo,

mas todos os velhos trazem a cabeça rapnda em roda, a semelhança dos Leigos Fran

ciscanos. As rnullrerr-.s nada tem duquella graça ingenua da Eva de Milton; a cara

larga, e as grossas tintas corn que se pintio, as fazem desagradaveis Er rrossa vista: ellas

se rnarrilão picar corn cspinlros na tostr, formando linhas, que principiando na raiz do

cabello, ren rrcabar sobre as palpebras dos olhos, na face, e na barba. onde faz :rn um

xadrez; dao logo com tinta de genipapo, corn o que sc conservão toda à sua vida

pintadas rle`côr cinzenta, eus donas tambem fazem nos braços uns quadrados; SOÍÍFBIIÚO

em todas estas occasiücs crueis dores: ellas arrdrirr errroIt-.rs dos pós rrtú o pescoço em

rrrn grande panno de algodão, o peso do qual lhcs fa: cohir cedo os peitos; são tintos

de cor avermelhada, com listras brancas, rrerzras. e roxas; as mais assciadns trazem nel

les rnuitas rodinhas de conchas postas com a rnadreperola para lormseguros corn linhas,

formando dilfererrtcs vistas: trazendo bem debulada a rrrarca do seu cuvallo, o que

fazem ainda no proprio corpo: arrtigurncrrte usarão de pellcs de veados: debaixo do

punno trazem uma especie de larga, o quo na sua tosca lingua chamão ayulate, cousa

quc, desde quc nasce uma nrcnina, nunca se veršr sem ella.

Os adornos são carrudrrs dc prata, enliados em linhas, que trazem no pescoço; cont!!

nos pulsos, c nas pernas; e urna chapa de rata no peito. para factura da qual lhe

serve uma pedra de s-'rfra, e outro de rnartr-rlrr: na sua primitiva rrsuvrio os canudos.

contas, e rncirrs luas de piro, corno ainda lroju zrlznnrrrs trazem. Usão a cabeça rapfldfl

ato as errtrurlas, toda crrr roda, ficando coberta dc cabello: a pzrrtea que clurrruio moleira,

cabr-Ilos, que cortão de rnerror rr rnaior, que terá tres dedos de alto no cirrro da cabeça.

Corn e‹tcs rusticos errfr-.ites rnostrrirr que este seio, ainda no centro da barbaridade

brutal, parece se não pode csru 'ir de ser tributario do luxo c da vaidade. Por sempre

rurdurerrr r-rrrlnrrcadas, ou a cavallo, tem os pcs ruinmsos; o arrimo o terno e cornpassivo.

tanto, que t-.starrdo de visrtn os (iuõrycurús, no prcsrdio de Coimbra, no arrno de 1791,

\endo .~ul›ir ir corda rrnr volantirrr, curncçirrtiu um excessivo pranto, suppondo que

nquclle lrorrrvrrr. violentada, se punha em tanto risco. tlrião toda a especie de arrimucs,

e passaros lrravios. corn tanto cuidado c dr-svclo, corno pode ser que nao terrlrio no hos

pital dos passaros de (Iarnhaya. Tcrn cstc povo uma grande propenszio para tecer, e

corrtrrr a rrrrliprrlhia dos rnuis selvagens, rrrostra urn surnrno prazer em vcr cousas estra

lrlras, o corn rnuitu attcnçaio rxaznrina att'- a rnirrirnn circurnstarrcia.

O liuaycurti faz cscolurr da rnullrcr com quem qrtcr casar, e depois pede-a ao pai,

que, se |h'u corrcrsdc, o faz riorrnir corn a rroivrr, a prirneira rroitcjurrtrr a si, sem que

tenha rrjnrrturrrerrto r-,arrr:rI,c. ao outro dia r-rrtrcgo a lillra, sem m 's dotc, que seus poltcol

enfeites, tr-rrdrr el-laJcseLherdeira cru igual parte corn os irmãos nos cavallos e

crrptivos, que o pai rleixar por sua rrrorte. l-l' costumc. entre elles, vir o marido para a

casa da nrulhcrpt- o par' e ruai nunca mais lallrrr ao genro: segui-rn no rnatrirrrorrio aos
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_ detejupares, cobertos de esteiras de piri-piriliorisontalmente estendidas;

oJos dormem no chão.sobre couros de boi. ou pelles de oiiças, de veados.

porcos do mato e outros animaes.coberto cada uin,com uni grande cobertor

de pannodealgodãoJistrado dc branco ,vcrmellio-escurme negro. llecolhida

 

antigos Romanos, isto é, casão-se com uma só mulher. e fica o alvedrio livre a ambos

os consortcs para separar-se, e poder cii-itrnhir nova alliaiiça, quando não são contentes

um do outro; mas estas sepiraçfms bem raras vezes se vein; parece que o receio de ver

desfazer iiiii vinculo, a que a ai-uiiipanha a iiiclinação, e o gosto faz agradavel,

dcvc fazel-oindissoluvel : este receio fazlisonjeiro o soiiho do amor, talvez necessario

para a dita dos primeiros annos.

O iiirirido ama ternameiite a mulher. E' verdade, que bem pago llca, pois ella tem

um desvelo excessivo ein lhe agradar, tanto que, em sentindo-se pejadiq-oata a criança

Iio ventre, pira q ie no tempo da tzrwidação e criação da prole, não o inconiniodt;

isto eiiiquaiito ellas não passiio di idade de 3) annos.que depois della, se concebeu,

e felizmente parem. os criiio. Dizem, que este costume é entre elles antigo, ruas eu

penso p.-lo contrario, pois conhecendo 22 capitães, que terão cada um 59 annos JC

|dadc.e seu lo todos casal-as. sbom te ii u n i liln i ; ratzio, que me faz suppor que esta

nação vai a acabar-se, e que nella esta esquecido um dos primeiros sentimentos da

naturczi; porque todas as cousas téiii tanto amor li conservação do seu proprio ser,

que quanto lhe e possivel. traballião em seu modo por se fazerem perpetuns; as natu

iaes, cada uma dellas em al mesmas tem uma virtu le geuerativa, coiii que Ílcéio conser

vadiis ein sua proprii especie, e oa animacs se deleitao, digamos assim, em verem-se

reproduzidos iios filhos, e netos. Poda-nr tambem que a causa de matarem os lilhos no

\cntrc, seja o costume, que este psvo Iio de não ter coiiimuiticação o marido com a

mulher durante a prenhez. e criaçao dos filhos.

A anecdota seguinte dara a conhecer o excesso com que as mullieres amão a seus

maridos. Išntre os Guiiycurús. que habitão o lado oriental do Paraguay. vivem dous

capit.ies.qiic foriio muito amigos; uin delles tem um fllhoxhainado Pziuinloxe; o outro,

uma lilhâi, que se cliaiiiava Noiiiiie: essas duas crianças, desde a primeira idade,nioslra‹

vão iiirliiinção uma para a outra; otempmem vez de enfraquecer, avigorou as paixões,

c por lim tiverão o pvaver de se verem unlJos: assim viverão alguns aunos,e iio de 1791,

vieriio ao presídio da Nova Coliiihra, onde o moço Paniiiloxe se distinguiu pel-i seu

lalhe e preêença eiigraç ida, e a rapariga Nonine por sua íormosura e geuio jovial;

mas seguindo a ordem das cous is tiuiiiziiias, em que nada é permaiieiitu, Pauinioza

se desgosto de sua emula, e se apirta; ella o procura, inostra-lhe a s ia seiii-raz-'io sua

nuca fi'-. e roiiitiiilo elle ¡isrslste na resolução, c s: retira pira a alleii do Capitão

- ezro. qu: mora do la-lo iiccidentil do Parairuay. Desde aquclli hora cabrio-se No

Iiine de u na mortal inelaiicolia; seus olhos, sento sempre rhorosos. procurava cuco

bril-os ate das siias mais intimas aiiiixas; assim passarão-se tres iiietemquaiido um dia,

estando deitada tia sua ciiini. llie derão a noticia, que o seu desleal iiiarldo se tinha

casado com uiiia rapariga rle iiienos eâpliera: senta-se então Nonine na eâiiiia como

nrrebatada, chama para junto de si um pequeno Indio, que era seu captivo, e diz~lhc,

na presença dc varios: Ant -criccs, es meu ciiptivo; dou-te liberdade, coiii a condição

de que te clianiari-l toda a vida Piiuinioxe. l-Iiitão seus olhos deixarão correr diluvtoa

de lagrimas pelas suas tristes faces. que ella.de envergonhadtnquiz occiiltar; e o amsr

olfendido, iião perniittinilo parasse esta violenta contenda de duas poderosas paixões.

llie iiiotivou uma febre arde|ite,c‹›iii oquiil ao outro dia pcrdeua vidaJa quando oespi.

rito fazia os ultimos esforços pain diespodir-se do erxnstiilo do corpo,aa ultimas palavras

que se lhe ouviiao dizenforâo-Lacdqitabielle Panínoxa-que quer dizer: iiigrato Pani

niose! Pouco tardou que o rumor desta iiii iiaturaila morte não chegasse aos ouvidosdo

desleal inarido.que nao deixou nesszi occasião de dar iiiostras.de que tinha um coração.

l-ltitre os Guayrurtls, ha lionieiis, que àilfi-ctão todos os niodoa das inulheres; vestem

ae como ellos, occupiio-se em Ilar, tecer, fazer panellas, etc. A estes chiinião Cudinaa.

nome que dão a to io aiii:niil rastra lo. Vive cada parcialiilade em casas portateis, co

bertas de esteiras de uma especie ilejuiicomliertas pelos lados; quando chove. l Mlflifl

coiiieç.-i ii v isiir; esfregãoma por dentro coin vassouras,e aâsiiu vedão dealguina sortea

agita. Doriiieiii sobre pelles de aiiiniacs. c de dous pequenos feises de pallta,que ser

vem de sslla tis iiiulhcres; fazem travesseiros, ccobrciu-:e cozn f: primo, com :esteira
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Jima turma a um tejupaz. os casados dormem ri uma parte. e os solteiros á

oiitrri. Ajuntíio-so em matrimonio, como os animaes. voltando a mulher

as costas á seu marido. Todos são polyguitios, se bem quo corninuminente

cada liomem,não tem mais de tres,uté quatro mulheres. 0 marido não leva

 

de entrecascas de certas arvores,ou couros rle veados. Comem todos os anítlaaes ail~

vesires. jaezirés. sucurls; todos os pescados. e sevandijas; castiiiilias. palrnitos, e algu

mas batatas bravias, tudo assado, ou cozinhndo corn bastante sordidez, serii outro tern

pero, que o que lhe da a foine. Nesta rniseravel vida vivem satisfeitos. sem iippctecererrr

as delicias de Capua. nem os thesourts de Creso. ,ts iiioçiis 11io 001110111 IIIUÍIM HIHHIHCF.

que os honiens, velhas. e meninos comem. Os homens cuidío uu caça. ria pgsca. e oni

tirar carandas e palinitns. nos cavallos e na guerra; us iiiuliieres Iirio algodao. tecem

pannos. cintas, fazem cordas, louça e esteiras. No mister da cozinha são occupados os

dous seros-igualrneiite; coriiem quatro ou cinco vezes, desde que nasce o sol, até que ú

posto: e passão toda a rinite sem comer. Osintervrillos de uma a outra comida. leväo no

reg-aço das mulheres; ellas se occnpiio em arrancar-lhes os cubellos da barbzi. das so

brancelhas. e pestanas, e em pintar-lhes o rosto. c o corpo; outras vezes os maridos

fazem 'as mulheres os mesmos serviços. São l`ieis,e verdadeiros nos seus coritractos.

Querido a noite e clara, ajuntão-se os rapazes e raparigas na flfwll! U0 50115 PObPCS

toldos a briiicarem: brilha nos divertiinr-ntos uma ciiididii alegria. tendo elles iilgu‹

ma cousa de ferozes, como pnsso a descrever. Seis lionieiis forçosos pegão em

um panno, daquelles ein que se envolvem as nrulheres. e estendtdofllg-'llldtlv #50111111'

se crii cima um menino, depuis coiiicç-'io o sacodir o paniio, e todos dao sacoloes a um

tempo. iiripcllidos dos quaesfiai o rapaz .ros ares coiii surriiiia violencia, e com a iiies~

ma volta abaixo, cahlndo sobre o panrio, na posição que succede; e ao nicsiiio tempo

tornsa ir acima. movendo ii um coração humano iriais Iastiina,que diverriiiieiito As

mulheres. pegando urnas nas mrios das outras, fi-cbio um circulo, e depois siihc uniu ri

correr erii roda com multa ligreirezo; no iiicro da carreira. uiiia das do circirlmesteli

«lendo um pé para traz. embaraço a outra. c a faz as vezes levar iastiiiiosa queria; a

que cabe vem para o lugar da que a derribou, e esta vai levar um tombo talvez ainda

maior.

Algumas vczer dividem-se as mulheres em dous bandos. e de cada um delles sabe

uma a descompor de razões ao outro bando. e aquella que diz niois iioines injuriosofi.

llca vencedora, e l applaudida por grandes risadas. Depois passiio ao pugilaro, corn o

qual os homens acabão as suas contendas,ej.'iinals usio de ariiias nas brigas doniesticcif.

Nenhum uso fazem do canto. mas a ouvirem os Portuguezes cantar coiii rrielorliârilíflltt

quasi extaticos, e nos cantos saudosos multas vezes as mulheres deirrio correr lagriiiias:

talé o poder da musiea.aln,ila naquellcs povos, em que so obra pelo estímulo do ouvido!

Nas festas correm cavalhadas: as mulheres.quc sao osseiadas. botão sobre pequflflos

feixes de palha.que lhes serve dc sella, um puiino de cinco palmos ein quadra, pintado

corn contas, e coiii-has, o qual serve de xairel c capelladas; a cabeça toda guarnerlda

di' pedaços de arame de bacia. que tem tres dedos de largura. com guisofi, 12 UIIHI CMP*

de prata na testeira. Corno iiio iisío de estribos, na acçio de rnontar a cavallo, l

niullior pega nas crínas, e ergue o pé esquerdo para traz; o maridmsegurfltldo-lhfl "0

pè,a ajuda a cavalgar. Os lioiiiens audio em pello, e juntos os dous sexos. correm ora

em uma fileira, ora ein duas, fazendo algumas escaramuças; e correndo nrelhas.

acab-'io a funcção, acompanhando a um, que apparece ein tigura burla-sea. gs outros

brinquedos sa`o.umas vezes.coiri azas de passaros nas mãos. parecendo querer imitar' os

PGYÚS o1itras,com as mios no chão, investem coirio touros, ou saltiio corno sapos. Em

todos aturio pouco tempo, e nelles csnierão-se mutuamente os dous sexos por agradar

um ao outro; pelo que devemos crer. que o galantcio nasce eiii todos os povos. Cheio

de gosto ve o pai. e a rnii saltar em roda de si os tenros filhos, aos quaes quasi adorão,

sendo cru moças o seu cruel verdugo antes de iiasrarein. Os lillios nenhum respeito

tribut-'ío aos puis, e até dio provas de pouco aiiior.

Estando os Guayeurús juntos. quando querem separar-se, o mais abalisiido delles

levanta-se, e a cada um de persi diz: Vamoszc depois de todos lhe responderem que

5"". é que se epartio. Todo este povo faz uso excessivo do tabaco; os homens cniinibzio,

e as mulheres trazem sempre inascri entre o bciço debaixo, e n gerigiva. Elles não

coiihccern Deos, e por isso nas suas calamidodcs a nada sobrenatural recorrem. Feste
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a mulher para o seu tejupaz; ella lira. como estava d'antes.em companhia

do seus pais, ondeo marido a procura. c a sustenta do que lhe traz. Um.

como elles andão vagando de uns para outros alojamentos, em cada um

delles tem cada marido uma mulher, á quem leva o que caça, ou o que

 

jio o lpparecimento das sete estrellas, não como Divindade, mas por ser precursor do

tempo de sazonarern urrs cocos chamados Bocayrrvris, que lhes servem de preciso

alimento.

A respeito da sua orizern. dizem mil dcsatinos; mas longe de pretenderem descen

flcf 1105 CÕOS. ¢0III0 os .Iaponezesú nem etfectarerrr, corno os Ronrarros, o seu Rornnloo

Remo, criados por uma Densa, na figura de Loba; nern r-rrrlirnmorrrrr os Incas. descende

rem do sol; antes contão esta humilde historia z dizem qrre depois de serem criados

os honrens. e com elles repartidos as riquezas. uma ave dc rapina. que rro Itrasil cha

mão Caracarit, sc lastitrlára de não haver no mundo Guaycurús, que os crearrr, c lhes

dera o porrctc. a lança, o arco, e as frcclras, e dissera, que con :rquellas arrrras fariño a

guerra às outras rraçoes. das quaes tomarirío os tilhos para captivos, e roubârrião o que

pudessem: luas a este seu creador não tributão culto rrlgunr, arrtcs o roatão as vezes

quc podem. Sabem que ha um Deos born. porem dize rr, que com elles rrada se emba

raça, eque ha demonios, que ternão os rrrortacs; mas ignorao os prenrios e castigos da

vida futura: sobem que a alma ú imrnorml ; crem que, depois du rnortc, as dos seus

capitães, e dos ctrurgiõesvse divertem e passeião pelas estreitas; que as do povo licio

errando junto do cerniterio.

Parece-Inc ver em urna das suas historias uma noção e noticia confusa de Adão.

Dizem alguns, que sempre entre elles houvern lembrança de uma grande cbuva. quo

alagàra o universo (th Ao sol. a Iua,Venus, Merrorio, enrtim a todas os estreitas, quo

por sua grandeza ou figura se fazem rccomnrerrdarcis ii vista.dfio rrorrres diflererrtes do

que geralmente dão a todas as cstrellzrs juntas. lbistirrguerrr com nomes os quatro ven

tos geraes : 0 nas suas viagens se governa-r pelo sol. Corrtrio os alunos pelas vezes quo

d-io fructos as arvores silvestres, e assigurrlzio nos troncos com cortes os mczcs por luas;

as horas pr-.lr altura do sol : explicfro os numeros rnoâtrrrzrdo os dedo; das ruins, t:

dos pes; e quando Ira muito do que querem explicar, eslrexio as mãos uma n¢| outra;

e sendo a cousa do genero masculino, dizem na acção de esfregar as rnãos-Ony, e se

do feminino dizem -eleo.

Este povo selvagerrr se uma alfectuosomcnte, e vive entre si em uma doce harmonia,

sustentada desta arnizadc terna, que faz a forrnosura da vida. Nas suas enfermidades.

nio usão mais que carrcgarenr com as mãos, e chuparern com a boca a parte dolorida,e

nenhuma noticia ou conhecimento tem da virtude dos tres reinos-vegetal. animal, e

mineral. Os seus cirurgióes usio de varios errganos; pegão ern uma cabaço, corri bas

tantes pedrinhas dentro, corueçrio a sacodir, e a cantar noites inteiras corn voz desabri

da. corrtrafazerrdo quasi ao mesmo tempo o canto de diversos passaros, fazem crer aos

seus. que rra-.ptclla occasiärr lhes vem faltar a alma do enfermo, odilem se ha de mor

rer. ou nio; equando querem vaticinar alguma cousa. Cantão da rnesnnl forma; e com

mil movinreotos, que fazem com a cabecadicío toutes, e, naquella especie de ernbria

goes, predizem desatinns. quaes outros Laponios, correndo apressados em voltas para

os suas casas subterraneas.

Quando nrorre alguma moça rica, plntio-nn, como se estivesse viva; botão-lhe contas

nos pulsos e nas pcrrnrs, chapa e canudos de prata no pescoço: errvolverrr-na toda em

um panno pintado com conchas,e depoisa cobrem corn nora esteira tinaze assirn a leva

a cavallo um dos parentes ate o cerniterio geral, que é urna casa coberta com esteira, e

aberta pelos lados, onde cada familia tem dividido com estacas a parte que serve de

jazigo aos seus. Alli a enterrão, e sobre a sepultura Ilre deitão o fuso, a cuia. c outras

cousas do seu uso; c se e homem, lhe deitrio o arco. as frcchas, o porrete, e lança, em

linr as armas, e trastes de que usav, e matio junto do ccmiterio o cavallo em queo

fallecido foi levado, queé o melhor que elle possuia; c se em vida foi guerreiro,

errfeitio-lbe as arrnas corn tlorcs e plumas de diversas cores. que todos os annos rerro

vío. Madão o nome todos as vezes que llre morrem parente ou escravo (2), c toda a

(t) Isto certamente é do autor.

(2) Parece-rue sem fundamento esta rroticia.
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pesca. Tambem estes desenhão na pelle diversas letras c figuras. pintando

a face de urucú. de tabatinga e de genipapo. que é o com que tiugom de

___-_
 

parentella faz um excessivo pranto: as mulheres, chorando e cantando (Iyeom voz

lugubreJepcterri os passeios, os divcrtimentos. e os trabalhos ern que juntos assistião.

O que brain mostra ser o uso das carpidciras geral erttrt: povos incnltoa. ElInsJt imita

ção dos Exypciogse privío dos melhores alimentos; não lavio o rosto t: o corpo z não

rapio a cabeça. nem se pintão. até que as parentes. vendo a muita rnaceraçio. the;

podem repetidas vezes queirao abandonar tanto sentimento; e com pouca dilferenrq

azem o mesmo pelos captivos.

Ojargão do Guaycurú é a maior parte collocado. abundante em phrases. e nomes:

as rnulheres sc explicio quasi sempre dilTerentcs dos homens, como por exemplo, para

dizerem os homens - nrorrerr. -dizem -alen.-e as rnulheres - gema : para dizerem,

vou para a rnittba terraulizcm clIes-Saragígaypífqc ellas-Seragígoyoí: ao beber di

zem os hornr-ns-jaguipa. - e as mulheres drzcru-jauca : elles para dizerem homern.

dizem-hulegre. -e ellas-aguinaz-Muitas cousas respondem tro figurado A pronun

cia é mais gutturnl. que ttatal: à Proporção do que querem encareccr, carrcsrtio sobre

a vos. e contas niños, e gestos acrimprtultio o discurso.

Emquanto o seu governo. tnostra ter principio corn as outras nações na irrfani-ia do

mundo: nos primeiros tempos. carla pai era o natural legislador dn sua fumilia.e

arbitro da pequena sociedade que llre era sujeita. cujos interesses considerava como

proprios do amor paternal. Fez o ternpo, que os filhos destes Guaycurús os cundecuras~

sem com o titulo ‹le capitães: e por independente que seja a sua autoridarliz ugão

della com moderação : a necessidade. em que se vem de associarern os outros nos seus

trabalhos domesticos. os obrigue não serem altivos corn os seus, porém sio guerreiros.

Todos os annos sabem a rnatar os outros salvar-seria. e prender para captivos as mulhe

NS» 0 Cfílflcas; a estas, que tem a necessidade de precisar de leite. e sem mãi. a mu

lher daquelle que as apanhou as cria em seus proprios peitos. ainda que seja do idade

de mais de 50 annos. e nunca tenha criado (2).

OsGuaycurús. são tio soberhos. quo a todos os Gflntios conlinnntes tractão com des

prezo. c elles de alguma sorte oresjieitão: assirn strccede ls nação Guazi. habitante das

margens do Rio Inrhotatiú. com a nação (tiraria. que rnuitas vezes é maior que a dos

seus oppressores. Presenternerite viu conhecendo a superioridade do seu numero. 'a

sacorlirrdo ojugo tyranrrico. a que estarão submettirlos. tautz- que no anno de I793, no

mez de Junho, vizrão ao presídio da nova Coimbra. pedir protecção aos Portugueses.

mais de trezentos,conduzidos por um sobrinho do chefe da sun rraçso. ao qual charnan

capitio Guacu. que em lintrua geral quer dizer. grande. Este sobrinho do capitão

Guacú. foi rnandzulo com mais cinco á capital de Matta Grosso. aonde o lllm. e Exnr.

Sr. General o mandou fatdará sua custa com farda encarnada, agaloada de ouro. dar

lhe sapatos. tlvelas de prata, botas. carrrisas de punhos. bastio.e outras cousas ue valor,

atrsterttnrtdo-o em seu palacio todo o tempo. que se demorou em Villa-Boa. Depois distn

corrtinuão vir ir Coimbra independentes dos Guiycrrrún os quaes tem nas suas alrléas

Indios de diversas rtnçõcs. corno são Goazis. Quanus. Guutos. Cayvabas. Bororos,

Ooroas. Cayapós. Xiquitos. e Xsmococns. lista nação. pela summa necessidade quo

tem, vende os filhos aos Guaycurtls por rnachados e facas. A todos estas nações forem

os Guaycurús guerra cruel. edelles sio tenridos pela vantagem que tem dos cavallus. a

arruus de que usio. a saber: os porrctes. que cum pao de A ate' 5 palmos dc comprido,

a urna polegada de diametro; a lança. que tem pouco maior grossura. e 13 palmos de.

fomprimentminrluida a choupa, o terçada. ou facio; estos duas armas ultirnas tem sido

tomadas aos Portugueses e Hcspanhoes. e algumas compradas a estes. que inaoverti

dntnente lh'as tem vendido, e o arco e frechas. De todas estas armas se servem quando

lndio de cavzillu, pela forma seguinte: ata o lndio em volta do corpo uma corda. a

com ella se cingecadn ves mais.a proporção que lhe falta oalimento. e entre ella. O 0

corpo prendeo porrete no lado direito. o terçado. e a faca no esquerdo; com a mio

Gquerda governa o cavallo por uma delgada corda. que traz atada nn boca do cnvallu,

00 qual anda ezn pello a rnaneira dos Nurnidas. ou Tartaros. de que. segundo um

¡utor moderno. destandem os selvagens da America), e com a mão direita menóa a

(t) Aqui se contradiz o autor. porque antes disse que elles desconhecião a musica.

t2; Isto da indícios de pouco vetsado o autor nos usos deste povo w
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«preto .as rnãose os ¡iés, os laliios e as ori-llias; e como todos audio a cavallo,

ztiiuto hoiriena. como mulheres, cada mulher traz em uma perna um signal,

 

dança, tando que nio uaa della o que traz arco e frecha. Andando embarcados. o remo

,Ibn serve de arma por ser apontado em ambas as extremidades Todas os araras de pao,

dizem files. que nntea de ronherr-reiri o uso do ferro. cortavão com przrlrari, t- lavravao

-coin deníea de ariiiriacs; por sepillio lhes serve até hoje um caracol, aoqual quebrar;

m; comia, e earrr-gaiiilo ira rirarleiram alizão adniiravr-liireiite. -

Quando estão para snhir para a guerra. cletreiii :io capitão mais moço, qrie estll em

idmg da tornar as armas. para flu-fe. e os capitães antigos os acornpanhão coriio con

n-llieiros: o seu maior ardil i'- ri traição, para o que são rlestrissiiiits No dia da par'

tidmscrrtridn na sua pobre crimrnseiri as cercmoriias. que a vaidade inventou em aciufi

lliantes actos. espera o adolescente por todos os que o hão ‹le acompanhar, e carla iiiu

de periii. reuiindo n sua graduação, veirr render oliediciicia a mñi,e ti riutrice daquelle.

que é a primeira vez que siilii- a seinelliiiiitrs eniprczas. (Ioni voz alta e eiitorda. e ‹›s

olhos riaurrrrrlo ein lzigriiirrisazoiricçño a repetir as acções famosas dos seus aiitepaasados,

exliortarido a imitriI-os, e que antes mori-io do qiie fujão.

Vcjão agora se as rriatroiias Roniaiiris; se a Grega Arailoiiide. ou Argclona, como lhe

chama Pluturco; se D. Cntliarina de Vilhena, arinaiido os lillios para ii restauração da

Patria, niostriirào mais vnlor, que estria barbnrirs. Ellus fazem, a meu ror. maior sacri

tlcro li honra em desejarem antes a morte n seus lilhos, do que solirevivriu â infauria.

doque a rnãi de Nero em querer que o tilho reinrisse, ainda que disso se Ihaorixiiiaaaa

a morte. Quando os Indios cnvallciro‹ vão li guerra, e trlni de passar por nlguin ter

reno occupado por povo pari-nie, ou aiiiigo e alliarlo. miindão sete sol iados arliriiitz a

darem parte da causa delles poralli pcrsanrern. os quâiegcliogados li presença do capital?

amigo. forrrião-se ein uma fileira, e o do ceiitro. que é o mais abalisrido, dà uni passo É

frente. e voltando aos seus diz. a cada uni: quero dar o reoiido dos nossos capitães, 0

depois de todos lhe dizerem que dê. é qut-,voltando-se ao chefe, encruzaridri os braços.

com o rosto grava. dh a sua embaixada, e ouve, e dir resposta. que tambem fia dos corri

paulaeiroa: volta a elles.e diz-lhes: já dci o recado : então se retii-ao. Na occa-iäo do

combate todos oa que tem,v‹-stem uma camisa de pelle de oiiça, que llies dli pi-losjoe

lboa. a qual julgao impeiietravel a todas a; armas rzffensivzrs, mcarno lis hallas. Ern

qiianto dura o ataque. tocão algumas vezes uma grande busina, e Íazcrii grandes

al azarras.

in voltando da guerra, aaliem as mulheres, e os captivoa a encontral-os na estrada

da aldea. tomio-lhes as armas. e as prezas; e se farão bem succedldos, fazem-lhe mui

taa restar. Ao rapaz. que prisionou, ou matou pela prirrieira vez. é obrigada a mii a

fazer maiores festas, e dar regala rro‹ outros; e por esta vez, todos se einbriagño com

uma especie de aguardente. que fazem do mel de abelhas. e agua. Usrivio os Samoi

tes mandarem ler todos os annos em praça publica as boas acçocs, que os seus tinliio

feito ern favor da Patria: não rei julgar qual destes dous costumes anima maiaa

root-idade.

Corria a éra de 1719. pouco mais. oir menos, quando os Guaycurtis re allibrio com

os outros selvrigengdeiioruiiiados vayaxoaa. os quaes podem-se ter por arnphibios, pelo

grande uso, que fazem das aguas. e pelo muito que nella são dcstros. Depois daata

alllança é que os cavallejrosaprerirlèrio o uso das canoas. que são de um só tronco mal

lavrado: juntos. fizerio nos coinriierciaiitea. que vinliio de S. Paulo para r-s minas do

Cuyabi enrharcados em canoas. os estragos. que entro agora n referir. e descrever. Com

acrelerada pena. não contarel o modo, corri que os Portuguezes forio sempre atacados.

nem iridiviiluarei oa particulares acontcciinentos. porque as unicos lembranças. ue

encontrei desse: sucoessos. forão tirados dos aiiiiaes da camara da Villa de Cura h,

onde ae :chão haatantemeiite informes. e me forão coiiuiiunicados pelo seu Dr, juin

da fora. Manoel de Moura Cabral.

Somos entradas nos aiiecessos de uma época. que rios rlesalia as attenções, para v"

trios de um golpe de vista a litzura trarrica, que se rios pririrlpia a representar. Entra

urosa ver oir Portugrietvgqiie nas quatro partes do rriundo têm sido a adniiração. e o

lorror dos seus lréihitairtes. feitos agora o alvo da iiiconstancia da fortuna, e a lrrisie

dos aelvarrens. Entrainrrs no ponto riiais trabalhoso desta historia. onde tenho de canii

ulinr contra n ¡etitir arrtigo, qnt: só fazia aos Piiyrqroas autores dos males. que lolfre

uroa sobre as aguas do Paraguay. e seus corilluciites; erro, que nascia dc suppor-ae as
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que é o da marca do seu car.~illr›.__t=. inullioros são geralmente bem feitas;

do pó pequeno e delicado. O mais couiinum é andarem nuas; mbrmdo-as

 

duas nsçõn sem alliaiiça alzuinii. e os Guaycurús totalmente ignorlnta do uso das

retidas, como iiiuitos aiiiios forão. Porém. sabido que não fornos insulldoe nos Hot

antes da slliaiiça, que il erão estes dous povos, di vemos dar o primeiro Mir aos

Guayciirús. principalmente sendo os Payagoa- ta`o poucos, como são.. is qne no

aiino de1792. indo eu eni diligencia a província de Paraguay. aonde el present»

mente ,e rir-hão aldendm, dissr-iiii- o lšxin. (iriieral daquella provintšiigqur riitão era

D._ .Ioiio Alves, que não eicediáo a mil iiessoas, contando homens, mulheres. a

crianças.

Estas duas iiações no arino de 1123 destruinio uma frota de canoas. que vliihio do

p ›vnado.e iiiaLirâi-i perto de seixcciitas pessoas. ilcsprezaiiilo todo o neirocio. que vinha

nas csii0as,cuiiio muito tempo linrào. inenos os farüesdacas e niaohados; e esta grande

perda não foi mais que o ensaio do muito. que solfremos destes barbaros. Nozaiino

de 1126. lizerão grande iiiort ndade nos iiiercâidorcs. que vliihão para o Cuyabi: mr

do 172H.inat.`iräo no Rio Paraguay a muito: Portuguemfie Indios Parecis,que vinliio

dogertãn Porém niaior foi o estrago. que lizerão no aiiuo de 1-730. quando iso me:

da Julho sahirãi da Villa de Cuyabà para S. Paulo aliruinas canoas. e nellhs. entre

lnuitosJa o Dr Antonio Alves Linha Peixoto, que acabava de ser oiii-idor; e no Rio

Plrauuny. que pela sua natural niansidao prouiettia uma feliz viagem. forão investidos

renentliiamente pelos Gentios. queulaiido ism horrivel grito. ateniorislirão a todos de

tal sorte.qii‹-,q uasi extaticosuiiorrèrão quatrocentas possooge soescapirrio oito.que tiva

Iio o accordo de siiltarein ein um pequeno rcducto de terrindonde virão a cruel carrin

gcimque dasapiedadamente faziño nos seus couipaiiheiros estes barbaromqiietraziño oito

eaii6ns.‹-. iiellas mais de quinhentos honi‹~ns.dos qufiesfiizennperdèrão cineoentn. Tanto

que os Indios se virão senhores das caudas deseus inimigos. conirçíirñna lançar na aguia

os corpos semivivosmoni o sangue dos quaes se inud‹›u a cdr das aguas do-rio. A' visto

deste horroroso espectaculo, que se fatia grato li vingança. e doloroso à humanidade.

ao almas inliuinaiias não derrnmari-'io lagrimas. Depois desta lastimosa traiiedia. fizerio

øsbarbaros inao baixa ein todo o ferro de uso, que topàrio. e o mala hnçbrio ao rior

tando o mesmo destino mais de 60 arrobas de ouro. que ia para o commcrciu. despro

zando a sua barbaridade este custoso metaLque a tantostraz ezpatriados.e algum. que

por cisualidada levarão. o derño aos Payagoasma cidade da Assumpção. por tio baixo

preço, que com uma inullicr eliain ida D. Quiteria de Banhos, trooarão 8 libras por um

Watodc estanho. Depois disto. logo no aiiiio seguintqchegãrãn os Guaycurús, e Paga

¡zoai ao arraial velho. poucas Icguas distintas da Villa dc Cu abli. que esta na latitude

da t6 grhos, e 38 uiinuios. oiide. achando muita gente. qneli estava fazendo pescaria

rnatárao a maior parte. e lcvlirño o resto. No anno de 1733 ¡nvestiräo no dístricto do

Csrsndà a cincoenta canoas de negocio: forão tantm os bõirliarosJäo repentino oaasalto..

e coin tantos aliiridos. que. ateniorisados os Portnguezes, so deixarão matar sem

resistencia. escapando unicamente quatro pessoas.

Estes coutin iados insultos fi/.crlio repetir os seus ethos nos ouvidos de Sua Mairesta

de, e movido de compaixão do; seus vassillos. inauiloii ordem ao generaldeB. Paulo

pira mandar à custa da sua real fazenda fazer guerra aos Gentios: por essa ratio sahio

tama armada do porto geral da Villa do Cuyabli, no l° de Agosto defiäl. ii qual ao

cnmpunha de viiito e oito canoas de guerra. oitenta de bagagem. e tres balças. que crio

tasas iiortateis, armadas sobre canoas, oiide celebravão os capcllães da tropa, que ao

eompuulia de oitocentos e quarenta e dons hoiuens. viitre lirancos. preios, e pardos;

governava em chefe esta expedição o tonente-gciierzil ltlõiiioel' Rodrigues de Carvalho:

com elle vier-io da Capitania do á. Paulo quatrocentos lioineiis. aos quaes derão por

linda de rosto patentes,qiie os obriizãirão a pagauzonfoi-iiie as suas graduações. Rodando

esta :numerosa rs-iuadru. consta que em urna das Illius do Paraguay encontrarão osi

Gentios, nos quaes lizcrão grande estrago. ruas não foi bistante para que os mesmos

Gentios. no dia 19 de .llnrço de 1136. no mesmo lugar do Catunda, não aconiincttrsaaiiv

nos negociantes. que vinhiio para o Cuyabâ. dos quaes inatário bastantes, e lev.'iri\o_

duas caudas carregadas de fazendas. Este o primeiro raio da esperança. que houve, do

Geutio cedo procurar a alliança. por começnreiii a gostar das mesmas cousas, que antes

desprezavao; porém ainda assim continuarão os .sr-tis iiisultos`

Passados quatro annos, vindo a menção. foi acommettida no msiz de-Jaiieifro pelos
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parlesvergonhosas, com umas ligeiras tangas; outras andão enfachadas

com “um longo cobertor de panno de algodão listrado, o qual lhes cobre os

 

hoiouqno mutirão a muitos, e levlirão quatro canoas de fazenda, e escravos. No anno

de flflchøfiário ao reducto do Sapé, nas vizinhanças da Villa de Cuyaba, e encon

troddoolti pescadores, iiiatario alguns; levarão vinte; lieste mesmo anno, indo gente

do Cuyohâ trai-tar aiiiiz-.idecoiii os Guaycurús, estes, na ocrasião do negocio, matirio

otniçoodauicnte a cincoenta. No anno de 1744 acorumettérão os Guaycurns as canoas

de negocio. e somente mataria a um negro com uma frechada. No mesmo anno deu o

Gentio em alta noite no sitio de um João de 0Iiveira,na passagem do Paraguay, onde

matou parte da gente. Em 1752, vindo os coninierciantes de S Paulo, adiantou-sen

canoa de um Padre por nome Vito Antonio de Madureira, e nozlugar, chamado Chané,

deu-lhe o Geritio, levou-lhe a canoa, e os escravos. deixando-o semivivo em uma conot

nba. na qual ia li vontade das aguas, e sendo achado dos coinpanlieiros, teve tão grande

alegria, quc-,tomado de um accidentc, licou priv-ado dos sentidos.

Em 1753 derão os Guayrurús no lugar de Fiírueirus, onde rnatãrão bastantes pesca

dores, que ahi se arhaváo, e o resto ca tiviirão. Logo depois deste assalto, fugirão ao

«apitão-iiior (que eritão era da Villa e Cuyabâ), Francisco Lopes de Araujo, alguns

escravos embarcados, e mandando sobre elles a varios brancos e pretos, forio accom

mettidos do Gentio, que a uns mntarrio, c levarão a outros. No anno de 1168, separa

rrio-se os Guaycurús, e Payagoas, sem que para isso tivessem causa alguma, segundo

ellos dizem, porém tio inimigos uns dos outros, que se fazem mutuamente os damnos

que se podem, por cuja causa. e por temor dos Portuguezes, forão viver os Pa agou

abaixo da cidade da Assumpção, capital da província do Paraguay, e com os bob tantos

della conservão paz.

Ja separadas estas duas aguerridas nações, os Guaycurús, em 1771, dcrão no lugar

de Croarii, onde prisionárão alguns escravos, e Indios, que acharia; e no anno

de 1.77%, forão dnas vezes u cavallo a Praça dos Prazeres, que esta na latitude de 23

grliosm 42 minutos sobre o Rio lgoatimy, que faz barra no Paranã, e nas suas vizi

nhanças queimarão algumas casas, e matàrãio os seus moradores Em Maio de 1775,

Iivorio vinte canoas dcstes Indios a ousadia de sub rem pelo Paraguay. até junto' o

Villa Marimque está na latitude de 16 gritos, e3 minutos,aonde prisionltrio algumas

pessoas, e matiirão ilezeseis na fazenda de um Domingos da Silva, a quem tambem dei

:ai-ão rnorto, e a um seu lilho,sem embargo de distar esta paragem mais de 100 leguas

das suas vcrdridciras terras.

Estes rapentinos, e amiudados assaltos, que soflrêrão os Cuyabanos, sobre quem

oahiio todos os damnos, que os Gentioa causar-ão, urnas vezes nos seus lavradores, ou

tras nos comuierciantegque de S. Paulo, e Rio de Janeiro lhes traziêio ol generos ne

oessnrios à sua subsistencia, os obrigavão a derramarern continuas lagrimas; que cho

garão aos ouvidos do Exm. Sr. Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Caceres, que

então governava a Capitania de Matto Grosso e Cuyabši; e corneçando 0 seu ardente

selo, e natural compassivo, a pensar no grande damno, que causaváo aquelles selva

gens, pois avulião-se os Portuguezes mortos por elles em mais dequatro mil, e o perda,

que rausiirão. em mais de tres milhões, e nos tneios de livrar os seus alIlictos subditos

desemethautes males, mandou sahir de Villa Bella a 9 de Maio de 1775 o capitão de

auxiliares, .Vlatliias Ribeiro da Costa, para na Villa de Cuyabà recebi-r poderosa escolta,

e com olla descer pelos Rios Cuyabá, e Paradas, até se rnetter rio Paraguay, c passando

as pa'=lai.osas.c variaveis bocas. que de ordiriario olfrrecein os Rios Taucary, c Imba

tetui, ir fundar um presl lio no lugar, chamado pelos amigos sertanistas, Fecho dos

morros, onile se estreita o rio por causa de uma pequena ilha, que o divide; lugar ja

descripto no principio desta obra.

Deu o sobredito capitão as iustrucçõcs mais sabias, c este homem, mais obrigodo dos

seus fracos companheiros, que, timido e inexperto, parou 16 leguas abaixo da foz do

RioTaciinry em um lugar, em que dous mont':s,que estão latcrahiicnte ao rio, seguem

parallelos um pequeno espaço. onde formio na encosto do monte do lado ocridcntll

uma fraca estacada, a qual denominarão o Real Presídio da Nova Coirubrama latitude

de 19 gritos. e 55 minutos, ultimo, e mais austral estabelecimento Portugues sobre o

,Paragon .

Este lugar é insulliciente para a agriculturininrapaz para a criação dos animnes, por

scr alegado quasi todos os annos sete ruczrs; e algumas vczcs passou se dous annos sem
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corpos. desde os peitos ate' meia perna. Todasmmquanto sulteiraaztflm l

parte anterior da cabeça povoada de cabello descido sobre a testa, como as

 

que os campos se vejão isentos de aguas, como aconteceu nos annos de 1791, e 1792:

pouco pode elle servir para embaraçar a passagem dos Bespanbóca, d nado l uq! do!

ortuguezea; os primeiros fizerão grande dostroço na guarnição da nova Co ra, que

dcscrevr-rei agora.

Arrtt-s de me apartar deste lugar, contarci, que no monte, eujla fraldas mpi 0

presídio, está urna grande gruta, etc.

Em outro rnonte. que fica algumas leguas apartado do preaidimutio' seis grutas;

porém todas muito tnerrores do que a que fica descripta.

Depois desta fundação mandou o Esto. Sr. General ao sargento-mor de auxiliares da

Villa ‹ e Cuyablt, que errtau era Marcelino Rodrigues Crtmporrez, e Ilrc determinou o

seguinte a respeito dos Guaycurus: esta: são as forruaes palavras, tiradas das proprias

ordens, r-uc se cooservio treste real presídio, onde actualmente estou. ‹‹ Pelo que toca

a estes Indios, não so confirmo a V. M. de novo as mesmas positivas ordens, a

instrucções dirigidas ao erpitâo Mathias Ribeiro da Costa, corri a data de 9 de Maio

do presente anno, para os não oflender em nada, ruas antes tractor corri a possivel boa

intclligerrcia e arnizade, e terrtar,se elles niio aborrecetn tanto, como até agora Íttlíil).

ao cornmercio, tracto, e cornmrrnicaçio dos Pottugueu-s. que a barbaridade; tyrannia

dos arrtigos sertanistus lhes fazião detestar; ruas antes estabelecer, como uma das obri

gações principaes, em que V. M. deve crnpregar-sc. e procurar, por todos os

cantinhos. fazer aos sobreditos Indios o nosso cornmercro, que sempre pode haver

modo de representar util, e vantajoso, principalmente distribuindo-lhe de quando

em quando alguns pequenos mimos de resgates, de que pela relação, que retnetto

inclusa, conhecerá V. M , que faço conduzir a sua disposição ultra certa quam

tidade; :nas sem crnbargo de toda a cflicacia das minhas ordens, que são uma conse

quencia precisa, util,c provideutissirrra das que Sua Magestade me tem dado, vera

V. M. sempre, que eu não pretendo, que se deixo offeoder iropunertrente, netn tal

poderia caber nunca no rrresrno direito, que a natureza estabeleceu a repulsar cont

força a quem nos interrta fazer mal. r› Depois da chegada do novo comnrandarrtqa 20

de Noverubro de 1770, clreglrrão de cavalloao presídio da Nova Coimbra varios Indios

tiuaycurús, dizcrrdo, em lingua Caatelltarrmque querião paz: o corurnandatrto os foi re

ceber fora da estar-ads, levando duas pistolas no cinto, e uma esquadra de soldados sr

rnados: alli mesmo os brindou com varias cousas, algumas suas. e a maior parte dus

reacs armazensnê os despcdio. Os Indiosstrtitcntes protnettério voltar dabi a um rnezcorn

lrastantes cousas para rregocro. Vendo alguns olliciaea militares, que em Coimbra crio

subordinados, passar-se o tempo. crn que dissrrrto os ctrvalleiros havião de voltar, conte

çitrão s dizcr,qrre o cornmandattte tinha a culpa dos Indios irão voltarem, por havel-os

arnedrontado com ri guarda e armas, que levou, quando lhes foi fallar; e tanto nrur

muravño, que clreglrríro a fazer assigrurdos contra elle. No tempo que Isto se urdta,

chegarão os Guaycurnsm 6 de Janeiro de 1771, trazendo em sua companhia algumas

nrulheres, c para resgate carnçiros. Perus, pt-lles de veados, e outras bagatellli. Selltlo

Ovotnmrortrlante avisado disto, nrandou que parassem em um lugar, qllt tlilll INI! d!

300 passos do presídio, onde farião as p -rrrtutaçõesz e para guarda dos que ião fazei-a,

ordenou ao ajudante de auxiliares, Francisco Rodrigues Tavares, fone assistir com

doze soldados armados, e que tiverae toda a cautela. Corn effeito foi 0 dito ajudante

e rmnrdon fortrrar corpo dc araras, onde púz urna sentinella. Então veio o eapitao dos

Indios. r- urn lndio-Iirrgua para dentro da estar-nda faller corn o cununanuantc. l-.rn

qu -nto cst a se detiverio de trmsurcedêrão entre os lndios.e os Pnrtuguezu algumas

cousas notavcis. Disscrão os tiuaycurds ao ajudante que marrdasse retirane cobrir corn

uma tolda as armas de fogo, e tirar-se dalli a sentinella, porque as mulheres sc teunao

de ver uma e outra cousa, visto ellestambctn não terem armas; tra verdade se ttubao

porretcse facas, de que os rrossos não terniio. 0 ajudsnte,por agradrrl-ogfcz quanto Ilro

pediria, e bem pago firou da dr-rrrasiada r-ondescendctrcia, que teve. Conteçirao os

ndios a chegarem-se mais para os Portuguczes, e a convidaram alguns a descaulillffllll

no regaço das mulheres, o que aceitãrão; depuis principiou-se o negocio. e muito!

brindarao a algumas lndizts, das quaes varias Ilres pagarão corn lagrimas, que derrarua~

ria. por verem o desastrado fim, que os aguardava; os nossos entendião, que ellas clio

raváo por se verem violentada; pt-Ios maridos a fazer-lhes tninros; mas aquells pranto
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üonzellaslnglezasfi e pelo posterior n tem curto, porque o cartão. As casa

das trazem 'a cabeça rapada, deixando-lhe na parte anterior tão sómente

 

era' nr aquelles, que Iiberaes. e desinteressados, as obseqrtiavâo, e ao mesmo tempo

tem descobrir a maldade dos maridos pelos não sacrificar. A formosa Osmla se nio

via em maior aperto entre o marido, e o ltotnano a quem a Lava. Deu um pedeatrea

uma India um facão por um carneiro, depois de a sua vista o não ter querido dar por

outro. do que apradecida a India lhe pedio se recolhesse. e vendo que o não faria,

com lagrimas, e por arenas lh`o tornou a pedir, pelo que o pedestre se despedin, en

tendendo que o carneiro era furtado, c por isso a selvagem tanto instava, easslrn caca

pou h marte.

Os Guaycurtls chegarão-se aos nossos, e pondo-lhes as mãos nos hombres, como por

amizade. os sacodiío, e confrme a sustonria que encontravio. assim iicavio junto a

elle aquelles, quejulzavão necf-ssario para os matar. Tantas dentonstraçoes não disper

terão nos Portuguesas a leuihrançn das grandes perdas. que os harharos lhes tinhão

Mto soifrcr: o interesse de rousprarem as bagatellaa, que os Gcntioa traziao. lhes en

torpcccu o entendimento Entretanto estava o t'apita'o,e n lingua dentro com osargento

suor, o qual os trsctou grandemente, e cuidando ter livre a sua gente. que estava entre

os lndios, os despcdio dando-lhe rnituos. Tanto que elles se virio em meio caminho,

derão um assobio. com o qurl todos se entendem; com czte signal cada Gentio foi

matando aquelle que lhe cahio em sorte: alguns dos Portugueses lnorrèrão no mesmo

tegaço das lndios, e estas com os maridos os degolavão. lšmquanto uns se ucctspavio

em matar. outros despião aquelles, que envoltos na seu proprio sangue. ainda nio

tirthio acabado de aaalar os derradeiros alcntos vitaes. 0 ajudante, que era um homem

agigsntado e forçuso, defendeu-as rom uma espada que tinha na mão. mais de quarenta

passos. e trio o rnatarião, se um dos Indios por otras lhe não desse uma pancada

pelas pernas, com a qual o derríbiu, e outros o degolario; isto foi quasi ao mesmo

temPO. que 0Hl0 presídio chezavio em soccorro dos da revolta, ela serem sentido. e

ainda percebértio ao ajudante ditar: Jesus! pelo ar que lançava pe aferida da garganta.

Com tanta ligeireza. e tanto a seu salvo mataria, e roubärão, que quando os Portugue

ses chegaria, ja se tinhão auseutado os Guaycurús, levanto as armas, e a roupa, parla

dlella qotejando sangue dos seus donos, que parecia ir pedindo vingança de tanta

a etvosta.

Neste fatal dia morreria dos nossos quarenta e cinco homens, sem os ssvalleiros

solfrerem o menor damno. Com este deaastrado sucoesso, f-ii indirivel o sentinento,

que tlvcrão os Portugueses, por não poderem soecorrer os míseros companheiros, aos

quaes enterrarão em duas grandes sepulturas; erecolhidos ao presidio, logo osolllciaea

rasgario os aatignadoa, que tlnltio feito contra o eommaodante, couro já tica dito, e

flzeruo outro, no qual o culpavño de loan, e frouro, e de outros defeitos, que na ver

dade nio tinha, sendo só as suas paixões particulares o movel de-tudo isto; mas ellva

tambem receberia da anrhiçrio os premios vulgares, que ella costuma repartir.

Neste mesmo anno pediria licença dous soldados dragões, que serriio no presídio

para irem caçar ao outro lado do rio em uma catida com mais oito pessoas; o comman

dante concedeu, e passando elles o rlo, aaltitrão os dous dragõesm uma ordelnça e.

terra, onde a poucos passos encontrarão alguns Guaycurus, que os investirio: os dous

soldados disp-trarño as armas. e derrihhrão morto a um ea itio, o aleijarão outro da

um braço; porém a um dos soldados derão uma lançada pr os peitos, com a qual per

deu a tida, c o mesmo aurcedcu ao ordensnça, de duas fvechadns; o outro soldado,

sentindo-sc ferido em um braço por uma frecha, fugio procurando a canoa: os que

nella estarão, vendo que vinhão os Gentios juntamente com elle. afaathrio-se para o

meio do rio, e vendose o pobre soldado desainparado dos fracos companheiros, e per

seguido dos inimigos, lançou-sea agua, e começando a nadar, esp-lhou-se o sangue

da ferida, ao qual ncodirão uns prixt-s. a que chamão tesouraa,ou piranhas, pelo muito

que cortao os seus dentes, e investindo contra o tniseravel, e afllicto nadador, em um

instante o dcstizerãi- todo, vindo a ac-ibar com este genero de inerte. Passarão-se depois

onze annos, sem que t-stcs barharos fizessem aos Portugueses damnoalgttrtt, nem ousas

sem chegar ä falls, até que no morde Março de 1789, em que commandava o presídio

um cadetc dcdrugõcs, uppurecôrão do outro Izido do rio em frente da estacadn. e hra

däfão Varios vezes, o que ristv pelo coratnantlantc, rnandoii la algumas pessoas, com

as qu-ws nã» quizerào chegar à rali-i; c depois, uo mez de Julho do mcsruo anno, tor
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um topete longitudinal. que. pelo sua posição o llgura, representa a crista

de um inuturn. Servom-Ilies de navalhas. com que raspão as cabeças. as

 

nlrio a bradar. e indo or nossos. faltaria. e recebendo algumas dadivas, prnmetterio

voltar dalli a cinco dias. como com elTcito vierão. e indo um soldado, e varios pedes

tres, faltaria com o capitão Queima debaixo de toda a cautela, a assimrucsmo conti

nuarioa praticar até o rncz de Dezembro du mesmo anno, em cujo tempo venderia os

Gus eurtls alguns cavallos. carneiros. pcrns, e outras cousas insignificantes, por baetas,

rnacbados, facas. bacias. fumo, pratos dc estanho. e facóes. Este ultimo genero foi

prohibido pelo Sr. General. E o eadetc-coriimandante lhes Inandou dar varias cousas

do armazem.

Por este mesmo tempo veio commandar o presídio da Nova Coimbra o sargento-mor

cngenheiroJoaquim José Ferreira, pelas positivas ordens, que trazia do Illm. e Esm.

Br. .Ioio de Albuquerque de Mello Pereira e Caccrcs. actualmente govcrnadone capi

IÍo-general das Capitanias de Matto Grofiso, e (Iuyalrá. mandou o dito sargento-mor a

um cabo de esquadra de dragões com quatro canoas bem armadas; ver se encontrava os

Geutlos cavalleiros, e os pcrsuadissc a virem ao presídio, os quaes, ja por cousa da

inundaçio. uio apparcciío. Partio o cabo de esquadra, e corri cll`eito.ua segunda via

gem. faltou amigavclrucnte com os indios, c lhes rottou o acompauhasseni. e vicnam

ver o commandante. o que elles não quizerioyporezn mandaruo tres captlvos aeur,

corno por cspias. os quaes viuliio com tanta repugnancia. como tem aquelleyquo

eamlnhio para o patibulo. 0 sargento-mor os traetou com grandeza; vestlo-os de pan

no da algodão, e bacta; deu-lhes facas. e anzovs. e os mandou fartos, e contentor; o

que visto pelos seus senhores, e sabendo delles do bom agazallro que trverio. resolve

rio-se a virem dous capitães. um vcllio e outro moço. trazendo quntro dos seus solda

dos em sua companhia. os quaes entrarão todos tremendo nu presídio, onde o comman

dante os recebeu fardado. e todos os oificiacs e guarnição; hospeuou-os, deu-lhes

dadivas. com que sc forão satisfeitos, e começàrio dahi por diante a viram com menos

receio; sendo todos sustentados, amquauto se demoraria, a custa da fazenda rcal. c os

capities a suas ruulheres,na mesa do rommandantgconto ainda hoje succede; e a todos

se mandou dar facas. anzoesJitas. contos, veronicasfigas, machados.e outras cousas, da

ue para semelhante lim estava o armazem real provido, e se proveu ainda mais depols

esta alliança. para segurança da qual forão a Matto Grosso o capitão Emavidi Xané.

que agora se clrammPaulo Joaquim José l"crrcirs.e o capitio Queima, que e conhecido

pelo nome de .Ioio Queima de Albuquerque: é este ultimo dos príncípaes dos

Guaycurus por sua mii, e dos Payagoas por seu pal. e o outro respeitado

pelos muitos soldados e captivos, que tem. Levíario elles a capital dezaseto dos seua

aubditoa. e forio todos alli tractados com muita grandeza pelo Exm. Sr General. a

qual mandou vestir a todos. e aos capitíes dar farda. veste, calção, e chapéo tlno,aga

Ioado de prata; e tambem lhes mandou dar livelas. e muitas cousas de valor; e no

palacio de Sua Ercellencia assigoario e termo seguinte. que ponho por extenso. para

que os curiosos o possño ver, ejuntalriciita a carta patente, que lhes passou, que con

scrvão com o maior cuidado possivdl.

a Desejando a nação do Gcntio Guaycuru. ou cavnllciro, que habita os terrenos, que

formio a margem oriental do Paraguay. desde o Rio Mondego. antes denominado

lmbotetiú, c mais rios intermedios. até a margem boreal do Bio lpane, dar nio ao

uma evidente prova do seu reconhecimento. gratidão. csensibilidadc. pelo bom tra

atsmcuto, e repetidos beneficios. que ultimamente tem recebido dos Portugueses, em

consequencia de muito rceommeudadas ordens do Srfieneral desta Capitania de Matto

Grosso. e Cuyabi. dadas para o dito lim ao sargento-mor engenhoironloaquim .lose Far

relra. cornrnandante do prcsidio da Nova Coimbra, que elle tem desempenhado com

todo o zelo. e activldadc. distribuindo com a dita naçio, além das donativos gratuitos

que lhe tem sido determinados por conta da real fazenda de Sua Mngcstade. tambem

outros seus proporcionados h sua possibilidade; desejando a uiinha nação dar iguaes

provas do grande respeito, e lidelidndo, que tributão a S. M. Fldelissima, e de quanto

sin os mesmos Gentios afeiçoados aos Portuguczcs. espontanca. e ancioanmente. vierao

a esta capital de Villa Bella os capitães. João Queima de Albuquerque, c Paulo .Ioa‹

quim .lose Ferreira. dous dos principaes chefes da dita numerosa nação, com deznsctc

dos seus subditos. e a preta Victoria. crioulo portuguesa, sua captiva, que serve de

lingua, ond.e, depois d: teram sido recebidos, e hospedados com as rnaiorcs. c mais
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consas' fliivieteis, que são os instrumentos cortantes. de que originaria

mente se servem. Uns e outros, nem mais um cabello comentem

 

sinceras demonstrações de amizade. e agualho, e de serem brindados com alguna do‹

spttvisde Sua lagcatade. e outros do dito Exin. Sr. Governador, e capitão ,fzener al,

e das rlncipaes pessoas desta villa, no 1° dia do mez de Agosto de 1791, no pala- io

'da m deacia do mesmo Exin. Sr. Governadone capitão-general, estando presente por

'sunt partev Inumo Eacelleiitiswiino Senhor com ca- ofliciaes da camara desta capital,

olllciaes militares, e inais principaes pessoas desta dita Ville Bella, e pela outra os

sobreditoacaplties, e chefes da sua naçioJoio Queima de Albuquerque, e Paulo Joa

quim Jose Ferreira, com os mencionados seus soldados, e a crioula Victoria, sua ca

ptiva, e interprete, disserio : que ein seus nomes,e no de todos os outros chefes do sua

naçiii, seus compatriotas, e inais subditoa, e no de seus lilhos, e mais descendentes,

protcstitvíio. e proniettiào de hoje para todo o sempre rias maos do dito Elm. Sr.

Governador, e rapitio-zenernl, .Ioão dc Albuquerque de Mello Pereira e Cai-eres, do

manter c‹›iii os Portuguesas a mais intima pas, e amizade, e de iiiviolaveliuente ¡zuar

darein. e tributarem a S. M. Fidelissinia a mais respeitosa fidelidade, e ebediencia,

IssimJ dl mesmo fórina, que lhe. trihutzío todos os seus vassallos. E sendo-lhes per

guntados de ordem do mesmo Senhor pelo sargeuto-iiior de engenheiros, Ricardo

Franco de Almeida Serra, se era nascida de sua livre vontade, e motu proprio a olie

diencia, que prcstavíe a S. M. Fidelissima, corno tambem se qucrião licor sujeitos às

leia da iiiesina Augusta Soberana, tirando amigos dos seus amigos, para desta fórina

goaarem livres, e seguramente de todos os bens, coiumodidadi-s, e privilegios. que

pelas Icisdc S M. Fidclisairiia sio concedidos a todos os Indios: a tudo responder-io

que sim.uniforinemeiitemisibos ea capitães releridos. Protesto, quc o mesmo Exm. Sr.

General aceitou em nome ne S. M. Fidclissiina, pruiuettsndo tambem. em iiome da

mesmo Soberana Senhora, dc sempre proteger a dita nação. afiin de perpetuar entre

elles. e os Portugueses a mais intima paz, e recíproca amizade, concorrendo sempre

para tudo, que se dirigirl felicidade espiritual, e temporal dos mesmos Gcntioa. B

para firinczo de todo o referido, e estipulado. en, Joaquim Jose Cavalcante de Albu

uerque e Lins, secretario do governo, lavrei o presente termo. por ordem do mesmo

iam. Sr. Governador, capitão-general, o qual assianarío Sua Exrellencia, e a rogos

dos ditos capitães e chefes, o tenentwcoronel de infanteria, com exercicio de ajudante

das ordens deste gevcrnmAntonio Felippe da Cunha Poiitc-,e o Dr. Alexandre Rodri

¡ues Ferreira, naturalista, encarregado da espediizão philosophica. por Sua Magestarle

nesta Capitania; e aroiro dos mais Guaycurus, 0 Dr. Provedor da fazenda rcal,einten‹

dente do ouro. Antonio Soares Calheiros Gomes de Abreu: e da sua intcrprete,o sar

gnnto-usór engenheiro, Ricardo Franco de Almeida Serra; e tambem assignltiño os

ofliriaes da camara, sendo testemunhas presentes deste acto as principaes pessoas desta

villa capital, que todos igualmente assignitrío. li eu, o secretario do governo, Joaquim

José Cavalcante de Albuquerque Lins, o escrevi. Com o signal de Sua Escellencia, a

dos mais rircumstantcs.

‹‹ A carta patente é a que sc segue:

e João de Albmucrque de Mello Pereira e Caceres, do conselho de Sns Vagrstade,

cavalleiio da ordem de S. .lc-ão da Malta, governador, e capitão-general das Capitanias

de Matte Grosso, e Cuyabá, ctc.

u Faço saber aos que esta minha carta patente virem, que tendo a nação dos Indios

Guaycurüs, ou cavalleiri-s, solcmnemenic contractado perpctita par, e amizade com os

Portugueses, por um termo judicialmente feito, no qual os dous chefes, João Queima

de Albuquerque, e Paulo Joaquim Jose Ferreira, em nomc da sui nação, se sujeiiarão

e protestariio uma cega obedienria as leis de Sua Magestadc, para serem de noje em

diante reconhecidos como vassallos da mesma Senhora: mando, c ordeno a todos os

vnagistrodos di: justiça. cde guerra, conimanilaiites, ademais pessoas dctodos os

dominios dc S. M. Fideliasiiiia, os recoiiheçiio, tractern, c auxiliem rom todas as da

monstraçõcs de amigos. E para firmeza do reteridoJhe mandei passara presente carta

patente por mim assigiiada, e scllada corn o sinetc das iniuhas armas, nesta capital de

Villa llclle,a0s 30 de Julho de 179l. -- João de Albuquerque de Mello Pereira e Cacercs. a

Acabadu este solemne acto, dou o lllm e liam. Governador, e capiiao-pciieral um

esplendido banquete a todos os pessoas, quc assistirão á ceremoiiia. edepoisdespcdio

aos capitães, tendo gasto muito da sua piopria fazenda, e coutinúa a gastar atc' ltujc'
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em seus corpos, tudo arrancão; até as mesmas pestanas. e sobran

calhas.

(iiurymiilrs. l-Irão vizinhos dos Tupinaqiies. haliitavão á 7 ou sjogrm;

do iiiar, e ruuiio concentrados pelo continente.

Os indios desta naruio, erão de estatura altos. e iiifriiígavois no trabalho.

do agilidade espantosa; tinlião os twiliellos pretos.e conipridm. Nao se lhes

‹-nrilreciz'rr› aldezrs.e nem outras habitações regulares: eríio erraiites. a oode

t-lieuavzio levarão comsigri tudo em destruição quando rrodiãii.

Alirriciitrrváo-se de fructos,raizes cruas.e do carne humana. Usavãodr- ar

cos de desniiircarla grandeza e força; tinlião depois iuicetes guai'irei¬itl‹rs do

 

Chegados emlim :io presídio de Caiinbra.os novos viisoillos de Portugal. 0 Sargcntm

iwir cornmiiiidnnte, os recebeu rom festas. e os m-.irrdou levar ir sua aldefi, oiidenin em.

gar, levantou-se irma grita de alegria entre oa Gcntios. aos que respoiidérao os estron

dos dos nossos iircabuzcs.

Depois disto. coiitinuiio elles a vir em mazotes ao presídio da Nova Coimbra. nas

caiioamerri tempo de aguas, e a cavullo na secca. onde sempre sio beni recebidos, e tra

ctados. entrando, em virtude das ordens. que pari ¡500 lia. e arranchaiido sa fora da

estaciirla ein suas easas de esteiras, entrão dentro de dia desarniados. e depois do toque

das Trindades sabem para fora. esó entrio os capitães, tendo em todo este tempo dade

provas de uma sincera amizade. e tanto,que no iirino de 1793 restituirão dous cscravo-.

quo do presídio tiuhio fugido para as suas terras.

Com iiecelcrados passos. tenho decorrido quzisi um seculo, que a naçío Guiiyciirú

tem sido fatal :ios Portugueses, e me acho iio ultimo ponto. qiie prometti trai-tir no

principio desta historia. o qual pertence aos HespaiiliÓi-s; por elle porem passarei

abreviadaniente, como cousa estranha. Pelo meio do seculo passado. acabaria os Guay

turus de arruinar a pequena cidade de Gera. que os Paulistas tinbio dado principio

a destruir. Os Hespaiiliot-s, que escapíiráo, forño fundar a Villa de Tegucgo. rins miir~

gens do Paraguay. donde tambem firgirãmpcrseguidos dos incsuros iriirriigos. (ls Guay

eurús os persegiiiriio na Villa de tfriruirilioty. que funilárâri em Villa-Riciusrin (Iolorriii,

ein Belem; e nos nir-sznos subiirbios da cidade da Assumpção, capital driquella grande

província. umas veres nbrazando as casas. e imitando os seus liahrtantes: oiitrns rou

bãndo-lhi-s os cavallos, e gados. e destruindo-lhes as senieirteiriis. Na proviiicla de

Xiquitos. fizc rio maiores rnales, depois que o cura do povo do Santo Corrrçio, liaverii

trinta e cinco annos. delraiso de pu prendeu a muitos, e usoii com elles de bnstariie

rigor. dc cujo cziptiveiro fuizírio alguns, e dahi éque obriuaráo no iinno de 178ml

mudar o dito povo do Santo Coração 25 lexuas mais para um lado, e lhes rouliarao os

tados, i-avzillos. e gente. que. coiiservio por eaptivos. passando destii sorte os iiiiseravi-is

aipiâaiites daquclla província ao barharisnio, de que seus país felizmente tinliiio

sa i o.

Desde então foi que os povos do Santo Coração. S. Thiago e S Joio, Iizcrio iio

estado de alnitíirienio. em que hoje se vein: as aldèas erinas, as casas reduzidas a uns

pardieiros, os cairipos sem cultura. todo cnrliiir faz suppor ii uni viajante. que aqur-llés

província acaba de soffrcr uma devorante pesteI uma guerra de religiao. ou uin inons

tro. que corri o seu corrupto halito tem irrñcíoriado a todo o senslrel.

Os Griiiyrurih, que assistem do Fecho dos Morros para baixo. tem paz com os Hes

parihóes da ¡irovincio do Prirairiiay. desde o nnuo de 1775; esta alliaiiça Iiscrão por

via de uur Padre. que. levado das suas iiiclinações, soiilie iiitroduzir-se entre os selva

gens. dos quaes sezuio todos os costumes. deixou arrancar as sobram-olhas, e pr-iitairas.

casou-se entre elles. e teve Íilhos: por esta forma livrou a sua Patria das roiitiiiuus

hostilidade-s. que solfria destes liarbziros. e adquirio o nome de justo entre a plebe

Hespanhola.

A este Padre, a quem já trrictei por drins vezes. devo a notícia das eras, em que sa

¡Ilifirin .ig [Iuiryeur-us, c Puyiguas. e a ein que. Sc sepnríirio, torno tamliirin du inoioi'

parte dos seus extrsvagantes costumes. Os Guâiyciirus. que habitáo do Fecho dos Mor

ro‹ para ciri::i.l'n1.ein aos lIespz-.rilroes todos os rlzrnnos. qu.: po 't-iii, e são e‹ que cois

utruio liojr- Ilel ainirarlc cornos Portuguczes. sl
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pr-tlrns, com quocsmagavio as cabeças aos inimigos. Pela sua conhecida

crueldade se Íaziáo temidos. não só de todos os Indios.conio ainda dos Por

ztiigziiozes. `

Gurguez. Indios das cabeceiras do Rio Parnalrvlirnentre Goyaz o .Piauhy.

Dizo autor do Diccionario Historiro. que em 1766 perto de mil Indios

:forfio 'aldéados perto da t-idade de Oeiras. na aldêa, Iioje conhmzida pelo

numede Villa de S. (Iouçalti de Ainarziiittâ. porque tornarão depois para os

lnatospor não serem no; lugares da aldéa alinndzirite a colheita de fructos

da terra. Actualmente encontrão-sc em S. Gonçalo de Ainararite alguns

tlesses Indios estaheleciflus.

Guíglcis e Guipás. Iistes Indios hahitavão á pouca distancia de Porto

Seguro.

Gnigravibos. Hahitavão um pouco afastados da costa mariti ma. entro

Porto Seguro. e I¬Ispiritt› Santo.

líuimurrs. Indios ferozes z nas suas excursões espalham-it) tamanho ter

ror pelo estrepito, e vo/.orias que faziao com os bastões de paus sonoros,

com que batião uns nos outros. que eríio conhecidos onde cliegavão.

Guinés. IIabitaváo na comarca do Piauhy.

liuiros. Hahitavãtv a' (zostti iiiaritinia da Baliia de Todos os Santos.

Hrpantos. Indiosdiabitadores das inargoriis do Rio Negro.

lliiortu. Estes Indios irao eráo rnithropopliagos.

Iboras. Iudiosnlestrendentes dos Tubayaras.

Icó. Indios das margens do Rio do Peixemfflucnto do Rio das Piranhas,

na provincia da Pauahyba do Norte.

lphígriacupos. Išrãt) alliados dos .Iymorészc corniãt) carne humana, e

não se iitenmrisúräo de coinbater com Mein de SêLquando atacáráo Porto

Seguro e Ilhéos.

Itutuprias. Indios Iiravos das margens do Rio Capanámffluentt: do Madeira.

Jacaré. Iiidios mansos da provincia de Matto Grosso.

Juruufes, Ighigraiaupanír, Jaracuives. Estes Indios erão alliados dos

Guvayuieires.

Javraés. Indios ‹la provincia de Goyaz.

Jfirós. Ilahitzivño o Pianhy. mais para as bandas do Maranhão, nu

margens do Rio Itahim, trilmtariri do Canindé.

Júmas. Indios do Para, liahitêulores entreo Rio Negro e Branco.

baratos. Indios valentes, e habitantes do interior.

Lapis. A estes Indios elnimavão os Purtnguezesgem sabermos a razãmdo

Belvaros: residião inais no iriteritii' pelas inontztiihas . onde se snstentavâo

de Íructas. Conta-se, que os Iiigares onde esses Indios liahitavâo erão mui

abundantes dc metaes preciosos, porém ninguem polia nelles entrar pela

Íerocidade desses selvagens.

.Ilnmmecranm Iindios. liahitadores das margens do Rio Tocantins.

Francisco Pinto de Magalhães, quando fundou a aldéa de S. Pedro d'A|

camara, avaliou em 3,000 o iiumero de Indios Mecametzrõins que encon

nou. Obedeciâio a um Cacique hereditario, e a inais sete cabos, que os

dirigia na guerra : eráo obedicutvs ás ordens dos seus cabeceiras, e guar



--£03

daväo inoito respeito a Fráncisco Pinto de M :galbãesz que chegou: quasi

a civilisal-os. ~ . ,- -.

Não tiubzio crenças religiosas; porém erão trabalhadores;-muicuriosos

em conhecer os co.-tnn|es.e trabalhos dos I-luropèos. _.

.IIarIruvar-is. Indiosalescendentes dos ztymorés. que vivião na cordilheira

dos Aymorós.

Masutuus. Ilabitavño no interinneerão agricultores.

Macuxís. Trib-.i considerava! de Indios da Guyana Brasileira.

Mfumones. Ilrâo alliados.oi1 descendentes dos Gtiaytnurcs.

Magné. Indios da provincia de lllatto Grossomesiiietites nas margens do

Rio .Nb-tgnó. que se lança no Madeira. Possuo estes Iridios por inventores do

Guaranínque fazem das aineudorts de uns coqnilhosnlenominadosüuaratni.

us quaes torrzio,e piliínaou raião. e reduzem á forma que todos conhecido.

0 Guaraná toma depois de prompto uma rijeza extraordinarime se coriscgiie

rala-lo com a lingua de um pcixe,a que cliainzio Pirarucú.

Mujnruna. Indios, habitantes ‹Ias cabeceiras do Rio .Iahari ou Hialtari.

aflluoiite da margem direita do Ainazoitas. Tem estes Itidios.diz o autor

do Diccionario Ilísloríco. longas madeixas negras, e uma especie de

coroa. que trazem no meio da izabeça. Iiurãii o n.-tri'/..e os beiços, e intro

duzem nos buracos rodellas de páo,e nos cantos da boca pcnnas de Arara.

e nas orelbasa: ponta do iiariz certas conchas.

Dizem os viajantes do interi‹›r` que inatíio os pais em adoetzelirlrt, suite;

do enunagrorereiii. e os comem por veneração. Parece repugiiar com os

sentiuientos da natureza, este desgraçado aooiitectitit-nto, e portanto nim

merece muito fé.

Malalís. Indios nomades. de geuio brandme de caracter timido. e des

confindos. habitadores da cordilheira dos .Ayinoreúy descendentes dos ro

roados; sua estatura é pequena; são mui Ieios, e de nariz chato. caber-za

redonda. espadaúdos. com nnuto cabello. Síio governados por cubos. o

entre elles, os que são :nais exporiinerilados. eittrão om seus conselhos.

Uma b-za parte destes indios estao doinesticados. e fallão o portuguez.

.Ilambnrém Indiosdtabitantes com prelereitcia das inargeiis do Rio Tu

lturuhina. da província de Matto (Irosso As vezes andão errantcs. em

bu~ca de locdida monde se lho proporcione alimentação¡ibunzlztiite o IuL-il.

Maua/tás 0:1 Manaós. Indios bvllicosos. habitantes de varios rios,que

dezaguão no Amazonas. entre o Rio Nzâgro. lIiapura e Cliiúarzi. Estão

civiliszidos. Crcm em um Ente Bom. adorao-no, sob o nome de .Maúartl e

em outro eite inalfazcjo, a que cliaziifai .Surahuzi Išlles Iullao a tnestna
Iintzua. que os Indios da Guyana Brasileira. i

Honés. Occupavãoas vizinhanças do Para. Por vozes Íizerão crua guerra

aos Europcos-.coni ‹› Iim de se dofeiidoreiii, e ao inesmo tempo obrigabos

a evacuarein as suas terras.

Mannjús. Indiosolvsoendeutits dos Topinainl›ás.e liabitantes das cabe

ceiras do Rio Tocantins. e do Rio das Balsas. na provincia do ltlaranlizio.

Seus usos.e costumes são os |ni~sinos.que os dos Indios Gainellasx 'fim

biras, rcsidciitc-.s niais ao Norte .Ilgiiiis do seus tribugociaipavaio as tirar
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gens-do Itioltapioirír, e mais trar-taveis que os do Tocantins. chamados

'l`einernlu'rs. Estes Indios ormrpño a aldea de Santo Antonio, junto a Pas

tos Bons. nai ¡vrovincia do Maranhão.

Mandavís. Habitantes do interior. e são bons agricultores.

' zllfaadíriaz Erño descendentes dos Tabayares e Tapuyas.

JIIau/tës. -Ilabitavão as ruargens do Rio Madeira, e são fabricantes do

tlnarmia. ^

Maruguyrís. Habitavño entre o Espirito Santo. e o Rio de Janeiro.

Maracagiiacos. lšrão alliados, ou descendentes dos Guaymures.

Marau/tá. Indios bravos da província do Paráhabitadores das cabecei

ras do Rio Jutahi. Andão completamente nús, e envenenño as frechas.

quando brigão com os inimigos.

Maraques. Indios que liabitavão na distancia de8 leguas da Bahia de

'todos os Santos, e andavão nús, e as mulheres com tangas. Pescavão de

linha. e Íazião sal nas (aoslas do rnar, sendo nisto, e no inais,mui activos.e

laboriosos. Suppõe-sequa estes ahorigenes erão os habitadoras da ilha de

Itaparica.

zllariarana. Indios bravios, habitantes das margens do Rio Tetfé, na

província do Pará.

.BIai-ibucoa. Hnhitavio perto do Rio Grande do Sul.

Jlariquítus. Habitadores das costas maritimes, entre a Bahia, ePer

nambuco.

Mutuyúa. Têm os pés as avessas.

¡llayuratnam lndios,hril›itantes das margens do Jahari ou Hyabari.

Tour estes Indios o costume de cortar o cabello no alto da cabeça, á se»

lnelliança da coroa dos padremdeixzirrdoo resto crescer consideravelmente,

suppondo que, quanto maior tem os cabellos mais formosos são.

zlleões. IndiosJesidentes na parte do Norte da província de Matto Grosso,

na rnargern de um ribeiro,que delles tomou o nome, e que desagua no Bio

tíuaporé.

Mequens. Indios da província de Matte Grosso. e habitantes das margens

‹los llios Corumhiára a Mequen.

Jllinuanos. Indios de coridiçào branda. habitantes nas margens Septen

trionaes. e Occideritaes das lagoas dos Patos e lllirim. Os Mirinanos dalli se

retirárão para os llios Caieiqiiei, Batuvi. e Vaccahi, logo que os Portuguezes

¡rriiicipiárão a occupar a província do Rio Grande de S.Pedro do SuLSabe

se,qne elles. logo que prorfurárão desocciiprir a sua antiga residencia. forão

escolher terrenos diâscampadose rodeiados de rnatos, onde construirão suas

r-abanris. cobertas de pelles de ariimaes, e tapadas de esteiras, só com urna

porta estreita. Era cada aldêa governado por um chefe. Reconhecirio a exis

tencia dc um Doos. á que chamavao Tupá; porém não lhe tributavâo culto.

Enterravão os seus mortus.com tudo o que lhes pertenoiamonstante das

armase maca, e do mais que podesse riecessitar na outra vida. lista idea

da iinnrortalhladc da alma,é nelles um sentimento iiistinctivo,e sobre equal

mio buscão reconhece-Imaaprofunda-lo. São mais corpolrâiitos. 0 YOUHSIOS

que os 'fapr-a, e mais gencrosus e resolutos, c babeis cm ensinar os ani
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e nrontrio born a cavallo. Esta naçñri, está lroje mui reduzida

llfolopaqucs. Habitavao ein um vasto terreno, rilérn do Rio Parahyba.

O viajante Knlvet. compara estes indios no talhe aos Alleruãøs, e que são

do pequeno numero das riaçoeàqrre deixavãricresccr os eaballosda barba;

e cobriíro corn tal ‹lecen‹:ia os corpos, e erão tao niorigerados, que nada

lravia entre elles, que ollcndesse a honestidade: as suas povoaçõos erão

protegidas por «luas estacadas, com terra de permeio, sirnalaudo rnuralln.

Cada uma familia liabitava em sua cabana. inteiramente separada de

outra. Reconheciao a autoridade de um cliefmá que elnnnavão .Uoros/wve,

o qual se distinguiu dos mais, rtnicarncnte pelo privilegia de poder ter mais

de uma rnnlher. Haviaorras suas terras minas de ouro. que as não explo

ravâo: porém depois das chuvasmpanhavrio o rnetal preciosmqrle acluivño

sobre as terras, e rias torrentcs, principalmente junto ás serras, á que

cliarnziri Elepiruiige, por serem as mais ricas.

Não faltava á este povo rnais, que as luzes do christianismo: suas mulhe

rcs rrrao forrnosas, mui atil.~ulas.e espirituosas; e sem quejámais solfrres

sem ¡zrzrças irrdracerrtes; traziao os cabellos compridos, não sendo elles

inferiores aos das mulheres mais civilisarlas.

Toda a rtaçãmtirrhíro horas certas para a refeição : amavão a propriedade;

nada tiriliäo os seus rrsosue costumes. que cheirasse a barbaridade, excepto

a paixão pela carne lruznrrrrâi, dos que apanlravão na guerra.

Jllomaiiá. Indios da Provincia do Para. e lrabitantrrs dos Rios JnIahi, e

Jalmri. Sua rilirnoritaçiro é de frttctrrs.e do que upanluio em suas pescarias.

Mongoyós. Indios. habitantes das margcn. do Ilio Paty, na cordilheira

dos Ayrnorés. Vivendo r-llrâs em suas aldeas, snbrneftêrrio os seus chefes

em 1806 ao governo real, e desta época para cá vivêríio em paz com

os demais Brasileiros. Vivem de sua lrivorrranrnde colhem o necessario para

a sua subsistencirr. Aridírrr ordinariamente rms. com uma tanga de palmo

‹le algodao. onde um ter-ido de palha de palmeira. As rnulheres cobrem

se por diante com um panno.qrre lhe rlesf-r: até aos ioellros.

Iintretènr-so com a rlançâuao sorri de rnarirnbári. Enterrrio os seus finndos

nú~',e assentados, e celcbríro as suas act-ões com cantarolas. A sua rnedicirra

é toda lierbarin. cujas virtudes r-rrnlier-erri pela lradiçãrue por experiencia.

Mumhrrrrrri. Indios foro/os. habitantes das rnargeris do Rio alarløira, o

Tapajoz. rias provincias de Matte Grossr-,e Pará. Para se mostrarem guer

reiros erifeilfio as 4mas czrbarnis com os r-.ranr-os rios irrivnigos, que liavi:`rr›

luorto. Para podera-rir ser chefes brinde apresentar, pelo menos del. cra

¡ieos de irrimigos. Lfsri › das setas liervarlas. e tirigrerri o corpo com a tinta

‹Io gcrriprrpciro. São sujeitos ao governo do Brasil. Vivem da agricultura,

e da cara.

.llúrus Indios do Rio .'›lad‹-.ira. ar-irva da Villa de Borl›a,no Pará. Arrda

vño ao principio nús. przréirr agora já se compõem. (ls homens enfeitavão

"S bf-“Iosze pernas r-o-n perrnas de cores. e loravãri o florir.. orelhas e bei

Ços. e rlorrtrodos buraâ-osrncttern dentes, c com-has. Alguns deixar) crescer

as barbas, e pintfro todo o como, atirn dc :lmz-drurrtarcrzr os inimígos. As
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mulheros cuidão da caça; ajndão os homens a remar nas canoas. Os che

Íes são polygamosfi os outros,bem que tenhaio uma só mulbenquando lhes

apraz deixâo-nas. e tomao outras.

- Huríquües. Habitavão entre Pernambuco. e Bahia. Suas mulheres erão

bem feitas, e elegantes. Viviáo pelas niatas como feras.e se estendião pelas

margens do Rio de S. Francisco. Não acommettião aos inimigos em campo

descoberto, e sim de euihoscz-ida, e pelo que, sempre se sahião bem, em

rauio da sua muita Iegeireza na carreira.

Nalmenalr. Indios Puris, habitantes do Rio Doce. Estão domesti

cados.

Nambicitnra. Habitantes da margem do Rio do Peixe, tributario ‹lo

Tapajoz. São tractaveis e iridustriosos. e fornecem viveres, e remeiros aos

passageiros,que vão da Diamantina para Santareunou para a cidade do Para.

Nam-os. Indios ferozes do interior da província de S. Paulo.

Naporás. São ramilicaçöes dos Tabayares e Tapuyaznhabitiio o interior,

e são agricultores.

Nliamundaz. Indios habitazlores da Guyana Brasileira.

Nhengaliíbas. Erâo residentes da Ilha de Marajú,e das proximidades do

Cabo do Norte. Em 1659 o Padre Antonio Vieira, conseguio, que elles

ñzessem pazes corn os Portuguezes, com quem andavão em guerra viva,lia

vinte annos, evitando com isto as visitas sinistros dos Hollandeles, atteuta

a contiança, que nelles tinhâo. Actualmente estão cruzados com os Tupi

nambás.

Navios. Estes Indios tinhão o seu estabelecimento perto de Aquitipé.

Norogagé. Indios crueis. e habitantes das margens do Rio 'I`ocantins,

abaixo do Rio Araguaia.

Nuliinos. Habib-to extensas varzeas do interior do Brasil.

Omuguas. H-ibitáo a margem esquerda do Amazonas, om 200 leizuas de

extensàmentre os Rios Tambnragtra e Putuinaioläáo inimigos dos Curiuas,

com quem sempre vivem ein guerra, e dos Tacunas,que liabitão o lado do

Norte. I-lstes Indios, tèm o costume de apertar a cabeça aos seus recem‹

na¬'cidos,para a achatar entre duas tab0as.por acharem assim bonitos, com

esta contiguraçâo; consta. que vão actualmente perlenilo este uso.

Os homens aiidâo nús, e as mulheres deceutctiierite vestidas com

pannos. por ellas tecidos. e pintados.

Omaimorá . Erão pacilicos. e liabitavão longe da costa. e tinhão por ca

bauas as suas redes de algodao. suspensas entre as arvores, e cobertas de

um tecidode pallias. `

Oppinasés, ou Apinagén. Indios, habitantes dus margens do Araguaia,

Ila proviniria de Goynz.

Uquiglaíuhas. Vivem no interior.

Oremanáos. Iud os, habitantes das margens dos Rios Negro. Caburi,

Branco. e Chiuára: achio-se hoje civilisados, e se denominzit» lllanfios.

OrizhProcazes. Indios Tapuyas, guerreiros. e inni ladrões, habitantes

das serranias ‹la província da Bahia, nos lugares que actualmente corres

ponflen ao flistrirrto de ¬`anto.\nto:iio das Q iehnzidasuias cabeceiras do Rio
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ltnpicurú. São bem feitos. e tem a cor de cobre. Tem em grande 'vaneraê

ção a coruja, que Os livra das cobras, e por isso nunca as maitão. .

(lelehrão as suas festas na época do anno em que as corujas, á que elles

chainzio Gutipó-cupuo-abámomeção a cantar. Estas festas.além da dança

e cantarolas, e muita bebida. consiste na iuatança dos porcos para come

rem, e no desflorainento das virgens de t2 annos. que consagraváo a seus

brntaes appetites. ¬
Hoje estes Indios estão civilisados,e quem dou motivo a este evento, lfoi

a prisão que lizerão os Portuguezes á um filho do chefe destes Indios; e

o Vigario de lpapicurú de cima. tomando a seu cargo por espaço de tres

annos doutrinar o moço Indio, depois,acompanhado de solda dos,o rnandou

á seu pai.bcm vestido.e com presentes; e sendo todos bem recebidos, o

ln‹lio chefe.em 17l3,fez alliariçêi como Vigario. e adoptáráo depois a vida

Civil. e sujeita á autoridade real.

Ottayarzaouassones. Enio uns Gcntios simplices e grosseiros. bem figura

dos os homens,e ao mesmo tompo tão preguiçosos. que passavão a dormir

em suas cabanas a maior parte do tempo. emquanto que as mulheres, se

empregavão em agenciar-lhes o sustento.

Não tinhão patria. e nem governo. Acontecendmpor motivos de conten

das,quo uns matassern outros. os matadores erão entregues ao parentes do

morto.para serem sacrificados. As duas familias se reunião, e davão um

banquete em signal de conciliação.

O adulterio,entre elles,era punido com a morte;e se a adultera estava gra

vida.depois que dava á lu: o fructo do seu criine,era punida corn a morte.

A hospitalidade era, entre elles. uma cousa sagrada ; mas o hospedado

não po-.lia trocar a primeira cabana, em que foi recebido. por outra. fosso

qual fosse o motivo, sem que com isto não fizesse um ultraje ao primeiro

hospedador.

Praticavão aos seus fina‹los honras funebres. onde cominemoravão as

façanhas dos mortos. e depois os enterravão em pó, com os seus ornamen

tos. consistindo em arco, flexa, e massa.

Ouayanazes. Habitavão a llha Grande, ao Sul do Rio de Janeiro: sua

estatura baixa entre gorda. os tornava um pouco morosos. Não erão valen

tes. Suns mulheres, tinhão feições regulares; porém os corpos erão mal

feitos. Tanto homens. como mulheres. erão apaixonados pelos seus cabel

los. que conservavão mui corripridos; tendo porém no alto da cabeça uma

tonsura, semelhante a coroa de Padre.

Ouetacazes. Trazião estes lndios continua guerra com os seus vizinhos,

que nem para commerciarein consentiãmque os estrangeiros entrassezn nas

suas moradas: como não sejaotavão de inuito fortes. fugião com Iigeireza

tal. como a dos veados. O seu ar immundo. sua phisionomia bestiaI.e estu
pida. os fazião uma das nações mais torptëI do mundo. llrão differentes dos

mais lndios pelo crescimento dos cabe|los.dos quaes só cortavão uma porção

sobre a testa. Da mesma fórum se não assemelham a sua lingoagein em

cousa alguma,ã dos seus vizinhos mais proximos: a sua nimia barbaridade,

era o que lhe vedava estabeleceram um commercio regular: não se tractava
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mm «ellessenio de longe. e sempre com as espinizardas na ‹ mâosnpara ro

priinir com trmédinuma avidezdesordenadznqiie se lhes excitiiva com a vista

da carne branca dos lšiiropllos. As trocas. que com ellos se faziño, era na

distancia de 100 passos. De uma á outra parte se traziiio as inifrcadfirias.

que fazia -o objecto ‹l‹› coinmereimpara um sitio igualmenti: ilistiiiite : mas

tromváose-lheinsein proferir uma só palavra,e i-.aila um tomava oii largava

o que lhe convinha. cujo niethodo se tractava inuito ‹Ie hoa fé. por ser mu

flia a desconfiança: porque os Portuguezes recèiavao ser devorados; e os

Oúriocasn não temiño iiienos ser rednzidosa escravidão.

Oraílacazes ou Oraitagnazcs. Ilabitavão as proximidades do Cabo Frio,

á quem darão o noine de Jocar. Estes In lios tiiiliào o tallie mais alto,

que os (iiiayiniires. Enio iiiloiiiaveis. e nao tinlião pfiz coin iiingiiem.

tendo em suas vizinhanças os seiis mais intiinos inimigos. Suas iiiullieres.

erñoJ-oiiio elles. destiinidas e guerreiros.

Para/tá. Iiidios. liubitaiites das cabeceiras do rio Juruena, ein Matto

Grosso.

Parliaíven. Erão alliailns dos tiiiaymiires.

PaIuiciii-es. Alliados dos Guayniiirvs.

Paliís. llahiiavao as iiuiiiediiições do Aquitipé: tinliñiiiior iiso cohrirem

os i-iirpos com uina tunicâi sem iiiaiigas, e Iallavão uma lingua parti

cular.

Pajaguás. Têm iiuasi os mesmos costumes qui' os Guyaciirns.snppoeiii

so. ser da mesma naçao. llabiiiio as margens do Paraguay. na província do

Mello-Grosso, e navegão muito ein canoas ligeiras.

Pajés. lndiosJidos por sacerdotes e advinliões; viviaio em grutas som

brias. onde nenhum Indio,se atrevia a penetrar; alli dizeiu se lhes levava

tudo quanto elles pedião; e era.pe|i› iiiysterio do seu vatieiiiioaitteiito o fa‹

natismo das tril›iis. que os progiiosticos a inerte fazia rom que o lmlio ro

sigriadinsenão couteiite. deitaudo-se devotaineiite em sua rede. não queria

toiiiar alimi-ntouité expirar.

Palivz. Iirzio ilcsnendeiites dos Taliayaresm Tapiiias.

Piiinau. Iiidios bravos das ixibea-eiriis do Rio lttadeira. cilas inargens do

Juruena: são os inais alvos dos Indios, e vivem da sua agricultura. para o

sustento da vida.

Panini. lndiosnhahitantes da serra do Panatimo Rio Grande do Norte.

F.s'es Indios se vão oxtinguindmporque as inullieres se vão alliaiiilo com

os brincos.

Panogiiiris. Indios ferozes do interior da província de S. Paulo.

Pápánáres. Habilavziii as costas de Porto Seguro e seus suburhiiis: po‹

réin os Goytacazes e Tupiniqnins os desalojárào e se apossiiriio desses

lugares.

Pa-agizás. Vivem nas inargens do rio Paraguaçu: forão estes Indios.

em läãlianistigazlos por Mem de Sá. por haverem comido alguns Indios

doinestirailos. e convertidos ao cliristiaiiisino; e de entao para ciidiciiriio

sujz-iios ao doiniiiia do governo Poitiigiiez. '

Parupoles. Alliados dos lluavvinurcs.
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Parërimlndios,residentes nas serras dos Parécismo Norte da prnvinvia dg

Mallu Grosso: são bem feitosupiasi hranoos,docois e alfavcisJfzls Pmilístas,

e Portngiiezes íorao mui bem recebidos por elles, e partiãíiilaniivnte pelas

inullivres. quando penetrárzio em seus campos. [leste bom tractanwiito

ap|›.~|re‹¬‹`-r.-io u.ua grande quantidade de rnestiços, ou inameliiom. Parte

desta ufnƒro esta hoje civilisadit, e outra reside na r-pr-lilln-.ira dos thréiru.

Puriésllzilutavão longe da costa niaritirnzne viviao de froctosOs liommis

coliriíio o eorpo, e as mulheres zin-lavão nuas,e pintadas de :aires iliversrs.

'finlnio pazes com os Porluguezes:abstinluio-se do conter carne lrununu,

einquauto arhzivão outro genero de alimentação. lioimiierciavño com nm

balúnno ‹listilla-Io em troco de facas, tesouras, pentes. etc.

Parínlintinsdntlios do Pará, que vagão entre os rios Madeira e Tapajós.

Andáo nos. e trazeni as orelhas frira‹las,e o bciço superiornrorii rodellâis de

pão. Alguns tambem Íurão a cartilagem do nariz, onde ¡zzelteni pennas

de Íonuosas cores.

Passé. lndios do Rio Negro, que estão civilisadâis.

Putachzis. Indios bellicosos. residentes nas cabeceiras do rio Jussiarie,

ou de Contas, o nas margens ‹lo Grnogringi, na província da Bahia. E'

nar-ao mui antiga, e ramificada pela cordilheira dos .\_\'niorés.

Patos. Habitnites das imtrgeris da lagoa dos Patos, uu ltio Grande do

Sul, o ‹lescendentes dos lndios Carijós. '

I'otr`guáras. Habitavão junto a' Parahyba do Norte: o erão apaixonados

dos Francezes, ate que em lötšt foráo pertnrliados pelos Portuguezcs, que

se estnbelecêrão na capitania da Parahyba.

Atlmittião a polygaiiiia. e talvez seja esta a r-aiisaupie não rouseritiãrnque

se iiiatasseixt ziuiiiiiies femeos no estado de gravidez.

Pctirarcs. llabitavzio em grandes aldeas, na parte septoutrioiial do lira

sil; rnànos barbaros, que os outros selvagens. recebião inaisclvilrnctite os

zztraitgeiros: ao mesmo tempo que erão ferozes guerreiros. Ernprega\'ão‹

se na agricultura.

Pígruvis. Vivem no interior.

Pinunteiros. llabihvño na aldéa de Cabrobó, na província de Pernam

buco. Os Portngnezes conseguirão eivilisa-los, o em tempo da guerra dos

Ilollaiidezes prestairrio grandes serviços. Lluereudo os Portoguezes servirem

se dellesmoiitra os seus coinpatriotas,iiegárrio-se a isto, e para eritareni con

ilictos retirzirñose para as serras, que cereão a lagoa dos I'íinent‹=iros.oudo

perinanecêraio, ignorados por largos annos. Nao se liaveudoextirtguido os

Piinenteiros, consta existirem na província do Piaulty.

Piocamecran. Ilabitño as matas, ao oriente do rio Tocantins.

Piraques. Alliados dos (iuayniures.

Pílayonisdridios rrruelissitiios, liabilaiites nas irrtmeliaqõcs da Para

hyba do Norte. e Rio tirando.

Pítayuarcs. Erâo lndios ferozes, e huliitavao as riziiilianças do

Mriranliãúi.

Dizem ter sido os Pitagnares os que estrangulárão os Colonoàque lorão

à:
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com os filhos do historiador João de Barros povoar a capitania do Sla

ralihãri. '

Prmcaugd. Vivem nas rnatas do rio Tocantins,e tê n os mesinos costu

mes que os tlamecraris.

Purecuinecran. _ Vivem nas matas dos rios Tocantins e Araguaia. e estão

em relaçao com os Cauiecrâins civilisados da villa de S.l'edro de Alcantara.

ao Sul do Plirá;

Poxeti ou Pocbeli. Indios da nação Tupinamhás.residentes entre os rioi

Araguaia o 'focantinsg e nas calnwreiras do rio Mojú. no Pará.

Puicobrjf. Residein nas iiiatas,ao oriente do rio Toranliiis, perto da c `n‹

fliieiicia do Araguaia. Fallao a ymesma lingua dos Indios Macume

rtripus.

Paris. Nação de indios nomarlesunuito antigznhabitante das matas da

serra da Mantiqueira, e inargeris do Rio .Iequitinho ihu, e llnapalilõfifi. (18

provinria do lispirito Santo. Andão nús, e sempre em guerras com os

Ayinorésa: Coroados. Vivem hoje nas matas da província de S. Paulo.

llabitâ`n› em ‹:al›:n|a¬',e por baixo das arvuresgein tempo de cliuvas. ao po

do lume.|›or causa do frio. São indios atrevidos. dessiiriiiliidos. o porlidos.

Alguns dos chefes Puris. vivem cm aldf-as, perto do rio Parulxyha, e em

harmonia com as autoridades imperiaes.

Purupurii. Indios das raliereiras do rio Purú,na província do Para.

Piamcuré. Indios, liabitarites das nialas,doride nasce o rio Coruinbiára,

e m Íilano-Grosso.

Oiiincigiiiz. Erão indios famosos ravalleiros.

(izii-iifiivirri. lndioàaiitigosliahitaales da BahiadeTodos os Santos. que

frrão dahi expulsos, por outras naçoegpara o interior da provinciamndo

vivem.

Quínquínailos. lndio ,habitantes das aldêas das margens do Paraguay.

em alatto lirosso. Os lioinens, e iiiullieriâs procnrãri trabalho, e em tendo

algum dinheiro. com que possào coinprar aguardente, com que se embebe

dem, abandonar» tudo.

Quirigrqhs. Estes indios forão expellidos pelos _Tupinaml›ás dos lugares

que orcupavão sobre a Baliia de Todos os Sarilos. onde erão os principales

habitantes. passando-se para o sul. com o nome de Quirimures.

Sarurâs. Índios da nar-Fio Guarú, a quem os Portuguezes chainavíioGna

rulhosdiabitznites do lado ineridiorial da cordilheira dos Àymorés. perto da

sem; dos Orgãos. Os Sucariis vivirio nas niargens dos rios S. João, Macabra

o Marahóú: forão alliados dos Goitacazes. Hoje,e.=tes Indios estão mistu

rados com outras nzigöies.

Tahajrirns. llaliitavzio a serra do lbiapaba. Com a chegada dos Portu

guezes.imnlzirão-se para a l'.~irah_yba do Norte, ltio-tšrandtge Ceaiá,e hoje

estão civilisados.

Tacanhúnu. lndiosqiertencentes :i nação Topinauibás. residentes nas

margens do rio Tar-anliúnznvntre o Xingum 'focz-mtins.

Tngirar. São linbilaiitcs das batidas do Rio Negro.
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Tuicuvios. Enio afiialus dos Purtzigiezes. e liabitavão as proximidades

da liahiu de Todos os Santos. › , j

Tamar-are' ou Tanuirr”. liabilaiites nas terras. entre os rios S. Saulo e

Jaiuâri. coulluciitus do G izipuru. Vivi: u da pesca. e da irarzaz

Tamomeyinu. llaliitiivêio no iiiterior, sendo suas aldêas em forma de

tidaâlez ceroi las do p.ilis.~'‹id:i~'. e di: iniriillias de pedras, lendo. as rasas

construidas do tubique: cnio lab-iriozos. traotaveis, e por isso tiulniu us

irominuriitlmlesá vida.

'fumoyos ou Tamoios. Haliitavño desde 0 Cabo-Frio, ás margens da

Baliia do Itio dz.- Jaiueiro, até ai» estiibi-leifiineiito dos Portuguezes. ein S.

Vicent", que quasi os extinguirãii. rctirziiiilo-se o resto destes aborixeiios.

pzirn o iuteriurilo coutiucrite: inudaudu o nome que tinliãmpiirii o de Ara

rapáà Estes Gerttios só rououhúcião por alliados os Tupiuaiuházgqiu: eriiri

seus vizinhos, c. mui semelhantes em seus iisosú: costumes. Porão sinceros

alliados dos Frimcezes, e p ›r amor delles, em 1667, Mem de Sá os

derrotou (1). _

Turnuána. Indios, habitantes das margens direitas do Amuzona.

O inissioiuirio André da tloêtadoiitriixou parte delles, e de outras tribus.

na religião christina. _

Tapacoás. Habitantes dus rnarizøns dos Rios Torantiusúe Somuomo Norte

da pruviuciu de tšuyaz.. São intructaveis.e aliineutào-se de fructos silvestres.

e do (joe |iescão, e cação.

Tapanhiinaflivcm estes lu tio: nas margens dos Rios Arinos.e Juruena,

na província de Matto Grosso. Hoje estão civilisados.

Tapajós. Ilabitniites das margens do Rios Tapajós, o que lhe dou o

numu. Tinhão quasi os mesmos usos,e costumes dos Tupiuauibiis; o Iiojz:

estão misturados, u confundidos c-uu outro; lu tios, que por esses lugares

Uxi tem.

Tapes. Indioahahitantes entre a praia do mar. e o serra Tnpesm. o Uru

gziiiiy, na província do Rio Grande do Sul. Quándo os Paulistas pirnvtizi

tão na província de S.l'edro do itio tlrmidizpnrzi captivarem os lndioàerzio

os 'tnpcs crueis, intractaiieis, e ináos Us Jie-iiitas llespauliíies civiliszirño

muitas tribos destes Indios. tornando-tvs cliristãos, e clieios de virtudes

sor-ines. liellias se servirão o; Jusuit.-is,¡›ara sustcuturcm o seu jiredoiuinio

no Paraguay.

Tupirnpc ou Tapira/pv. Inline do Matta Grosso, e habitantes das mar

gens do ltio Tnpirapemoiifliieiite do Araguaia. Querem que os Indios Tapi

 

(1) O illustrmlo autor dos fasioi do espirito huiuano,o Sr. Dnhoininirnn José Gon

aalvcs de tluzallriics,'ii› seu iexifellunte Poema em di-z rantosfiutitiilndo A Confederação

dos Tamoyos, descieve coin adruirnvcl conlii-ciiiir-iitzi dos fuctogz historia circumstali

vinda dn ori;:i-iii,co,‹tum‹s,c acções dessa nação gucrri-irmqui- tanta reputação adquiriu.

Corno historiulornuio nos cuuipre ciuittir um uizo sobrou nat rc1a,e parte; do [Im-_

um A Conf derGÇão do! Tamoyos: porém coin segurançajulizaiiiogque n ilinntrado Sr.

Dr. Magaltuifli. mm irsta iuipurtuiitissiiiin obra. levantou um nionumento immoiu

douro a' gloria sua, ¢ a gloria de sua P: ma.
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Tapes. losáem para alli. obrigados pelas guerras, qtte se suppõe serem

mtttrtzltts das tnrtttts da .província do Rio de leiteiro.

Tapigttirís. Erão Indios mui pequenos o robuslos,e os Portugueses Ilte

chamttvzitt pigmèos.

'l`apt'‹1ut`ras. l-Çrño robnslos, e de pequenina estatura.

'lisptryoa (t). lndiosytrttttctt de um grande numero de tr¡bus,oriun‹los

 

(t) (laltrlel Foarcs de Souza, es-'rcvcndtt cm l58l sobre os Tztpttyns. dlz :

Ate agora trnathrnos do todos ns castor. de Getttius que rivião ao largo do mar da aosta

do Brasil, e de alzntttas noções que tirem pelo sertão. de qtte tivemos ttoticia, a ‹lei

xätnos de fallar dos Tapuyas. que e o mais antigo Geutio que vive nesta costu. do qual

alla foi toda scnhoremla desde a boca do Rio da Prata ate' a do Rio das Amazonas,

como se vê do que esta hoje povoatlo,e settltoreado dellcs; porque da batida do Rio da

Prata scnltorcio ao longo da costa tnrtis dt' 130 leguas. c da porte do Rio das Amaxonas

¡zohoreão para contra o Sul mais de 200 leguns; e pelo sertão veut povoando por uma

corda de terra por cima dc todas as nações do Gentto nomeadas, des e o Rio da Prata

att'- o das Atuazonus; e toda :t tttnis costa senhoreàráo nos tempos atraz. donde por es

pnço de tempo forio lançados dc seus contrariaV s. por se elles uividirem e inirnizaren

uns com os outros, por onde se uno fnvorerérão; e os cotttrnrios tiveríto forças para

pouco a pou-o os irem Iançattdo da ribeira do mor de qttc elles erão possuidores.

.atraz hca dito como furño lançados os Tapuytts do Bahia e seu limite pelos Tupinaes,

os quaes se forão recolhendo para o sertzitt por espaço de teutpo, onde ate agora vivem

divididos em bàtndos. rtão se ncotntnodando uns corn os outros, antes tem cada dia

dilferenças e ltrigns. e se tnatio tnuitas veses elo aarnpo; por onde se di tinnctn ont

¡t-uler. prrtt tt:ío poleretn resistir o seus contrario; com as forças ttecessaritts; por se

Iitretn muito em sv-u esforço. e attimw, tnío entendendo o que esta tao entendido, que

o cslor-.jo dos poucos não pode resistir ao poder dos tttuitos.

of: rrtscrs os otzrs sito os rsvurtr. our. sÃo os tnrttcÁs.

Como os Tnpuyns sio tantos. e estão trio divididos em bandos, costumes, e lingua

gem, pnr= st- poder dizer dellcs muito, era necessario de proposito, e de vazantontar

grandes infwtrtttcoes de suas di\'í‹õ|-s._vi‹la.e costumes; runs pois que ao presente não é

¡zoszsivt:l. troctttretttus de dizer dos que viriubño com a Bahia. sobre quem se fnndãtrio
vtodos csttts infortnaçics que tteste rodcruu estao relatadas: romeçatttlo logo que os mais

t-ltcsrrtdos 'ztpttyns nos povotttlnres da Balaio são uns que se chntttão de alcunha os Ma

twt l'ts. os quaes são homens robustos. e bem acondicionados, trazem o cabello crvci-lo

ttu'-.'t‹ orcltuts. e copado. o us rnulltercs os cabcllos cuntpri-losfitttttl s detraz: tt qual

tíctttio fullo sempre de prtpo tremendo corn a falla. e não se entende com outro

ttettltotn Getttio que não sejn Tnpuya.

Quando est: s Tttpttyas catttrio, nào pronutteiño nada, por ser tudo gartzantearlo, mas

a seu modo: são eotoudos, c prt-zIlo-se de grandes tttusicos. a quem o outro Getttio

folga muito de ouvir cantar. Sao estes 'fnpttyas grandes fretmr-lt-osJtssittt para a caça,

mtoo para seus contrarios. e são muito ligei os. c grandes corredores.e grandes ho

mens de pelejarent em campo tlescoltcrtu, ruas pouco antigos de abalrosr forces: e

quando dio em seus contrttrios. se se elles retzolttetn em alguma cerco, mio se detêm

tttttito em os cercar, antes ac recolhem logo para suas c-tsas. as quaes tem em sldeas

ordenados, conto eostumio os 'l`upinatnb.'ts.

Estes Topuyrts nio comem c rne htttuann, e se tamño na truerra alguns cotttrsrios.

não os tnatào, mas servem-se delles anne de seus escravos. e por taes os vendetn agora

aos I'.›rttt_.-u.-1.es,qttt: com elles trai-tio ecotuutunicjo.

São estes 'fapuyos muito folgnroes, o não trabttlltio nas reçfis, corno os Tupinarnhis;

nem plantio rttnndioco, nem coroa-tn sertão legumes. que lite as tnnllteres plantio, e

¡rrtttttrríte ettt terras sem ntato grande, a que põem o fogo para fazerem suas scnteoL-i

ras: os homens oecupào-se em ctçer. a que sào muito afetçootlos

Costumo este Gentio nio ntator a ninguem dentro em sutis casas.e se seus eantrari s,

fngittdo-lhe un ltritrn. se colhetn o elltts. nao os ha`o_de tttatrtr dentro, nem lazer-lhe

ste-nham ttëgt vo, por mais irttdos que czvyie; e t-speti--qttc se suia- para fura, on
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do Para, inimiifissiinos dos Tiipinambiisc a maior parto' não linhño liabilit

çño rertznpor se acharem rauios delles por tola a parte con ditferenças da

ltoinus. _

Sua ¡ihysiouonia é foía. tendo o rosto chato, e eabellos Iisos.e dutos.

Fiiriio as orelhasze Iieiçi) inferior. e mettein-Iltias roilollas de páo.

No teinpo das suas festas, piutíio os corpos com diversas tintas, e enë'

`____,__.______________.

se lhe pisar. a ira; i-:aeeitão-nos por escravos, ao queflsío mais afeiçoados que a natal-os,

eoiiio lhe fazeni a elles

Sao os 'fapiiyas eoiiirarios de toilas as outras nações do Gsntio, por terem gu erra

rom elles :io teuip i q e vivia i junto ilo mar, dondi- por forçi di: armas forão lanç»

dos: os quaes são Ii imeiis de grandes forçis. íllldãll Ilüldfim" 0 "NIS GCIIIÍO- 0 IIÍO

e--iiseuteai em si iiriis rabellos que os da calieça, e trazemos beiços fundos, e ¡nzdi-u

nt-Ili-s. t' -ino os Tiipinauiblis- _

Estes 'fapuyas são conquistados. pela banda do Rio de Sergipe, ilos Tilpinaiiibfifiqua

vivem pfir iiqiii-II-is partes; e por outra ¡rirte os vein sftltett' vs lüipiuaès. «IIIC VIVHII

da lbaiida do ¡meniez e vigiao-sie orflinaria-iieiite de uns, e dos iintros; e esta povoado

iteste Gi-.iitio por esta Inoila 50, ou tt0 leguas ile terra; entre os quaes ha umas serras,

oiide lia iimito salitre, e pedras verdes, de que elles fazem as que trazem iiiettidas nos

beiços por bizurria.

Fl QUE SE DECLARA (l SITltI EI OCB VIVIIÍIUTROS TAPUYAS, E DE PARTI DE SEUS COSTEIES.

Pel i sertão ila mesini Baliia, para a btnds d uoenti-.SO leguas do mar, pouco inais

ou riu-tios, estío uurls serfasquif se esten-Ie o pe? uma batida. i- p ira a oiiti-a. e para o

sertão mais .le200 iegiizis, tuto povoado de Tap-uvas eontrartos di-st -s,ile que ate' agora

trartainosopie se dizem os ãlaracãis; ruas todos falliio. eautiw, e liuiliio de uiiia int-sina

feição, i- iem os iiir-sioos custuiues oo proceder da sua vida. e gelitiiiilltlflifílll “Nm”

¡ioni-ii different-a. _

Estes 'I`-ip i_vas tem guerra por nina banda rom cs Tupinaès que Ilie Ítcño a um lado

luuitu vilitihiis. c p ir outra parte a tem i-oin os Auioipiras. q ie lhe lira i em fronteira

da outra hinda do Rio dt- S. Fraiirisco. e iiiatão-se uns aos outros rruelmeiite. 4"!

quaes se vigiao de rontiuiio, contra quem pelepio com arcos e freelias. o que sabem

tão bem iiiain-jiimziiii. iodo o Genii~i do Brasil. são estes Tap iy is eriiiiiles houmir de

fazer guerra ii seus coutrurios, i: são mais esforçadus que caoquistadores, e mais liz-ls

que os Tupillaiis.

Vivem esti-s Tapuyas riu suas iil Yeas ein rasas bem trzpailas ¡ielas paredes, r armadas

iieÍpli» a pique a seu iiioilo, mais. fortes, por aiiior tias ruiitrarios os não eotrarelli, e

I iinareiii de siibito, em :isqiiai-s iloriiieiii em redes, romo os 'l`upiiiaiiib.'ss, coiii fogo á

Illiarufl. ronio faz todzi o (íii-iilio desta i-oiiinrea

Nao rostuiiia este Gi-iitio ¡ilautzir iiniiiilioca, iiein fizer lavouras, senao de milho, a

outros I uuiiiu: porque nau tem ferrovia-altas com que roçar o inato, e czivir a terra,

a por .alta iii-Ita qui han o mato pequi-iiii as maos, i~ as arvores grandes poem foiro ao

pe donde está Iavraiilu. z ti'- que as derruba; e carão a terra rom paus agudos, para

¡ilunt-.reiii suas seoieliteirzis; e o iniiis do teinpu se inantóiii càin fructos silvestres, e com

rato. a ¡po! são mui o zidi-içoailos.

Coturno il-sti- Geiit o 'll-ipnya, ‹'- trrizrrriii os niaclim os cabrlliis da cabeça tio mui.

priuoflqtle lhe (ho ¡it-I» cinta, i- as vezes os trari-m eiitrançatlos, ou ennostrailos ruin

tltas de fio de also ão. que sao i-oino ¡izis-sâiiiiaiies. iiias iuoito largas; e as femeiis audao

tosquiailas, e tra/.i-,iii ríugziilas de ri-dor de si, iiuias franjas di- Iin di- algodao, que tdrn

os rvltlhos tão cumpri os, |ui' bastao pzira lhe robrireiii suas vergonhas, o que nie

trazem iieiihuiiiiis iiiulliert s d z tšentio iiestas ¡iartt-s.

E\I QEF. SF. DECLARÃO ALGUNS COSTUUFS DOS TAPCTÀS BESTAS PARTES.

Estes Tapiiyas,qiie vivem orsta roniarcmsão muito iiiusiros. c rantio pela maneira

dos primeiros: tratem os beiços debaixo furados. e nelles urnas pedras verdes roliçss,

P. Cttlllpfidafl. que tai-ia i de vagar, fuçando-as coiii outras pedras tanto,até que as aper

- tele-mo a sua voatadc.
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leitão .as cabeças corn lindas pcnnas de passaros. Suas colunas são

guiirnccidas com rainos de arvores e terra. c cotiertzis com folhas. Sua

alimentação são lructiis silvestres. pescados. e coça. bem qiie mui pregui

çosos. a glotõiis. Sàoaiitlii-iipophiigos sómente dos inimigos da sua nação.

o se iiâii suppõem vingados. sem estii barbara cereniiiiiiii. Muitos so tor

› riio chtistãos. noutros aiiidu vivciii iio estado primitivo do sclvagoriu.

' Tapueivra. I-Irão alliailos. ou descendentes dos tiuiiyiniir-us.

. Topuitøras. lista 'iiaçiio occupavii, como os tšuayayaros, as terms do

llnriiiilirio.

` Toroguargas. Alliados, ou descendentus dos Giiaymiiresz

Ibruiná. lndiosdiiibltaiites das margens do Rio Negro. e actualmente

misturados com ‹›s Aroiiquis. na povoação de Airão.

Teinembó. lnzlioàlialntiintes das serras da comarca de Postos Bons. na

¡ii-oviiiciii do Mziraiilizio. e inargeiii do rio Tocantins.

Terremiilú. Iiidios. liiibitiintes das iiiargeiis do Rio Araguaia. nas vizi

nliiiiiças da llha do Itiiiiaiial.

Timbiras. Hibitoiites entre os rios das Balsas. e de Manoel Alves. ao

sudoeste do Uaraiiliziii. e tiiiiibem nas vizinhanças do Piauliy. Uclles uiis

Iiabitiiii nas serras. e outros nos cainpiis. S-io In:lios dados a bebidas. e se

susteiitào de l'i'uctos.c de caçiusuas armas são coiiio ii de todos os Iiidios.

Apczariliiestado de sclvageria, muitos 'fiinbiras se tem civiliszido (t).

 

IIIFORTÀNCIÀ GERAL DOS GENTIOS DA CAPITAYIA. SEGUNDO A APPROXISIAÇÃO FEITA POR VERIDICÀS

INFIIIUIAÇOI-IS.

Não pescio este: Indios nos rios i linha. porque uio tem aiizócs: mas para matarem

peixe. colhem uns rumos de uiiiiis ervas como iides. mas inui coiiipridos. e briiiidoii. e

tocam-nos como rede. os quaes doitio no rio. e tapiitriio dc uma parte a oiitrii; e uns

tem iiiio int-sta rude. e outros batem a agua ein ciiiiiniloiidc o peixe fogem vein-se des

cendo. até dar iiellu. onde se ajnnta; e toiiiiio ás iiiios o peixe pequeno, e o grande

iiiatao lis frcchadas. iiem e rareiii uiii.

Costuiiião estes T-ipuyas. para fan-rem sal. queiiiiarem uma serra de salitre. que ostii

entre elles. donde toiiiiiii aqui-Ita cinza; e a terra quciiiiiidu, liiiiçâo-iia iiii ii;.:uai do rio

i-iu vasillias. a qual Íica logo szilgiidii, e põciii-iio ao fogo. onde a coseiii. e fcrve tanto.

até que si: coalhà, e fica leito o sol eiii uiii pão; c com este sal teiiipt-rio seus iiiiiiiiiircs;

iiiiis o siilitre t-iriia logo a crescer na surra para iziiiiii, inaa nio é tiio ulvo,coiiio o que

Iitlo foi queimado.

lšiitre cstcs Tapiiyas lia outros mais chegados ao Rio da S Francisco. que estão roiii

elles desavinilos. qui: são iiiiiis agrestes, e não vivem ein casas, I falciii suâi vivenda em

fumus. oiide se rccolliciii; e téiii uma destas serriis inui iispera,oiide fiizein sua liiiliiia

crio. os quaes tem os iiicsiiios costumes iiue os de ciiiiõi.

Corre i-stii corda dos Tapiiyzis toda esta terra do Brasil pelas cabcceiras do outro

Geiitio. e lia entre clles ililTcrciites custas. com iiiiii difli-rciitcs costumes. e sÇio rou

Irarios iiiis dos outros; entic osquacs lia grandes discordias, por oii-.Ic se fozciii gueira

iiiuitas vezes. e re iiiatáo iciii iieiihuinii picdiidc.

(1) No toiii. 3". pag. 394 da Revista do Iiistitiito. vein transcripta a Memoria do

major graduado Friiiicisco dc Paula ltibciro. qiic sobre cases Indios escreve:

A fiiiiiiliaridade que tivemos com os Slaciiuiecriins. ou ainda com os outros selvagens.

que ellcs ir.izi:¡ i prisioneiros de Oeste. nos faz capacitar. que. iicgiiiiilo suas relações

ouvidas em siipirailo por dilforentes iiitorprctes. cxigiilas siigauiieiite por tios. e coni

Iiiiiiidus. que só nesta p-irtc da (Lipitiiiiia do M iriiiihã -. ciitre o 'I`oc.iiitiiis. e toda a

fronteira povoada. vivcin iiiiiis de oitenta iiiil nliiiiis ticiitiis. iiuncii drsraiido dr mil

qurdqiicr das su» povr-wçfirs. 5o a tribu .lloréiiiicrriin tem prito di: quitro mil. :le
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Tnmoiniriirr. “Ira uma nar-Fio feior.,e inimiga dos Portoeoezesi tinbão

habitar-ões regulares ¡ielas inorgeiis do llio Parahyba, defendidas com

corra de grandes pcdriis. '

 

felizmente fossem sempre executados, com o espirito que nelles se coulem, os decreto,

do nosso Soberano. estamos beln pcrsuaitidns, pelo que di: respeito O esta lente, que

niida seria tio vantajoso como iratihar para o estado. por quiilqurr forma que fosso

este solfrivel numero de viissallos. provindo-nos daqui duas utilidades de conhecida

Itletitƒirr.

1.' Evitar que um dis, sobejamente illnsirados pela mesma nossa eotnmtrnieaçío,

dilatado pelo do; est-raw s fugidos. que entre si ailmitlerii, pelo grande conhecimento

que já têm das pour-as forças dos nossos sertões. e do modo tiirdlo, e irrisorio, eum

que estes as reuiiem para defender-so, feçiio tambem eommnm os seus ¡Iiti-resses, a

incorporados levem de assalto toda a (Iiipitaníri até às poitiis da capital, unico ponto

que pode apenas resistir-lhe, porque recorrer-litro em si toda esta iiisigziiilicatiti' chniiiad-'l

força arimidri, que enurnece a iricsrria Capitania, iiiais eoiiio soriihra, do que corno

realidade. A seruvlliaiite respeito si-jzi-iios perinittido aflirrriar, pelo conln-ciuieiito, e

experiencia. que ternos desta inateriii, qiiv somente os tri-s, ou quatro mil blarairierrana

liastarlrõ a faser, em tendo os olhos innls nlierlos. ou ainda um malvado transfuim

nosso que os dirija, esta iiiviisio ri-peiiilnn com todo o feliz suei-esso; pois term-a

ohservailo em repetidos occssiiii-s que a primeira vos que se ruve no sertão, como

dizendo: - ‹‹ Abi vem Gentios, são rnnitw, jà iiivriilirzio tal fazendn malária tantas

pxssoas, não Iiii quem possa ri-s-stlr-lho» - mio se iiverígiia mais nado : transmittem

os habitantes seu terror uns aos outros; Iargíia os fazendeiros :is suzis fazendas. sem

s. ber a qumi; e por toda a porte fogem como earnciros. sem saber de que: e .se fi-lix

iiiente ate iigora se liio comentado os srlroirens com o di-spojo adquirido na prinieiia

fazenda que aeoniiiiettein, retrot-cdeiiilo logo nos seus iiiontes. toiiwrosos de ser apa

nlridns por iiuaesquer forças reunidas, hein póile acontecer que de Iinjê avante sorri-da

pelo contrario, ossos persuedidos pelos Sâieaniecrons i-scnpidos dos ferros de Caxias,

pelos Czip ekruns que restariio das be-siiras. e pelos flliieaiiiecraiis. qni- sairão deliiiim

de paz por todo o districto. de que não é, nem pode ser assim tão pronipta a resisten

cia, visto o iiietlioilo espariridrz com que têm presenciado viverem di-sarompnnliudoa

os pobres moradores, sendo necessario um mes. e ainda dous para reunir-se em numero

tio sulllcieiite que possa resistir a tres, ou quatro mil Indios bem armados, e que

rapidamente vóem sobre as povoações.

2 " Não so auizineiitzir, iio espaço que a Capitania conti-m desapreveitailo. uma

interessante cultura; porem até mesmo viooriil-a com os proprios braços dos Iudi- s

reduzidos, ou ainda com estes mesmos reforçar para o futuro, em caso necessario, o

artigo da sua defesa, vista a propriedade que estes homens tem para os trabalhos mi

litaies. talvez iuais activa do que a dos iiiesiiios liabitaiites Colouos. segundo o que

temos notado de alunos, que depois de tnansos têm chegado a servir nas tropas da

Iiiilia desta cidade. Estas verdades fuzeni-se por si iiii-sinas demonstriiveis; mas ainda

não transluziriio aos olhos de quem deveria aproveitar o seu conhecimento. Inoansavi-l

o nioniircha. e solicito o seu ministerio, não tem poupado os diplomas sobre um tal

iiielhoraiin-iiio, e se ha descuidos na applicaçiio destes bens, são devidos aos seus

encarregados.

¡xsmrse nas axrioiçótzs ou: si: nau roninno vrsrs csmrsvu Patu nt-:nuzin Paus sintas As

eovoagors cssrias.

Depois de uma lonza experiencia de quasi vinte annos, em que por diversas veres

ternos cornmandiido os sertões da Capitania. e sido por isso olirigailiis a entrar nos

detalhes da sua defina. proenraiido obstar as iiicursões dos Tiinbirir. confessiimos quo

todos Os esforços a que nos propusertios. e a que tem-se propo~to outros homens em

iguaes circunistõiiieias, tem sido ordinziriiiiiieiite fundados sobre hfisos tio insignifi

cantes. por não haver outro remedio, que nã» só per si mesmas elles se destrm-iii, e

tornio do rienhuni elfeito, como ati'- coiitra proiluceiiti-s para os consterniidos habitan

tes. Surcede muitas vezes que em taes orczisiões. quando se olfereee a ineviiarel pre

'cisiio de faser esta stuerra, sempre a referido occasiiio nppnrece destiluiila de todas as

proridencnis. e soeeurros que lhes deveriào prestar as torço» do estudo, couro a uuia
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à _. Tifamsiitbës. São lisliitaiiores iiotleorúfi iiclurrlinento vivem mí turriilos.

, Turariuros. Ilabitrivâii nris ¡ilunieies de Cznuiiiganviziiilias ao Rio Grande,

'o por de traz de Porto Seguro.

"_-H_-__-__-_________

r-snss que é insiii prirstíriirricntc sua do que dos iiiesrrios Ciilonos; e els-aqui de onde

'vein odr-plursrel motivo de que a ruesinii precisão fàz deitar imiu para éupprir-se.

nbrizsrtdo nos ¡Hbrrri iiiorodores das rilieiriis n exhrhir por força, para sustento dns

:psirsnnr ootiilisteiites, o pouco e iiiisi'_rêirel pão qui- liião iiozliorõi dil si-us tillios.

'SORIOTTO CNC, du ¡ssinr runsmo tio Improprio. i- pequeno, que tortvl irrlsuriiize

um fnrçss, pur falta de' rnnnuleiição, oque iss rui-sinos forças que sc pri-tendrrrr Iornirrr.

I'or outro Indo. quando iiiuitiz, até duzentos paisuniis, gcriti' liisunlia. sem iioiiiu. e

sem disripliiis. ou sulvrdiriiiçiio. que t'- o pi-ior, e que iiridu iiireresâa nos resultados

deste ripprirsto, é riaquellns oociisiõvs o iiiuior pé de eserritii que pode nlhtiir-se em
Iqniilquer rios rlistrirtos do sertão. v. R. (Iúxiâis. Pastas-lions. Ri; eiras do Sul, etc.. não

porque não liaja rnuitos mais. rnus sim porque anti-s qui-rent ilrsertúir para u Piunliy,

iv. para oiitrris pnries, do que ser iibrigniios ii entrar ein sernelhuirtvs negocios. rli-zzpeii

ili-ndri-sc dous. ou tres iriezesnprirri reunir os que não iii-serviu. ex-riile iiqni-lli- ini-tuoilo

i-spéillriido corn querirciri uns suas nrorudris; primeira ciiciiiirstaii. i.i esta di: demora,

que i'r a rnsis iricoiiipiitirel que pode innririiirir-sc rom u proinprissiirio ri-iiicdii» que

exigem os repentiiios. e triiiilores assaltos do ireiitilisiiiii. e rom a sua pruniptii retirrs‹

ds. ou fugir. para que so nierios se Ilies retornem us families. que suceedc Iurareui

rriptivss.

Depois disto npp1rccern os mesmos alístados puissiins. nrnmiiiis rom nrrrunnerit - seu;

um com cliiviiiss velliiisuin maior parti: sem fvchzis. e outros com pintar-os di: p o; Pol'

que neus todos chi-giro s possuir aqnr-lhs rlsviuâis vvlh is: dtstribur--siz- Itu: vutuii quéi

tro. oir srris uncfls de polrorn. lis rrszi-s ¡iudre. purqu.: lli- tem a Iiuiiiiiluile. e o

tempo eltorquido o s-'ilitrig e nm punbzrdo de chumbo de irtiror aos prissrrns, nao só

porque uso appareer-iii outras nrunrro-rs rnelliuies. inss tuinberii porque, ainda que

appsreeesseiiniisii lraveriiii bonus Ie fojzo capazes ile soifrril-n. Dz-si-âilços de pr'-. e perna.

e que qussi tados elles se npreserrtão; e sendo obrigados õr iiiâirciiar, correguriilii sobre

seus Iiuriibros quanto pussio rumor por iiitii rliâis. e iis vezes beber. se tem de

trsirmtar pôr rriitzs ser-cas; porque irem sieinpri: se adquirern iloszhaliiiriiitcs. .rinds

mesmo p ir vioIeii-'iils as mais i-rrcrinrlrilosns, ines corno as de 1815. e 1816. múioies

prmisõiar. nem iiupriostri ‹|ue su sdqiiirisserir, hsrerirío properties de transporte paris

randusir vivcres ou bagagens.

lis-squi pois foriniirla ums bandeira. nome que. rlesili- muito ri-nipo. dio os ruoris

dores a estes njuritomciitris. e ‹liio›l|i'o tanto sein rnotiro. quzriiiri ¡iorque é iiisigiiil

esta. ou sigusl. que nio :ipparece nlli. corno porque priniciro se tbm itewrin fliillllfll'

bandos de honieiis tuiriultuos s, do que bulii hno ronr-ertiiilo; r-oju brinileirii se iirlin

sunitas veses obritzsds a penetrrsr iiiriis di.l 100 le-:uns ilrscunhr-r-iilus. sezundo ss cir

cunistsnciss occorreutes, psrs iieoiuiiietter uns ponros de i. il sr-lvngerrs, que ili-ritro ue

sus propria rosLbeni armados dos seus nrc os. frrrliiir. e tririinrririiriis. eni que sao dvs‹

trissliiios. estio zonibiindo de elsriims rellirss, i- que sobre os pziisiirios jfi esiii lreridos

atirou das runs ellibiiltitdss. sem appiirefer a i-urpo itesciibertri. ,uuerrri i-in quesím

ssssr. r-sercitudos. e pors s qual Ibi-s sirbiiiiiiiétrii o vsi rzijris-oiiusrlii» s r-spi-ssiirn dos

rumos por estreitos rurninhos. qui- já de oiiteiiiáo tem i-Ilrrs itispristii. r prr-pnruilo il

seu geito, i: nos qusi-s a nossa pobre bandeira não sube entrar. un siihir :i seu siilvv;

vindo diiqui que os Gnniellâis do Coilú. os 5âirurnr-krriris_ e os Piriinbgez. iiiiiic: jàriiais

priilririo ser forçados pur sciiielbniites expedições. entes bão de serripre butr-I-âis cume

qu-'rlqiitfl' Ilrillo bote uiii pinto. susteiitairido-se a leuitiiiiidaiir- rlesti- ¡iarecer com 08

esi-iriplus seguirites. que poderàõ ser dor urnentos de tzio roulierid. vr-fuisde.

Em prinieiro lu|riir já atraz si: deixo notado. oii riindu trirnriiiiiiss repetir. o rollio

Euueiiio Aritonio. à testa de uma driqu Ilas iiisigiiilícsiitrrs bandeiras di: I-'zistiirlliilllh

erijii ¡nrpuitiiririri lira gernlirieiiti- siralysriilri. uio fe: mais do que ir renlii-gnr u vida

nas meios dos Iinrliéiriis 'finiliiriis Sacâriiielsr-'iria I)e Manoel Lopes. seu surfessor iiuqnelle

roininôrido. se ve o como esti-ve qnasi perdido no seguinte nuno, at? rtiviriir ri pvlllt)

de poder ser ahrnsâiilo n'uin tai or-ril sereo foin toda a gente que leruvii. e o este crisis

niniirtéiriiif pouco fJtau pure que seus soIJsJos o ubnridoirusserrr .'r disrriçiiu d s irres

|i.os frrnbirús.
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Tiitniittirrs. Índios. resitletittis nas vi/.inlmnzas da cidade do Espirito

Santo. forão ttiitiirgos criiois dos Tniuitttqttis oii Ttipittittuiiis. llestii ti.'i‹_-.`-.o

di: liicolztà Brosiliciiâus, apenas sc ¡tcliíitfâti alguns restos.

 

Felix .tartitis .Iorgmqoe ainda hoif' vive. dt-ixnu iiiotadc lri sun t; .um niorta naquel

l-u ¡tal-is. i- o rt-sto i-xtràtvinilo cout otlt- dit» seu eúbn.. v‹ it, .mw -voitititâ .àzii .im

calado ttrotirtiu dt :ti-irte, depois de tiuiitz* d-flz; .te .ui-âz--i . 'e sustrtttâtizi

das iicllt-s dos tnmitir u'is set~co‹ e dc outro~I tiír os initiiu ›-. - ue eitcutitravzio 'it
_ . , _ . . . q J

tiiortos, e int-tos ronstimtdos sobre o terra.

l-'râiticisco ,thus dos Satitos, que tiit..bi-iit s* niwdn vivo, fo; oãrígnzlo em 1801, n"

tztitiipott dns Pttiriligèz. a largar os prisiwiiciros qu." ~= .lu-o vEL-â t; : ..-i frito ‹› iirtútcir.,

ertroittro, que fri «ie sorpresâi para os (litis l`- . z t. ;._-. iu t) çuidqdo im,

tais p tra est-iip-ir com vidn; li-licidade que elle, o it sua gciitc ttverdo, porque ganlil

tuto o lcitipo os catiipoi dtflcolit-rtos.

_ Manoel Just* de zkssiiiiipçãti. iirrdeu ril'i a vidàtwtfttii to'l.t n su.i trcpri. sendo 0 prin

riprtl tiiotivo desta ilt-,stzrtiçft iqtiz-lLicircumstnitein de iiirtl iiriittirlo. e iii-im' ltiêinirizttlzi;

pois que B piroca polvora que levava se llir nr-.liztu mt tii-.rm qu., [ML mm fora 4.40"

timido-sy Eluailtttutttc. Vrt-su itid-i os surcf-ssr» t' us tlalfertrtttcs of. `iões: Antonio

José da Stlvo, .Ioito ilt-iiriqttes I"r-‹iti"o, Jooâ da R t.t vãitzi, nmnitigtig Lopes, e otitrnt,

liveríto que retirar-se vergoitlittsanic-'ité' dns itiiit s do (Io-io, largando aos tlnmclhs it;

proprios bagagens que carrogavãn, paira fuzir ittiiis ligeiros; Antonio Francisco do;

RUS. DOS Pfllttpos da (zhtqtada, retirou-se dos Ptocrëbfzh printeirl, t: st-ƒlutida vt-z, mois

escatidaltsado, do que quando contra ellos ffira; o tiltimttiiietite Francisco (šcrtmno do

Moraesyetn 1858, potico mais fcli: do qnt-Geri' «sin Vioii-¡Lt-m iggz), gt,- i-gtimu tiiitibem

dos Sncamccraris. rotiqu-aiido esta retirada segura a trot--i dt- todo; na fara; velhos, de

que a sua troprt si» gezirtiecln: nos int-sitios náo :ms exflrptuztiitosilo numero desses mal

wrceditloa: quatro vezes fornos sem frticto :ilzuitit sobre os 'I`iittl›ír;ts, e uinit sobre nl

Gfllflšllfil» E Se um pouco nos eoittztttios :mts veitturriâos, t'- em irão Eiuver encontrado os

Gentios; porque se os eticontritsst-iiios dis istos :t coiihitr-i", s-:rtftittos conipIt-liitnevilo

derrotndos, e rnuito mai; n:t jornada de \‹ :tttti . potâ que, durante os primeiros oito

dlñi tltšifl cltttttllcltfl Ctlrrtšgálllfts NÓS IIICSIIIOS Stlhrt! os nois s proprio; hotitbrog, iii-m",

muitiçues de guerra, mantimentos. e itgitfi para lieher; porqut- são tirtdsts em Agosto

aquellrtt matas; lindo este prazo tiviuiioâ foztte. e nús- qitizi/.v dios tnutit fraqucla, que

Í-ti preciso utfttt-r entre o: hottieit< itt:ti_‹i roliiistiis os tiirtis rlchilrti Em, put-quiz 31135 ,to

tleixariio estos ficar estirados pelo chão. como pretetidiio, tittcrezttlo times morrer ls

[unos dos burbõtrof que nos sezuisseui. do que d.tr um so pitsi avuiitc, porque eitilizit

1-1 não podido ttt.tts rontsigo; e se eiitzín nos :tppztrHrt-msttsii i-s Ganit-Ilzts, que hnrioiiios

procurado, ttlrietnns porventura iitvojõi :'t sorte de Hittiocl José de Assuiiipçto 'P Houve

hoitiens nossos. quei por se itliincntareiii :rlz-tits dias do tnmsa solta, e secczi de certa

fructêi, ii que chimao Jatobá. se llie ontrittou no esto-tiago utu intiiitit-sciuiento tal,

que .viera-i alguns a itiorrer uiss t. Todos os paisiittos, que erão rtiais de ¡ott-iita, atra

vessarao, desesperados de forno, pirri o rumo de l.. sto, e fo-.Án trabzllioezitiiz-ntg gami

Ita povonçito do Lo] JI. denjtiido-ttiis nesses itiiitfls cont os iiossos quarenta soldados de

¡Ulhfit que nos acoitipttiilntvao. Ih-vcnios :tinta ttiõtis itdvv ir que relativa a este abrin

ll0fl0 dos poisflllufi. lttovtmlo dt' sua tndtst-iplíiin, é elle titiizi eiirutiistitticiu qti-'tsi title

pêtriivel dos cxpetliçucs_qtii- elIt-s foriijti, luzo que os ztpertii 'i forno, e :i saudade du

.itiiiltzis, e que o.~cttit_*ito as lodigos: porque dizt-ttt como artizvs de sun dt-sculpt-q ie

os estabelecimentos que vão segurar-ne. nšto lhtxõ paftenr-i-iii ; qm ¡nzrit trio ¡rrnvdzq

triibnlltos nunca si' lltos para; e que it civilidade, ou iticivil tledús tioiitiogé revolu

çao queuiado Ibi-s ttttporln: -f o eis-aqui às zuuerridu forças com que os ttutoridúdtw

c-.nstttutduitlobrtguo seus sizlitlitoii ai rtitr-itili-«ir se na ittclleit perigos, uondtzquaiido iiio

perdem as vtdzis. firio ao inteiros coiiiprortwttiilos na Itottrit

Julgâtttiol. pois. que por estt-s tiuticri ititerioniiiidi-s iiiëios successos, flca iileiittitiente

tiietttonsltrattljo quaiitne fora de ¡iropoztito o ttiettiodo com que tour-sz- delírteatlo aqzwl.

as una yuri as expedições, de que elles tí-iti resultado. sem que delles, e dt-llas se Ic

nlttta seguido itttë agora aos iiiiserns privonâlos do sertão outros progressos que tido

nino a deterioração .lc seus ticos, e u ruin-a de sims f- išliâts; tn .let pirtiriiliin-s, qu;

em breve teitipo se fazem :titles trt-rates, e lipsattuo os tzitort-stes dvstrt tjoloziia. qiii- por

ñtn hao do vir o iiiostrar-se tio decnhtdos, quanto mais foretti tlccàlitttttti as proprie

dades de seus c donos. '
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Tiinibiras. lndios, liabitiidores ilas iiiziifgenà do iimazonns.

Tiipiiiiis. lndios, vizinhos dos Tupiniquins, e coni quem pa

etutivíio.

 

meus our: 'rins covizoitltioo r-.taa Dimcnnrut vrtui Pnasutsio a ixraias mctrictçÃo m:

' atonnis Tniiius fiiaxrias.

Dcvcndo piamente considerar-sc assaz ediiieantes as swberaiiiis vistas, com que ne ltio

promnlgiiilo iirst-'s ultimos tempos seis cirtas rcgias, rel tiviisá civilisação dos lu lios

de varias rapitaiiiiis do Ilrasil, coiihcceiido-se, c uno rom ell`eito do espirito ilsllas ve

i-onlicce. eiiroiiiiiihar-sc sua iiiteiição a promover não só a prosperidade do iiiesiiio

rontiiieiite, porem iiiiiito pzirtíciilâiriiicnlc ii felicidade tie uma iiinltidio dc hoinens

selviiireiis, que, vivendo como feras, pódein aliiis, por meio de um estado rivilis1do.

vir u ser uteis a si, e ao publico em geral. supposto que para coiiseiriiir t.io interes

santes fiiis. seja preciso usar daquclles iiieira violentos, ordenados mis iiiesinn cartas

ri-iriõis. depois que esgotados os da suavidade e candura, não possa destes tirar-se al

gu u friictii, iiifeliziiieiite iiurccile pelo contrario; pois teu: havido honie is. que mais

attentiis z- utilisiir-se a si riu-sinos sobre este particular. do que a preencher as jzistis

.~i nus i lúas do Soberano, tem deitado mao desta aberta para fazer das referidas cartas

ri-gizis um pessimo abuso, sinistro quanto é possivel a propria humanidade.

Pelos factos que já licâi i relatados. e por outros que vamos relatar. todos elles ‹Io

iiiii fé para com os lndios, pliysieaiiieiitc se conhece o -zoiniv eque iii-pois de promul

iéad-is aquelle; cartas regina, que justissiuiaiiieiite apuiitão prisioneiros de guerra por

nlizuiis annos. einquwiiti) n io pardereiii sui feroeizlile, os Geiitios contuimzrs, c fero

zes, sõiii ordinariiiiiiei-te formadas a inaior pirte das expedição; desta natureza, iiiúis

vom v stiis de constituir escravos perpetuos p.irõi cofrinercíal-us. ioq-ie com o iiitcrcuse

de fazer a sua coiiversío derretido, e de pm' a coberto de sua; iiisoleiicias as proprie

dades do atado, conforme as inesims cai-tas re-.riiis ili-terminzío, e especinlincnte nestt

parte u declara ii de 5 de Novembro de 1808, quando diz no proseauíiiieiitii do pri

iiiiiiru ordenado ao govi-.rnadorg eapitíio-gciieral .la Capitania di: S. Paulo.-. a tendo

his tudo o cuidado eni fazer conhecer, e ilcclirar entre os interno: Iudi is. que aquel

lz-.s que se quizerem alilêar, o viver deluixi do suavejiigo das ininhss leis, cultivando

os terras, -uie ie llie iipprnxiiiiareiii, jíi mio só não iiciiraõ suieitos a serem feitos pri

son iros de guerra, mas serão até considerado; corno cidadiios livres, e vassallos es

piiriaIiiii-iitc protegidos por iiiiin. e por minhas leis. n B' uma verdade constante por

tida a (Inpitania do tlaranhiii, que com alguns lndios ilella se nio teiii praticado

esta iziteiiçíio regis, e tanto assim que cheizíia, pira os eseravisar n torto, e a direito. l

:irriiiisir por força dos peitos das iiiisoravcis Indiasus lnnoceiites Íillioznassiissinando-ris

ipiaiiilo Iiitzo lhes ni¡› nbseiii os braços pirzi entregar-llibs. e bem se vt! por aquella

oxprdiçãode lšllLqus o interesse de cultivariiovas terras, e do conservar as cultivadas,

o ainda u da conversão dos selvazsiis, ii.io foi o espirito que e foinentou; parque se

correrinos atraz dos verdadeiros inativos que houve para aquclla iiifaine traição quo

rozii elles se praticou, prirareiiios na praça pu' lira da Villi di- Caxiiis. para ouvir

aprvgoar escravos dr. venda ¡iquelles iiieiunos lndios, que voluntariamente quizeriio

utilísiirzse das vantagens arinia proinettidns, sein que iies fosse muito diilicultoso

ajuizar da partiiliii que di: taes lucros se faria; porém abandonoiaos este quadro, o

voltemos asvistas para outros nio menos liistimosos.

Us Gentins llacaiiii-criiiis. alliados da pwoiçiio de S. Peilro de Alcantara, tendo

sempre em vistas roubiir as plantações, o utensílios dos pobres seus vizinhos nacio‹

iiaos, ou, ainda mais, iiiduziilns pelo preiniii de algunas *ricas velhas, que se lhes dão

.›r aqui-lies que nos coinnati-s fazião, e fazem prisioneiros, iiuuca se esquecem de

evniitiir-iho fâiii s ti-stciiiiizihos, ileiiuiiciiiido-os a sua alliiida doque elles a querem

invadir, e esprcitaiido orewsiiio favoruvel para apJiihal-os eiii ileseuiilo : iiiarchiiva

então ii sua frente o coinmanlantc do luizar com vinte ou triiiti pziismnos, que podia

convocar das ribøiras vizinhas, e que mio duvidaviio seeuzl-o stidos h repartição dos

escravos. e pilhovii › então. e ainda lioje pilliiu, os lndios quo pediria, para ir depois

viindeLos na C-iiiit-iiiia o Para: e cL-aqiii está de onde proveio o iiifeliz destino

daqualln tiihu Camnaqiietogiflâissisteiitc na ribeira da Farinha, o da tribu Norocoiigé,

e dc oiitr.i.‹ iiiuitxis assistentes a Oeste do Tocantins

tir-ri; z.~~ip.~Ji_'a››, qu .- foi aos Iii liosdi irib i .Auzutgípeni 13316, soube rcrliizil-os com
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.T¬p.f`nantba¡'áita. lnlios. tli-srtettdetiles da grande natjâii Tupiuaniltzás,

lizibitiidores nas iiiztrgeiis da Lagoa hitciiriipa, na ¡lroviiicia do Piirii.
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aqiiellnsji referiilns proiiiessas: porfm lfleo que elles se eutregárào, prenrleii-rs. e

esrravzsou-ivs: qui-ixztiidzi-s- i-iitio hiiiiiilileiiictlte o iiiaiorol diiquella iiilame triiir-a i.

que não nieieria. ahutuatin ri-spiista que pode olilrr foi uma ordem que se deii puiii

Ievnl-o de entre os si-iis n uin liosqiie vizinho. ttonili- muito u snutziie frio foi ifiàspmliz

pariu pelo; ertieis iiluozi-s que o eouiiuzirão: o resto ilt-sta tribu. que tiio ooube nas

canoas do Para, foi vendido a vurius cotiiinissaiios volantes, que o forio revendilhar

no l'iauli_v.

A iiiesiiia pnrnaçii de S. Pedro de Alrantara, combinada com alguma ¡reiite da

rilieirn tln Lupi. reie-itt eiti rerta noite. tio referido auno de 1316. tinta nldea. que já

estava de pu. iiiiptla silenaiti aos pues de fiimilin. njiititou-llie os lillios. e foi veiidel-os

Ja enibnrrapes do Pará. que já iiziqiieilc porto os esperavño para li-val-iis roiiipradiis.

tomo rom «lleitn levltrito .Nos estavamos eiii Pastor-Horis, e teiiios vertdlcos documen

tos tlrste desalorn.

Auxiliaudo a Capitania de Goya: a eonversño do tzentiliaiiiiv, que cireuinrizinlinv;

a referida povonçriii de S. Pedro de Alcantara, n quul ainda etitao pertencia aos sem'

lituites, não se ili-seuidou de nomear, e pgui' pnrn os ditos flns a um cupellaiu, uu

vigario; porém qiie farin Sua Ilevi-reiidissliiia iii-ste ras-i? Eiritúii por dous, ou tres

uunosJodõis as expedições que pode s~lirtr nquelles desgraçados para eaptivitl-os, c de

pois lttgio para i› Piirinem .litnltti tle181ä,li~vnnilo n'unm eiiiliêircâitzito furtada a vender

iiiuitns destas ovi-Ilins escriiras. que iidqiiirio como nsseiitiitirlo ser este o veriliideiru

rn :do de aproveitar o seu rebanho. Não foi so este o pio sacerdote que teve tiies. ou

aiiida priori-s sentiiuentiis; pnrqne rertn eomiiiaiiilaiite de luzlins. qui: iãu ti pncàllrar

se, nos relatou que fora uiuttua vezes iâidutitlu pelo seu tuesiiio caprlltio para os enre

lltllmr. e lzrrareiii-se do trzib-ilho de os doutriiiiir, e snllrer. São tao exceravcis estes

procedimentos. e tio impi-oprioa its pessoas que os representaram). que prirnci- ii pri

ineirn vista tuto raberetti na ordem de possibilidade; mais sito com efletto furtos succe

didos,e dos quites uio nos adiuirziiiios, iotituudo com a moril estragado da imiior

parte d is lioiiieiis.

Fi aliiiente, a 28 de Junho de 1815. uma exp dição de Pastas-Bons, quer -ndo in

vestir ot Piorobger, foi auxiliada por outra de S. Pedro de Alcantara. que levou

coiustgo seus alliad- ii tlacsuiecrnns; e eomo ainda aviihasjuntas iiio poderão forçar

aqui-lies br yvos 'Timbiras retirando-se a de Postos-lions. para o seu distrirto. voltoii

a de S. Pedro de Ale-tintura os seus costuninilos liiços para outra parte, e foi entender

rom os pnsiliees Poni-ntirege resto dos Puri-cziniecrans.quejàiiiâiis nos hiviño olfeiidirlii

Assim inrsmo iiiíii podi-riáu piIlnil-iis. uuin vez que n iiotieizi de haver tropas na caiu

pftnlnt havia aranteliiiio toilos ns Geiitius; mas como nesta expediçúo se arliasse o muin

ral Cocrit. muiito i-oiiliecidme respeitado entre ellesJoi imiiidudo este ¡izira dizer-lhes

«onto da sua parte, que ilesresseiti dos iiioiites. e vies~e|n it pnwissiiii como elle lizera,

pois que piirtiripariiio das vantagens que elli-s c os seus jii pereebtan. Cnparittidos os

iiiiserus selvugeiis pelo si-u iiiesiiiu compatriota, que vitio andar t.io coiitciite, forno

tipptirerciiilo os tueiios desifonlitdos: entrerrntido-se ein tiutiiero de trtueiitas e sessenta

e quatro nlniâis ii boa Í'.'à daqiiella expt-,diçioz parem quol não seria o seu arrependi

Ineltto. e dor logo que viri-i-se presos roubados. e esciiriiecidos pelos lllncainecriiiis?

desllortdiis as s Vat; ilnnzclliis. repartidos seus lilhos entre os tyrniittos, e parte delle;

ruesiiiiis tiiilios iiinrtos pelos câiniposypiirn se lhes utilizarem das iiiullieiesvseiido um si

Knal de morte para seus iiiarid^s o bom parecer de qualquer dellns 1 Nos residiiimns

entiio em S. Pedro de Aluantfirn, e ixefitn povoação. vimos entrar. em o din 27 do

.liillio do niesiivu iirino, o resto desta greiite tio triste. o iihatido, qiiiiiito ¡óde suppi'` -

se da sua in eliz sorte. As quatro h tras dit tzirde deste u ltiino dia. futio lrrrttdua so

bre n pulso direitn. vomo signal característico du sua escravidão, oquelles quc na

partilha coulufirão ao ral-o da expedição; forio retito e trinta carregado; na; . ainda .

de .lmio Apoltniirio, os tnuis niutfos pura ir vender no Para. eos velhos ñcàríio euinun

do nn roça do int-sitio rtibo,e padeeeiiiln foiiies iiisiipportaveis. Entre oiitrns ziioitzs

tyratiitlaa desta iiaturezti, que viiiins praticar :illi.a que mais tocou nossa sensibilidade

foi ver, ria fezctiilâi rhiiiiiadâi du Santo Antonio. que peiteueea Manoel tiermziii-i da

Silva. uma ronsteriimln lndin Pureeaiiierrnn, lavada em lagrimas. ytz-:que l: e hnviitn

tirado do peito um innocentc lilho, que puzriio entre os trotztos de uniu tiivoie sort-ie
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VTupÍnauiInísL 'llirhitavño a Bahia de Todos os Santos. qrie a con

quâstáráo aos Tupis,.que.tiiiliz`io os mesmos usos, e ornatiis, que os Peti

 

¡Ivo das freçliriiirlog Mafpirrr-rrrim, obrigfiiiflo-a a presenciar por força qual daquelles

tiros crueis atravessava irielhur u seu tim-rim. filliri.

Eis-aquhpoin, drama é qur- estr-s, e outros iittt-rrtozlos ar-.riielhantem que só não enche

rñõ de riorror ri alma que for r-zipaz de os pr .t-ear. fi-i-rão jii perder toda a egzierançn

da confiança que os Geutios dev‹-i~iãi› ter nas riossâis persuoszii-s, e lioa fé; pois é impos

sivel que rllrls prissdo ser jíiiiiais por elles ar-reditrvlas: e r-is-aq ri tiunboiri. cruno este;

rrueiii procedirrieiitori aiúeiio ririo só toda :i hururziiirlrirlr- em eeraLporóiri ainda rnesuro a

:olhei-aniirdomoiiarehêupela-traiisirressíio dziqur-ll-i sua reil iialav ra dada aos luzl io§,que

voluntariamente ¡r- rf-:irir-merii, prersundidos do espirito paternzil diipiellas su!! prv

xiie-srri. e aiiirla iiiiiil- .nais qn:irr›£o -rs iriffsrrros proee iiriiealos iiiio tr) u alguma inte r

pretirçiii urorul que Ps rlescilptf; porque muito enibz-ra tivessem sido os Gentioii.

como birlirirus sr-lirigr-:zg :rlzriniris vezes traidores, iiefii por isso deve iio irriital-ris

aquelles lioiiwiis, q e. iiriis iiiuâirarlos do que elles, téin ii seu favor uina rruio. que

lhes iiispira iiiui ililTr-rr-rite mono de ¡ieri‹ar. e que coziIiece-ri que as lições de boa l`.',

e probidarle fossem tati-ur. sorrir-rito aê que um dia gauiiassem para o gremio r-¡vil os

iriesiuos lirdios. suarisando p -u|o, e pouco ri sua fei-ocirlade. sem que jiiinais as do

rriiiie, e de truiçao po-suo fazer mais do que exliortal-os à innldade pela approvaçio

que se llies ‹iá na propria imita dos seus dr-lêctos. Por issu é que estes selvagens,

julitorido r-oiiro por um uso ‹le vri-trule entre rios a serie de traições que têm sotfrldo,

rzviixrrrio-se luje no svslemzi trriiilrir. que sobre si téni experim iitadu, e estiiojà tio

proinptos a perprirar sobre irosas fzihiilndes que pmlein. como a defender-se, e a dor

iiar-se daqui-lina que d -scrrn 'o iiús llies poderemos lazer.

Nestes ierriros,r-oiitu-reiidr _ corno verdirlr-.iraniente se conhece pelos ultimas cir

rnriistoireias expandidos. o quanto por este lado da persuasio já Íietio Iori-ge as espe

ranças da civilsziçrio dos Geutius, e verirln-se ao rnesmo tempo que p--lo lado da força

mia ¡ioderizo jiinais suirfittil-os tnes expeidiçdcs, corno as que irnnlysêrniiis, ternos ile

nioristrudo que com r›ll`eiir› sobre um objerto tail serzio balriados to los os esforços,

eruquaiito se não mudar de systt-rira sobre us causas que assim dillicultão a relaçao

pretendida.

  

  

  

  

0 IIETHUDO COI QC! TEM-Sl REDIYZIDQ VARIG* INDIOQ DE OUTRAS CÀPIT.A\'IÀS_É IÃ AGORA ÀOUELLI

lllllu QUE PODERÁ lllllllfllfl 05 DA CAPITANIA Dl) IUIIANIIAO.

Um ponto tão considcravel. qunl r'~ o niellioriimerito ‹l‹-sta Capitania pelo aolido

arranjo do gentilisiiro, qzre nella vive iiidririrestic -. t' que :rrio iiioiita a iiieiios do que

a tlissipornni-sr- os prs-j-.iizris que r-Ilrfs coutinuarrie-.ite lhes euusño com a siiii bravexa,

iii-in a nreiiores vriiiiézgi-iis. doque os .leriiuiisiradfls no i' , r: 2° iirtixoa do n. 7l, ine~

recn ass -z solir-ja attonção para que cuzu elle se riniu-iirla io-lo o cuidado em coneluilo,

e por issu nadrr e tuo conieniciite para trio grain-Je obra, como o .requisigio do iiiesino

gr-niil sruo em termos domesticos. e vivis.

Neste sysremi, pois. bein cloriiuieiite se vó o quanto para a aproximação destes inte

rrssairtr-s Íiiis døiein pfiiiifliro fizer-se grandes iliizi-iii ias por uanuiir outra ver.. sendo

possivel. swbre ns 'ir-scriiilirdos. r: i-srfliiirliilisa-los 'elvruzeiis aqui-Ile conceito de boa le,

que inteiramente havemos para "mu «llos pr-rdi-zo: e este sirzuezrte poderia talvez adqui

rii~~si= ii rusta ‹le uma r-ou ucta lirâue. rivsiutr-ressxila, e irieluor regulada doque a aute

relezitr: 1°, ¡ivlri eeiierofidritle pri-rim it sirzi s-:ftettaçâi priuiriria, logo que elles se

rrdzuãrr; 2°. pela assifiui-.arliz e de: ntwrefic, i-oiu que se lhes deve Irrzvr, por elles

lnesiirog promover suiivz-riieiiti' .sr-tis futuros i :t -rrhses de ruauutr-iiçf-IH 3 °, pela bon,

e r-wvia adriinisirarƒío «ic risturries; .l °. pela Íirinet-i de pz-ilziriwufiiieiido corn qiie

vrilici-rswiiiente se Iii.: u "'~2. t' rni '-1 o p irzzieitid . nus cair-iris rrgias de el-rei Nosso

Senhor; e tninlu-iii , . infziliii-vl zzr. e ‹'-i ups-io flies com .is condiçoes dc suzi sujei

(iio, ainda que suja isso à rusta de ultziiui castigo cordotiiriieiite iipplicudri, ¡iorque

uma nota de s ligue rÍ-n. quniirlo .~' p-urlefiteiiieuti- ‹l‹-rr.iiri.'rdo a tvriipii. poupa rios de

sziiizrie lutaria-tire; alia v 'n se d striipiêrr-ransquantos rlr-lles, e qiiriiitos iiiil de outros

trirrlu 'p-'z-lccóriio win cu , .so porque de priiiripio uvšxiirãci, quando ainda era tempo.

de solfrerriualqaer r-i,r.~..›i ns ‹'u!p.uios. 'fraitaruos tao soineirtn agora iieste periodo

daquelles Geni; =, a respeito dos quaes Sua Mazestude, quando os rmurla aldéar, di;
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vares, que lallavzio :i mesina lingua, iizissandii as suas mulheres 'porfofrino

sas, e os liouieiis sendo os unicos Indios, quc deixavãrrcrescer as barbas.

 

no § 2.° da carta regia expo lida no governador o capílio-geofifll d! Mimi GUI".

em 2 de Liezi-iiiiiro de 18Hs.... « Sou si-rvlilo ordennr-vosgiiue so procurei: oldeiir oo

Indios que z uscao o ininhu real protecção. quan o elles pi-lo seu-grindø limita-ro bou

vereni de fazer uma grande povoação, e iião ¡iodéreiii ser distribuidos pelos fuendel

ros, e agricultores iles~a Capitziiiizi. e que os iiiesiiioii fazendeiros se não quiziuèrii preo

tar a ieeebcI-os com as condições seguintes debaixo das quaes vos autoriso: quo sendo

pequeno o iiuiiiero do Indios. que se vierem olTi-reci-r, procurei: quews ffllcndolrm

se i-iii-arrrgiii-iii de os iiisiruir. e possáo tambem :iiirovritar-se do util do seu tmballlo;

comp oisaçàio do ensino, e educoçzio, que se encarrcuào de ilnr-lhesw. oO mais, que

é tuoo øošicreiite, e sabiamente deteruitnntlo aos liis a que nos propomos riu arrutiio

çio destes voliiutartnnietite reduzidos, se verá pelo conteúdo de toda a referida corto

reiria.

Couto [Iori-iii a oiistinada condição feroz de algumas trilius, quo liavomoti nomeado,

nie aduiitte esperança aizuiiia de reduzir-se pelo suavidade. o candura de qualquer

tiiiicora. e iiiethoiliczi ¡iei-miisãtiqiie se lite fiça, iiuiiczi deixando de conservar oiii si

reconceiltrailos os rostos ne una atrocidadc, que nos ne sempre inuito quc IIHIIGF.

serãi iiesiio caso izidispeiisâiveliiieiite preciso trurtzil-as na conformidade dos ordenados

1.°. 2 °, e 3 ° artiuos ila carta re-,ziii de I3 de .llaio de 1808, expedida ao mesmo go

vernador. e capittiiõ-:eiieriil de Mirins Ficraes, rclativaniciite nos Genlios Botutudol do

Rio Doce, ilevendii si-r esta eni t-ida ii sua extensão appticfidn nos Gentios Grunellas do

Codó, aos 'l'iiiiliiriis, Piofoliuér. e Sacaniecruiis. e a todos os outros que o tempo Ior

desenvolvendo tao terores como e.~te~, no iiiti-lliui-iioiri de que no por este iiictliiido é

que poderão colher-se vitiipiizeiis izruaes ãtquell» qui- ilctitrn em poucos niozi-s se virão

ruoitur da iiicsiiin corta rif-.fizi na co.npi:t.i piridniçíiu d s liirliuros. que n fl/,ertío pro

Inoier, e dos iiuàiez vl-rci Nosso áefilioi' se dei p .r muito bein servido na 2." furto.

quc a esse respeito i-¡pediii ao riu-sino goieriiador, cont a data, que já dissemos, di: 2

oe Dezembro no tio-sitio anno.

Os pwvos desta (Lzpitaiii-i do .thranhãwg-stalivleci los em propriedades considersvelr,

que .ia-i aquelles iiicsiizosiiiic foimzio a opuli-iicia da (lulonia. proniovendo-llics todos

os seus i-i-ii iiineiitos, c que sào os qu» iii iirvtz-iidida re iicçio iiials iiiti-ressiio. como

aquelles que tem iiniis a pi-idi-r nzis iiicursñi-s dos Gentios, rlziliião íncezs itenieiite

pelo reniedio que deve por iinia vw sz-giiraLos nm ditas suas propriedades; nunca

propon lo de si iii-fsiiiio ozi.r.-..‹ prori teen-i ¬_<, iiliiiii dii ¡uelliis de q-ie Su.i Mugcstaile :ie

tetn lembrado, corno as mais pr-iori-'is. c .iii-asa este respeito; iierii pedindo mais

iio que a sua exocuqiio, e iipplua -io pira est-i (lapitaiiiii, bein certos de que por este

cantinho i'- qoe su tinto elles ¡nideru-.i uozzir ilus vaniageiis que tëin felicitudu aquelles

outros (Ioloniis, a que ellós tem sino zipplicadas; pnun, sent embargo do ser esta l

luziis justo itistwzivl-i, que inizte iinâigiiizir-sc, iii-iii p. r isso téin dcirado de ser bem

itidilfcreiite .u_u llvs, que dz-veriao attcii li -:i, e leval~a aos pés do llegio 'lhrotlfl

bem conto qu icsqiier dos outros eazcarretgii-ios teân leito pelas adtuiuistraçocs quc lhes

¡ierieiict-iii.

Mas poiqoe pu lc acontecer quc ainda venha iim dia trials feliz coma appariçio di:

um oltcatrrvgnilu, mito gi-Iiiti illti-Itittiiëltli' up"r:ii iu, 0: Crcntlul' Iliultu lituiis u ustil :lundi

obra, iuforniaiiio o iiioiiúrclis da desgraça-ia situaçao, em que esta Capitania se iichii.

ielntiio a seu i-liiiiiitc olij--ctin oiisõiiiiiis lernlirar que iara a sua feliz uliimuiziio deverii

prudentoiiict. ottoiizler-sâ- ao inuitu que sora pfoj-.iilieial -leinr cotisiirvar etiilirtrtiliti

No* "os seus nics nos iiosziuizsze iiioâitâitiliis os sz-lvzigeiis que vierem il pal. SI-'jä Pol'

quolquer iíirnri que lór a su-'i ¡oicili ação, ioluiilaiia, ou violentada; pois que por uni

¡iitural vdiiviil. in iounv~l e cruel, iizio duvilarãio. por qualquer deneonliniiqu que

lnes suscita a su.: proprio ign-iroutl :, tornar no iintigo i-stidu, e iiiodo de pensar, logo

quc. vzyio ocrisifio lZiiorav--l priri âzi-l-o, ili-sii--ili-¡zis as 'iorçns que os sujeitarao. WIIIG

tem iiiuitas iozi-s .ir iiticido na Capitania de Goya: com os Cliai-aiit s da «Idea do

Ilorretuo, c (Iii-apim; i-oin oâ G-igdi-ez de S. Go-i -lo tio Pinuliy. e Gainellas de S.

José de Pen Iva tiesta (Íapiiaiiia uo .llaraiiliãm por isso que nao esornpullsnliios repetir

o quanto no tmn a ie ¡uidas us piowdezicias or cozidas, e cotiueriieiites a este particu
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Dizem que osTupitaambiis (l)er.-'io oriundos do äliirtinliñine que por mo

tivos de iortissimas gtierrasjorão iililii dcsalojudos,tiassaoilo-se elles para

 

do § 2.0, oa quere omittiinos copiar iieste lugar, para iiio fuer mais extenso escripto

«na uma eatioaiçiii, que ainda impresso. ecurre por todzi a parte.

De outra Íornia esta ticeesszirio iioiiiti-r seiiiprc promptos sobre :i‹ :irmas suliirieiites

earpoa de tropa para reconquiatnl -oa iiiiin. e iiiuitati vezes. quaiitaâ forr-iii as suas rebel

liõu, até que iiejio evaportidos pelo ferro, ou arrancado; dos iiiatos por unia vez. o

que bean poderá ter lugar ao primeiro posso du non reducçiio, poupiiiido-w--Ilie a t-lles

O ungue, e ae eatadoaa deapezas. tantaa vezes iiiultiiilicadâis, quantos for preciso

outigal-oa.

(t) tiabrie' Smires de Sousa. srnlior de rng-'nlio na Iialiia de Timm o- Santin, e iiellii

náldente, e vereador da cuiniira.itrsrrevriido o Brasiioeiii 15874* tractando dos piimei

rua povoadoru da ltaliiaoio cap. tlt7. escrevi-z

QUA!! FOIlÍO OS PRIMEIROS POVOADORIS DA BAHIA.

Os primeiroe pavoaflores, que viverão na Itriliia de Todos os Sâiiitoa e aiiái comarca,

leguido tis lnloriiiaço m que se tem to nii to dos Indios niiiito aiitigot, forão o‹ 'ftipiiyanz

que e uma casta de t; -ittio muito an igo, de qui-in direinos ao diante ein sen litgar.

t-.iileà Tapnyas Íorãu liiiiczi tos fora da terra tia liiiliirne da vizinhttiiçâi do inar della, por

outro Gentio nczt contrario., que desceu do sertão. á iainu da fairtiiru da terra. e mai'

dcxtti proiluciii, que se cliiiiiião 'Fiipiiiaem e lizierãii guerra ittii ttentiti a oiitro, tanto

tempo quanto tzafitott para oâ 'lüipiirieú wiicerem, e dcsbiirâztaretii aos 'l`.tptiyas, e lli`uit

fazerem di-siii-jai- o ribeira do iiiar, e irein-.âe para o sertão, ist-m podi-retii tornar ti pos

suir mais esta terra di: que erãii wiitiorefi. a qual os 'fnpinaès possiiirãme senlioreíirão

innllos ann0~, tendo gitt-rra ordiiiiiriaiiii-ntr pi-la liandti do sertão rom os 'i'apiiyiis. pri

meiros powiidorvs das falilaú do inir; e i-.lvg inflo á noticia doa 'fnpiniiiiibfis n grossura.

e fertilidade desta terra, ue aiitntariio, e rierão it'.il‹*m do ltio de S. Fraiiciscti itesceiitlo

nobre a terra dit llaliia, qiie viiihño sentioieaiidii, fazendo guerra aos 'l`npiiiaé¬~, que a

pomiiião, destruindo-lim sum iiliieat. e riiciiâ. imitando ao~ que llie lazião rosto, sem

perdoarem a iiingiiein, até que ou laiiçarão Íórii das rizinliêtiiças do mar; os qnars se

lorãø para 0 sertiio, e iieàpejárão ii i--rrii not 'l`iipiiiamli.'is, qui- a liciirãi) srniiiiri-tiiido.

E eine: 'fupiitaes se Íorãi por i-iii lroiiioriâi com o» 'Fapiiyiis seita coittrarios. aos quites

laziiio crua gtierra rom força. da iptu! o»- liizião recuar pela terrii dentro, por se alazta

retn dos 'l'itpiiiaitib.'i.», que os aprrtiirão di liitoda do iiiar. de qiie estarão senhores; e

assim lorão ¡itmiiiilori-s di-.àta provioiria da ltalita iiiiiitm atinos, fazendo tziwrra a rwtin

conirarioii com miiitoesiorco. até it viirlêi tios Poriiigin-zi-s a ella : doa qnto-s 'l'iipinain

litis,e 'l`iipiuaie¬ u: tem tomado esta itiloriiiiição, rm cuja iiieiiioria andão estas historias

de geraçio em geraçio.

ni ou: sz nzcLAii/i A Piioiionçio, ii rniçh nos furniture/is. i: como si: niviniii¡o

Loco.

Ot Tiipiiiamháú são liomeiiti de meã i-iiirititrn. de cor tniiito lmça, hrm Íi-itm, e bem

dtsimstos, muito alegres do rosto, e hein aissoiiihratlos: todo* tem bons di-itteei. alvo»

miudos, seio ilie iiitiii-.a õipodrecvrein; tem as pet-tias hein fritas, os piis peqneiiits;

trazrin o cziliello da cabeça sempre. iipâiri-ilo; em todas as' iiiitrêis partes do corpo o»

não conwnteiit. e os arraniziio izoiiio lh--s iiascein : àãii lioineiis de gràiiidi-s forças. t* Ill!

muito traballio; são iiiiiito lifliiizooiz. i- ein sim itiaii--irii cslorçailos. e paira muito. ainda

que atraiçoidow são iniiito aiiiigiiâ d» iiort‹l.1di-..¬i. e tli-tniisiailamciiti: iuxiiriosoii, e

grandes catjatilo vs i' pescadores. i- aini-,zos de inroiiraw.

(tonto se cor. Gt-iitio vio senhor da terra da ttnliia, tliiitlio-se em Iiiiniltis por certas

tliifieri-iiçaii que tiverãt; iinsi coiti os iiittroa e âis-entárão :mas aldèas atpnrtailas, coin o

qu: so. lniinizarão: o‹ que se apoâ-eiittiriio entre o Rio de S. l"râin"isi:o e o Itio ltcêil ve.

dcclarárãu po: iiií iitgedos qu: se ziposz-niíirã › do Rio ttieal ate' ía t'atiia,e Íaziiio-sc catia
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o-sttl do Rio «le S. Francisco, e se estabclecêrão na Bahia do Todosos

Santos. '- -^

 

dia cruvl guerra, e comiñn-sv uns aos outros ; e os quc captivavão. e a quedaväo vida,

ficatãtt escratos -Ios rviicedores. '_ -

F. os inovadores da Balila da lianda da cidade se tivclarárãri' por inimigos dos 'otttrm

Tupinainblts,inovadores da outra batida da llaliitmnti limite do Rio de Paragttassti. e do

de Sergipe, e Íazizio-sc cruel guerra uns aos outros por iiiar ; ottdc se darão batalhas

itavaes z-m catioas. com as quaes Íaziño citadas iuis aos outros. por entre as ilhas. otitlc

ltaviat gratuit: tnortatidatle de parte a parte, e se cotttitío. t: faztão escravos uns aos

otttrus. tio qttc cotititiitjrão ate o tempo dos Porlttgttvzvs.

Qua rnacra m: cotto ss oivtotttfto os rcvtitaittizzisn: si: Passtitišo a' tutA n: ratutitct,

t; naun .t .iaouatttvtz

Etitrv os 'l`upittatttli.is. moradores da banda ‹ia cidadv, artnzirño desavenças uns com

Os (intros. sobre ttma ttioçtt qttc um totttott a seu pai por fo ça. sem ilt'a querer tornar;

com a qual dvsarvttça sc :tpartott toda a parentvlla do pai da mo a. que erão Indios

¡iriitciptit-s. cont a gente das suas aldèss. e ¡tassItrão-se ;'t lllta dv. Tapatici. qite está no

int-io da lltltia. com os quir-s sv laneott otttra ttittitzt gvmv, c iticorporéirão-ae com os

vir nhoe do Ilio Parsigtiassú. e lizerio guerra aos da cidade. a cujo limite cliamavño

(lairanittre ; e salioatão-.sc nus aos oturos cada dia. v aittla liojc em dia lta memoria de

uma illtota. que se chama a do \lvdo. por sc escundvrviii dvtraz dvlla ; onde Íazião

-ciiztdas uns aos outros cotit cutoas. em que se ttialavãzicâtda dia titttitos dellcs.

liestcs 'l`ttpiiiatnli'ts, q't‹- se passarão .i llhit de 'l'-tp.tri m, sv ptvoott o llio dv. Jagua‹

ripe, 't`itiltaré. c a costa dus llhtttts ; c tatnattlio ttdiose criou entre esta gvitte. sendo

toda uma por sita étrocn-.zm que ainda ltoic, ettirc ossos pzutcos que lia. se querem

têuiiatiho tttâtLqtte se titatãtt uns aos oittros. se o iiodvtti Li/.ct-.vttt tamo que se vncotitrãti

alguma svpttltttrtt :ttititza dos cotitrarios, lltv tlesetttvrtão a carreira, e Ihäi quchiio, com

o que totttfto notitc novo. e de novo sv tornão a iniutizar.

I-`. em tctnpo que os Po; tugttvzcs titiliñoji potoado t-stc ltio de Jaguaripc. houve na

sua povoação grandes ajuittatitvtttos das atdeas dos indios alli vizinhos. para quebraram

cavciras ctn terreiros. com gratides festas. para os tttteliratltires das cabeças tornarem

novos nomes, as quaes carreiras forão dvsvtitvrrar a tuii-t aldèa despovositla para vin

gança de mortc dos pais, ou parvtttvs dos quvbradores dcllas. para o qtie as enfcitavão

com pennas de passaros ao svu tttodo; em as quatvs fvstzts ltoitvv. grandes Iivltvtiices. o

que nrdettárão os ttnrtnguvzcs ahi iitoradtirvs para sc cscandalizaretii os ¡iarcntvs dos

deittntos, e sv quererem de novo mal ; porque se tetnião quc se vivssetn a cotifetlvrar

uns com os otttrtis para llie virem fazer guerra. o que toi bastatnte para o não fazerem.

e se assegurarem cont isto os ltortttguczcs que vivtão neste rio.

II QUI SB DECLARA 0 IODO, B LINGUAGIX DOI TUPIIÀIÍIÂI

Ainda que os 'fupinambas se dividir-ão em batidos. e .se iitimizáräo uns com outros,

todos Íallão tinta litigua que e qtia~i geral pela costa do ilrasil. e todos tèm tios costu

mes em seu modo de viver c gctitilitlatlcs; os quavs não adorio iivnltttntât cousa. item

tem ticulittttt conhecimento da verdade. tivtu salivnt mais que ha morrer e titer ;

e qualquer' cousa que llie digito. se lhes tnettc na cabeça. e sao mais bêtrbaros que

quantas creaturas DeoS crvott. 'l`etii muita graça quando Íallão. ttiútttietttc as iitulheres ;

são mui cottipettdiosas na forma da littgttatzctii, e tnni copiostts tio seu orar ; mas falta

ltm ima lvtrâts do .l B (I, quc .são F. L. 't', gratuit: ou dobrado. tzoztsa muito para .se

notar; porque se nãi tem F. é porque não tem té em tienlttttna cotisa qttv. adoram;

ttrtn os nascidos etitrc os chtistaos. c doutrina los pelos l'.t ires di (bmpattliia tem ló

.on ueos Nosso Senhor. ncni tem t-vrdulv. iii-tn Iealdn te a tiz~ti*t t.iit pessoa. qoc llie

faça bem. li se ni» tem i. ni stis liron-tiiniaçã t. v. porq u: ttizi tem lei ttettlttttita qnt:

guardar, iivtit pr-vecitos ¡tara se gottzrnarcin ; e cada utn fiz lvl a seu midi, e ao som
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- -Em 1.560, conta' o' mttor do Diccionario Gcographico, tnmárão os Tn

pinantbtis a prudente resolução de tlesatiiparttt' a filial as terras, ottde ha

 

da sttayotttatle; sem haver entre ttlles leis com que se core -nt-m ; m-m tem It-i un;

com os otttros. E se não tem esta h-tra ll na sua pronunciaçfto, é porque na» tem rei

que oatejl. a a quem tdtedt-çñti, nem tiln-ttz-trt-at a ttittgttetn, int-tn ao pai o filha. trem

u iilhp ao pai, evcadaztttn vire au sum da sua tontadt- : para dizerem l-'rêtntziscoflttzettt

Pancicmc para tlizrretn l.ottrt~tt_~o dim-tn llort-ti _0: para div-rent lludrtgti thzt-ttt ttudigo;

epor este tttodu' pionuncizio to.io¬ os vocalittlità em que entrão estas tres letras.

ou: rncn no Àhto.: Annuxaçio nas acosasu: as Qunrtnsnas nos vatsctrazs oxccu,

I/.m cadt aldèa tlos 'Iütpiuaanhis ha um principal, a q-vl seguem -Ótttertt-t na guerra,

onde lhe dão atguina ohPfIieitcia, pela conlizttca t| t» teto em st-tt esforço e erpwit-'ttcia .

que no tøtttpu de par. ttada um faz o a que o uoriga seu ttprtite. lide prtttc-.ptl ha de

ser valente ltotttt-ithpara o conhecerrtti por tal, e aptrezturto e heurptisto. ptra ter

quem :Jude a fazer spas roç is; tiras quando as fzt1. com ajuda dt- setts ¡tttrentes e che

gados, elle lança pri nriro inño do serriçtt que todos. Quztitdo este prínttipal assenta

a sua aldea. liustta sempre tmt sitio alto, eelt-saitafàt to dos wtros, para que lhe lave as

casasu: que tenha a agua muito pt-.rton-q-te a terra tenltadispodrzão para de redor da altlezt

fazerem suas rocas e gtangeafias: e com» t-s-.ztiíitt- o sittu a coulrtt atnento dos tttais

atttigtts, faz o principal sua tzasa tttuiru cumzirila. coberta -le ~,›t.tn.t. a que os Indios

tthamíto pin lobo. e as iutttas ruas .la aldea se fa: -tn tittttíiettt m nto co np tias. c ar

rt|utatlas,de tttnneira que lh-` Iizra no :neio um terreiro quadra lu, uu l.: fazem bailes;

os seus atjuntaittrtttos; e em c-tda .tldea ha um cala-ça, que lta dr. st-.r Indio antigo, e

ilpitfettliltltt, para lltt- tis Ottttus que vit-t' n ttostus casas tie-cm respeitu ; e não vištgm

mais ttesta itldèa. que otnqu.ttitt› lhes trio :qtozlrttcc a pilota das casas, que lhes (tura

tres, quatro annos. l-I como the clto-c inuito ttclšas ¡iassño a aldei para tmtr-t parte. E

nestas casas não ha nenhuns repirtittmtiospttats que os tirartt ~s ; ‹- entre um, e outro,

é um rancho onde se agasallia cada par--ntz-llst; e o principal tomt o seu raucltti pri

tneiro. onde se elle arruma com sua ttt-tlher e lilšto., tmuceltas, 'tri-tidos soiteirtis, o

algumas velhas, que o servent. e pela in-*sltia ord--ttt vai arruutau lo a gcttze da sua

casa, cada pftreiitella em seu lundi; don le se não p-t turftõ zutlar. sâuro se tor atltzntn

tmtncetut solteiro, ecasâir, porque cm tal raso se irei para o lanço ottde está sua mulher;

e por cima tlesttzs tirantes das casas lanç-Sto tunas varas, arrulnatlas b--tn juntas, a que

cliantâtt juraos, en: que guaidñostias :tlfaiaze sms le-,zutttes-,qtte sc aqui curão ao fttnto.,

pura não itpodrecerrtn; e da tttesiittt tttaueirtt se arrutnñoue ordrtiño nas outras casas;

e em ttmas,‹› outras a Leitte que se agasaltia em cada lanço (testes. Quando comem é

¡to chao em cocoras. c todos juntos, c o¬ p 'incipars tlz-it tdo‹ na¬ reties. Em estas rasas

tem edetientio ajtttttatneutu. sem se pt-iarrin uns dos outros. tttas s‹-.ittp.e u inacho

con-z femea. >e estas atdcas estão t-tu frontal ta de st-tts contrario» e em Iltgâtrt-.s de guer

ra. faz este tlt-ntiu de roda da ztlttea ttnta cerca de pau a ¡iizpt-t. :nuno tot te. com suas

portas e setz-iras, e afastado da cerca. 20 e 30 ttalmot; fazxiti de redor della tttnt rede

dt' tnadi-ira com suas entradas dc fziza. pa a entre ella e a cercar, para que. se lhe os

contrario.: entrarem thtntrti, lhe saliireitt ; e ao rt-.çt›llte.t' se etniiara._areut de tttatteira

que os possáu frecltar e dcsbatatar, corno acontece ntultas vezes.

QUE TRACTA DA IANEIRA DOS CABAIENTOS DOS TUPIIAIII ÍS,I SEUS AIORES.

A tnullicr vi-rtladeira dos 'Fnpinambis é a pr-'moira que o Itometn teve e cottversott,

e Itau tem ein seus casamentos otttra tzt-reâttittia tnais que dar o pai a lilha a seu ttettro,

f como te-.n ajuntamt-nto iiatttrztl, firàzi casados: e os lndíos principal-s tem mais de

uma mulher, e o quz- mais tnulht-res t~-:n` sr tem por iuais liourttdoae estimado: mas

ellas dão todas a obediencia ti titais :ttuig-t. t' todos a ttflrtent, a qual tem nrtradu :Itu

rede junto da do tnaritlo, t' entre tunas- ontra trtn sempre fogo aceso; c. as otttras tutt

lhetcà tem as altas retira, cut que do. m. tu, .nais afastadas, e fogo entre cada duas redes;
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-viãtt visto succumitir a flúr de seus guerreiros. e. nesta trcasião aigttnza:

trihus desta nzugâitucotttraltirão :tlliattça com os lbrtttgttezes, porém a tota

lidade tlella se ottcztmtnltott para o rio das Amazonas; qtuyatttda ttesse

tentpo, ttâio era conhecido de seus inimigos. Comoesles Indios fossem .do

 

e quando o tnarido se quer ajttntar com qualquer dcllasmai-se lançar rottt ella na rrdr.

onde .se tlt-ttittt só aquelle espaço tleslo cotttontatnt-ttttt. e torna-se para o seu .lugar; _:~.

sempre ha entre estas tnulltt-res cittmes mormente a ntuIltt-r primeira; porque pela

mor paro- sño mais velhas que as otttras. e dr tncuos grntilrza. o qual ttjttntamt-ntoó

publiro tliante de todos. E quando o principal :tão e u :ttaior da aldea dos ludio~ das

otttras rasas, o que tem mais lilhazt :ttais rico t- tnais rstitttatlo. e :ttais ltonrado do

todos. porque são as lilltas tnui requesladas dos tnantrrlttts qut- as namorzio; os atuar-s

scrvcn: os pais das dantas dolls e tres annos priutctrt: que llt'as dem por :ttulltertts ; :

não as dzio sruão aos que melhor os servem, a qucttt os ttamuradores fazem a ro-:a. e

vão pescar. c caçar para os .~ogros. que desrjão de ter. e lhe trazcttt a lvulta do :nato ;

e cotuo os ,sogros lhes etnregão as tlamas,clles se. vão agasalltar no lattço dos sogro:

com as tnzâlheres, e apartão-se dos pais. ntãifi 0 irluãfls. e :nais parrtttrlla com quem

dâttttes estavão; e por ttetthttm caso se entrega a dama a seu marido entquattit: dtc não

vem seu costume t c. como lhe vetn,é obrigada a moça a trazer atado pela cima :tm lio

de algo tão. e rm cada bucho dos braços outro, para que venha á :toticia de todos. b;

como o marido lhe leva a llor, é obrigada a noiva a quebrar estes tios, para que seia

:totorio que é leila dona; e ainda que' uma moça destas seja drlloratla por quem tuto

.st-ja seu marido. ainda que seja em segredo. ha dc romper os lios da sua virizittdtttlr.

qm: de tttttra tnanrira cuidará que a leia logo o diabo, ovqttaes tlusastres lhes acoutrtfvtu

ntuitas vezes; mas o pai não se enoja por isso; porque :tão falta quem lhe iwca por

mulher com essa falta ; e se algunt prinripal da aldèa pede a outro Indio a lillta por

tnnlltcr, o pai Ih`a da sendo menina; e aqui sc não entende o preceito acima, porque

elle a lcva para o seu lanço, e a vai criando até que lhe venha seu costume, e antes

disso por tn-.ttltttttt caso lhe toca.

  

Qusqfntatrra nos ttrstrssÍnxsrts unxrto.

Costumão os ntattccbos 'Pupinauthzis se dcpcnttaretn os ttabellos de todo o rorpoJ: mio

deixar :ttais que os da cabeca, que trazem lusqttiatltts de muitas feições, o que Íaviíto,

antes que tivt-.ssrtn tesouras. com tunas ranuas. que por ttatureza cortão muito ; e

alguns o trazottt cortado por cinta das orelhas. c muito hetn apatado : os quaes rolncut

os :nembros gettitaes com alguma cottsa,por galanteriât. e ttíto pelo cobrir; e piutito-so.

de latores pretos. que lazrnt com tinta de grntpapo, e se tem damas, ellas tout cuidado

de os pintar: tambem trazem na cabeça tintas prunas atttart-llàts. pt-gatlas pelos p s

com cera, t- arreczttltts ‹le osso nas orelhas. e grandes contas brancas, que fazem do

ltuzios. lançadas ao pescoço; aos quaes as tu--stttas tlattttts rapão a testa cout tuna-z

tzattttittltus, e llte arranctio os cahelltts da barba, pastuttas, soltratttzcllttts. e us tnais calt--l

los de todo o corpo. ttonto ja lica dito. E quando sr estes tttattcelttts qnt-run: lazer bizar

ros, ttrrrpião o cabrllo para cima com alturccga. onde llu' petzão tunas peunittltas ama

rcllats pt-gtttlas nelle. e subraçño outras rontas brancas. E pÕ--nt nas p--ruêtsz u. um

l›ra_-os tunas mattilltas de. penttas amarellats. e seu dlafh-ttta das tn--stttzts pt-ottóts oa

rabcçzt. As tnoças tamltcttt se piutãt: dc l ttta do gettipapo, com tttuilos larort-s. a .st-u

ntodo, :ntti Iouçãos' e põem grandes ramaes de cotttas de toda a sorte ao post-tiro." nos

_ ã e põem nas pernas pot' baixo do joelho tintas tapacurtis. que são do lio dc

algo t. tinto dt: vrrmrllto. tecido de tnaneira que lh'a~ :tão podem tirar, o que tem

tres dedos dc largo: o que lhe pñctn as mais cutqnattlo sit: cttchopzts. para que lhe

Ettgrossettt as pernas pelas ltëtrrigas, cmqtlauln Crfifltvnt. tu qtttttts as trarett: nas perllits

etnqttattto são ttattmrarlats, mas de tntutoirzt que as pt 'são tirar. ainda que com traballio;

e etnqttantt: são solteiras pitttão-ntts as ntãis : t! tie-pois dt' tiastt los os tttaritlufi. st: IltJ-s

querem bem; as quai-s :noças saio hatbeatlas, de todoâ as calr-tlot q-u- os tnancebo!

  

  

ai
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seu natural bellicosus, tratárãtt em breve tempo as lribus.qtre tlontinavño

4¡taquelltts terras.pelo mesmo tbeor, corn que havião sido tratados pelos

Portnguevesnas que acabavão de evaeuar. Etlalti vem as nações» tribus

pouco numerosas. que gerteralisárão a lingua tupintttubánerrt todo o norte

. .

tirãn, por outras mulheres. Eras Indias tambem ctrrão os cabcllos para qtte sejão com

pridofl. grootos e pretos, os qttaes,para terem isto,os utttäo muitas tezes corrt oleo de

cocos bra\o.s.

ou: fncn na cnnçio otra os rurrxAxtrÃs n¡o Aos frutos, tr o ou: nzxu oUAxoo Lu:

' nasceu.

Quanflo estas lntlias entrão etn dores ‹le parir. não bnscão parteiras, não se gttardão

~du ar. nom fazem otrtras errrnrotrirrs; parem pelos campone etn qualqttrr otttra parte.

t-.ouut uma alimaria ; e errt acatbatttlo de parfr, se tão ao rto ‹›tt fonte. onde se larão.e as

criancas qtte parirão; e vètu-se para casa, onde o rrtariJo se deita logo na rede, onde

está muito coberto, até que sécca o tttnbign da criança; em o qual lugar' o visitão seu»

pau-entres e amigos. t' lhe trazem ttresentes de comer e beber, e a mulher lhe faz rnnitos

ntimos, entqttattto o marido está assitir parido, o qual está muito ompattrttlo. para que

lhe não de o ar: e dizem que se lhe der o ar qttt` fará muito nojo á crinttça. e qttc se

se etutu-rotttx forem ao traballio. que lhe ntorrerári os filhos. e elles que serão tloetttes

da lutrriga: e não ha qtu-m lhes tire do cabeça que da parte da mãi não ha perigo,

senão da sua ; porque o Iillro llrtl salrio dos Iombos. e que ellas não põem da sua parte

mais que tcrt-nt guardada a setnt-rtte no ventre.onde se cria a criança.

Como nascem os Iilluts aos 'l'u|tinantbãs, logo llte põem o nome que lbrs parecer 01

quaes nontvs.‹|tte ttsão entre si,são de alimarias, peises, mes. arvores, mantimentos.

peças de armas. e dt- otrtras cortsas diversas; aos quaes furäo logo o beiço debaixo.

onde lhe põr-nt. depois que são maiores, pedras por getttileza.

hão dão os 'fupiuambas a seus filhos nenhum castigo, nem os dotttrinão, nem Os

reprrht-.rttlem porconsa qn»- farcão; aos machos ensiuão-nos a atirar com arcos,e frcclttrs

ao alt-o, e depois aos ¡trtssartrs ; e trazem-nos st-mpre ás costas até a idade de sete e. oito

annos, e o mesmo ás ferneas ; e ttns.e otttros mamão na mñLate que torna a parir outra

vez ; pelo que mamão ntuiLas vezes seis e sete atritos ; ás [unit-ag gnsinão as mãis a eu

fr-itar-se. corno fazem as l'ortttgttezas,e a liar algodão, e a [azero mars serviço do sua!

crtsasn-.ottforme a seu rostume.

B!! QUI SB DECLARA O COI! QUI SI OS TUPIIAIIÃS IAZBI IIZAIROS»

Para seos 'Fupinatnltãs fazerem bizarros ttsãotlc muitas bestialltlatles mttl estranhas.

como t* fazerz-tn dt-pos dz- ltomz-tts tres e quatro buracos nos beiços de baixo. OIHÍC

riu-trem pedras. cont grandes pontas para fóra ; e otttros fttrão os beiços dc cima, tam‹

bem corno os debatitto, onde tambem tttettetrt pedras redondas, verdes e pardos, que

licão inttrritlas nas faces. como espelhos de bot-racha; em as quaes ha alguns que tem

tras faces dons e tres bttrõwos. em que tncttem pedras. com pontas para lórët; 4! llíl

alguns que tem todos estes buracos, que. cottr as pedras nelles, parecem os demonios;

os quaes solfretrt estas tlort-s por parecerem tt-mz-rostts a seus cotttrarios.

Usão tarttiwtn entre si tintas cttrupttças de prnrtas amarellas e verntt-Iltas, qtte põem

na cabeça, que Ih'a cobre até as orelhas ; os quaes fazem rollart-s para o ¡resctzço de

dentes dos cotttrarios. onde trazem logo juntos dotts` tres mil dentes. e nos pés tttts

cast-aveia dt- cer tas ervas da feição da castaulrrncttjo tinttido se ouve nruiio longe. Oruão

se mais estes Indios. para suas bizarrices. de ttma roda de pt-ttnrts «to mta, que mão

sobre as attcasnqrre lhe faz tannntlro vttltosptc. lttt: cobro as costas todas tlt- alto abaixo;

e para às fazerem tmis feios-,se tirrgt-ttt todos dt- gertipapo. que parecem ttegros dc

Guiné, e tingem os pes de uma tinta vermelha muito lina, e as faces; c põcttt sobreca

das rnuitas corttas de buzios, e outras pequenas de primas nos braços ; e qttartdo S0
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do Brasil, llnguznque foi pelo zlrêciirsn do tempo ado tada pelos c0_lunos.e_

tuissionnriosqiie vierão inisturar- .a co.n os Indios. 0 lim do inUSmO 5°'

colo, outros Išitropeoâ nportárão nas iiiargens do Amazonas. o liavefltlbflfitf

não como senhores, cousa que nein cunviiilta á sua politica, nem qtlíl

 

atarião com todas estas pecas, terão um:i vpada de pliu marehetada com casca de ovos

‹le passaros da róres tliversas, e na euipuiiliatliira umas pennás grandes de pâuisaros, e

certas eaninaiiilias de ¡ivnnas iimari-ilas. a q tal espada laiicão. atada ao pescoço. porI

tlz-.ti-az; e terão iia mão esqnnrrla seu arco e Íreclias. rom d--nti-s de tuliaiíio; e na di

relta uni iiiaracfi, qur é iiui cabaço cheio de p--‹Iiiiili.1s. com seu cabo, com que vai tan

gendou- z-niitúinlo: e fazem estas bizarrices para quando na sua :iltlèa lia gratidcs rinlios,

iniein oii:rzi, onde vão fugir; pelas quaê-s âuidão cantando, r tatnzenrto sós, e depois

niisturailos coni outros ; com os qua» atavios se fazem temidos, c estimados.

QUI TMCTÃ DA LUXURIA DESTES IÀRIAROS.

São m Tupínamhâw tão luxuriosogqiir não lia peccadii de luxurla que não commrttão;

os quaes s-ndo de innito pouca idade tem conta com iiiullieres, e hein inullii-rrâ; pur

que as ri-llias. jlt tlrsesliinailas (los rpte ~ãu Iioiiit-iis, graugèão estes nti-uiitos. Íazentlu

lhes iiiiiiitts e rr-galus, e ensiuão-Ilies a fazer o que clli-.à não sibrin, e iião os tleixão de

ilia, n.~in de iiuue. E' este tlcnzio :ão luxnriosmqiie poucas vezes tèui respeito ais irinãas`

e tia =. e porque este ¡iriec-.itlii é contra seus costunnw, dorinein com elias pelos inatos,

v alguns cum suas proprias lilliaâ; e não se coitttfiitão com iiina iiiullier, mas tem tuni

tas, coiiojil fica dito, pelo que iiiorrem muitos ‹le esfalfiidiis. E em cotiromtçãii não

aabeiii faltar s-'iião n -stas sniidades, que coinmettriii cada liora : na quites são tão anti

gos da carnegpie se não coiitciitãopara srgiiirem seus appuiitrs. com o iiiciiitn-o gi-iiiial

conto a natureza o Íornion ; mas lia muitos que llte costuinão pôr o pello di' mn liiclui

tão peçonficzito, que lli'o faz logo incluir, com o que tem gran les rlóres. niais do zu-is

inezi-s, que se lliz: \ão gastando por espaco de tempo; cuni o que se llte fàia o si-.ii aum

tão disiurnie de grosso, que os iião podem as mulheres esperar. iicin Snllrcr: e iião

contentes estes selrngens de aiidzirein tão teucariiiçados neste peccado, iiàitiirulineiite

.;‹›|nu›-.-u¡,|‹,_ 55.; mm afiziçudllo; ao p¿cr.ado iu-fando, entre os quaes se não tèzn por

ailTroiitâi: e o que serve d.: tnacfio. se teiii por valente, e contão esta bestialiilatle por

proeza ; t: nas suas :ildeas pem sertão lia ¡ilgiiiis que ten tenda publica a quantos os

qttereiii como intillieres publicas.

Cum oz e as inãis rent os filhos com inencl-is para conhecer mulher, elles IIi'õi

l›n¬cãu, e os i-.iisiiifio roim a saberão sciw-irz as fruit-as inuito ini-iiiiias caperiu o inaclio,

iiiórmciite as que vivem entre os Portngtiezr-s. Os ninclios (testes 'fupliiaiiiliíis não são

ciosos; e ainda que ¡iclteni outrem com as mullieres, não malão a iiingiieiii por isso. ig

quando in iit^i rspancão as iiiullierca pelo caso. E as que qu-fictn bem aos inaridos,

pelos contoutireiii, buseão-llu- inoças con que elles se desz-iifânti-.iiiuis qtiaes llte lcvão a

rede onde do.- niem, oiide llio pan-iii iuiiiio que se queira ‹li-itar com os iiiariilos, e aa

pcitão ¡uu-.i isso; cousa que iião Liz uculiiiiiia nação de gente. senão cstesbarbaros.

QUE TIACIA DAS CIIIIGNIA! QUE USÃO OIIUPÍIAIIÃS IOS SEUS PAIENTBSCOS.

Costumão os Tupinambá: que quando algum morri-,qiie é casado, é obrigado o irmão

mais velho a casu- com sua inulliei'` e quando não ti-m irmão, o parente inais chi-gado

pela parte inasciiliiia; e o iruião da viiiva e obrigado a casar com sita Iillia se a Ir-iii; e

quando a mãi da moça iiiiotrm irin io. peitrncr-llic por iiiarido o parriile mais clirgaido

da parte de sui infii ; e se não quercasai- cuui esta sua sonriiilia, não tollierá a ninguem

dormir com ella. e depois llte da 0 iiiarido que llw vem á vontade.

0 tio. irmão do pai da moça, não casa cont a sobrinliii, nem llie toea quando fazem o

que derem, mas tem-ira em Iiigar de titlia, e ella como a pai llte obedece, tlcpois da

:norte do pal, e pal llic cliaina: e quitado estas moças não tbm tio, irmão de :vii pai,



tirava footn .as poucas [trrçasmotn que erão vindos, mas como amigos, co

irteizárão tt resgatar com os Tupinamlrás; e este estado de cousas durou até
o trrrrio de 1615. Iépotfzr em que ns Portnguezes se apoderárâo da ilha do

llaraitlrtitr, littvetido deitado fóru della os Francezes. De entao por diarrte

 

tonião em seu lugar o parente mais chegado; e a todos os parentes da parte do pai em

todo ogtáo elra-.itão pai, e elles a ella tiltttt ; tiras ella ttlredece ao mais chegado pareirte,

' t' da tiresura irtatieirti clrairrãti os rir-tos ao irnríto, e prinro de seu aro, avo, e

elle. a elles netot, eitos tillros dos iietos, e tretas de seus irirrtitrs e trritrtos; e da parte

da iiiãi tambem os irmãos, e priiiios tlelltrs cliaiiiãtr aos strlrritilitis iillios; e elles aos tios

pais; tiras não lhe tem tttiirairliir actttaiirvirtu corno aos tios da parte do pai ; e preza-st:

este Gcittio di' st-.us parentes, e o qtte nrais parentes, e parentas tem, é mais ltoiirtttltr e

tterrrido. e trabalha rnuito peios cliegitt- para si, e fazer corpo com elles etir qtialqtuer

parte cut que riwirr; e quando qualquer lirdio apatreiitutlo tem agttstrlliatlo seus paren

tes cut sua rasa e latrço, quando ha de comer, deita-se na sita rt-tle, oiitlr llie poem o

qut: lindu corner em uma iasillttr; e ttssetitão-st: em cótioras, suas nrullieresfi' Íillros. c

todos seus parriitcs, gt-.titdes e pequenos; e todos comenijuutos do qtre tetn na vasilha.

que está tio tirt-.io de todos.

  

QV! TRACTA DO HODO DE COMER l DO Illll DOS flšPllAllÂi.

Já fica dito como os prirrripaes dos Tirpinarnbtis, quando comem, estão deitados na

rede, e couro court-nr com ellt-s os parentes, e os agasalho comsiuo: etitre os quite!

court-iu tatiilirttr os seus criados t- est-ratos, sem llie terem irrrihttm respeito; attitzs

quâutdo o peixtgotr carne iríto e' que. sont-je, o principal o retrarte por quiulrões iizriâtt-tt,

e rrtuittts vt-zt-s tica elle sem nada, os quaes estão todos em cocoras, corri a vasilha em

quo tionirrir todos no chão no int-io delles, e conquanto cotiretrr não Iit-.lreiir vinho. iretrr

a-,zrttu o qnt: fazem depois de router. Quando os 'Fupintrinlrás ctritrem à ttoite, é no clião,

corno está dito, e virados com as costas para o fogo, e ticão todos ás escuras; e irão

prtiticão t-nt cousa trlgurira,qttarrdtt content, st-trão depois de corner; e quando tem que.

toda a noite não fazem outra cousa, até que os vence o sonrtro; e por outra parte

iirtttitotrt-se este Ucritio com rrada, e anda logo dous,e tres dias sem conter, pelo que os

que :trio e-crttrtrs dão pouco traballio tr st-tts serilrores pelo nitrutiriienlo. atrtes ellt-tt tiran

tvtn u-t .seztlrorrs iazetitlodlres suas rocas. e caçando. e pescaudo-llies tirdiitariaiiieritc.

l-Lstc tit-rrtio irão com» carne dt' porco, dos que se crião em casa, .st-irão .são os escravos

criados entre os brancos ; tiras ttoinetir a rarnt: dos porcos' do iiiattou: da trgrta r os quilos

taitrlietri iiíi.: coureirt azeite, sertão os latliirtrs: toda ir caça, que este Gcutio come, iiñtr

a vsloltt,c cliatiruscão-tttt toda, ou pellão-rrtt na ¡iizua queritu, a qual comem assada, ou

coLitla, e as tripus trial lavadas; ao peixe' não tescarriãti, iieiir lltr. tirão as tripas, c assitir .

crriiitr vrirr do iirttr, ou rios, assitir o cuz-uu. ou trssíttr: o sal. de que tistto, com que trni

pctf-r o seu corner, e em que iriollifrtr o peixe e carne, Íai/.t-irr-rur da argtrtt sttlgattla, que

tzoztttir tanto ettt trttta vasilha sobre o tirtzmute que se coztllia e etitltrrrce, com o que se

retrrrftlctio ; tiras é strlrrt: O preto, e rt-qticiiiia.

Este tšt-tttio é iriuito amigo de ritrlio, :rssiin rrraclros. ttonro feiiretrs, o qual Íâtzetu de

todos os .seus legumes. até da fõrrirrlia que coment: ruas o seu vitrliu principal é de

uma raiz, a que cliuiirão aipim, que se coze. v. tlvtrois trisfrtr-ira. e toriião-iitr u cozer, P.

ttotiio e lit-.trr cozida, lrttscãtr as tirais Íurmostrs trioças da ¡rldétr porn cspreiiret' estes ¡ripiirs

rotir .ts ttrãtits, e algum rrraâtigtttlti com :t botia, c drpoi~ esprrriiitlti ria rasi ta, que e o

que tlizr-tir que llre põem a virtude. segntrtlo a stra gt-iitilitlatle; a esta agitar. e suriro

dr~tas tui/.trs loircão ctir grandes potes, que para isso teitt. onde este vitrlto se com. e.

t-stârate q-te .se faz azedo; e routo o está lrenr. o licL-rrrr corri grandes ratitart-s. e catrttitr

t: ltttilíttt toda rima noite tis resperas do vitrlio, r ao outro dia pt-ltt tiiairltti cenircão n

be-wr, bailar e cantar ;t: as tnoçtrs solteiras da casa airdão tlarrtltr o riirlro em mts rrtr-ios

ctrlrêtrwts, a qnt: rlitirrrño etnias, aos que arttlãti raiitatitltr, os tguaes não tzotrierrr nada em,

tptmto tictctii, o que tazcm dc maneira, que tem a :ttirtr dc bcbattlos ¡ror esse clríru ; e



viriam os Indios obrigados a defenderem-se. o a lutarem com diflbrenltrsI

rabos Portnguezexcoxriu Francisco Caldeira. Balthazur llodrigties de blello,

Pragas-i d'AII›uquerque,Bento rllacitrl, Mathias d'Albuquerque,Vital Illaeiel

Parente, e outros tneuos conhecidos, que lhes fizerão uma guerra de ex‹

 

o qua. faz mais desatinos nentas bebedicrs, esse é mais estimado dos outros, em os»

quai-s se fazenl sempre brigas ; porque aqui se It-ntbrão dc seus ciumes, e ca-.llgãiu por

isso as tnulhercs, ao que acudettt os antigos, e jugão as liçoadas uns com os outros.

São custuinadus a almoçar primeiro que se vão ás sua‹ roças a trabalhar, onde Irão

comem etlttptailto andíto uu lraballto, senão depois que se \ém para casa.

lll QUI SI DECLARA O MODO DA GRAXGBRIÁ DOE TUPlNAflBÃl, l DI SUÀI llAllllllAblãz

Quando os 'luniuaxubãrs vão :is suas raças, não tralballtão sertão das ata horas da

manhã até ao meio (lia. e os muito lliligetttes até ltoras de vespera; e não comem

nestc tempo sentiu depois tlcâtas horas, que se vcm para suas casas: os uiacltoú costu

lmio a foz-u' os rumos, e os qnelnriene. alrnpll.) a terra llclles; e as Íemu s plantar; u

tnantinieutog- u alunpiiv us machos ião buscar a lz-nlta com que se itqllvtllflfllt' W SH'

vezu. porque nau :lurm--nl sem fogo ao luiqzo das redes, que é a sua cama ; as fcmeas

não buscar a zigua a f-rnu-,e fazem «le corner; e os utacltos costumãu lr lavar as rali-s

aos rios, «punido esteio sujaS.

São tlrzr-ni us 'lmpiinuubfis entre sl outras obras prlttiasqttn balaio: de folha da palma.

e outras rasilhas ua tnestxta folha a seu tnudu. e ‹Io seu um : fazem arcos e frrclraú. e

:alguns i-rnt›zrltia.l‹w,r- tai a los de branco e pri-lu. feitio de tnuito arllllclo z fazem cestos

de varas. a qnt-ni enaiuzu sa altura. e outras rasillias em Ia run-s. corno as de rula da

ludia : Iltzpin carap ;‹_: |»^.e capas de penuas de passaros. e outras obras de penna do seu

tuo, e .wtbrm tlar tinta de rerutelltu. e aunart-llo ais penuan ltraticas; e. tambrnt contra

lazetn as penuas dos papagaios con. sangue de rãs. arrancando-lhe as verdes, e fazetu

lhe tlítsltet' outras atmarellas: fazem tnals estes Indios, os que são principaes, redes

la rradas de Iaturus de em-iras, e de out-os laços. e tunas cordas tecidas, a que cuamão

tuttcuratttas, de ltlgodão, que têm o fcitit; duscabus de calnrestmque vêm de Iii-Z.

Quando este tientio quer louur muito peixe nus rios d`agltar diuic. l! tlutt esteiras

d'a5ua salguula, os aiu-auzesãu com uma lapageul de \aras. e batent 0 peixe de cima

para baixo; onde llie lancñu :nuita sununa de umas certas ervas pisadas,a que cltanuiu

liinbó. com u que se entlielii-d.: o pz-ixu de tnatteirat, que se rem acima tfagua curtiu

morto; uitde tumfto as tuziiis limit.: sumuia rl--lttz

As :nulla-res rlestetlv-trtto não cowm. uem lavrâiu; sumettte fiñu algodão, de que não

falem teus, conto poderão ; porque não sattu-nt tener : fazem «leste Iia‹lo as redes em que

tlurnieui, que não são larradas, e ttmzts titns comu tiassittttalties, e algumas luals largas,

cont que ennantrão us ralwllua. .-\s tnullter--s ji de Idade tem cuidado de fazeretn a

Íariulta d» que ~e tnatttiittt, e de tram-rent a mandioca das rucas ás custas para casa; e

as que sim muito telha» lcm cuidado de fazerent vasillnts de. barro li lnãu ;cu|no são os

potes rm que fazes: os unhoâ, e fazem ai-,zttens Iamauluis. que Ievão tanto conto uma

pipa, em us quai-sm em outros menores l--rvent o‹ vinhos, que bebem z fazem mais

«Islas teihas ¡aau--Ilaz pmarusa- alguidâtres a seu uso, em que cult-ut a farinha. e otnrmõ

em que a tl-úuion- em que eo nem. lar. “los d» tintas de. votes; a qual louça cuzrul cm

uma com qu» íJzz-tu no chão, e põem-die a tenha por cima ; e em e creu: estas triliias

que. se cum-r esta louça outra pessoa, que não seja a que it lvl. qu!! llo de ¡trrrbvttlitr no

fugu; àrsquae- rr-lluts aiuuziu tamlwru a faz--z a farinha quese faz no .seu lanço. As

femess riem-s ti--ntios são niuitu afz-icua laé a criar cattltorrus para os tuaridos Ievaretn

ú car,a, c quando elias vaio fin-a li-râ`t‹››nus as custas ; as quaes tambem fulgão de criar

gallitilias. e outros p-ssarus em suas casas. As ituaes. quando com seu costume. alitu

pãwse com um bordão que tem senipri: juutu de si, que Ieuiu na mão quando tão fora

de ca t; enãn se pt-jziu de ~c ¡tlitnparem tliatilc de gt-titi-,tt-:tii de asa-rem comer tuolltus,

o «tus .f-.zzctri quando sc calão :tas cabeças umas as oztrafi; i como Os cntotlira a que
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terminio,~- saqnraudo-illres as iildêas, passando á espada qiiantos lšiziâo

mostra de querer resistir, e levando para as villas nquelles á quem ltaviâo

perdoado, ein consideração de sua submissão, onde os repartiãit entre si.

ou vendião como escravos, não em beneficio do Estado, á cuja custa liavia

 

O

os busca. os dá a que os trazia na cabeça, que logo os trinca entfe os dentes; o que

não fazem pelos comer, mas em vingança de os tnorderrnt.

QUI TILCTA Dl ÂLIUIAB IIAIILIDADES, E COSTUIIBB DOS TUPINAIIÃS.

São os Titpinambzis grandes freizlit-iros. assim para as aves como pai'a a caça dos

porcos, ve idos, c oiitras aliimrias; z- Ita tniiitos que inatão no iuar, e tios rios d'a¡iia

doce o pi-ixeá frcclta : e di-stii titani-ira matio tnais peixe que oittros a linha ; os qiiaes

não receião arremettci* grandi-s coliras, qtúc niatâio, e a lagartos qiic atttlño na agua,

tamanhos conto ellt-s. qite tomão vivos a braços.

Costumão iitiiis estes Indios, quando vem de caçar ott pescar, partiram sempre do

que trazi-in com a principal da casa cm que vivem. i- o titais cntrrgão a suas iniilheres,

on a quem tcin o cuida-to de os aitasalliar no seu lanço.

'fem estes Indios mais que são Iiomeits enxutos, mui ligeiros para saltar e trepar,

grandes corredores, e i-streiiiados iiiarinIii-irirs, i-omo os ntetti-ttt nos barcos e navios,

onde com todo o tempo niugiient toma as velas como islles; e são grzinili-s remadores.

tissitit nas suas canoas, que fazem diz um so pêio,qitc rctnão cm pé viiite e trinta Indios,

com o que as faze-tn voar: são tauibetn muito eiigcnliosos para tomari-ni qitanlo lhes

rnsiiiüo os brancos, como não foi' cousa de conta, iii-m de sentido; porque .são para Isso

muito lriirbiiros; mas para câirpiitti-iros de machado. serratlorcs, oliêlrirs, czirreiros, e

para todos os oñicios de engenhos di: assucar, tem grande desiinto, para saberem logo

estes ollicitis; e para criarem vaccas tèm grande mão e cuidado. Têm t-stes 'fupittatnbis

uma condição muito hoa paira frades franciscatios. porque o seu fato. c quanto tcm_ 6

commtiin a todos os da sua casa que qnt-rem iisai' delle ; zissiiti das fi-rtaiiieiitas, qur é

o que mais cstimão, como das suas roupas, se as tem, e do seu maittiinettto; os qiiaes,

quando estão conteudo, pode comer com elies qui-iu quizer, ainda que seja contrario,

sent llt`o iiiipedirem, nem fazerem por isso Carranca.

'famltem as moças tleste Getitio, que se criâio, c tlottlriitão com as mulheres Portu

tziti-zas, tomzio muito hein o coscr i- lavrar, e fazi-iii todas as obras de agitllta que llie

eiisinão. .para o que tem muita fiabilidade, e para fazerem cousas doci-s, c fazem-se

extremadiis cozinhciras; mas são muito tiatnoradiis,e amigas de terem autores com os

homens tiram-os.

São os 'fiipiuamhás grandes nadadores e mergulhadores, e quando llie releva, nadão

tres e quatro lcgttas; e são taes qii‹-, se de iioite não tem com que pescar, se deilão na

agua, e como seittem o peixe coiiisigo. o tonizio :is mãos do mergulho; e da mesma.

tuuncira tirão polvos,e lagostiits das coiicavidatles do fundo do mar, ao longo da costa..

QUI TIÁCTÀ DOI IIITICBIBOS,E DOS QUE COIBI TERRA PARA SE IATAIKBI.

Entre este Gentío Tupinambá Ita grandes fciticciros, que tem este nome entre ellos,

por lhe mettcretn em ctiltoça inil mentiras z os qiiaes foiticeiros vivetu em casa apertada

cada um por si, a qual é muito escurax tem a porta ntuita pcqitcnii, pela qual não ousa

ttlngiieiii di' entrar em sita casa. item de llie tocar cm cousa della ; os quai-s pela maior

parte não sabem nada,e para se fazerem cstimarpe ti-mer tontão este oflicio, por enten-l

dt-rein com quanta facilidade se tuetie cm itaht-ça a esta gi-me qualquer cousa; mas ha

alguns que fallão com os diabos, que os cspaiicíw ntititas vezes. os quaes os fazem initi

tas vezes ficar em falta com o que dizem; pelo que não são tão cridos dos Indios como

temidos. A este: feiliceiros cltamão os 'Pupinambás Pages, os quacs se se escandalisão

de algum Indiopor llte nío dar sua tillia_oir oiitra cousa que Ilte pedem, Iiic tlizein,-

tabqtte lias di: ntorrc", ao que cliamão lançar a morte ; e são tão barbaros, que sc vão
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sido feita a expedição, mos em seu proprio proveito. Assim se erting uio

uma grande nação. e os que sobrevivérão á ruina dellagse retirárão para

as margens dos rios do sertão do paiz, e para as serras mais inaccessiveis,

e derão-lines os nomes dos lugares onde havião vivido,e das cousas de que

 

deitar nas redes pasmados. sem quererem comer; e de pasmo se deixño morrt-r, sem

ltavcr quem llte possa tirar da cabeça que podem escapar do mandado dos friticeiros,

aos quaes tlão alguns lndios suas tilhas por mulhert-s, com medo delles. por se assegu

rarcm suas vidas. Mttitas tczt-.s acontece apparrcer o diabo l este Gentio, em lugares

escuros, e os t-spattca. de quo n.orretn de pastno; mas a outros não fa: mal, e âhe dá

novas de cottsas não sttbitlas.

'run este Gentio outra harharia mttilo grande. que se tomão qualquer desgosto, se

anojão de maneita, que determinão de morrer; e põem-se a comer terra, cada dia

uma pouca, até qtte vem a delinltar, e inchar du rosto e olhos. e a morrer disso. sem

lhe ninguem poder valer. nrtn desviar de se quererem tnatar; o que allirntão que llte

ensinou o diabo, e quedhes apparrce, como se detcrutinão a comer a terra.

ou: rtutcra nas sattnanss nos rurtxnunzfs, s colo cuoúo l cANrÃo.

(Iostumão os 'l`ttpinatnbás,qtte vindo qualquer delles de fóra, em entrando pela porta,

se vai loco deitar na sua rode. ao qual se vai logo tinta velha ou velhas. e põem-se em

cócoras tliâtttte tlcllo a choral-o rm altas vozes; em o qttal pranto lhe tlizctn as saudades,

que delle tinhão, cont sua attscttcia, os trabalhos que ttns.e outros passarão , a que os

machos llte respoudetn chorando em altas vozes. e sem prouuuciarem nada, até que

se cufadão, e inaudito ás velhas que se valem, ao que estas olmlccetn; e se o chorando

vem de longe, o vem chorar tlestzt maneira todas as fetncas mulheres daquella casa, e

as pareutas, quc vivem nas otnras; e como acabão de chorar, llte dão as boas vindas, c

trazem-lhe dc comer. cm um algttidar, peixe. carne, e farinha. tttdo junto, posto no

chão, o que clle assim tlcitadtt como; c como acaba de comer llte vem dar as boas

vindas todos os da alrlca um e um. e llte pt-rgttntãtt como lhc foi pelas partes por onde

andou; e quando algum principal vem dr fóra, ainda que seja da sua roca, o vem

chorar todas as mulheres ‹le sua casa. uma e uma, ou duas em duas, c llte trazem

ptes -utcs para comer, fmcntlo-llte as ccrt-mottias acima ditas.

Quando morre algum lndio, a tnulhct-` mãi, e parentas, o chorão com um tom mui

lastitttoso` oque fazrtu muitos dias; cm o qual choro tlizctn muitas lastimas, e magoão

a quem as entende ltetn ; mas os tnarhos não chorão, nem se costuma entre elles cho

rar por ningut-m que lltrs morta. _

Os 'fttpittambás se prt-zão de grandes tuttsicos, e, ao seu modo, cantão com soffri

vel totn. os quaes tem boas vozes; mas todos catttão por um totn. e os tnusicos fazem

tnotes tle improviso, e suas voltas, que at-.anão tto cottsoztutc do mot-` ; um só diz a

catttitza. c os otttros respondem com o tim do mote, os quai-s cantão,c ltailãojttntatttente

em tttna roda, em a qual um tattgf- um lambotil, em que não dobra :ts pancadas; outros

trazem um maracà na tnão. que é ttttt cabaço, com umas pt-Crtttltas dentro. cotu seu

tzabo. por otttle pegãu; e nos setts lmiles ttão tim-tn mais tnutlattças. nem mais conti

nencias que bater no chão com um so pé ao som do tamboril; e assim antlão todos ¡uu

tos á toda, e eutrão pt-las casas ttus dos outror: onde tem prestes vtnho. com que os

cottvidat' ; e ás vezes attdãtt um par dc nlocas cantando entre elles, entre as quaes ha

tambem mui grandes tnudcas, c por isso tutti estimadas.

tintre este Gentio são os musicos tutti t-stitttatlos, e por onde quer que vão, são bem

agasalltatlos, e muitos atravessárão já o sertão por entre seus cotttrarios, sem llte faze

rctn mal.

ou: 'rttàcn como os rtmtusuis AoAsALuÃo os nosrzozs.

Quando entra algum hospcdc cm casa dos 'Pupinambátnlogo o dono do lanço da casa,

onJc elle chega, lhe dá a sua rcdc. c a mttlltcr lhc põt: de eotnrr diautr, sem lln- per



_-i3i2

ordinariamente se serviñme por-vozes dos chefes a quem ltavião obedecido.

'Viviâo os Tupinambáš das frnctns. e do ntcl, que colltião nas tintas, du

pescado. o do reação, que assavâio assim tnesnto, como os tomarão. Us

homens attdavão sempre núsatrutados de arcos e setas, as quaes licrvavzio,

 

guntarrm quem-ê. nftn d'ondt- vrm, nrm o quc quer; o como o ltnspode t-omfl. Iltu

pertztttttão pela .sua lingua : Vivstt- já? e elle respondo. Sim z as quaes ltoas vindas lln:

vem dar todos os que o qno-.rettt fazer. e iii-pois (list-o ¡iraticão iuuito dc vagar. I-l quando

algum ltospt-de cstrattgttirtt t-nârtt t-m ttltzottta tlt-stas ¡tl‹l(-as. tem prdgattdo. c assim aula

utrrettdototlua aldelutté que da cotn a casa zto pritt 'ipalne sem fallar a ttittgittrnndt-itst

se cut uma rede qttalqtn-.r que acha tnstis .i niño, o:t.l-` Iltc põvttt logo ‹l‹~. trozttrr. t' conto

ttcitltit de comer. lhe manda o principal armar ttttta rt-tle jnttto da porta do seu lat jo dt:

uma ltttttda. e elle arnta a sua da outra ltatt-ltt, ficando a porta oo ttteio para cantinho

de quem quizer entrar. e assim os da aldea llie u-nt dar as boas vindas, conto acima

esta declarado; e tteste lugar se põtut a prattitutt- o principal corn o Itoqn-tlt- tnoizo do

vagar. dr redor dos quaes .se tem a-ttrntar os Indios da altlet, quc qnvrvttt ouvir trovas,

ondc ttinguettt ttíto rvsponde. ttum ¡tl-rguntit cottsa ttlguttta, até que o prinršptl acalte

tlc fitllür, e como dá littt as suas ttraticits, llte diz que tlrsranct: dr seu hogar;

e depois que se o principal despedi: do ltospetlc, vvnt outros a faltar com elle,

para Satltcrettt novas daquellas partes ‹l`ontlc o ltotqie lc v--nt ; e ao outro dia

se ajuula este principal nn outra casa, onde se ajuntño os aiciíes da ttltlèõnu

pratictio sobre a vinda tlo Indio estrzttuzviro, o- .sottrc as cousas que cotttott

donde vinlta; e lattçüo atlas cotttâts, se rent de bom titulo on nao; e sr. ti .seu

contrario. di: ntaravilltêt escapa que o não tnatcttt, c llte fztçâo seu ollicitt cont

muita festa e regozijo; ao qual ltospcdc cltorão as vcliias, tambcttt times quc

coma, conto atraz fica tleclatrado.

ou: rttitcra no uso um: os 'rcrttutteh 'rmt mt .nos coztuutts. t: nas czrttttoxtas ou

nuns ttuÃo.

Quando o principal da altlèa quer praticar algum ttt-tzocio de intprtrfattcifl. mood-t

recado aos Indios demais coma, os quai-s se ajnntño no treio do tt-rrriitt da altlea,

otnle em estacas, que tem para ixso tttcttidztx no clttio. attníto suas rt-tlcs de redor da

do principal, onde tatnltcnt se cln-tzão osqtte ttttvrent ouvir t-slas praticas. :torltflfl 'cttlflf

elles não Ita segredo; os quaes se assentão todos em cócoras. t- como tudo ‹-.~t.i quieto.

propõe o principal sua pratica. a que todos estão mui attt-tttos: econtottcalta sua oração,

respontíent os tnats atttittos cada ttnt por si; e quando um falla. caliâio-se todos os on

tros. até que vom a concluir tto que ltão de fazer; solire o que tem .suas al eraçfcs

tnuitas vezes. t-I alguns dos principa-fs. que estão tn-stc cottsvllto. lcríto titgtnttas can

goeirastlt- fumo. de que bt-ltettt: o que comeca de fazer o princ . I priutrtro; e para

isso tera ttttt moço. que lltt: dit a cattgot-ira arcsa. e como Ino toma a salva, tuantla tt

cattgorira a otttrtt que a não tem, e assim se rz-iezãtt todos que a tnio tem cont t-lla;

n que entes Indios fazettt por atttoridatle, como os da Inttiâqcoiitcnt o lion-le. not .st-inv

lltatttcs aittntuttit-tttos z o qut- tambcnt tazvttt tnnitos ltmtttrttâ hrattcos. o todz» os :omni-

lncos; porque totnão este fottto por tttattttmçtt. e ttão podem attzlttt' sont t-llt` na nuca,

nos quai-s dana o bafo e os tletttrs, c lln: faz tntti ruins cores. l~l~ta catngocirtt dv fumo.

6 ttnt canudo que sc faz dt: ttttta foltta dr ¡talntzt sccca, e tt-ttt drtttro tica quatro follt-H

scccas da erva santa. a que os Indios cltantño pt-tnntc, a qual cêntzzot-ira atñt) pt-la banda

mais ¡tpcrtuda com um lio. onde cstíto as folltat~ do pcttttttr, c ¡tct-ntlrttt esta catngocirn

pela parte das folltas do pclttttte` e como lcttt ltraza, at tttcttcttt na ltotta. e sortem para

dentro o ftttno. que logo lltc entra pelas cacltagvtts, utoi grosso, c pt-las gut-las. c .salte

Iltc pelas notas fora, com tnttita furia; como ttño potlrtn sotfrtrt' este fnttto, tirzio .t

cattgoeira ftirtt da ltocfl.
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quando tinlião de pelejar com um inimigo commum, oii particular. As

iiiulliores, aiidavño ciiigitlas com uni caudal de panno de algodão grosseiro

com franjas. Alguns aiitores deixarão escripto. que os 'fupinanibás não

conliecião nem a polvgamia, neiii o adultcrio, atttcs da vinda dos Europêos.

________ƒ.___._______

QUE TRACTA DE COMO SE ESTE GENTE) Cllllii E!! SUAS ENFERIUDADES.

São os 'Fupinambás mui sujeitos a doença das lioulias, que se pegão de uns aos ou

tros, inoritieiite emqtianto são iiieiiiâios; porque se iiao gtiardñt) de iiadu: e têm para

si que as liiio de ter tarde, ou cedo, ‹- que o bem e terem-tias emquanto .são meninos,

aos quaes iiãti fazem oiitro reuiedio .senão fazer-llflts scccar. quaiido Ilie saliem para

fora, o que luzetii com as titigirt-tti com gtfIIitIHPO; 0 (lllílllflü ÍMO 0.50 bit SIH. Cllfãü-llle

«nas btistt-llzis ilas liouhas coiii a tollia da caraotia. de cuja virtude temos já feito meu

cãiz, e coino se estas bustcllas scccãti, tem para si. que estao sãos deste tiiílo humor, e

tia verdade não tem dores tias juntas como se ellas sec-cao. l-liii alguns tempos,e lugares,

iiiais que otttros, são estes Indios doeníes de lercãfi, e qttartaics, que lhe nasce de anda

rt-iii ¡ielzi çzilrnzr, sem iiatia na cabeca, e de quando estãomais suadosse baiiliarem com

agua fria, inettcndo-se nos rios, e tias fontes, inuitas vezes ao dia. pelo tempo da

calina ; oii quando trabalbão, que estão caticados, e suados; as quaes fcbres não fazem

iiciiliitiiia cura senão comendo uns iiiiiigáos, que .são uns caldos de farinha de carimã.

como já lira dito, quc são muito ieiiw, e sadios ; e timão-sc com agua de genipapo, coin

o que licão todos tintos de preto, ao que tèin grande devoção.

(Jurão estes Indios tilgtiiiias postenzas. e bcxigas com sumo de ervas de virtude, que

lia entre elles, com que fazt-m nitiitas curas iniii iiutavt-is, como já tica dito atraz ; e

quando se semen; çaprggadgs da (zzzbi-çmaärjftt) IluS ÍUIIICS, C ¡t0s IIICIIÍIIOS Sãlfjão-IIOS nas

pernas, quando tem fel-re, mas ein secco; o quc fazem as velhas com tim dente de cotia

iniiito agudo, que tem para isso.

(lzirão as grandes feridas, c frt-cliatlas com nmüS fifras. que cliamio calittreiba, quc é

niêltzgzrosa, e com otitras ervas, de cujas virtudes fica dito atraz no seu titulo; com as

quites curão o cano, que se llies t-iiclic niuitas vvzcs de canceve; e as frecliadzis pene

triiiites, e outras feridas, de que .se vem em perigo. citrão por um esn-zrrltn, ¡nmim fa

zendo cin cima do fogo uni leito de varas, largas umas das otitras, sobre as quaes dei

ião os feridos, com as feridas boca abaixo, cin cima dcslc fogo, pelas quaes com a que"

tura .se llies salte todo 0 sangue que icin dentro e a Iiiiiiiitlutle; e ficão as leridas sem

iit-idiuiiia huinidade; as quaes depois curãe cont oleo e balsanio. ou ervas, de que já

lizrinos niencão, coin o que têm saude em poucos dias; e não lia entre este (lentio,

iiietliros assigiialados, uias são-ito muito lions os rerocliilliatlos. l)'estes Indios andarem

:einpre iiús, e das frctzucirictts que fazeni doriniiido no chão, são muitas vezes doentes

de corrimeiitos. a que elles clianiãii caitáras, de que lhes dóe asjiintas; das quaes são

os ft-iticciros grandes incdicos. cliupzintlo-llie com a boca o lugar onde lIie doe, onde às

vezes Ilie iiiette os tleiites, c tira da boca algum pedaço de ferro, pao, ou outra cousa,

que llics tnctle na cabeça tirar tlaqttclle lugar Onde c!;t:pava,e que quando Ilie dolmlltt:

saliira fóia, oiidc Ilie tiiige com genipapo, coin (IW dizciii que .se acIia betn logo.

QUE TRACTA D0 GRANDE CONHECIMENTO QUE 08 'I'L'I'L'\'AMBA'S TE!! DA TEIUIÀ.

Tem os Tupiiinmbffs grande conlzetzimeiito da terra por onde andão, pondo o rosto

nn sol, por onde se goveriião; como que aiinão gzraiitlcs cziiiziiilitis pelo deserto, por

onde iiuiica andzirüo; como se verá pelo que aconteceu já tia Bahia. doiide inandárão

duiis lritlios destes 'fupiiiainlizis degradados pela justica, por seus tleiictos, para o Rio

de Janeiro, onde íorão levados por iiiar; os ttuacs se vii-vão de lii,cada tini por sua vez,

lugitios, afastando-se si-inpre do povoado, poi' não ser sentidos por seus contrai-ios; o

viiiliíio sviiipre camiiiliantlti pelos matos; c desta nianeira siviiviiräo coiii a llaliia, o.

clii-g-firat) a sua aldca, donde crao ualuracs. a salvamento, sendo caminho mais de

trczciitas lcguas.

b.)
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mas ainda, atimittittdo esta liypothese, que tem a seu favor toda a rerosi

tuilltançu. deve-sn presumir que, se os homens não tinhão senão uma

mulher. ttent por isso darão a' ¡nlidelitladea importancimqtte lhe hão dado

as ttaçõcs civilisatlus do amigo mundo. Ettterravão os 'fupittatnbás os

 

(Jostuma- este Gentio, quando anda pelo mat‹›, sem saber novas do lunar povoado.

deitar-sv no chão. e cheirar o ar. para ver se the cheira a fogo. o qual conhecem pelo

faro a ntais do. nu-ia lt-gua. seguindo a informação de quem cum elles tracta mui fami

Jiarmrnue; e conto lhe cha-ira a fogo, se solu-tn ás mais altas arvores que achão, etn

brusca do fntnn, o que alcancãti com a vista dc muito longe, o qual vão seguindo, se

Itu-s vein bem tr aonde-ellos t-.stãtiz ese lhv convém desviar-se tlelte, o fazem aiites que

aejno srntldos z e por os 'Fupinambzis terem este eonltecitncttto da terra e. do fogo. ae

.faz utuita conta delles, quando se offcrecent iretn os Portuguezes 'zi guerra a quaqtter

Qntrte, onde os 'fupinzttitbzis ras .sempre diante, correndo a terra por serem de recado,

e tnostraiido ú tnais gente o cantinho por onde hão de caminh tr, c o lugar' onde se hão

de aposentar' cada noite.

ou: 'rztacn m: como os 'rveixalttis si: Artzncmnm nua max A' onnruu.

Como os 'Fupinamliás são muito bellicasos, todos os seus fundamentos são como,

farão guerra aos seus contrarios; para u que se ajnntão tio terreiro da sua a|dca,as pes

soas :nais principaesa: fazem seus conselhomcomo tica declarado; onde assmttzima que.

parte. hão dc lr dar a dita guerra, e em quc tempo ; para o que se. notifica a todos. que

se facão prestes dc arcos, e frcchas, e alguns pavezt-s, que tazcm de um pão mollr, e.

muito levo; v. as mulheres. entendem em lhes fazerem a farinha quc hão de levar. a

que chamão de guerra ; porque dura mttito, para se fazer a dita guerra, donde tomou

o nome; c como todos estão prestes de suas armas, c mantimentos. ás noites, antes da

partida. anda o principafprégando ao redor das casas, e nesta prógação the diz onde

vão. c a obrigação que tem dt: ir tomar vingança de seus routrarios,pondo-lltrs diante

a «brignçãti que tem para o fazerem, e. para pt-.Iejarrm valorosamcnte ; prontettendo

lhe victoria contra seus inimigos, sem ttenhum perigo da sua parte, de que ficará del.

les tnemoria para os que após elles vierem cantar seus louvores; e que pela manhã

comecem de caminhar. E em amunhect-ntlti. depois de zihunçareni, toma cada um seu

quiuhão de farinha ais costas, e a rede cm que ha de dormir. seu pnrez, e arco, e fre

rltas na mão,e otttros levão. além disto, uma espada dc páo a tiracl-llo. Os roncadorrs

terão tamboril. outros levão bttsinas. que tão tangt-iitto pclo caminho, com que fazem

grande estrondo, como cht-gão á vista dos ctutttarios. E os principaes deste Gentio.

terão consigo as mulheres carregadas dt- matttitnrntos, c elles não lerão mais que a

sua rede. c. armas ás costas, e arco. e frcchas na mão. F. antes que se abalcm, faz o

prinripalcapitão da tliantt-ira que, elles tout por grande honra. 0 qual vai uiostrandoo

tzamiiiho, e. lugar onde hão de dormir cada rinite. E a rirdeitancn com que se põe a

rtuniuho. é um diante do outro, porque não sabem andar de otttra maneira ; e como

sairem fóra dos seus limites, e entrão pela terra dos cotitrarios, terão ordinariamente

:tiras espias tliante, que são sentprtt mattcebos muito ligeiros, que sabem muito bem

este olftcio; e com ntuito cuidado, os quai-s não catnitiltão cada dia ntais de legua e

-nn-la. até duas leguas. que é o que se pode andar até ás nove horas do dia; que é o

tempo cm que aposrnlão seu arraiaLo que tazrtn twrto d`agna_f.'/.t-tult› suas choupattas,

a que rhnmão tajtiparcs, as quaes fazem arruadas. rlvixatitto um caminho pelo meio

della ,' e desta ntatteira vão fazendo suas jornadas, fazendo fogos nos tajttpares.

QUE TIACTA DE COIIO O! TUPINAIIBÍS DÃO B!! DEUS COKTBAIIOS.

Tanto que, os 'fupinambzis chrgão duas jornadas da altica do setts coutrarios, não

fan-m liqzu de dia, por não sen-tn sentidos -zeitw pelos tantos qnt- se vem de l‹ nur;

e urdcttãffsc dc utaneira que po:sã0 dar nos coutrarios dc madrugada, c cm conjulio-_
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morios onnovelados. como o feto no utero da mãi, em covaslargas. o

fendas, onde depositavzio as suas armas, e um vaso de agua. Dizeln al

guns, que as covas erão pouco fundos, porque não tiuiuio os instrumentos,

que erão mister para cavar a terra; como quer que seja, o certoé que es

 

çio de ina cln-izupara andarem a derradeira jornada de noite pelo luar.e tomarem seus

ronirztrtos desapercø-l›idos e tleseuitlatltis; e em cliegando áalilèa, dâiotudos juntou

lantanlio iirro, gritando, que fazem com' isso. e com suas bttsltlas, e tamhoris grande

espanto; e desta maneira dão o seu salto tios conlrarios :e do primeiro encontro irão

pcrdíiãti a grande, nem a pequeno: para o que vão apercebitlos ‹le uns paus a felt-io de

arroclios, com uma quina por uma ponta, com o que da primeira pancada que tlíto na

cabeça ao coiitrarioJIFa tazcm em pedaços. Ii ha alguns destes barharos tão carnicrirns

que coa-tão atos vencidos. depois de mortos` suas naturas, assim aos machos. como :is

Íemeas, as quaes levão para darem a silas mulheres., que as gtiardão depois de niirradas

no Íutzo, para nas suas festas as darem a corner aos maridos por rlliquias, o que lhes

dura inuilo tempo; c lerão os contrairio» que não matarlo na briga, captivos, pata

depois os- niatziretn em terreiro com as festas costumadas.

No despejo tlesta guerra nao tem o principal cousa certa, e cada um leva oque pode

apanhar. e, quando os vencedores se recolhem, põem fogo ás casas da aldéa em que

tlerão, que sao cobertas de ¡ialmas até o chao. l) rccolhem-sëlogo. andando todo o

que lhc resta do dia, e toda a noite pelo luar como passo mais apressado, tram-tido

:mas cspias detraz, por se :u-receiarem dr se ajuntarein muitos dos conirarios. e virvui

tomar vingança do arontecido a seus viziultos. como cada dia llies acontece. ll sendo

caso que os 'fnpínauihás achem seus coiitrarios aperrebidos com a sua cerca frita. e

elles se atrevem aos cercar, fazem-lite por de redor outra contracerca de rama, e rspb

nhos muito liada com madeira, que mrttein no chão, a que clianvão caiqá, pela qual ,

emquaitto verde, não ha cousa que os rompa. e licão com ella seguros nas frerliav dos

contrai-im, a qual calca fazeni liem cliegada á cerca dos contrarios: e de noite Íailüti

mil rottcflfiilfi. t2 jogão as pnlltas de parte a parte. ate' que os 'fupinambzis ahulruao a

cerca, ou lcvantao cerco, se se não atrevem com elle,uu por lhes faltar o tnantiuieiittz.

QUI TIKACTA DB COIO 05 COKTRÁBKOE DO! TUPINAIIÂS DÃO ¡OBR! BLLIS QUANDO SEI

RECOLHEM.

Acontece muitas vezes aos Tupinambas, quando se vêm recolhendo para suas casas.

dos assados que derzio em seus contrarios, ajuntêir-se grande somma delles, e virem

lhe no alcance até lhe nao poderem fugir; e scr-lhe necessario esperal-os. o que Ištzem

ao longo dagua, onde se fortiliclio fazendo sua cerca de caicii; o que fazem com muita

pressa para dormirem alli seguros de seus contrarios. mas com boa vigia ; onde muitas

vezes sao cercados, e apertados dos cantrarios: mas os cercados vein por detraz desta

cerca a quem esta de fora, para eniprcgarem todas as suas frechas a vontadtne os de

fóra não vêm quem lhes atira ; e s: ¡iãio vêm apercebidos para os abalroareni. ou de

mantimentos para continuarem com o cerco, se turntio a recolher, por nao poderem abalroar

aos Tupinambiis, como queriiio.

E estes assaltos, que os Tupinamblis. vão dar nos Tupinaés. e outros contrarios seus.

lhes acontece tambem a elles por muitas vezes, do que licao muito mal tractados. se não

são avisados primeiro, e apercebidos; mas as mais das vezes elles seio os que otletideiri

a seus inimigos, e são mais preveuidos. quando se vem nestas allroiitzts de inandar pc

dir soccorru a seus vizinhos, e lh'o vem logo dar com muita presteza.

Quando os Tupinambas estao cercados de seus contrarios, as pessoas de mais autori

dades d'entrc elles lhes andãu pregando de noite que se estorcem. e pelcjcrn r-.mno

bons cavalheiros, equc não temao seus coritrarios; porque muito depressa sc verao vin

izadoszdelles. porque lhes nao tardara o soccorro muito; e ns mesmas pregações costumão

fazer quando elles tem cercado seus contrnrios, e os querem alialroar ; e antes que dem

o assalto. estando juntos todos a noite atraz, passeia o principal de redor dos seus. e

lhes diz cru altas vozes o que hão dc lazer, e os avisa para que se aiicrceliaioeestcjito
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colhião um lugar onde houvesse sombra, e por este motivo prcfcriüo en

terrar os mortos ao po de um umbuzeiro. Em algumas tribus as mulheres

fabricaväo louça de barro. n'outras erão os homens que as fazião de ma

deira, bem como as vasilhas ueccessarias para envasilliareiii as bebidas es

 

alerta: e as mesmas pregaqšes lhes faz, quando andão tazendo as cercas de caica, para

que se animem, e facão aquella obra com muita pressa: e quando os Tupinambas

pelejão no campo, andão saltando de uma lmnda para a outra, sem estarem nunca qué

dos, assobiarido. dando com a mao no peito, guardando-se das frcchas que lhe lançào seus

oontrarios. e lançando-them suas com muita furia.

II QUE SB DECLARA COIO O TUPINAIIIIÃ QUE MATOU 0 CONTRÁRIO, TOMA LOGO FOIKE, B ÁS

CEREMONXAS QUE NISSO FAZEII.

Costuma-se entre os Tupinernbas. que todo aquelle que mata contrario. toma logo

nome entre si, mas não o diz senao a seu tempo. que manda fazer grandes vinhos; e

como estao para se poderem beber, tingcm-sc a vcspera à tarde dc genipapo. e come

cao a tarde a cantar. e toda a noite . c depois que tem cantado um grande pedaço. anda

toda a gente da aldea rogando ao niatador, qne diga o nome que tomou, ao que se

faz de rogar. e tanto que o diz. sc ordcnao logo novas cantigas fundadas sobre a morte

daquelle que morreu, e em louvores do que matou. o qual, como se awbão aquellas

festas e vinhos. se recolhe para a sua rede. como anojado por certos dias, e não come

nelles certas cousas. que tem por agouro se as comer dentro daquclle tempo.

Todo o Tupinambá que ruatou na guerra. ou cm outra qualquer parte algum con

trario. tanto que vem para sua casa. e e notorio aos moradores della da tal morte do

contrario, costumao. em o matador entrando em casa. arremeçarem-se todos ao seu

lanço, etoniaretn-lhe as armas. e todas as suas aliiiias de seu uso, ao que elle não ha

de resistir por nenhum caso. e ha de deixar levar tudo sem faltar palavra: c como o

matador faz estas festas, deixa crescer o cabello por do alguns dias, e comoétlrande,

ordena outros vinhos para tirar o do; ao que faz suas vesperas cantadas, e ao dia que

se hão de beber os vinhos se tosquia o matador, e tira o do. tornando-sc a encher. e

tingir de genipapo. o qual tambem se risca em algumas partes do corpo comodcutc

de cotia. em lavourrs; e dao por estas sarjaduras uma tinta com que Íicao vivas, e em

quanto o riscado vive. o_tem por grande bizarria; e lia alguns lndios que tentarão

tantos nomes. c se riscarao tantas vezes, que nao tem parte onde não esteja o corpo

riscado.

Costumtio tambem as irmãs dos matadores fazerem as mesmas ceremonias. que tize

tão seus irmaos, tosquiando-se. e tirigiiido-se do gcnipapo. e dando alguns riscos cru

si; e fazem o mesmo pelos primos. a que tambem chamão irmaos. c fazem tambem

suas festas com seus vinhos como elles; e para se nào scntira dor do riscar. sclavào

prirneiro muito espaço com agua muito quente. com que lhe cnteza a carne. e não

sentem as sarjuduras ; mas muitos Íicíio dcllas tão mal tractados, que se poem em perigo de

IIIOÍÍÊ.

qu: 'rncn no rucrnrmvro em; os roms/inui: ruim aos ou: carrzvÃo, e A mccain

ou: me Dio.

Os contrarios que os Tupinamhas raptiváo na guerra. ou dc outra qualquer maneira,

mettem-nos em prisões. as quaes szio cordas de aleodfio grossas. que para isso tem mui

loucãs, a que chamão niuçuraiias. as quacs sto ¡ccidas corno os cabos dos c1brcstos de

Africa; e com ellas os atoo pela cinta. e pelo pescoço. onde lhe dao muito bem de

comer. c lhe fazem bom tractamcnto. até que engordào. c estão cstcs captivos para se

poderem corner. que é o lim para que os cugordzio; ccorno os Tupinambas têm estes

contrarios quit-tos. e bczn seguros nas prisões. dao a cada um por mulhcra :nais tor

mosa nioqa. que ha na sua casa. com quem se elle agrzzaliia. todas as vezes ue quer. a

qual nioça tem cuidado dc o servir. e de lhe dar o necct sario para comer. c ieber. com

o que o cexao cada hora. c lhe fazem muitos rcgalos. 1-. se esta moça cmprcnha do que

esta preso, como acontece rnuitas treze-z, corno pare, cria a criança até idade que se
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piritrrcrsas. que fabricavão com certas fructas, por meio da maceração, do

que se servião nas grandes solernniclades, e para ter a agua. Depois da

expulsão dos llollarrdezesmo seculo XVII, os Jesuítas interprendérão dou

trinar na religião os Indios de todas as Capitanias do Norte, e para esse fim

 

pode comer. quea offercce para isso ao parente mais chegado, que lh`o a radeoe muito:

o qual lhe quebra a cabeca cm terreiro com as ccremouias. que se a iante seguem,

onde torna o nome: e como a crianca e morta, a conrem assada, e com grande festa, e

a mai e' a primeira que come desta carne. o que tem por grande honra, pelo que de

maravilha escapa nenhuma criança que nasça destes ajuntanrentos,que nao matem: e

a mai que irao come seu proprio filho, a que estes Indios chamao cunhambira, que

quer dizer, filho do contrario, tem-na em ruim conta, e em peior. se o não entmão

seus irmãos. ou parentes com muito contentamento. Mas tambem ha algumas, que

tornarão tamanho amor aos captiios que as tomarão por mulheres. que lhe dérão

rrruito geito para se acolherern. e fugirem das prisões, ue elles cortao com alguma

ferramenta, que cllas as escondidas lhes derão, e lhe orão por no mato, antes de

fugir, ruantirrrerrtos para o caminho; e estas taes criarão seus filhos com muito amor,

e não os cntrcgzirão a seus parerrtcs para os matarem, antes os guardarãrr. e defende

rao dcllcs até serem meros grandes. que como clregao a essa idade. logo escapao da

furizr dos seus rontrarios. Muitas vezes deixão os Tupinambirs de matar alguns oon

trarios que captixárào. por serem mocos. e se quererem servir delles, aos quaes criâo,

e fazem tao bom tractanrento, que andxo de maneira que podem fugir, o que elles não

fluem por estarem a sua vontade; mas depois que este Gcntio teve commercio com os

Portugueses, folgíro de terem escravos para lh`os venderem; e as vezes, depois de os

criarem, os matíro, por fazerem urna festa destas.

QUI TRACTA DA FESTA, E APPABATO OFE OS 'ITPINAIIÂS FAZBI PARA IÂTAIII RI m'

IEIIIO SEUS (IQNÍRAIKIOS.

Como os Tupinambàs vem que os contrarios. que tem captivos. estão já bons para

matanordcnao de fazer grandes festas a cada urn. para as quaes ha grandes ajunta

mentos de rrarentcs. e amigos. que para isso são chamados de trinta, e quarenta leguas.

Ira a vinda dos quaes fazem grandes vinhos. que bebem com grandes festas; mas

azem-rras muito maiores para o dia do sacrifício do que ha de padecer, com grandes

carrtarcsm a vespera crn todo dia canino, e hailào, e ao dia se bebem muitos vinhos

.la rnarrhír. corn rrrotes, que dizem sobre a cabeça do quehade padecer, ue tambem

cbe com elles. E os que cantao fundíro nesta festa suas cantigas. vituperandoo que ha

dc padecer. e exalçando o matador. dizendo suas proezas. e louvores; e antes ue

bebi-io os vinhos. untšro o caäitivo todo com mel de abelhas. e por cima dmte me o

empcnnão todo com pcnnas e cores, e piutâo-no a lugares de genipapo. e os scom

rima tinta vermelha. emcttem-Ihe uma espada de pfro nas mlros. para quese elenda

de quenr o quer nratar com ella, como poder; e como estes captivos vem chegada a

hora em que hão dc padecer, comoção a prégaredizer arérndes louvores de sua pessoa,

dizendo que ja está vingado de quem o ha de mam. evitando grandes façanhas suas

e rnortcs que deu aos parentes do matador. ao qual amczrçr. e a toda a gente da aldêa,

dizendo que seus parentes o vingaràö. F. comoção :v lavar este preso a um terreiro

fora da aldêa, que para mta cxccrrcão esta preparadrne metterrr-no entre dous mou

rões. que cstíro :nettidos no chão, afirstados um do outro vinte palmos. pouco mais, ou

rncnos. os quaes esteio furarlos, e por cada furo rncttcrri as pontas das cordas corn que o

contrario vcm preso. onde fica preso como touro d-corrlas, onde lhe as vellras dizem

que se forte de ver o sol. pois tem o tim tão chcjmdc.: :m que o captivo responde com

grande coragem. que. pois clic tem a vinaanca d-r sua morte tão certa, que aceitao

nrorrerá com muito esforço. E arrtcs de lhe chegar a execução, contamos como se prepara

ornata or.

QUE TRACTA DE C0¶0 SE EXFEITA E APP.\!\ATz\ 0 IATADOIL

Costumão os Tupinanrhírs. prirnciro que o matador saia_ ao terreiro, enfcital-o muito

bem, ¡rintal-o com larorcs dc genipnpo todo o corpo, e poem-lhe na cabeça uma cara
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aprendérão a lingua Tupis ; que veio por esse motivo a ser geral. por ‹le

curso de mais do seculo e meio. eaté 1755. em que el-rei D. José ordenou,

que todas as sentenças-e escripturas,serião exaradas em lingua po rtugueza.

sob pena do nullidade. Os Tupinambás, que ainda existem, cultivão os vi

 

puça de pennas amarellns. e um diadema. manilhas nos braços. e nas pernas. das

mesmas penuas. grandes ramaes de contas brancas sobraçadas, e seu rabo de ennas

de ema nas ancas, e uma espada de pao de ambas as mãos muito pesada. marc etada

com continhas brancas de buzios. e pintada com cascas de ovos de cores. assentado tudo.

em lavores ao seu modo. sobre cera. oque Íica mui igualado. c bern feito; c no cabo

desta espada tem grandes penachos de peunas de passaros feitas em rnolho. e depen

duradas da empunhadura. a que elles chamão enrbagadura; e corno o matador esta.

prestes para receber esta honra. que entre oGentioé a maior que pode ser. ajuntào

ao seus parentes. e amigos. e viro-no buscar a sua casa ; dondeovern acompanhando

com grandes cantores. e tangercs dos seus buzios. gailas. e tambores. chamarido-lhc

bemaventurado; pois chegou a ganhar tamanha honra. como é vingar a morte de seus

antepassados. e de seus irmãos. e parentes; e com este estrondo entra no terreiro da

execução. onde está oque ha de adecer. que o esta esperando com grande coragem

com uma espada de pao na mão. Riante de quem chega o matador. e lhe diz que se de

fenda, porque vem para o matar, a quem responde o preso corn rnil roncarias; mas o

solto remettc a elle com a sua espada de ambas as mitos. da qual se quer desviar o

preso para alguma banda. mas os que tem cuidado das cordas puchio por elias de feição.

que o fazem esperar a pancada; e acontece muitas vezes que o preso prirneiro que

morra. chega com a sua espada ao matador. e o tracta muito mal. sem embargo de lhe

não deixarem as cordas chegar a elle ; por mais que o pobre trabalha. niro lhe aproveita '.

porque tudo é dilatar a vida rnais dous credos. onde a rende nas mãos do seu

inimigo. que lhe laz a cabeça em pedaços com sua espada ; e como se acaba esta execução.

tirào-no das cordas. e levão-no onde se costuma repartir esta carne ; e acabado o matador

de executar sua ira no crrptivo. toma logo entre si algum nome. o qual declara depois

com as wremonias que ficão ditas atraz ; e vai-se do terreiro recolher para o seu lanço.

onde tira as amas. e petrechos com que se enfeiton ; e a mesma honra licfzo recebendo

aquelles que primeiro pegarao dos captivos na guerra, do que tomão tambem novo nome.

com as mesmas festas. e cercmonias que ja ficão ditas; e que se nao faz com menos alvoroco

que aos proprios matadores.

I

Il QUE SB DECLARA O QUE 05 TUPIIAMBÃS IAZEX DO CONTRÁRIO QUE IATÂILÍK

Acabado de morrer este preso. o espedação logo os velhos da aldèa. e tirão-lhe as

tripas. e fressura. que. mal lavadas. cozern. e assim para corner; e reporte-se a carne

por todas as casas da aldea. e pelos lrospedes que vierão de fora a ver estas festas. e

nralanças. a qual carne se coze logo para se comer nos mesmos dias de festas. e outra

assio muito afastada do fogo. de maneira que fica muito mirradma que este Gentio

chrma moquem. a qual se não come por marrtimento. senão por vingança ç c os homens

rnancebos. e mulheres moças províro-na somente. e os velhos. e velhas são os que se

mettem nesta carniça muito. eguardào alguma da assada do moquem por relíquias.

para com ella de novo tornarem a fazer testa. se se nao olferecer tão cedo matarem

outro contrario. Eos hospcdcs que vieréio de fora a ver esta festa levãoo seu quinhão

de came. que lhe deríro do rnorto, assada do moquem para as suas aldèas. onde como

chegáo tazern grandes vinhos. para com grandes festas. segundo sua gentilidade. os

beberem sobre esta carne humana que levâo. a qual repartem por todos os da nldea,

parada provarem. e se alegrarcm em vingança de seu contrario que padeceu. corno

rca ito.

Acontece muitas vezes captivar um Tupinambá a um contrario na guerra, ondeo

não quiz matar. para o trazer captiro para a sua aldëa. onde o faz engordar com as

ceremonias já delaradas. para o deixar matar a seu tilho quando é moço. e não tem

idade para ir a guerra, oqualnratu em terreiro. como Íica dito. com as mesmas ccrc

rnonias: mas atão as rnãos ao que ha de padecer. para com isso olilho tornar nome

novo. eficar armado cavallciro. e mui estimado de todos. E sc este moço matador,

ou outro algum. se não quer riscar. quando tomão novo nome. contentao-se com se

tingir dc geaiparro, c deixar crescer o cabello, c tosqtrial-o, corn as ccrcrnorrias atraz
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vercs de primeira necessidade, algumas arvores frucliferas, e algodoeiros;

porém a caça é sempre a paixão, que nelles domina, assim que todo o

animal que vêm n'um campo, considerão-iƒo como se estivera no meio

 

declaradas; e os que se riscão, quando tomão nome novo. a cada nome que tomão

iazem sua feição de lavor, que para elles é grande bizarria, para quese veja quantos

nomes tem.

ou: 'rnacu nas cxnzuoaias aos. os ruruunis nzsu ouarrno nous azoux, s colo

os sin-nulo.

E' costume entre os Tupinambás que, quando morre qualquer delles, o leva a enterrar

embrulhado na sua rede em que dorrnia, e o parente mais chegado lhe ha de fazer a cova ;

e quando o levào a enterrar vão-no acompan ando mulher, filhos, e parentes, se as tem,

as quacs vão prantcando até a cova, com os cabellos soltos sobre o rosto, e estão-no pran

tcando ate que fica bem coberto de terra ; d'onde se tnrnão para sua casa, onde a viuva

chora o marido or muitos dias ; e se morrem as mulheres destes Tupinamblis, é costume

que os maridos he lação a cova, e ajudem a levar as costas a defunta, e senão tem já ma

rido, o irmão. ou parente mais chegado, lhe faz a cova.

E quando morre algum principal da aldea em que vive. e depois de morto alguns dias,

antes de o enterra rem fazem as cercmonias seguintes. Primeiramente o untão com mel lodo,

e por cima do mel o cmpennão com pennas de passaros de cores, e põe-lhe uma carapuça

de penna na cabeca, e todos os ruais enieites que ellcs costumão trazer nas suas festas : e

têm-lhe fcito na mesma casa, e lanço onde clle vivia, uma cova muito lunda, e grande com

sua estacada por de redor, para que tenha a terra que nao caia sobre o defunto. e armão

lbe sua rede embaixo, de maneira que não toque o morto no chao; em a qual rede o

mettem assim enlcitado, e põem-lhe junto da rede seu arco, e frechas, e a sua espada, e o

maracá com que costumava tanger, e fazem-lhe fogo ao longo da rede para se

aquentar. e poem-lhe de corner em um alfluidane agua em um cabaço, como gallinha:

e como esta matalotagem esta leita. e lhe põem tambem sua cangoeira de fumo na

mão, lançao-lhe muita somma de madeira igual no andar da rede, de maneira que

não toque no corpo, e sobre esta madeira muita somma de terra, com rama debaixo

primeiro, para que nao caia terra sobre o delunto; sobre a qual sepultura vive a

mulher, como dantes. E quando morre algum moço, tilho de algum principal, que

não tem muita idade, mettem-no em cocaras, atados os joelhos com a barriga, em

um ote em que elle caiba, e enterrao o pote na mesma casa debaixo do chao, onda

o fil o, e o pai, se é morto, são chorados muitos dias.

QUE TRACTA DO SUCCISSOI A0 PRINCIPAL QUI IOIIIU, I DAS CEREDIONIAS QUI FAZ SUÀ

IULHBI, l AS QUI il IAZII POI IOITI BELLA TAIIBEI.

Costumão os Tupinambás. quando morre o principal da aldêa. elegerem entre si

quem succeda cm seu lugar, e se o defunto tem filho, que lhe possa succcder, a elle

aceittio por sua cabeça; e quando não é para isso, ou o mio tcm, aceitao um seu irmão

em seu lugar; e não os tendo, que tenhão partes para isso, elegem um parente seu, se

e capaz de tal cargo. e tem as partes atraz declaradas.

E' costume entre as mulheres dos principaes Tupinambas, ou de outro qualquer

Indio. a mulher cortar os cabellos por do, e tingir-se toda de gcnipapo. As quai-s

cllorão seus maridos rnuito dias. e são visitadas de suas parentes, e antigas; e todos

as vezes que o fazem. tornão com a viuva a prantear dc novo o dcfuiito, as quaes

deixão crescer o cabello, até que lhe da pelos olhos, e se não casa com outro; logo

faz sua festa com vinhos, e torna-se a tosquiar para tirar o do, e tiuge-se de novo

do genipapo.

Costumãlo os Indios, quando lhes morrem as mulheres, deixarem crescero cibelio,

no que não têm tempo certo, e tingem-sc de genipapo por do; e quando se querciu

tosquiar, se tormio tingir de preto a ves era da festa dos vinhos. que fazem a seu

modo, cantando toda a noitc. para a qua? se ajunta muita gente para cstcs cantarcs.

e oviuvo tosquia-se a vcspera a tardc, e ao outro dia ha grandes revoltas de camane

bäílflf. c beber muito: coquc neste dia rnais bebeu fez mor valeritia. ainda que vomitf.

c perca o juizo. Nestas festas se cairtiio as proezas do defirntu, ou dctuiita, c do
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dos matos, e não duvidão matal-o, comoao principio fazião. (V. Tupis,

descendentes dos primeiros Tupinambas).

Tupinaés (t) Costumào, diz Gabriel Soares de Sousa, trazerem os ho

 

que tira o dó, e o mesmo dó tomão os irmãos, filhos, pai. e mai do defunto, e cada

um por si faz sua testa. quando tira o do apartado, ainda que o tragao por unia

mesma pessoa :mas este sentimento liouverão de ter os vivos dos iiiortos, quando estavao

doentes; mas sào tiro dcsamoraveis os 'I`upinarnbas, que quando algum doente, e

a doença é comprida. logo aborrece a todos os seus, e curão di-lle niuito pouco; e

ecomo o doente ch a estar iiiâil, e logo julgado por morto; e nao traballiao os seus

mais chegados por l e dara vida. antes o desainparao, dizendo que pois ha de morrer,

enão tem remedio, que, para qn.- të dar-lhe de comer. nem curar delle; e tanto e' isto

assim que morrem muitos ao desamparo, e levüo a enterrar outros :linda vivos, porque

como chega a perder a falli, iiao-iio por morto; e entre os Portuguczes aconteceu

muitas vezes fazerem trazer dejunto da cova escravos seus para cosa, por us niulhercs

os julgarem por inortos, lnuitos dos quaes tiverão saude, e viverão depois iiiuitos annos.

QUI TIACTA DI COIO EIÍTRE OS TUPIIAIIIIÂS IIA IIIIITOS HAMELUCOS QUE DESCENDRII DOS

IPBANCEZEE, E DE UI INDIO QUE SB ACIIOL' MUITO ALTO.

Ainda que pareça fora de proposito o que se contem neste capitulo, pareceu decente

escrever aqui o que nelle secontem, para se melhor entender a natureza, e condição

dos Tupinambás, cont os quaes os Franoezes, alguns aiinos aiites que se povoassc a

Bahia, tinhtto commercio; e quando se iao para França corn suas naos carregadas de

pao de tinta, algodao, e pimenta, deixavao entre os Geutios alguns nianeebos para

aprenderem a lingua, e poderem servir na terra, quando tornassem de França, para

lhes fazer seu resgate; os quaes se amanoebárao na terra, onde niorrôrào, sem se que

rerem tomar para França, e viverão como Geniios eom inuiias mulheres, dos quaes, e

dos que vinhao todos os annos a Baliia, e ao Rio de Sergipe em iiaos de França, se

inçou a terra dos mamelucos, que nnsccrao, viverão, e inorrèroo como Gentios; dos

quaes ha liojc muitos dos seus descendentes, que são louros, alvos, e sardos, e havidos por

Indios Tupinambás, e sao mais barbart-s que elles. E não e de espantar serem estes

descendentes dos Francelcs alvos, e louros. pois que sabem a seus avos; mas e de ina

ravilhar trazerem do sertão, entre outros Tupinanliais, um ineniiio de idade de dez

annos para doze, no anno de 1586. que cra tao alvo. que de o ser inuito, não podia olhar

para a claridade ; c tinha os cabellos da cabeça, ¡iestainisi e sobrancelhas tao alvas eonio

algodao, corn o qual vinha seu pai, com quem era tao natural, que toda a pessoa que o

via. o julgava por esse sem o conhecer ; e não era muito preto. e a iiiai, que vinha na

companhia. era muito preta, e pelas iiitbrriiações que se entao toinarao dos outros

'fupinambiis da conipaiiliia, achou-se que o pai deste Iiidio branco irao descendia dos

Franeczes, nem elles ferzío aqucllas partes, d'onde esta gente vinha nunca; e ainda que

este menino era assim branco, era muito feio.

Nesta povoação, onde este Indio branco veio ter, que é de Gabriel Soares. aconteceu

um caso estranho a uma India Tupinambá, que liavia pouco tcmpo viera do sertao. a

qual ia para uina roça a buscar mandioca, levando um lillio de um anno as costas, que ia

chorando, do qual seenladou a Iritli, de maneira que llie foz uina cova com iini pao no

chao, e o enterrou vivo : e foi-sc a Iiidia com as outras a roça, que seria dalli distancia

de um bom tiro de bornbarda ; c arrancou a tnandioccz, que ia buscar ; e tornou-se com

ella para casa, que seria d'ondca criança ficava etztifrratla. outro tim de hoinliarda ; sobre

o que as outras Indias, que virao esta crueldade da iiiai, estando fazendo a tarinha, se

puzerao a praticar, iiiaravilhaiido-se do caso acontecido, o que oiivirão outras lndias da

mesma casa ladiiias, c forão-izo contar a sua stnhtira, que logo se iiiiornzou do caso como

acontecera. e sahcndo a verdade delle iiiandou a toda a pressa descnterrar a criati

ça, que ainda acliárao viva, e por ser paga, a fez baptisar logo, a qual viveu depois

seis niezes.

(t) sai our: sit: niacuna occsi sfvo os asioirinas, n oxnr: vivian.

Conví-m arrumarvntls aqui os Anioipii-ÀS. porque desoenilcm dos Tupinambás, e por esta

rem na fronteira d- s iupniaC-s, alt-in do ltio di: a. Francisco; e passam à pelo: l`:.pii_vas, que
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mens. os cahellos da cabeçamompriilosaté lhe cobrirem as orelhas,muito

aparados sobre elias. e dcsafogado por diante ; e outros o trozein ropado

solire as orelhas, como crenchas; e alguns tosquião a dianteira at- as ore

lhas sobre petite. e por detraz o cabello comprido; e a seu modo, de

uma manoira,e oiitra fica muito alfeiçoailo.

São os Tupinaes mais fracos de auimo.que osflupinaniliás. de menos

trabalho, de menos fé everdade: são inusicos de natureza. e grandes can

tores de eliacotas, quasi pelo modo dos Tupinambás: bailño. cação e pes

cão,como elles,e ¡xelejão em saltos,como elles; mas não são pescadores no

mar, como se achão nelle, pelo não haverem em costume, por ser gente do

sertão, e csmorecerem; e não pescão senão nos rios de agua doce.

EsIesTiipiiiaès. andarão antigamente correndo toda a costa do Brasil.

donde forão sempre lançados do outro Gentio, com quem licavão vizi

 

ficão em meio para uma das bandas, por estarem espalhados por toda a terra, de quem temos

muito que dizer ao diante. no cabo desta historia da vida,e costumes do Gentio.

Quando os 't'u inaês vivião ao longo do mar, residião os Tupinambâis no sertão, onde certas

aldêas delles forge fazendo guerra aos Tapuyas que tinhão por vizinhos, a quem forão perse

guindo por espaqo de annos tão rijamente, que entrarão tanto pela terra dentro, que foräo

vizinhar com o I io de S. Francisco. E neste tempo outros Tupinambás fizerão despejar aos

Tupinaés de junto do mar da Bahia como já fica dito, os quaes os mettérâo tanto pela tem

dentro, afastando-se dos TupinambÃs, que tomarão os caminhos a uelles que ião seguindo

os Tapuyas, pelo que não poderão tomar para o mar por terem iante os Tupinaès, que,

como se sentirão desapressados dos Tupinambás, que os lançáräo fóra da ribeira do mar, e

souberão destes outros 'fupioambâs ue seguirão os Tapuyas. derão-Ihe nas costas, e aperta

rão com cllcs rijamente; oque tam m tizerão da sua parte os Tapuyas, fazendo-lhe crua

guerra, ao que os Tu pinambás não podiào resistir; e vendo-se tão apertados de seus contra

rios, assentàrão de se passarem da outra banda do Rio de S. Francisco, onde se contentárão

da tcrra, e assentàraoalli sua vivenda, chamando-se Amoipiragpoi' o seu principal se chamar

Amoipira: onde esta gente multiplieou de numeira, que tem senhoreado ao longo deste Itio

de S. Francisco, a que o Gentio chama o Para, mais rle t00 Ieguas, onde agora vivem r e flcâo

lhe em frontal-ia desta outra parte do Rio, de um lado os 'fapiiy-as, e de outro os Tu inaês,

que se fazem cruel guerra uns aos outros, passando com embarcações ao seu modo outra

banda, dando grandes assaltos nos contrarios, os Anioipiras aos Ta iuyas, que atravessão o rio

em almadias, que falem da casta de arvores grandes, cujo feitio ca atraz declarado.

QUE TRACTA DA VIDÀJ COSTUIBS DOI ÀIOIPIILS.

Têm os Amoipiras a mesma linguagem que os Tupinarnbás; e a differença que tem é em

alguns nomes proprios, que no mais entendem-se muito bem ; e têm os mesmos costumes e

gentilidade; mas são mai.- atrziiooadome de nenhuma fe, nem verdade.

Na terra onde este Gcntio vive estão mui faltas de ferramentas, por não terem commercio

com os Portuguczcs ; e aiiertâdos da necessidade eortão as arvores com umas ferramentas de

pedra, que para isso fzizom z com o que, ainda que com muito trabalho, roçzão o mato para

fazerem suas roçns ; do que tambem se aproveitava antigamente todo o outro Gentio, antes

que coinmtinicasse com gente branca.

E ara plantaram na terra a sua mandioca e legumes, cavào nella com uns êlflstostadoa

agu os, que lhes servem de enxadas. Os qoaes Amoipiras trazem ocabello da calieça copado,

e aparado ao longo das orelhas, e as iiiulliercs trazern os calicllos r-ompridosponio as Tupi

nanibás. Pesca este Gcntioconi uns espinhos tortos que lhe servcni de anzúes, com quo ma

tão muito peixe, e a frechamara o quo são mui cem-ires, e para tratarem niuita raça.

Trazem os .tmuipiras os bei os furadosye pedras nelles como os Tupinamtxis; pintão-se de

genipapo, e enleitão-se com elias; e usão na guerra tambores que fazem do um si) páo,que

cavño por dentro com f.›¬'o tanto, até que fica-v iuui dclgados. os quaes tf-ão muito bem; na

mesma guerra txsão de trombctas que fazem de uns liuziiis grandes furados, ou da carina da

perna das alimarris que matäma qual lzivríio e engostão om um piio. lini tudo o niais sctztiem

os costumes 'los Tupiranilris, :zssim na guerra corno na paz, dos quaes fica dito largamente

no seu titulo Ifstes Itmuipiras tf-oi por vizziiilios no .sertão dt-tro' de .siontro Gi-iitiu, a que

clt-'Imão t'h.i¬ .'«ra<. com oucm tzizn ,vuerra rrilinarianicnte, o .~., niatño, e comem uns aos

outros com muita crueldade, sem pcrdoareni as vidas, quando sc caiptirão.
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nltando, por suas ruins condições; do que ficarão mui odiados de todas as

outras nações do Gentio.

'fraz este Gentio os beiços furados, e pedras nelles, e no rosto, como os

Tupiuambás; e ain‹la. se fazem rnais furos nelle, se fazem mais bizarros;

e quando se enfcitão o fazem na fórma dos Tupinambás, e trazem ao pes

coço collares de dentes dos contrarios, como elles, e na guerra usão dos

mesmos tambores, trombetas, buzinas,que costumão trazer os Tupinambás;

os quaes são muito mais sujeitos ao peccado nefamlo, do que são os Tu

pinambás, e os que servem de machos se prezão muito disso, e o tractão,

quando se dizem seus louvores.

Quandoeste Gentio an‹la em algum caminho,ou se acha em parte onde lhe

falta fogo, esfregando um pao rijo, que para isso trazem, com frechas fen

didas, fazem acender, esfregando muito com as mãos, até que levanta laba

reda, o qual fogo pega nas frechas, e desta maneira se remedèão; do que

tambem se aproveitào os Tupinambás, quando tem necessidade de fogo.

Estes Tupinaessão os fronteiros dos Tupiuamhás, com os quaes forão

sempre apertando, até que os fizerão i_r vizinhar com os Tapuyas. com quem

tem sempre guerra, sem entenderem em outra cousa, da qual sabem como

lhe ordena a fortuna. Deste Gentio Tupinaes,ha já muito pouco, em corn

parøçáo do muito que houve. o qual se consumio com fomes,e guerras,

que tiverão com seus vizinhos, de uma parte, e da outra. Costumão estes

lndiosmos seus cantares,tangerem com um canudo de uma canna de seis a

sete palmos de comprido, e tão grosso, que cabe um braço, por grosso que

seja, por dentro delle; o qual canudo é aberto pela banda de cima, e

quando o tangem vão tocando com o fundo do canudo no chão,e toa tanto,

como os seus tambores, da maneira que os elles tangem.

Typimbés. Habitavão o rio Real,atá ao fim da comarca dos Ilhéos.

Dividião-se em diiferentes ramos, sempre inimigos uns dos outros.

Tupinaquis ou Tupíniquinsflabitavão em Porto Seguro,nas costas dos

Illiéos, desde o rio Camamú até o Cricaré, vindo das vizinhanças de Per

riambuco.

Estes lndioserão em grande numero, e de todos os barbaros passavão

elles pelos mais opiniaticos, em seus erros.os mais vingativos, e entregues

a polygainia. lleduzidos ao christianismo, se tornavão mui fortes na fé, em

modo de não abjurarem dos sentimentos, e crenças,que adoptavão.

Vivião, em aldéas cobertas de palhas, com uma porta na frente, e outra

atraz, sem repartimentosque separasse os habitantes. Suas camas erão fei

tas de esteiras,suspensas no ar, e antes que se fossem deitar, acendião uma

grande fogueira. para não só afugentar os mosquitos, como para os aquecer.

Furavão as orelhas e os beiços. e nos buracos mettião rodellas de páo.

Gostavão de pintar o corpo, e davão preferencia á côr preta, ou vermelha.

Conservavão-se sempre nús.á excepção dos dias de festas, que cobrião as par

tes pudendas,com pennas de passaros.0s homenstinhão cortados os cabellos,

emquanto que as mulheres,os conservavão compridos e soltos. São doceis

e suciaveis ; e por isso os Portuguezes, alliaiido-sc corn elles,confundirão-se
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com esta nação. Uma porção destes Indios habitão ainda nos matos,entre a

Bahia,e o Rio de Janeiro.

Tupinambaranás. Habitavão a comarca do Pará.

Tupinaques. São ferozes, viugativos, irreflectidos, e habitavão as pro

ximidades do Rio da Prata.

Tupioís. Erão descendentes dosfiuaymures.

Tupis. Habitadores das Guyanas franceza, ebrasileira. Estão civilisados,

e vivem por diversos pontos do Brasil; os seusprimitivoscostumes,erão como

os demais Indios. Cada tribu tinha o seu chefe. que os dirigia na guerra.

Se o chefe por velhice os não podia guiar, escolhião outro, tendo em vista o

valor, e prudencia do novo eleito. Acommettião 0 inimigo á noite, e de sor

preza, e se erão vencidos, retiravão-se, para em melhor occasiáo o

acomrnetterem. Os oontrarios presos,erão assados e comidos.

Uacarauhá. Indios bravos, habitadores entre os rios Juruhá e Jutahi,

na província do Pará, que tem por costume envonenarem as settas

qua ndo vão para a guerra.

Uahupé. Indios, da Guyana brasileira, habitantes das margens do rio

Uahupé, ou Ucaiari, que conflue no rio Negro. Furão as orelhas, e

beirzos, e mettem nos buraoos uma pedra branca, arredondada- Agora

vivem nas povoações de Coanné, e de Santa Isabel.

Uaiupis. Indios, das margens do rio Tetfé, aílluente do Amazonas.

Achão-se civilisados,e compõem a actual população da villa d'l~1ga,rio Pará.

Uamanís. Indios, habitadores do rio Cuari, actualmente civilisados; re

sidem com os de outras tribus, na villa de Alveltos, no Pará.

Uaporás. Erão agricultores, e residião em suas aldèas, no interior.

Uarihuá. Indios, habitadores do rio Uereré, tributario do rio Negro,I

na Guyana brasileira.

Ubirajáras. Pelo sertão da Bahia, diz Gabriel Soares de Sousa, além

do Rio de S. Francisco, partindo com os Amoipiras, da outra banda do

sertão, vive uma certa nação de gente barbara. a que chamão Ubirajáras,

que quer dizensenhores dos páos, os quaes se não entendem na linguagem,

com outra nenhuma nação do gentio: tem continua guerra com os Amoi

piras, e captivão-se, melão-se, e comem-se uns aos outros, sem rrcnhuma

piedade.

Estes Ubirajárasmãovirão nunca gente branca,nem tinhão noticia della,

e é gente muito barbara, da estatura. e côr do outro gentio, e trazem os

cabellos muito compridos, assim os machos como, as femeas, e não con

sentem em seu corpo, nenhuns cabellos que, em lhes nascendo. não ar

ranquem.

Fazem estes Ubirajáras suas lavouras, como fica dito dos Amoipiras, o

pescão nos rios, corn os mesmos espinhos, e com outras armadilhas,quo

fazem com ervas; e matão muita caça, com certas armadilhas que fazem,

em que lhe facilmente cahe.

A peleja dos Ubirajáras, é a mais notavel do mundo, como fica dito,

porque a fazem com uns páos testados, muito agudos, do comprimento de

tros palmos, pouco mais ou menos, cada um, e são agmlos de ambas as
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pontas. com os quaes atírão á seus contrarios. como com punhaes; e são

tão certos com elles, que não errão tiro, com o que têm grande chegada; e

desta maneira rnatão tambem a caça. que, se lhe espera o tiro, não lhe es

capa; os quaes com estas armas se defendem de seus contraríos, tão valo

rosamentemomo seus vizinhos com arcos, e frechas; e quando vão á guerra,

leva cada um.seu feixe destes páos, com que peleja, e com estas armas,

são muito temidos dos Amoipiras, com os quaes tem sempre guerra por

uma banda, e pela outra com umas mulheres, que dizem ter uma só tela,

que pelejão com arco e frecha, c se governão, e regem sem maridos, como

se diz das Amazonas; dos quaes não podemos alcançar mais informações,

nem da vida, e costumes destas mulheres.

Uhaíhá. Indios bravíos, habitadores nas margens do rio Juruena, e

Arinos, na província de Matto›Grosso.

Uíalaens ou Vialans. Nação de Indios, mui numerosa, que se reduzio

a pequeno numero, porque foi destruída pelos Petiguares, ou Petivares, a

quem os Portuguezes excitárão, para que uns vendessein os outros. São

barbaros. porque se matão eruelmente a si proprios. Sua residencia era

em aldeas, proximas dos Petiguares. -

Unta"ñ`i Indios, habitadorcs entre os rios Moxotó, e Pajehú, nas adja

cencias da serra Araripe, em Pernambuco. Andavão nús, e vivião como os

demais Indios; actualmente vivem aldêados, e empregados na agricultura,

e na caça. -

Urucuruni. Indios bravíos, da cordilheira dos Parécis, na província de

Matte-Grosso.

Vapixana. Indios da Guyana brasileira, proximo ás missões inglezas.

Vouvé. Indios indomaveis, residentes entre os rios Pajelrú, e Moxotó,

perto da serra Araripe, conjuuctamente com as tribus Chocó, Pipian, e

Uman, que fallavão a mesma lingua, e com quem vivião sempre em

guerra. Vivem de fructos silvestres,e da caça, que comem assada, no mesmo

estado em que as rnatão.

Xermtes ou Cherenm. Indios, residentes ao norte da província de

Goyaz.

Ximbiuá. Indios do Matte-Grosso. achão-se aldeados desde 1775, nas

aldéas d'Almeida, das Lages, e de Sernancelhe.

Utilidade dos Indios, em relação à colonisação europèa,

que tem vindo para o Brasil,

O territorio brasileiro, pela amenidade de seu clima intertropical, e fer

tilidade do solo, cortado por immensos rios, foi sempre destinado para a

agricultura. 0 Indio, e o africano tiverão em sorte,serem escolhidos para o

cultivo das terras: porém com tamanhos desconcertos. que o Indio, pro

curou embrenhar-smpara fugir da escravidãmque muito temia. O africano,

com menos rcutrso, e em paíz desconhecido, carregou com o trabalho,

sem que ¡iare o substituir, se buscasscili meios, á privar que a agricul
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tura se não rcsentissc. como já se vai sensivelmente observando, á apro

sentar um futuro medeuho, se os poderes do Estado, não melhorar-llie a

condição.

Foi em todos tempos, e em todo o mundo, aagricultura, a primeira das

artes humanas, e a mais proficua, não só por ser ella,quem alimenta aos

povos, como a que dá existencia, e incremento ao eommercio das rrações;

e sempre,que detinha, a carestia apparece,e com ella a ruina do povo.

Ninguem nos diga,que ao melhoramento da agriculturajá se tenhãoem

pregado os meios á obter-se a decantada colonisação estrangeira, e des

pendido enormes sommas,quando vernos,qire esses ineiosmada têm de real

produzidoAhi está fallando mais alto que trrdo,a colonisaçãmqrie se man

dou fazer de rabicltirtlos, nas Ilhas Chinas, que não são outra cousa, que

miseravets desgraçadosque nem para si prestzio. O Brasil despendeo mil e

tantos contos inutilmente, e o ministro, que teve a infeliz lembrança, nada

solTreu cm sua reputaçãmpor haver prejudicado ao thesouro nacional.

A experiencia constante, nos tem convencido, que os colonos europeos,

na maxima parte, que tem vindo para o Brasil, são verdadeiros proleta

rios, vadios, ou antes as fezes do povo europeo, que em lugar de virem

ajudar-nos no roteamento das terras, somos nos que trabalhamos para lhes

dar que comer: e elles, em completo ocio, quando não promovendo assua

das, tornao-se immerrsamerrte exigentes, á serem por tim abandonados.

Não negamos ser a colonisação, o melhor meio, e 0 que melhores re

snltados póde offerecer a agricultura, se da Europa vier gente honesta,

alfeita a vida laboriosa dos carripos. tendo-se convenientemente preparado

o paiz. E quai éo pre|›aro,que se tem feito? Qual a lei geral, e mesmo mu

nicipal que, favorecendo, e garantindo a emigração européa para o Brasil,

tenha erguido um paradeiro aos desmandos, e immoralidade da maxima

parte dos colonos, que nos tem vindo portão alto pre‹_:o?! Que utilidade

tem tirado a lavoura,com a lei das terras? E para que servioa sua creação,

sermão para montar repartições de luxo, com detrimento dos cofres da

nação! Será para preparar-posa receber melhor eolonisação? Suppomos,

que não. Pela maneira porque se vai fazendo o engajamento de gente eu

ropéa para o Brasil, é uma completa decepçãme jamais produzirá o efIeito,

que todos nós desejamos.

llntrño os rrarios carregados de gente, e sobre o mar, ficão um e dois

mezes. a espera de quem a va resgatanpelo importe da passagem... Cum

pria ao governo ser quem se incurnbisse de indemnisar o transporte dessa

gente. e lhe dar o destino conveniente; porém isto não acontece. Os que

vão para o interior trabalhar o tempo preciso, á pagar a quantia dada pelos

transportes, são mal agasalharlos, mal tratados, e muitos tem morrido

á rningua, porque ninguem ,olha para elles; o que prova é, que nas scien

cias rwraticas, nmitas vezes as theorias falhão, e com bem pezar nosso di

zernos, que ellas têm falhado entre nós, quando a necessidade as tem posto

em execução. Para termos colonisação que sirva ao Brasil, é necessario,

que o governo brasileiro mande, primeiro que tudo, levantar a topogra

phia do paiz, e demarcar boas terras, accessiveis, para as dar de graça ao

P
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estrangeiro; ao mesmo tempo, descrever a natureza do solo, as producções

provaveis, a natureza do clima, e suas variedades, e tudo, com a maior

exactidáo, alim de que o estrangeiromão se supponha logrado, e nem se

possa queixar. Este trabalho, assim preenchido,e posto em allemãojnglez,

frances e portugues, se mande espalhar pela Europa, declarando-se ao

mesmo tempo alibardade do culto religioso, porque quem necessita de

braços estranhos, não deve coagir as consciencias. Admittir o casamento

civil, e a tolerância nesses contractos, bem como os promover, dando pre

ferencia nos empregos aos homens casados. Ao mesmo tempo, que estas

medidas se levarem a elfeito, isenta-se do recrutamento, e da guarda nacio

nal a todos,que se empregarem no amanho das terras; bem como devem

os poderes do estado se esforçarem ao apparecimento da lei de naciona

lisação, que concede ao emigrado, como brasileiro naturalisado, todos os

direitos, e regalias do brasileiro nato, para que. estando a par um do outro,

cessem as rivalidades entre os nascidos no BrasiLe os nascidos em paiz es

trangeiro. Esta lei de naturalisação, que tantos benelicios produzio aos

Estados-Unidos da America do Norte, que os collocou no numero dos pri

meiros Estados do mundo, necessariamente ha de trazer para o Imperio do

Brasil as mesmas vantagens, porque ninguem, que não tem interesses im

mediatos sobre um objecto, se não póde empenhar por elle. Convém aos

Brasileiros. que se acabem com as rivalidades impoliticas, e em tudo re

prehensiveLentre os nascidos em Portugal, e no Brasil, porque, a não se

dar de mão a essas ninharias vergonhosas, entre duas nações irmãs, as

cousas permanecerãmcorno dantes. Os Portuguezes, fallarnos com impar

cialidade, em geral são laboriosos, e mui convenientes ao Brasil; porém im

porta,que sejão aproveitados em suas profissõesNo Brasil,são elles aquillo,

que o governo quer que sejão; e nós não nos podemos queixar, do que

por ahi vai, quando os que governão de nada se importão. Se corn um

simples titulo de residencia, gozassemos em paz, de todas as vantagens

sociaes, e, com o pretexto de estrangeiros, para cousa alguma fossemos

chamados, quereriamos sujeitar-nos aos onus de cidadão brasileiro?

O portuguez, pelos laços de sangue e de familia, nunca sera reputado es

trangeiro no Brasil. Com a lei pois da nacionalisaçêimos pretextos desap

parecerãme todos nós seremos brasileiros. com iguaes direitos e regalias, e

cencorreremos para o engrandecimento illustre deste abençoado paiz.

Em segundo lugar deve o proprio governo, encarregar aos ministros,

donde quer promover a colonisaçãmde lhe mandar homens competentes, e

aptos para o elTeito,e depois de os fazer vir ao Brasil,e lhes mostrar os ter

renos,e as vantageus,que poderáõ tlirar os emigradosfazel-os voltar mediante

as instrucções, e conveniencias. que os tornem interessados, á convidar

familias moralisadas, e homens morigerados, proprios ao trabalho,á serem

transportados para o Brasil.

Em lugar de se mandarem os navios de guerra,para apodrecerem nos

lameirõos do Rio da Pratamande-se-os para os lugares d'onde se promova

o engajamento, alim de conduzir as familias estrangeiras, que quizercm

vir para o nosso paiz; c tleêtc modo, além da cconomia,e bom transporte,
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a nossa esperançosa marinha, muito lucrará com as viagens de longo

curso . Em vez de se estar gastando inutilmente os dinheiros da nação,com

agentes tractantes, em algumas cidades da Allemanha, para nos manda

rem,por preços fabulosos, os proletarios, que envergonhão aos homens de

bem que entre nós residem, com vantagem para o Brasil, se dê a subven

ção promettida ao emigrado ; proteja-se, que não faltará quem queira vir

adoptar a nossa terra por patria. Use-se de boa fé,e se pratique a verdade,

que teremos colonisação proveitosa.

O descredito em que temos cahido na Europa, tem feito, que alguns go

vernos da Allemanha, principalmente o de Hanover, publiquem decretos

cnergicos,contra qualquer emigração para o Brasil, ameaçando os agentes,

com immediata prisão, e rigorosos castigos. A falta de segurança indivi

dual, e o abandono em que se deixa o emigrado, tem feito,que a imprensa

Européa, publique continuamente invectivas contra nós.

Sem a lei de nacionalisação, nunca o commercio a retalho será pura

mente brasileiro, eentão qualquer que seja a especie de colonisação será

uma utopia; porque sendo o commercio a mais vantajosa das industrias,

o eslrangeiro,que para o Brasil vier, ha de preferil-o, a qualquer outro em

prego, mórmente ao penoso traballio dos campos. Esta verdade é tão pal

pitante, que ninguem ignora, que o estrangeiro, que vem para o Brasil,

embora camponez, recusa ir para a lavoura, e na maior parte agglome

rão-se nas capitaes; no tim de poucos dias estão todos arrumados nas

casas de commercio, nas tabernas, nos açougues, em carroças, ou vagão

pelas ruas a vender toalhas, pbosphoros, a tocar pandeiro e harpa, realc

jos, e a atormentar os viandantes com bilhetes de rifas e loterias, perús.

peixe, carvão, hortalice, que vão comprar aos mercados, para revenderem

ao povo, como se estes objectos, possão servir de empregos a homens

possantes, dados em suas terras, aos utilissimos misteres da agricultura.

Depois da cessação do trafico immoral de africanos, os especuladores es

trangeiros, voltando-se para outra importação de engajados, inundão-nos

com gente apta para a prostituição, onde acabão em miseria, os dias riso

nhos de uma mocidade mal aproveitada. O Correio Mercantil do Rio de

Janeiro, de terça feira 5 de Julho deste anno de 1859, revela,que da esta

tistica da policia se observa, que na freguezia do Sacramento da corte, o

numero das meretrizes sobe ao de mil, das quaes novecentos são estran

geiras.e apenas cem,são das dilferentes classes, das nascidas no Brasil.

Os homens, que vem como colonos, depois de pagarem a passagem,

gozão da mais ampla liberdade no paiz: garantidos pelas leis, não são

inquietados, e como não tem quem lhes tome contas, tornão-se turbulen

tosse desordeiros. Alguns, com tahernas geralmente insignificantes, vão

revendendo a cachaça, 0 tabaco, a lenha, a farinha,muitas vezes a troco de

furtos, que fazem os escravos,e criados a seus senhores eamos. Sabe-se,

que esses estabelecimentos manhosos, são os reservatorios dos roubos,que

se fazem a horas avançadas da noite; e' no entanto nema policia, e nem

p: demais autoridades, inclagão a origem da fortuna, que seus possuidores

'zem.
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À emigração de proletarios e vagabundcs. continua. e os poderias da na

ção não attende para ella. sem fazer reparo, que vadias, e ratoneiros

temos já de sobra, e não é necessario colonisaçíio para adquiril-os.

E o peior é, que toda essa genteqiie nos apparecir, detestandoa enxada

e 0 machadmdetesta o trabalho,_e muitissimo concorre para a pennriu dos

generos alimentícios, que- escacèão a olhos vistos. porque, diminuindo os

productores, cresce a multidão ‹le consumidores. sem que aproveite ao

consumidor os favores dados aos generos importadosporque só quem frne

as vantagens, são os importadores,cotno a experiencia o demonstrou.

A falta de vigilância, da parte dos que govvrnão, em relação á gente es

tranha,que vêm para o Brasil, tem dado lugar, a que muitos,qne tem of

ficios, os abandonem,para viverem de tabernas, ou de outras occupações,

de que não tem elles, o menor conhecimento.

Cumpre, que se olhe seriamente para o futuro do Brasil, e se abandone

esse jogo de transacções iminoraesni que se tem impropriamente dado o

nome de politica: e attenda o governo para as iiecessidades do povo, e em

quanto se não empregâo os meios razoaveise proticuoszpzirzi termos colo

nisação proveitosa_I lembrcmo-iios que temos entre nós,nina classe de va

dios, sem nacionalidade, dudosa todos os goneros de vicios, esobre quem

ainda se não prestou seriamente a menor attenção, que são os africanos li

vres. e os libertos, nascidos destes, que umontoados nas grandes cidades

e povoados, a titulo de quitandeiros (t), não só são improductivos. e vi

ciosos, corno acoutadores dos escravos, que para elles levão, o quc podem

roubar nas casas de seus senhoresmão só para notrireiii seus vícios, como

repartirem com elles; e não seria melhor, que esses individuos sem na

cionalidade, exóticos, fossem ilerramados pelos carnpos á se empregarem

na agricultura! Se todos esses va Fios e ociosos, e ¡nesmo os das outras

classes, que vivem pesando a sociedade, sem meios de ganhar para sus

tento da vida, e nem emprego honesto, se occupassein no amanho das ter

ras, certamente elles não só vivirião na abundancia. como o paiz teria

generos, com que fazer face aos valores da importação estrangeira.

0 governo do Brasil, até iuzora, só se tem limitado a gastar com mãos

lnrgamc improficuainentc os dinheiros publicos, não só com o phzmtnsniu

da colonisêição, como com oiitras cousas de iienhunia inilidaile, como,por

exemplo,a viagem scíentí/ica, ttpparatosairicnte decrctadznque. o resultado

provaveLque liude apresentar, é etivergoiihzir-nos com o estrangeiro. Não

 

(t) A assmnliléa provincial das Alagoas, tornando em considi-racão a vida immoral

dos africanos livros, fez passar um itltinm ilisctissão. no orçamento znitiiiciiinl, as pro

Iiibiçiívs dos africanos livres nvgociari-iit por .si ou inter po~ m peswt. cont izcticros ali

mcnlicios : nos escravos de terem rasa public. tiherzâi, a ¡irvti-xlo de qunltpter traba

llio; a qualquer imlitiiiitii vrnilcr iihras- ou ioiàis do oiirrnqttc não .si-ju de lci,c a ficar

livre a concurrciiciu para vi-ndcize nlatar gado nesta cidade c .situ rnnnicipio.

De lia muito quo svmclliaiiu-s niediifâts i-rãio rrcla-'nadas por uma população vicli

ma dos ntouopolistas. traficantes, t- di-«óu snciit di: escravos radios, que crâu o faco

tic quanta iiniiioruliiladc imia ticstu cidade.
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era mais proveitoso mandar-se colonos. para o cultivo das terras. que uma

commissão a apanhar borboletas, e ossos de animaes esbrrigailos pelos

urubus ! Se a cornmissão scientifica, fosse explorar as ruinas de me

taes preciosose diamantes. para nos dar um verdadeiro cozihoeirnento das

rique/,as dellas; demarcar topographicainente o contate-rito brasileiro,

para facilitar aos geographos, o conhecimento da nossa terra, mui provei

t‹›so seria; porém gastar-se tanto dinheiro, com a classititrz-tção das plantas.

já por demais estudadas, não só pelos riatiiralistas estrangeiros. como por

alguns dos nossos sabios; apanhar borboletas,e ossos, salao Deos de quem,

é o maior dos desperdícios l!! A phytographia no Brasihé de urna difficul

dade a toda a prova, porque na maior parte não são conhecidas,em todas

as provineias, pelos mesmos nomes; c assim. deixando duvidas, seria um

grande serviço feito á sviencia. se alguem se propuzesse a indicar a syno

nimia das plantas do Brasil, e sua upplicação em relação usual a medicina,

e ás artes.

A repartição das terras.é uma instituição superllua. e de mero luxo; eo

unico prestimo.que lhe descobrimos,é de servir de viveiro de reserva,para

onde são atirados, os que estão a' espera de bons empregos. Não ha di

nheiro mais superflumque o que se gasta com um corpo diplomatico, der

ramado por todo o mondo, e até mesmo por onde não ha esperanças,

que vá algum brasileiro, e nem de haver com o Brasihrelações politicas,e

commcrciaes. sómente para se ter a vangloria de se saber. de quando em

quando. que o rei de tal. ou tal estado, goza de perfeita saude, e vive

como quer: a rainha fulana, pario um ou dous filhos, com mais ou menos

facilidade; casou-se o principe tal, com a ¡iriuceza de tal, ou houve uma,

ou muitas mortes nas pessoas reaes estrangeiras, como se estas noticias,

importassem ao povo brasileiro, para as pagar com tão subida somma!

Se entrarmos na secretaria dos estrangeiros, veremos, qua aquelles pa

peis sujos. e de nenhuma significação, teor-rios custado rnilharcs de con

tos de réis ! Nos lugares competentes desta nossa obra, exemplificarcmos

com documentos, os ilesperdicios do poJer. nas dilferentes posições offi

ciaes, e por isso nada temos ; porque as varias azlministraçõesmão se tem

importado com o porvir da nação. Cada um do que cuida, é de si. Entrão

pobres, salvas as honrosas excepções. para o poder.e sahem ricos,c nisto

é que está a vantagem das trausacçóespa das decepções por que passarão.

Em que paiz do mundo. se observa a immoralidade, que se dá entre

nós. com notavel reparo dos homens sensatos!

Um ministro rlajustiça. aperias sóbe ao poder, organisa os tribunaes.

nomeando os magistrados a seu geito, c logo que abandona o governmvai

advogar, porque esta convencido que, nenhum papel por elle escripto,no

carricter em que se acha, jamais ileixara do ter favoravel deferimento, e

desfarte seguro, não só póde impor a' parte a somma exorbitante, que

lhe hade dar. como obrigar ao magistrado do saltar muitas vezes pela jus

tiça, para favorecer' ao mandato daquelle, que o colloeou na posição

que tem.

Qrilzzzi-:r iu Iiviiluo, com dous d-s-Jos de habili-lade, se torna entre nós
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nm financeiro. um tliplrxnata, um granie politico. uma necessidade em

fim , e quando se lho entrega qualquer ramo de administração, ou se in

cumbe de algum negocio sério, ou nada faz. ou compromette o Brasil (f).

lim verdade não conhecemos ramo algum de publica administração,

que uielhor tenha desmascarado os nossos homens de estado, que a scien

rin financeira. Porque se se estudou um ou outro livro. e se recitou um

brilhante discurso na camara temporario, fructo de muitas noites, é-se

prorlauiarlo nas praças. nos salões por insigue financeiro ; e logo que

essas thcorias são postas em execução. todas fallião.e o grande homem de

gabinete, nos mesmos lugares onde foi proclamado. é apedrejado, como

incapaz,c inepto. Tudo nossmcaminha assim, por não haver discernimento

na escolha dos homens. Trata-se de objectos secundarios, sem se'attendcr

para as necessidades do povo; e bem se ve, que não havendo generos com

que se permuta. os metaes, quantos houverem, hão de sahir para os

¡iaizes importadores.

Não ha nação alguma, por mais insignificante que seja. que não tenha

rendimentos internos. que a abrigue das evontuaiidades. O Brasil, ao con

trario, não os tem ; e se tiver guerra com alguma potencia maritiina, que

___________-_-_____

(i) O lellor (l) estará lembrado do que di~semos na nota da pagina 377 do 1.° tom.

desta nossa obra : cumpre exempiilicarmos. l-`oi o Correio Mercantíi dos annos

passadosnquetu dru a maior importancia ao actual tniuistro da fazenda,a suppor-se,qiie

elle srria uma necessidade, para o |›_aiz, se a coroa o chamasse para o seu lado, e é 0

Correio Mercuntii de 1859, que escreve sobre o mesmo homem o seguinte :

nto, 16 m: muto m: 1859.

O Sr. ministro da fazenda passou hontom na camara temporaria por novas prova

ções. Na vespcra o Sr. Pauta Santos havia demonstrado com o seu esclarecido senso

pratico os tristes resultados que ha de tirar o paiz da celebre reforma l›ancaria,quc se

projecta ertgir em ici do estado. contra todos os interesses nacionaes. iiontctn o Sr.

Tito Fran :o de Almeida não se comentou com tnostrar á toda a luz a iuexeqttibilidade

deste projecto. S. Ex. foi mais tyrannico do que o Sr. Paula Santos: dcscarnou o dis

curso do Sr. niinlstro do fazenda, tirou-lhe os pedaços emprestados de itoberto Peel,

cortou-lho as declamações, e, examinando o que restava desse castello de palavras,

provou que o Sr. ruiuistro commettera erros graves no inanejo dos principios elemen

tares da scirncia ccououtira.

O fliustre deputado pelo Para principiou por notar que o Sr. ministro da fazenda,

tendo reproduzido no seu relatorio as palavras do Sr. Roberto Pcehna sessão de 6 de

Maio de 18h11, esquecessc uma das suas cottclusõcs, que vem a ser u quanto é facil por

uma legislação iutprutierttu causar terrores paniuos. ou tuna confusão deploravel nas

transacções tuonctarias do paiz, reconhece-se quanto importa poupar os interesses

privados. o que, alem de justo. e' ttecessarimpara que a causa das reformas, e progres

sivas tuelitoramcittosmão tenha que solfrer. não scndo conciliados com o respeito de

vido á segurança, c felicidade individuaes. »

Aiostroit que, emquanto itobcrto Prel proccdia a inquiritos, e provocava manifesta

(t) Para que os homens sensalos conheção o como somos ridicularisados, e confundidos,

coitsia-ttoszque Rir. Sisson, autor da galeria dos ilomeus iliustres do Brasil, admttio a qual

quer quelhc tome com excut lares do seu retrato. o collocar, ecom pomposa biographta,entre as personagens illustres diesto desafortttnadti peil, Irligno de melhor sorte. Estacspccu

iaçziv não é outra cousa tnztis, quc o elogio funcbrc de muita gente assaz conhecida.



lho mando bloquear os portos a lite privar, que entrem generos de impor

tação para as alfandegas do imperio, ccrtissitnamente não terá rendirtrett

tos, corn que fazer face ás suas tlospezas, a não querer apoderar-sc das

propriedades dos particulares; porque, sendo todas as nossas cotrsas itu

previdenles, não se tem querido crear rendas certas para o Estado. por

que só se olha para a indirecta. que e precaria, e fallivel. Para que o Es

tado possa ter rendas certas, convinlta que se favoreccssem as artes, as fa

bricas. a industria no paiz, proltibitrdo as mantrfacturas estrangeiras, ou

as difficultando de tal modo, que não fiztrsse conta ao fabricante tunn

dal-as para o Brasil. Assim, não tendo ellas livre entrada nas nossas al

fandegas, por serem preferidas as fabricadas entre nós, os artistas estran

geiros, pela idea de preferencim-e com a livre entrada das materias primas,

as viria fabricar no Brasil. O contrario nos acontece, porque tudo o que é

estrangeirt›,por peior que seja, tem preferencia ao ttosso,e.nbora superior.

Annualmente reunem-se as camaras legislativas» o tempo éconstrrnido

em discussões ociosas e hanaes, sem que aproveite ao paiz, e omuito

que apparece são pensões, as mais das vozes,a viuvas que não precisão ;

loterias, (revoltaute immoralidade) para concerto de igrejas, arranjos par

 

ções da opinião publica, e de todos os interessados, o Sr. ministro da fazenda nega ra

esclarecimentos, e strlfocava a manifestação do banco do Brasil. do prirnciro estabele

cimento de credito l. . .. Emquanto oprirnciro declarava uma situação próspera. e

adequada para reformas. o segundo a pinta com as cores mais nctzras l-lmqttatrtrr

o ministro Ingles pedia que se regularisasse o banco, cuja carta tinha Iindado a du

ração, e se pedia por isso a sua renovação. o ministro Brasileiro. sem respeito às car

tas dos bancos, rasga-as l

Considerando o meio circulante actual, provou que elle só podia strpcrabtrtrdar. ou

porque as transacções comrnevciaes diminuisserrt, ou porque o meio circulante au

gtneutasse a sua quaiidttdc. Mas, demonstrando com dados positivos, não só que as

trair-acções attsztnetttftrãmcortto que o meio circulante rlitnlntrio, ttão lta superalrutttlatr

cia, nem conscguirrternctttt: depreciação. Em sezttitla propóz a scguitrte qut-stã r: Corn

parado o ouro co n o papcl-rrroeda, lta uma tlilft-rettça entre ambos d.: l0'*/,, z mas foi

o papel-rnof-da que tlltttirtttio l0",'s do sea valor, ou foi o ouro que elevou o seu a l0t'/,,'f

Formulada a duvida, 0 Sr. liranc › dc Almeida resolveu-tr pela ala do ouro, fundando

se no que se deu cru lnglatet-rtncm 1819. quando o banco sttspctrdett o pagamento

em metaes, e na autoridade de Stwart Mill c M. Tooltr.

Para sanar o mal da dífYr-.renca do papcl-moetla, e do ouro, só attgmcnto da produc

ção, e exportação. só a confirtttça nas forças, c recursos do pala. Siga-se 0 exemplo

dos listados-Uttidos.cujo povo não csruorece com os tntrles qttc passageiraurcntc sollt-e;

um dia de catastropliegé seguido de otuvos de traballio, e de riqueza. Assim.o ttuntt-,ro

de seus bancos. qnt: era de 1,398 em 1856. LMG em 1857, 1,lrfl2 em 1858, am 1859

srtltio a l,!t76 l O capital realizado, que em l856 foi de 313.000.000 de dollars, em

i857 subio a 370.000.000, em 1855 a 39lt,000,000, e cru 1859 a lt01,000,000.

Mas, quando se edmiltissc que o meio circulante esta dcprcciado pela sua srtpt-ra

lrundancia z qttc são rt-a-:s os ruales que cattsão aos opcrarios, ftrtrztttiotrarior, com ntt-rclo,

lavoura, ludrtstria, e ao governo, porque o Sr. rniuistro da fazenda nio cuntprc a Ici

dc H de Setembro de 1356, que o atttorisa a todas as operações de credito para cle

var-llre o valor? Porqoc, longe de cumprir corn este dever. qncr pelo contrario prr

pettrar esta silrtacütr deploravel, adiando por tres annos o reutedio que llre parece tão

cottwnlctrtc ?

u Sr. lfrauco de ztlmcidtt, tlrpois tic considerar o banco do Brasil mais que uma
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ticularcs; e para as quacs o escravo. o filho, a mulher, roubão e seu

senhor, a seu pai, e maridmpara, com a fortuna incerta, melhorar de cir

cumstancias; licenças trestudantes radios, para continuarem nas academias;

aos viajantes magistrados,para poderem ir á Europa.com os seus ordenados

por inteiro, subvencionaro theatro italiano, com grandes quantias, para

regalo dos poderosos da terra, o desgraça dos pais de familias, que conden

cendem em sua propria ruina. Dispensa as corporações de mãos mortas, da

lei de amortisação, para poderem ficar de posse do céo e da terra. Sobre

carregar o povo_com tributos novos, para terem os ministros mais dinhei

ros á esbanjarem, e por fim acabão o anno da sessão legislativa, com a

lei do orçamento, que não é outra cousa, que o manto esfarrapado. com

que le cobrem os ministros,que com mãos largas, acbão nos creditos sup

plementares, remendos para os rasgões da lei do orçamento. E no entanto

quasi seiscentos contos gasta o paiz, nos quatro mezes legislativos. para

ser ainda mais sobrecarregado de impostos, e ver as rendas publicas esban

jadas por aquelles.que vivem do suor do povo,eá custa dos cofres publicos.

Voltando á colonisação estrangeira,diremos que, nada ella tem aprovei

tado, como era de esperar; convém que se obste, que a escoria`da popu

 

Imtitnição particular, puramente commercial, prova que é pela extensão da sua cir

culação. pelo privilegia de suas notas st-rem recebidas nas estações publicas, e pelo

resgate do papel-moeda. de que está encarregado, mais, ou tnettos um estabelecimento

de credito naclouaLqtte crcon interesses fundado em lei, e cm tmt contracto. e que por

tanto não deve ser sacrificado a esse mytlto que apràtz ao Sr. tnittistro da fazenda

cltatnar íntereue publico. S. Ex. fere o plano da lei dc 5 de Julho de 1853, quer reti

rando o papel-moeda das caixas do banco, quct suspendendo o resgate do papel do

governo t

Quanto á impraticabilidade da medida, t-lla é de facil demonstração. Como se adqui

rirá o ouro para o fundo disponivel dos han-'os 'I Sem tniuas, com excesso de importa

ção, só por compra, ou emprestimo nos mercados monctarios. Mas taes recursos serão

¡ctualtnontr mais que nunca dt-sastrosos. por causa das commocões curopéas. além de

inttleis, porque oottro importado seria dado cm troco das notas, e logo exportado para

saldar a balança do Commercio t

'focando de passagem na cvrebrina interpretafjão, o illustre deputado fez sobresahlr

o absurdo dc interpretar-se uma lt-Lpara comtudo executar-sc sómente depois de tres

annos l

Não podendo o Sr- Franco de Almeida continuanpor estar muito fatigatlo, conclttlo

do modo seguinte: ‹‹ Se não considcrnssv o ministerio já como um cadavet , que ainda

nio desappareceu da scentnpor lhe faltartm os ultimos ofiicios da caridade christã,

repeteria as seguintes palatras da lord Georg Bettttnck: u E' tempo de apcar da admi

nistração semelhante ministerio, em castigo de sua dcslealdatle politica, de sua traição

para com os seus committentes, c pela dcsltottra que pretende lançar sobreo parlatnett

to, e o pair.. n

0 discurso do illustrc opposlcionista, apelar dc proferido nas ttltimas horatt da sessão,

premlctt a attcnção do publico, que não se attsctttott das tribttnas, e galerias. ltentro

da camara todos os seus collegas o fclicitltrño, e os Srs. tnittistros, que tinltão de abai

xar a cabeça a cada inztotttc, corridos polos olhares malignos dos ¡troprios tnittistt-riztcs,

Íorño-se esguciratttlo, e tlcsapparccêrãmpara não ouvir por tnais tempo a relotação dos

seus erros.

Aos (littcursos da epposiçio qucr saltar o publico como responde o Fr. ministro da

fazenda? ¡Vandantttt pedir o cnct-tramcttto da discussíto- li' protavcl que liojt: flpparcçi
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lação europémvenha para o Brasil, afim de o não empestar mais, do quo

tem feito com os seus vicios, e crimes. Promova-se a vinda de homens

tnorigerados, e não seleratos, marcados tit.-la polici.i estrangeira, como já

:aconteceu vir, entre essa escoria européa. um, cujo emprego na Prussia,

era o de carrasco, que então a nossa terra lucrará.

Emquanto se não promove a vantajosa emigração para o Brasil, com

descripção e tino, volva o governo brasileiro os olhos, para o interior das

nossas extensas matas e florestas,e empreheuda com sabedoria,e interesse

a catechese, e aldeamento dos nossos indígenas (1), que abundão em nu

 

srmelhantr requerimento, se a opposição não protestar, impedindo de algum modo

tão tergotilioso escandalo.

Encerra-sr, porém. o debate : mostre o Sr. ministro da fazenda que a sua t-loqtiencia

não dá para mais de um discurso palarroso na mais grave questão do seu ministerio.

e na tlt-ft-z.: da sua mais estupenda concepção. O que ficará patente é que a oppo

siçãti tlt-siiioralisott a reforma bancaria, e mostrou mais conhecimento do mtado, e re

curso do paiz,do que os liotnetis que se :chão no governo desde o dia 12 de Llczeinbro.

(t) No toin. 'l.', pag. 3' da Revista do Instituto llístoríco (ieographíco Brasí

leíro. o illnsirado Corrego Januario da Cunha Barbosa, demonstrando qual o melhor

systeuta de colouisar os littliowae exprime assim:

O ponto. de que lioje nos occnpamos, e de certo interessante a prosperidade do lira

sil, e as¬iin tatubem :i tle oiitros t-statlos, em cujas matas vagão militares de ttaçõbs

lndigt-iias, privadas dos cominodos da civilisacão. O esuriptor, que apresentasse um

plano Iieiii coitcertéitlo, para trazer ao nreinio da iiossa sociedade tantos homriis perdi

dos para ella. tnerrceria nina cstattta, ainda cout inaii justica do que esses afortttnado!

que tlc-'ctwbrirãti tão vastos pairs. Eu irão pretendo a gloria de tocar a tnéta ein tão

difiicil citrrt-ira ; e, posto que a pliilantropia, e patriotismo me levem a uteditsr cir

cuinspt-ctattiente sobre tão nobre assitznpto, cottfesso todavia que a sua diñiculdade

soln-epiija as minhas forças, quebra-mc o aiiirno. c só por encetar uma discussão, que

nos possa dar ltonra, dando ticcasião ao dest-tivolvimento de novas, e mais luminosas

ideas dos nossos sabios cousocios, exporei os ateus sentimentos, e o resultado de meu:

estudos sobre esta tnateria.

son tit- opiiiião que a catecliesc é o meio o mais eflicaz, e talvez unico, de trazer os

lndios da barbaridade de suas brenhas aos coinmodos da sociabilidade.

Apoia-sr esta minha opinião em initiios factos da Ilistoriu do Brasil; e posto que

ne`°e¬ flzurein partirulai-ineiite os .l-«uitztg quererel que delles se colha o melhor de

silas niissões, regeitaitdo-se a itifluentzizi politica, que se arrogavão, e que foi causa de

iiiuitos transtornos no systema da civilisação dos Indígenas, e até mesmo de sua final

expuL-ão.

Para prova de que a catechese e um tnelo øflicaz da civilisação dos nossos barbaros,

cltarei argumentos- pliilologii-os. eittraliitliis de iiiuitas obras impressas, e manuscriptas,

sobre as niissõies no tiras-il. Lcmbrarri em priini-,iro logar o que escrevèra o grande

Padri- Antonio Vieira, no anno de 1660, -obre as inissões do (Ieará. ltlaraiihãti, Pará,

e Itio das .-\inazoiias, danilo contas a t-l-rei de sem trabalhos apostolicos. Não pode ser

tlesprezailo o testeinunlio deste sabio varão, que tanto se desvelara sempre em susten

tara cart-ta da civilisacãti e liberdade dos Iii-ligeiras; elle falta a cl-rei com o coração

sobre os labios, e inflaunn -do zlaqtiolle zt-lo qu» o arraucára das delicias de uma corte,

em que tanto tigurava pelo seu izraiitL- saber. pira as a-ipt-rvsas de lncultas brenhas,

onde foi victiaia de iiitinítas privações, e de ainargos tlesgostos. Transcreverel suas

palm-nn em abono da uiiiilia opinião. - it 0 fructii tzorresponde abundantemente ao

traballio; porque é grande o numero tl`âilin is de iiiuocentes, e adultos. que tfentre as

mãos dos inissionarios, por tneiu do baptismo, estão quotidiauaznente voando ao Céo,

sendo muito maior a quantidade dos que, recebidos os outros áacramentos, nos delxão
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mero prodigioso, nas margens dos rios, e pelas matas,e verá, que nesta

tarefa catholica, e civilisadora, (não como se tem feito até agora), collrerá,

 

tambem certas esperanças de que se salvão. Porque se bem ha otttras nações de melhor

entendimento para perceber. os mysterios da fé, e passar da necessidade dos preceitos

á perfeição dos conselhos da leide Citristo; irão ira porém nação alguma tro rnutxlo,

qtte ainda naturalmente esteja mais disposta para a salvação, e mais livre de todos os

impedimentos della, ou seja dos que traz comsigo a natureza, ou dos que accrescettta

a malicla. ¡Lstes são os Íructos ordiuarios que se colhem, e vão corttinttatido rtestas

missões, em que ba casos de circurnstancias mui notaveis,cuia rrarração c historia se

oflerccerá a Vossa liiagestade, quando Deos, e Vossa iiiagestadc for servido da que lc

nbamos mins para a seara, e para a penna. n

Virião a nosso proposito muitas noticias, communicadas da Bahia, de Pernambuco,

do Espirito Santo, do lilo de Janeiro. e de S. Vicente. pelos rcspeiraveis rnissiorrarios

Jesuítas Manoel da Nobrega, Alfonso iiraz, Francisco Pires, Leonardo Nunes. Pero

Correa, a que se tem na collecção rnarrtrscripta das cartas sobre a missão do Brasil, que

foi da casa de S. ltoque em Lisboa, e hoje é da Bibliotiteca Publica do itio de Janeiro:

mas eu temo enfadar-vos com esses extracfos, c posso bem assegurar-vos que elles

concordão na doutrina de que os indios do iirasil mais se douresticão pela catcclrese do

que pelas armas. Cotntudo, para melhor desenvolvimento desta verdade, cumpre letri

branque quasi todas as nações indias, encontradas nas terras comprclrenditlas entre o

Amazonas. e o Prata, se devem cortsirierar como compostas de homens apenas aairidos

das mãos da natureza; acostumados a sustentar-se dos fructos que encontrão em atras

divagações, da caça, e da pesca, onde mais abundantes se lhcs offerecetn, sem ‹lotni

cilio certo, sem patria, sem leis, sem vestígios de qualquer civiiisação. A passagem

repentina, portanto, de uma tal gente para o estado social, que strppõent muitos atritos

de observações, e de experiencia, deve ser quasi impossivel, e até mesmo fatal. porque

as relações. em que estão os povos clvilisados. asscntão sobre bases que totalmente

faltão aos nossos Indigcnas; seus raciocinio: são tão ctrltos como suas necessidades;

seus ltairltos de vida errante, e selragenr tem formado ttelles como uma nova rratureza,

diiiicil de vencer-sc. Que cumpre pois fazer em tal caso? Aproveitar, do modo possivel,

e com toda a prudencia, esses filhos das brenhas, proporcionando-ines um traballio

compativel com os seus itabllos de vida, e empregando ao tnesmo tempo o rnaior des

velo na educação de seus Iillios, nos quaes se deve firmar a tnaior esperança da tlesejada

civllisação.

Para uma tal cmprcza a razão, conduzida por milhares de exemplos, que a ltistorla

nos oflcrece, póde tlcscobrir, c combinar meios que homem a itumatridatie, e refutenr

as idéas de alguns cscriptores, aliás respeitavcis, que, descsperaudo da civilização dos

indígenas, aconsellrão a sua total destruição. Não podemos ler sem rnag-ra o que têui

eacripto, e até mesmo praticado multas pessoas, que assim tem declarado guerra de

extermínio aos pobres indígenas ; c ainda que a violencia oa tenha feito retroct-.det` as

brenltas, esertõrs, muito diminuidos em suas trlbrrs, comtudo ainda rcstão indigeuas

bastantes para se lembraram de que são seus dcciarados inimigos os que lhes roubúrão

o paiz, e a liberdade, c quc,abtts.'rndo da sua simpleza, litcs pagarão os serviços, c a

Itospedageni com rnaios tractamcntos, perfidias, c morte. Nas suas festas, cru certas

estações do anno, cllcs sabem recordar' em carrticos os motivos de sua aversão aos inva

sores de seu paiz. Faltos de cscriptura, mas Irão privados de memoria, valem-sc desta

tradição oral, para passarem a seus lilltos, e a seus netos sentimentos de vingaaçcuqne

nunca perdem ; e se a nossa força oiierecc suliicierrte barreira, nos lugares povoados,

á sua lirutai iuutrdarçzio. ainda as›im ella não póde valer ãs fazendas dissctninadas, que

por muitas vezes tem sido pasto de sua furiosa vingança.

E¡.‹,pois,um nrotivo assaz poderoso, para .se cuidar aiincadamente cm se destruir o

principal obstacttlo á civilisação dos iutiios z cite cottsiste nas ins-tas desconliattças que

os nossos arnbiciosos prcdvccssorcs plantárño nos corações de taes ltomeus, podendo

cltzcr-se quc cllcs tem sido mais religiosos cm cumprir as suas prontcssas, c atliangas,



sem muita difficuldade para a agricultura, e outros empregos, homens

idoneos para todos os servlços.

 

do que nós que os tcmos quasi sempre considerado ou como feras. ou como homen;

só criados par a nos servirem de bestas de carga. Nem vos seja pesado que eu ainda

tos lembre a este respeito o qtte diz o grande Padre Antonio Vieira, e que servirá

altura de confirmar a minha opinião sobre a urgente necessidade de se dissipar a

funesta desconfiança, em que vivem os indígenas para comnosco. operação esta que

llem se pode coliseguir pela catechesc - u Em dia tb Natal (relata o grande Vieira na

carta ha pouco mencionada) do mesmo anno de 1658 dcspachou o Padre dous lndloa

principaes, com uma carta patente sua, a todas as nações dos Nheengaibas, na qual

lhes segurava, que por beneficio da nova lei de Vossa Alagestatle, qtlc elle fora proctt

rat' ao lleiuo, se linhão já acabado para sempre os captifciros injustos, e todos os ou

tros aggravos que, llles fazião os Portuguezes; e que em confiança desta sua palavra

e promessa, ficava esperando por elles, ou por recado seu, para ir as suas terras; e que

em tudo o ntais dessem credito ao que em seu nome lhes dirião os portadores daquelle

papel. Partirão os embaixadores, que tambem crão de nação Nllcengaibas, e partirão

como quem ia ao sacrifício (tanto era o llorrnr qtte tiuhão concebido da fereza daquel

las nações, até`os de sell proprio sangue). e assim se despedirão, dizendo. que se até o

fim da lua seguinte não tornassem, os tivessemos por mortos, ou captivos. Gresceu, e

lnillgtlott a lua aprazada, e entrou outra de novo, e já antes deste termo, tinhão pro

fetisado o maio successo todos os homens antigos, e experimentados desta conquista,

que nunca promclterão bom efleito a esta enlhaisada ; luas provou Deos que valem

pottco os discursos llumanos,onde a obra e de sua providencia, Em dia de Cfnzmquando

já não se esperavão, entrarão pelo collegio da companllia os dous embaixadores vivos,

e mui contentes, trazendo conlsigo sete principaes Nhcellgaibas. acompanhados de

muitos outros Indios das mesmas nações. Forão recebidos com as demonstrações de

alegria, e applauso. que se devia a tacs bospedes, os quaes, depois de um ctmprido

arrazoatlo, em que desculpavão a continuação da guerra passadanlançando toda a culpa,

como era verdade, á pouca fé. c razio que lhe tillhão guardado os Portuguezes, con

cluirão, dizendo assim : mas depois que vimos em nossas terras o papel do Padre gran

de. de que já nos tinha chegado fama, que por amor de nós, e da outra gente da nossa

pclle, se tinha arriscado as ondas do mar alto, e alcançado de el-rei para todos nós aa

cousas boas ; posto que não entendemos o que dizia o dito papel, mas que pela relação

destes nossos parentes, logo no mesmo ponto lhe demos tão inteiro credito, que esque

cidos totalmente de todos os aggravos dos Porluguezes, nos vimos aqui melter entre

suas mãos, c nas bocas das suas peças de artilllrria, sabendo de certo que debaixo

da mão do: Padres, de quem já de hoje adiante nos chamamos filhos, não haverá

quem nos faça mal. Com estas razões tão pouco bztrbaras desmentir-ão os Nheengaibas

a opinião, que se tinlla de sua fereza. e barbarla, e se estava vendo nas palavras, nol

gestos, nas acções. e affectos. com que Íallavão, o coração, e a verdade do que dizião.

Queria o Padre logo partir com elles a suas terras ; mas responderão com cortezia não

esperada que elles até aquclle tempo vivião como animaes do mato debaixo das arvo

res. que lhes desselnos licençmpara que logo fossem descer uma aldea para a beira do

rio, e que depois que tivessem edificado casa, e igreja, em que receber ao Padre, então

o virião buscar muitos mais em numero, para que fosse acompanhado como convinha,

signalando nomeadamente que seria para o SJoãoJlolne conhecido entre estes tleutlos.

pelo qual distinguem o inverno da primavera. Assim o prometterão. ainda mal cridos,

os Nheengaibas, e assim o cnmprirãtt pontualmente; porque chegarão ás aldeas do

l=al'á.cinco dias antes da festa de S. .loão,com dezasete canoas, que com trere da nação

dos Combocas, que tambem são da mesma ilha, fazião ntllnero de trinta ; e nellas ou

tros tamos principaes, acompanhados de tanta, e boa gente, que a fortaleza, e cidade

se po: secretamente em armas. - »

Oulittintlo, por brevidade, outras muitas reflexões interessantes do mesmo zeloso

missionario, julgo dever citar ainda um facto acontecido com elle, e que bcln clara
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E' facto sal›ido,quo no interior do Brasil, os potentados servem-se dos

Indios, para o cultivo das suas terras, e com tamanho rigor, que os mt

 

mente prova que emquauto não formos de boa ft! para com os Ittdios. e emquanto não

cnmprirmos-rellglosamente as prontessas de nossas allianças. e os preceitos de tantas

leis em beneficio dos lttdios, não dissiparentos a fatal desconfiança em que. vivem, c

que os faz estar sempte apparelhatlos para se vingarem de. tantas perlidias nossas.

O facto, que vou transcrever, falla betn claramente em abono do que digo, e é tatnbetn

extraltldo da mencionada carta d! grande Padre Antonio Vieira. - u Depois da tnissa,

assim revestido nos ornamentos sacerdotaes, fez o Padre uma pratica a todos. etn que

lhes declarou pelos interpretes a dignidade do lugar em qtte estarão, e a obrigação que

tinltão de responder com limpo coração, e sem engano,a tudo o que lhes fosse pergun

tado, e de o guardar invlolareltnettte depois de prontettido. E logo fez perguntar a

cada um dos principaes, se quertão receber a fé do wrdatleiro Deos, n. ser vassallos de

el-rei de Portugal, assim como o são os Portuguezes, e os outros Indie: das nações

christãs, e avassalladas, cujos princtraes estatão presentes: declarando-lines junta

mente, que a obrigação de vassallog em Itau-rent de obedecer em tudo as ordens de

Sua ll' agestade, e ser sujeitos a suas leis. e ter paz pet-penta. e inriolavel com todos os

vassallos do mesmo Fenltor, sendo amigos de todos os st-tts amigos. e ininigos de todos

os seus inimigos, para que nesta forma gozassem livre, c seguramente de todos os

bells, contmodidades, e privileeim, que pela ultima lei do anno de 1655 erão conce

didas por Sua Magestatlc aos Indios deste estado. z_\ tudo responderão todos conforme

mente que sim; e só um principaLcltamado Pije. o tnais entendido ‹le totlosulisse. que

não queria prometfer aquillo. E como ficassem os circumstatttes suspensos na dttle

rettça não esperada desta resposta, continuou, dizendo: que a; perguntas, e as pra

ticas que o Padre lhes fazia, que as /izesse aos Portugueses. e não a elles, porque

elle: sempre farão fieia a el-rei. c sempre o reconhecérão por seu Senhor desde o

principio desta conquista. e sempre orão amigos. e servidora dos Portuguezes;

eque :e esta amimde, e obedícucia se qurbrou. c interrompeu. /óra por parte

dos Portuguezes, e não pela sua: assim que os Portugueses erão os quc agora

havido de ƒazcr. ou re/a:cr as sua: promessas. poi: as tíuhão quebrado tanta:

vezes, e não elle; e os seus, que :etnpre as guurdáráo. Foi festejada a razão do bar

baro, e agradecido o termo com que qualilicava sua fidelidade; e logo o principal, que

tinha o primeiro lugar, se chegou ao altar onde estara o Padre. e lançando o arco, e

frfcltas a mts pés. posto de joelhos. e com as mãos levantadas, e mettldzu entre as

mãos do Padre, jurou desta matteira - En, fulano, principal de tal nação, em meu

nome, e de todos meits subdttcs. e descendâ-tttes, prcmelto a Deos. e a el-tei de Por

tugal a fe de Nosso Setthor Jesus Cltristo. de ser (romo já sou de hoje em diante) vas

sallo dc Sua ltlagestade. e de ter perpetua paz rom os Portnguezes, sendo amigo de

todos seus amigos, e inintigo de todos setts inimigos, e me obriga de assim o guardar,

e cumprir inteiramente para sempre. Dito isto. beijou a mão do Padre, de quem reef

beu a benção, e foríto continuando os dentais [ttiucipaes por sua ordem na mesma fór

ma. Acabado o juramento. vier-ão todos pela tnestna ordem abraçar aos Padres, depois

aos Porlngttezes, e ultimamente aos prmcipaes das ttações eltristãs, com os quaes

tambem tinltão ate' então a mesma guerra, que com os Portuguczes z e era cousa muito

para dar graças a Deos, vêr os extremos de alegria, e verdadeira amizade, com que

davño, e recebião estes abraços, e as cousas que a seu modo diziãt) entre elles. a

Não se diga, porém, que só aos Jesuítas foi dado pela Protidencia o firmar na opi

nlão dos Indígenas a confiança. que detião ter na caterhesc, porque fora isso rtlfetttler

ao zelo, e negar o tnerito dos Cattnelitas. Ifrttttriscattos, e lllercettarios, que tanto se

distinguirão nas missões do Brasil, dasqttttes :tšndêt rcstão gloriosos monumentos nos

sertões do Atnazonau. do llarattltão, e de otttras tnuitas províncias. 'Fambettt não foi só

nos pritneiros duzentos annos da tlcscobt-rttt de-Santa Cruz-que aprovritott o syste

ma de civilisar os Indios por meio da catecltese. sem o emprego das artnrts,qtte scmprü

ter: pessimos rcsulttàtlos; ¡torquedottgc de extirpat' a justa descuttliutttga dos luflligcntts,



¡eraveis Irtdigctias acabão esgotados, ou quando não os vendem, como se

fossem elles escravos. Aos legisladores cumpre tlecretar. e marcar ¡tcnas

_______.__________-_~____›.

e attetnpcrar os sentimentos de vingança, accndião mttito mais os odios, provocando

reatziçõt-s. que nunca drixavão de apparecz-r em tcmpoopporllllw. 0 "m ltlgürt!! despre

vt-ititlos. tiem a proposito o que escrevcra osabio Bispo de Pernambuco. nosso patricia.

it. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, no anno de 1801;, dando contas ao

principe regente, D. João, do feliz resultado de uma sua tzatcchrsc na provincia de

lfcrnatnltttctt. Apresentarei um extracto da sua conta ao regente, para maior clareza da

minha opinião. `

a Section-En venho depor aos pes de V. A. il. as armas, que 'os indios barbaros

dos sertões de Pernambuco, e do Ceará vem por tnlm tributar a V. A. it. em signal da

sua oltcdiencia, e da sua fidelidade.

a ,aquelles indios, rrstos dos antigos ltarltaros, que já em outro tempo forão sujeitos

á dominação de Portugal. e que formavão uma parte do exercito do fantoso indlo~D.

Antonio Felippe Camarãmque na guerra da expulsão dos iiollandezes tiaquelle cott

tinettte se fez inimortal ein defesa dos Portuguvzes: aquelles indios, digo, depois de

serem sujeitos, se tornárão a rebellar, e revestidas da sua :rntiga barbaridade fazião

tttnitas ltostilidatlcs aos Itabitatttes daqttelles sertões, e lhes oausavão grandes darnnos

pela destruição das suas fazendas, e lavouras, e pela mortandade dos .seus gados.

a Pouco depois qne tomei posse daquelle bispado. e do governo interino daquella

Capitania, de que por V. A. lt. fui encarregado. recebi cartas de alguns comznandantes

daqnclles sertões, em qne davão noticias das hostilidades que fazião aquelles indios, e

pedião se lhes expedissem as ordens necessarias para serem autorisatlos á lhes fazer a

guerra, como, dizião elles era de costume.

a En. porém, conhecendo pela historia daquclles indios, e pelos factos acontecidos

na minha casa (t), de que a guerra feita aos intiios, alem de ser um meio violentmé

sempre ruinostt, não só aos indios, mas ainda aos mesmos que lhe Vfazem a guerra,

que quasi nunca é tlecisiva; e a paz por ella feita nunca é segura: e que o unico mcio

que ha para os domar :do ru arma: da bcneficencia, e charidade, que ƒomão o

caracter, e a base da nona santa religião, armas com que elles tantas vezes tem

triumpltado da tnesma barbaridade; propnz a aquelle governo para que mandasse.

como titandotnaos ditos eommandatttes. que attsutssem em todo o procedimento contra

os ditos indios até segunda ordem; e cotthecentlo as boas qualidades, e virtudes do

tniàsiotiariti tiarbadittlto italiano. Fr. Vital de Frescavolo, lhe cottcedi as faculdades

necessarias para instruir, catechisar. baptisar, e adtnintstrar todos os Sacramentos aos

tiovamcnte cottvertidot, e o t-ucarreguei tiuquella tnissão com todas as ordens necessa

rias para qnt: aquelles habitantes the tlessetit todo o ¡inxtlia de que elle precisasse.

u lista tnissio foi abençoada por Deos. pois que etnlim se wnsegttiu tudo quanto se

desejava, como consta das cartas do mesmo tnissiottario, que com esta tenho a honra

de por na augusta ¡tresettça de V. A. lt., c esta conquista, por .si tnesmo de uma grande

tttilitladc para a igreja, e para o estado, é tanto mais apreciavel, quanto ella foi feita

sem se derramar uma só gota de sangue.

(t) Domingos Alves Peçanha, avô materno do Bispo Azeredo Coutinho, governou por mui

tos annos. e quasi ate o tim da sua vida a provincia dos campos dos Goitacazes, em muito

ltaz; t: wcego; e á custa de seus bens, e com muito trabalho, domesticou a nação dos indios

Goitacazes, ou chamados-Coroados, e tioropoques, nação poderosa, e a mais guerreira da

qucllas costas, e que nunca tinha sido sujeita por alguma .tação l-lurooea, nem Brasiliense,

conto attcstào todos os ltistoriadores que escreveria sobre a barbaridat e tiaqnella nação. ti

Padre Angelo Peçanha. irmão da mai do Bispo, a sua custa, c com ntuttos riscos da .sua vida,

pelos annos de 1753, atravessou dos campos dos Goitacazes até as Minas tieracs pelo meio de

nações barbaras, por sertões intractavets, e nunca alt'- então pisados por algum Portugucz,

para tr fazer, como fez, a az daquella nação .que só (ielle confiutzztt .1 favor do.: morgdnres

da rltlns fdtnas, c prtnctpa mente da cidade Marianna, ede Villa-titan; os quaes crao muitas

vezes :âorprcltendidos por aquelles indios; por cuja causa linhilojzi muitos dos seus morado

res esantpara-lo as suas terras, fazendas, c rtcâts lavras de ouro.

58



_.r,53_

rigorosas contra esses regulos. e determinar, que sejão libertos todos os

_.__~__-_'_-~___`

a Os mesmo: Indio: darão por motivo da sua rebellião o: máos tractamento:

que tinhão recebido daquelles moradores, que até os /izeráo recolher em um pateo

debaixo do pretexto da religião, e os fizeráo passar á espada, couro diz o mesmo

nii~sioiiario na sita carta junta de 11 de .setembro de 1802; eu não sei quaes forão os

primeiros aggressores; porque este facto foi acontecido, segundo me tlisserão, hti mais

de 20 annos, quando eu alii ainda não esta va; mas eomtodo não pode haver alguma

razão atteiidivel para se fazer semelhante procedimento; e muitol menos debaixo do

sagrado nome da religião.

a Aquelles Indios, ainda que poucos em numero, são comtudo restos dc quatro dif

fcr -ntes nações Iiarbaras, que conservando-se na sua rebellião entre serras, e breulias

iiiciiltas. serião de terríveis consequencias para o estado, por isso que elles facilmente

fogem, levando comsigo armas, e bagagem, quando encontrão ttiaiior força ; e tornão

de repente sobre os seus inimigos descuidados, queimando as searas, e as plantações,

sem perdoar, iiem ainda as vidas mais ¡nnoceiitesz os negros da ilha de S. Domingos

¡icalião de der ao mundo uni exemplo terrivel destas surpresas; aquelles Indios sertão

o ponto de ajuntameiito, e apoio dos negros fiigidos, e ainda dos brancos descontentes,

se elles existissem por muito tempo na sua rebelliio. n

Para não alongar demasiadamente esta memoria, deixarei de transcrever, em prova

de que é preferivel o systema de catccliese, e de bem entendida brandnra ao de

força (1), que era o dos conquistadores, o que tem cscriwto a tal respeito os benemeri

tos militares, Ricardo Franco de Almeida Serra e Thomaz Guido Marliere, que

por mais de vinte annos possuirão a maior confiança de iiidomitos lmtigciias, aquelle,

nas fronteiras de Matlo Grosso, tractaiido com os Guaycurúl ; este, nas uiargens do

ltio Doce, lidando com os Botocudos. A nossa historia está clieia de i-xcnipliis de boa

fé, com que os indios do Braslhciiuiprcm os seus deveres eni nossa amizade, emqtianto

a ambição, e perfidia dos nossos os não olirigão a vingar suas olfensas; e apezar mes

mo de sua habitual barbaridade nos lhes devemos grandes serviços pela sua ¡iod-rtisa

coadjuv. ção em muitos lances de aperto; ler-sc-liño sempre nas paginas da Historia

Brsileira, com respeito, e admiração. os nomes de um Tybcriçá, pi-.lo que fizera em

nosso favor nos campos de Pyratiniiiga; de um Ararigboianias maias do Espirito Santo,

e nas praias de Nictttcroy; de um Camarãomas ¡itanicies de Pernambuco, e de outros

muitos indios de fidelidade. brio, e valor, igual ao dos nossos lieróes, a cujo lado

coinbaterão.

l-`.ii disse que cumpria aproveitar tantos filllios das Iirenlias, que ainda existem nos

sertões do Brasil. e empregar o maior desvelo na educação de seus lillios, porque destes

e mais possivel esperar o ádiantameiito da sua civilisação. Mas para se conseguir estes

dous fins são precisas algumas disposições, que passo a lembrar. Primeiramente; o

ensino da lingua dos indígenas é iiidispeiisavel á sua catechese; e a experiencia tem

mostrado, desde a doscoberti do Brasil, quão poderoso tem sido este meio de commu

nicação entre povos tão (lis-tantas na escala social.

As verdades do Christianismo. que se llies annuncittvão no Seu proprio ÍÓÍOUNI. Pl!

netravão mais facilmente nos seus corações, e os fazião render prompta adoração á

(ll N50 #0 entenda que é minha opinião que entrem os missionarios em suas tarefas apos

wlicas Umcflfllente armados da cruz, e do evangelho; esse procedimento os exporiaa barba

ridade dos indígenas, assaz irritados pelas nossas precedentes perseguições, e pcrltdias. _As

miSSÕBS devem apoiar-se nas armas, para que sejio respeitadas,e dest arte ti rar-se aos Indios

3 lefllifiáo habitual de seus aconimettimentogporem as armas devem ser ara defesa, seia

rancfl, 0 respeito, e nunca para abrirem caminho as doutrinas de paz, e e luz, que _se l es

devem regar. As armas, alem disto, conliadas de homens prudentes, devem servir para

defesa as aldèas catechisadas, is que muitas nações lndias descerao das brenhas a procurar-nos, fugindo à perseguição di: seus inimigos conterraneos,bem como acontecera aos fero

zes ltotocudos nas margens do Rio Doce; por isso, quando virem que da nossa amizade lhes

resulta az, e defesa, el es de bom gradorespeitaráõ as nossas missõesmuviraõ as doutrinas

orange icas, dando tenipo à deseJada ctvilisação, e aos novos ltabitos da vida social.
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Indios,que viverem sob o peso ignominioso da escravidão. Os lndios,são

  

cruz. e ao evangelho. Os Indígenas, que, nesta parte da America, quasi que não dão

signaes alguns de que reconhecem um Iieos (treador do Universo, e nos quaes todavia

deslumbrão ideas do Diluvio Universal. da immortalidade da alma, e até de um espirito

máo, que os fustiga, e persegue, a ponto de tnudarem cotuinuatiirtite as suas palhoças,

remedio unico de escaparcm, no seu sentir. ás perseguições do seu diabo, ou-Anhám.

-os Indígenas, com muita docilitlatle abração as doutrinas religiosas, que lhes são

offerecidas em sua lingua,porque ellas lhes abrem uma esphera maravilhosa descobriu

do-llu-s cousas. a que não podião chegar, pela curteza ‹le suas ideas. Nestes homens

broncos é mais facil a catechese do que em outras ttaçõcs, que já possuem algum sys

Iema de religião. As verdades, que se lhes inculcão, não têm que destruir inveterados

prejuizos, lierdados de seus primeiros pais ; elias. pelo contrario, encantão pela novi

dade, e arrebatão pelas solenmitiades do Christianismo, qtte influem respeito, e venera

ção, e muito mais quando são acompanhadas de canticos, e instrumentos musicos, de

que os iiossos indígenas são extraordinariamente apoixonados.

E' portanto de absoluta ttecessidatde que se faça aprender a lingua Brasillca aos que

tem de mencionar aos nossos Indios, ou de lhes servir de lnterpretcs em suas tarefas

apostolicas. 0 estudo desta lingua fez um dos prinripaes esmcros dos missionarios .le

suitas, e por isso tanto adiantárão a religião do Cructlicadit nas matas do Brasil. tixis

tem ainda gratnmaticas, diccionaríos, cathecismos, livros de orações, e dialogos instru

ctlvos, corn qur se habilitavão esses primeiros incansaveis tnissionargos do Brasil ; e a

historia nos tnostra, em muitas de suas paginas, que sempre em seus mais furiosos

acommettittii-.ttttis os Indios poupavão os que fallavão a sua lingua (1). Como será pos

sivel ensinar-se -lhes verdades novas. e sublimes, sem este meio lndispensavtel de corti

municação 't Como comprehenderáõ elles o que não entendem, porque e muito diffe

reute o seu idioma ? Uma das primeiras graças, que o Espirito Santo infundio nos apos

tolos, que devlão levar a cruz, e o evangelho ao conhecimento, e adoração do mundo,

foi o dom das linguas; e assim tambem uma das indispensaveis condições para a cate

chese dos indígenas deve ser o conhecimento da sua lingua.

Daqui se pode deduzir a necessidade de se criarem. em varios pontos do Brasil,

collegios, nos quaes se ensinem não só a lingua dos Indígenas, como tambem aqucllas

cousas, que devem formar o caracter de um verdadeiro missionarlo. Este ensino, que

eu julgo itidispensavel á execução de qualquer plano de catechese, que se adopte, deve

ser baseado em principios da religião. e de sua santa moral; porque mol poderáõ colher

fructos de conversão, de paz. e de sociabilidade aquelles, que não conformarem suas

acções com as doutrinas que pregão.

Depois da necessidade de se aprender a lingua dos Indígenas, vem logo otttras que

bem succintamentc aponiarei. A sua educação divide-se em duas partes bem distinctas:

a dos adultos, e a das crianças. A aquvlles, como mais fortemente inabilitados lt vida

errante, e selvagem, se devem proporcionar ideas, e trabalhos, que os vão tirando de

seus erros,e de suas correrias. A prudencia aconselhamestc caso,que fazendo-os entrar

no conhei-.itnento dos commodos da sociedade, elles irao sahindo melhor do estado da

natureza, amando a propriedade, e fortuaudo estabelecimentos, e povoações debaixo

de certas relações policiaes, que a religião fara respeitaveis (2). Neste andamento de

( t) Poderiamos citar muitos factos em prova desta verdade; mas só Iembraremos umatssaz

recommcndavel, ue nos referem alguns dos primeiros historiadores do Brasil. D. Pedro

Fernandes Sardin a, primeiro Bis o do Brasil, voltando da liahta šiara Lisboa, deu à costa

nos baixos do Porto, ue chamão os Francezes. junto ao Rio de . Francisco, em t0 grãos

ausíraes, em_dtas de unho de 1556; o ahi,oom Antonio Cardoso de Barros, e mais de noventa

pcssoas,servto de pasto `a veracidade dos indios (layetés, escapando unicamente dous com

panheiros, porque fallavão a sua lingua.

t2) Escreve umcelebre philosopho moderno, que o estado da sociedade civil começara no

mundo. do momento em que se usarão os temos uso, e TEU. Os Indios. filhos da natureza.

ainda não conhecem propriedade; em sua vida nomade todos os bens lhes são commons; o

preciso, com muito geito, e prudenciaJazel-os entrar na persuasão dos conunodos,qtte resul
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mui faceis do domesticare ninguem melhor para este etfeitmque os missio

narios, que, com a palavra evangelica e o agrado, tudo conseguem delles.

 

civllisaçio, tambem aconselha a prudencituqtte se criem nos adultos Indígenas algumas

necessidades faceis de stttisfazerem-sc pelo seu trabalho. E' innegavcl que cm seu

mesmo estado errante, e brutal. elles aprecião certos objectos, que tlesejarião possuir

em mais abnndancia ; e o espirito commercial, ou de trocamão é tão alheio tlelles, que

não tutltantos visto em toda a costa do Brasil aventureiros Francezes pt-rmutando pelo

pão Brasil, drogas, pelles, e outros productos necessarios á industria l-Iuropéa, os seus

tecidos grosseiros, e vistosos, obras de cutelotia, missangas. guisos, r-tc. lista verdade,

constante da ltistoria do primeiro seculo da descoberta do Brasil. nos faz crer qutzcom

esse mesmo commercio, poderemos arranca.- das brenhas muitos de seus habitantes; o

commercio tem sido em todos os tempos um poderosissimo instrumento da civilisação

dos povos.

Depois desta idéa,vem outra, que julgo muito a proposito em nossas circumstancias.

Creadas as primeiras ttcct-:tsitladcs nos indigenasydevetn-se tambem crcar logo os meios

necessarios á sua prompta satisfação; c estes consistem no estabelecimento de ollici

nas grosseiras. que sirvão tambem de escola aos Indígenas aldèados, e lhes pt-rsttadão

o amor do trabalho. Uma fórja de ferreiro, por ex cmplo, um tear grosseiro, tuna ser‹

raria. ctc., serão tão necessarios aos adultos.cotno as escolas, em que se ministrem á

seus iilltos as primeiras letras, e a doutrina cltristã. Tambem tnuito aproveilará que os

nossos oiiiciacs de otlicinas se casem com Indias. e os Indios com as filhas desses oiii

ciaes, ou com mulheres das ,povoações mais proximas. Nem sera novo vermos em nos

sos dias reproduzidas as sccnas interessantes. das qnaes nos fallão os primeiros escri

ptores do Brasil. O credlto,qtte entre os indígenas goztira na Bahia esse famoso Cara

murti, foi mais devido aos vínculos do seu consorcio com uma india extremosa, do

que aos clfeitos prodigiosos do seu arcabuz; passando o primeiro espanto de setts pri

melros tiros, os indios se acostumárão a ouvir o seu estrondo sem tremer, e sem fugir.

Se quizessentos multiplicar factos desta ttatureza, que se acltão espalhados por ntilhares

‹le memorias impressas. e mauuscriptas, verieis,com toda a clareza` que o casamento

das Indias' com homens da nossa associação tem produzido vantagens preciosissitnas a

civllisação dos indígenas; um de nossos mais incausaveis missionatios refere ‹|tte uma

das Indias. casada com um de setts linguas, lhe servira nmitas vezes de interprete em

setts trabalhos apostolicos, sendo para notar-sc o empenho a que se dava nesta perigosa

tarefa. ctn que Deos parece que a favorecia, porque, pelo fervor com que pregava as

tloutrittas do Padre, attrahla mais fortemente as Indias ao gremio da igreja, do que o

lingua,seu marido; e as lndigenasqior ella convertidasJornavzio-se como outras tantas

missionarias para com setts maridos, e parentes.

Até aqui, Setthores, eu vos tenho expendido as idtias mais geraesqtte me occorrêrão

sobre 0 nosso programtna, evitando o apresentar-ros um plano completo dc civilisação

dos Indios; porque essa tarefa não cabe nos limites desta memoria. c poderá ser ainda

tlcsrnvolvida por uma penna mais habil, e que talvez aproveite algumas das rcllexõt-s.

que aqui vos apresento. ConcluireiJemhrando ainda que o melhor systcma dc civilisa

«ção dos Indios do Brasil. é o da calcchese. Ella se torna hoje de grande ttrgcncia, até

mesmo para os povos da nossa associação, que vivem no interior do llrasihqttasi total

mente esquecidos da santa religião que professamos. Com tnagott veutoâcqtte a tnoral de

Jesus tlhristo, depois de ter adoçado os costumes de povos barbaros, renovando a

face do tnuudo por um systema de civilisação mais digno do ltotnt-nt; depois de ter

penrtrado os .sertões da terra de santa Cruz. c de ter ahi formado costumes novos. e

santos. tem retrocedido ao nosso littoral, deixando após de ›i tenrbrosos nevoeiros,

que csterilisão o nosso abençoado paiz. Lancentos as tiossas vistas sobre o que se passa

tão do trabalho, c da posso exclusiva de seus fructos. Esta operação maisso consegue pelo

ex etnrlo, tloqtte pela tl-~...r o se íorent aldfiados com dtvtsâocle familias, e de terras,

,mando tnaittres trut- ~- - ' por ao do seus trabalhos, cadnttntstradaspor uma poltcta

tl~.~ boa f-š, t- não \i-›!.-;.-. . ~ da' e ganhará raias, ca civtlisaçãu fará prcfgrcssus.
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Níncuom ignora os triumpltos da catechese obtidos pelos Jesuítas (fl,

e tendo sido extincta esta ordem,convinha,que o governo, de accordo com

 

nos sertões de nossas províncias, e confessa-iremos ingenttamente,que tantos males. e

tão inauditas ltarliaridadcs ttascetn. em grande parte, da falta de doutrina religiosa. e

do pasto espiritual, que experimt-ttrão os nossos povos do interior. Convém catechisar

os indios, tuas convém igualmente doutrinar os povos, quejzi forão catechisados. As

leis, por mais sabias ‹|tte sejão, não podem ter vigor onde faltãtt os costumes z e os cos

tumes atloção-se, on crizio-se rnuito tnelhores por meio ‹la religião, e de seus ministros.

(iriam-se escolas de catechese, com estudos necessarios, c. apparcceráõ missionarios

rcspeitaveis, quc facão frnctos de desejada conversão.

(1) A memoria que aqui transcrevemos do illustra‹lo Sr. Conego,Dr.J. C. Fernandes

ltitiheiro. intpressât no tom. 19. pag. 379 da [invista do Instituto .Historico Geogra

phico lirusílcfro, é sent duvida o documento mais comprobatorio dos trabalhos im

portantes tlrsses operarios da fti christã.

«Vemos a religião sentada junto ao berço de todos os povomsendo a thcocracia a sua

pritncira ftirnta de governo. l~`oi o sentimento religioso. profundamente gratado cm

todos os roracöes, que tzivilisott e mundo : os primeiros legisladores forão sacerdotes.

Manou, Zoroastro. Cottfttcio, t: Minoszfallarão em nome do (Rio. e fizerão crer que suas

leis tinhãu o s ‹Ilo divino. Era este o unico modo de serem obedecidos; porque. na in

fancia das soci‹-‹tatl‹-s,o homem é etniutrtttrmcntte livre, e só curva a sua altiva fronte

perante aquelle cujo inuneuso poder vê estampado em cada pagina do grande livro da

Crettção. lis-sa civilisactio lndia,cujo véo ntysteriusti começa hoje a ser levantadmnasceu

nos atlitos dos templos: os liralttttettes exercem nesse paizdta trinta seculos, tão pode

rosa inllttettcianque della se ttãti podem subtrahit' os proprios reis. As nomas, ou colo

nias saccrdotat-s, cohrirao otttfiora o Egypto de uma gigantesca rede, c preparárão a

ltação para o glorioso reinado de Sesoatris : os incultos Pelasgos, que vivião sob o bello

Céu da ttrrcia. deverão ceder o passo as colonias egypcias. e phenicias. que vlnhão

instaitar setts ttcoses sobre e cimo d'0l_vmpo: Lino. Orphetne Amphion. que as legen

das nos pintão como os pritttclros civilisadores, deverão ser sacerdotes. Até ltoma,

que parece ter firmado o seu poder ttnicatnettte ¡velo gladlo. soflreu a influencia sacer

(ÍOW t Numa Pompilio. seu segundo rei. modificou, pela religião, as barbaras leis de

ILomulo. e adoçott dt-.sfarte seus agrt-stes costumes. A historia da antiguidade nos

apresenta por toda a partea tutela dos povos primitivos, cunhada aos ministros dos seus

tliversos cultos.

O tnuntluzacltando-se snmmamcttteillttstrado na época da apparlção do chrlstianismo.

parecíacstztt' cite isento da tuissãtt de educar os povos: assim porém não aconteceu. O

importo rotnantnsttccutttltittdo ao peso de seus vícios e crlmes,viu-se a Europa inundada

de uma allutião de ltarbarosycttja existencia não era sequer suspcitada pelos (lesares de

liysanciti, que perdiam o tt-tttpo em estereis, e pnerls questões theologicas: cumpria

chamar ti vida social os terríveis soldados de Attila e de Alarico. e foi esta a suhlitnc

tnissao dos tnittistros de Citrino. Longa, e pvuosa foi a educação desses barbarosJtnpa

cientes com o jugo que se lhes queria impor, e fazendo ttm ltotreudo antaltzattta das

santas tnaxirntts do evangetho, com as sangutnarias crencas de Odin e de Irtnensut.

A idade tnéttza ea luta entre a barbaria. t: a civilisacão. e os Papas deverão necessaria

utente exerret' ttessa época u tutela dos povos cottslitttidos em minoridade.

não se pense que vo-z dcsettvolver a theoria do conde de Maistre. e provar que a

theocracia é a tutitza forma lcgitiuttt de governo: longe de mim semelhante pensamento,

eu, que fofgr) de professoras ideas tnodernas, e militar debaixo das bandeiras do

pt'of.:res~o.

E' porém incontt-stavel que o poder temporal dos Papas foi salutar nessa era de

transiçziogt que chzuna nos idzttl-e media; era necessario que. ltottvesse um tribuuaLpara

o qual attpellttsst-tn os povos nos casos entao mui ttommuns de ¡thuso da força; Cllmvfíã

que os reis soubtrsrttt que cxistiafitcitna da sua, a autoridade Divina, e que tutti pouco
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os prelados das ordens existentes, mandasse admiltir novos religiosos à

serem educados convenientemente para os santos misleres da catechese.

 

Illustrados então,para tomarem ttnicamente a lei do dever por norma das srras acções,

temessem ao menos os raios do Vaticano. Esses altivos barões fcndaes. que atraz das

ameias dos seus castellos zomhavão do poder dos homens. tremião, quaes humildes

escolares. diante do obscuro monge portador de uma brrlla de. excommrrnhão. A supre

macia da igreja era um principio consagrado, e formava a base do direito publico

Europeu.

Esse estado anormal não podia ter longa duração. A civilisaçãmaugmentando pro

gressivamcntmapproximava o tempo da emancipação dos povos, que desejavão deso

trerar a seus tutores da dillicil tarefa de administração da fazenda alheia. Os pontiiices

romanos, porém, aos quaes a lontza posse do poder temporal induzira a crer que fazia

elle tambem parte da herança, que lhes legzira (ilrristo` obstirrárão-se em querer con

servaI-o, a semelhança desses tutores.que precisão scr compellidos judicialmente para

entregar a seus pnpillos, já maiores, os bens que a estes pertencem. O litígio entre o

povo,que queria se emancipar, e a theocracia,que pretendia prolongar o seu dominio.

apresenta um dos mais curiosos quadros, que nos olfereça a ltistoria. lie-balde quiz

Roma abafar com os anathemas a \oz poderosa da opinião publica ; em vão condemnort

á fogueira o concilio de Constança a João Ilnss, e a Jeronymo de Pragande suas cirrzas

nascerão Luthero e Calvino: a reforma apresentou-se ameaçadora; e metade da Europa

afastou-se da commurrlrão catholica.

Sou o primeiro a confessar que foi isso uma grande ralamidade,qrre profundamente

contrisla a quem le a historia com reflexão, que ve fraccionar-se tuna iamilia. ainda

Ira pouco tão estreitamente ligada pelos vínculos de sangue, e dc religião, que contem

pla os horrores do dia de S. Brrtlrolomerr em França, e essa longa guerra de trinta

annos, que cobrio de luto, e de desolacão a Allemanlra. Creio porém que. semelhantes

scenas se poderião ter evitadofie a sede de mando, e dc riquezasmão tivesse dominado

o coração dos homens. que dcverião dar ao mundo o exemplo de abnegacão, pondo

em pratica as lições do seu Divino mestre. Sc os pastores snpremos da igreia se apres

sassem em dar- por linda a tutela,que temporariamente exercião. á vista da intcliigencia

do povo, seu pupillo, entrando no exercicio das suas fnncções puramente espirituaes,

no quc pouerião continuar a prestar valiosissimos serviços, estou intimamente persua

dido,que o povo se lhes mostraria grato, e não se teria revoltado contra seus mestres,

e bemfeltores. infelizmente porém a tlreocracia é tenaz, c adopta por seu brasão a peri

gosa maxima de antes quebrar /lo que torcer. O governo saccrdotahqrte, como vimos,

é adaptado á primeira phase da exrsterrcia das sociedades, não pÓ‹le continuar' a sub

sistir, logo qrre estas cherzarrcm a maior desenvolvimento; sob pena de dar-se a mais

lrorrivel confusão de poderes.

Estas toscas, c ligeiras observações me serviráõ de prologo ao exame. a que vou

proceder da condrrcta dos Jesrritasnerri relação aos primitivos habitadores do Brasil.

'l`odos sabem que a reacção catholica ao livre exame pregado pelo proteslantisrno

presidio a obra do solitario de Manresa ; a companhia de Jesus nasceu da necessidade

que tinha a igreja de oppor-se ao grande dcmolidor saxonio. Até seu nome, novo nos

nnnaes cbristãos, indicava que era destinada para a luta : verdadeiros gladiadores do

evangelho, desciao a arena, para drfcndcr os principios, que por quinze seculos tinha

venerado o mundo.

e Se applicarrnos a srrccessos já tão distantes a linguagem, que hoje fallamos (diz o

protestante lilacaulay). lravcmos de. considerar a Ignacio cotrro chefe dos conservadores

do seu tcmpme o ranrpeão do slalu quo papai contra as invasões do espirito innovador.

A apparicão de um novo Brenno corrtra a Ilonra dos Papas rrecessitavrr de um Camillo

para dt-ferrde-la, e sendo o grito de guerra dos sitiantes a isenção do pensamento, a

senha dos sitiatlos foi a srrbrrrissão espiritual, cega, e sem lirnires. Quem ia apoz o Al

Iemão chegava :iquella sagrada solidão, onde nenhum irrrermr-diario perturba as rela

çõcs do lronrcnr com a llivitrdadc: o llcsparrlrol, pelo contrario, guiara seus scclitrioS
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A palavra evangelica, proferida no meio das florestasjt chamar a esses

innocontes filhos dos desertosmo gremio do chrtslianismo, é uma das pri

 

para aquella lnnnmeravel multidão,cuja voz se ergue a compasso, e para quem as don

trinas das gerações extinctas são a regra immntavel das gerações futuras. llirigião

ambos a guerra mais importante que tem revolvido o mundo depois da queda do paga‹

nismo : e quer em capacidade. querem valor, quer em desinteresse, ou no amor da

verda‹le.erão ambos dignos rivaes um do outro. l-J,todavi`a.que maravilhoso contrastetn

‹‹ Luthero foi procurar mulher no interior de um convento; durante o espaço de

trinta unnos jámais ousou Ignacio levantar os olhos para ttma que fosse destas creatu

ras. O reformador poz toda a sua gloria em destruir as casas da ordem a que pet tencera;

a do santo cottsistio na fuudaçitt de uma nova ordem solidamente organisada. A vida

do primeiro começou em uma cella, e acabou nos palacios dos grandes da terra; a do

segundo. iniciada nos combates, e absorvida em occupacõe terrenas, terminou por

longos annus de orações, e conttemplações extaticas. Coração cheio de simplicidade,

e. lealdade germanica. Luthero só aspirott a uma perfeição compativel com os cuidados

domesticos, com os deveres universaes. e os prazeres innocentes da vida social ; heróe

na sua emprezanporém homem, e bem homemma sua vida privada, era opprimido por

uma vaga melancolia, dalti a pouco entregue aos intimos jubilos do coração, e cheio

de reconhecimento pelos abundantes beneficios, que lite dispensava o Céo. Amante. e

amado. troca de continuo os mais sérios cuidados com a esposa. que escolhera, e as

praticas as mais suaves, c innocentes com os filhos que ella llte dera; bttscä, e acha

allivio para os pezares da tida em mil prazeres mundanos. nos encantos da musica.

no aspecto simples da natureza. e em um sem numero de emoções sensuaes,qtte sabia

receber, e gozar como poeta. Ignacio, não ; vive só. estranho ao resto dos homens,

cheio de jubilos. a que ninguem se associa; severo até em seu cnthusiasmo; mudo na

dor, e indilferente a qualquer sympathia; sempre grave, e austero ; sempre isolado. e

bem accessivel á ternura; sempre esquivo, e remontado della,como se fora um crime;

despolico. ambicioso, e ao mesmo tempo isento de egoísmo. n

O parallelo estabelecido pelo illttstre ltistoriador Inglez entre Loyola e Luthero pare

ceu-me cheio de imparcialidade, e proprio para nos dar perfeitamente a conhecer estes

dous grandes homens do seculo XVI. E' tempo de despir-nos de falsos preconceitos;

de ottvirntos, e fallarmos a linguagem da verdade.

Ainda envolta nas faxas infantisfiomprehentieu a companhia de Jesus duas necessi

dades que cumpria attcnder: a discussão. e a propaganda. Lejay e Leferre argumentão

com os protestantes nas dietas de Worms, Spira e de ttatisbonna; Laynés e Salmerou

apparect-m no concilio de Trento, como theologns da Santa Sé; ao passo que Xavier

parte para as Indias, Melchior Nunes penetra na Cltina,e André de Oviedo leva o catlto

licismo á Ethiopia. e ú Abyssittia.

O mundo de Colombo não podia deixar de attrahir as suas vistas: era uma terra

virgem,qtte cumpria evangelisar, e onde, a igreja podia reparar as perdas.que acabava

de experimentar na Europa. 0 Brasil, que a fortuna de Cabral déra á mouarchla por

tugueza, recebeu a primeira Colonia Jesttitica,apenas nove attnos depois da approvacão

do seu instituto. O Padre Manoel da Nobrega, discípulo do collegio de Coimbra, e que

uma cruel decepção lançara nos braços da companhia, foi o chefe d'essa missão.

Não é do meu intento historiar aqui os heroicos trabalhos do apostolado destes bene

meritos varões. tendo-os já esboçado em outro lugar ; quero unicamente demonstrar

que os primeiros Jesuitas,qtte aportarant às nossas plagas,estavam animados do verda

deiro espirito evangelico, e que a catechese dos Indígenas. por elles emprehendidas, foi

summamente util e salutar.

A leitura do precioso volume das carta: jesuiticas. que pára em minhas mãos.como

relator da commlssão de revisão de manuscriptos` me fez penetrar de sua vida intima,

assistir ás suas praticas familiares,sorprettder suas ideas, que por certo não destinavam

á publicidade, revelando-nos tacs, quaes clles eram, sem nenhum rcbuço, ou dissi‹
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meiras necessidades do paiz: ao depois o aldeamento entregue á direc

ção de homens verdadeiramente patrtotas, que olhando para as nocessi‹

 

mulação: semelhantes a essas ruínas de ¡Ierculanum e Pompeia. que nos apresenta.

depois de tatttos seculos, o quadro mais sittgelo e teridico da citilisação rotnatta.

Peço tenia para citarum trt-clio de tinta carla do padre bohrt-gamscripta da Bahia

aos 5 Jullto de 1559. dez annos depois da sua chegada, ottde se manifesta claramente o

plano, que adoptava para a cottversão tios aborigettes.

a Depois da vinda de Mem de Sã, governador. se fizeram tres igrejas em tres

povoações de lndios. muitas mais se fizeram, se ltottvera ¡tadresye irmãos para nellas

residiretn : outras dttas, ou tres juntas de Ittdios. estäo esperando por padres para os

doutrinarem z estas são visitadas por nos, quando podemos,para se tleterettt a si até

serem soccorridns. A ptitneira igreja. que se fez a uma l--gtta desta cidade, chanta-se

S. Paulo; a segunda a tres leguas S. João; e a outra Espirito Santo.a sete teorias: e será

razão de. dizer em particular o que aconteceu a cada tuna. Çomecattdo pelade S. Paulo,

que foi a primeira, tlirei a ordem, que te\e,e tem em proceder aqui a escola de meni

nos, que são para isso cada dia uma so vez,porque tem o mar tongue vão pelas tnanhãs

pescar para si, e para setts pais, que se náo tttanteni de outra cottsa. e ti tarde tem

escola tres ltoras. ott quatro: destes ahi cento e vinte por rol, mas cotttinttos sempre. Ita

de oitenta para riba. Estes sabem bem a doutrina. e cottsas da fé. léuLe escrctetn; jzi

cantao e ajudao alguns á missa. São já todos baptisados, todas as tttettittas da ntestita

idade. etodos os iunocetttese a lactantes. Depois da escola á doutrina geral a toda a

gente, e acaba-se com a salve, cantada pelos meninos. e ás avc-marías. lie noite se

tange o sitto.‹-. os ttueninos tem cuidado de ensinaretn a doutrina a seus paise tttãisnelhos

e vtlltas. os quaes não podem tantas iezes ir á igreja, e é. grande cottsolafão ouvir por

todas as' casas louvar-se á Nossa Settltorane dar tzlorias ao ttomo de Jesus. Aos domingos

e dias santos tem tnissa.e pregação em sua lingua. e de continuo á tattta gente. que não

cabe na igrt-jznposto que grande. Alli se toma cottta dos que Íaltao.ott dos que se ausen

tlto: elles fazem sua estação. 0 meirittho. que e' um seu principal, prega sempre aos

domingos,e dias festiros pelas casas,de tnadrugada, a seu modo: a obediencia que tem,

e muito para louvar,a Nossa Senhora; porque não vão fora sent pedir licença, porque

lh'o temos assim mandado,para sabermos para onde vão; se oomer carne ltumana,ou

embebedar-se em algunta aldea longe. e se algum se desmandznó preso; castigado pelo

seu tttcirinlto. e o governador faz delles justiça. como de qualquer outro cltristão, e

com tttaior liberdade ; se algunt atloece e obrigado a tttandar-ttos chamar, e é por nos

curado e remediadb, assim no corpo como na alma. o melhor. que podemos: e assim

jtottcos morrem. que não sejão baptisados em ai ligo de morte, quando elles tuostrão

signaes de Íe,e de cotttricção: assim destesfiotno dos innocentes regenerados com a agua

'tio baptismo. se salvão muitos; os Íeiticeiros são pot` nos perseguidos, c outras tttuittts

abttsões, que tinhão. se \ão tirando. n

` Por esta carta do primeiro provincial dos Jesuítas no Brasil. c por outras dos Sette

cnmpanheirospe-se que o seu grande esmero. e principal sollcitutle etnprt-gara-se na

educação da juventude. poderosa alavanca de Arehitnetlesxottt que esp~-ravãt› tnttd-tt'

os barbaros costumes dos povoadores das no¬sas florestas. A tnusica servio-lhes de

ralioso ttuxiliar, para ferir a sua ltnttginação: e por isso cnsinarão aos nteninos ¡mtu

lnetavcis cattticos em seus proprios tlialectoxqtttzaletn de servir-lhes de ltottesto passa

tetnpoJittlta ainda o tnerito de abrandar os corações dos guerreiros,qtu-,avezados ás sce

nas de carnagetmnão seconrortoriâio de outro modo. Conhecendo quanto as ceremonias

religiosas impressiottão os povos pritnitiros.mttltipliravão as festas. que se não tinhão

a pompa das calhedracsmão lltes fuilata ao ntenos todo o fervor da verdadeira devoção.

hn pritttt-¡ra phase (Lt catccltttse, inrt-slitlos das lttttcgõusdtv legítimos tutores. tra

çavittt a linlta de comlttctat. que tleverião strgttít' os seus pupillos, c desciño tnesmoa

certas tttitttteias, que tttais tarde tleteritio ter abandonado setts succcssores por propri0

interesse da sua ntissão. Assim, os temos accuutttlttt' os cargos de patocltos com os de

juiztg c atáudnisttttdcrts; mas tal accctttulttztio turnavtisc' cttúio deindcclinatcl ttctltfâf
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tiaiie; do sua patria, possão com humanidade dirigir os indios, em prm

veito tlelles,e da sociedade. 0 governo tom meios de solzqios, para este httLÍ

sitiatlt-z ninguem, senão elles, podia 'se entender com as hortias antropopltagas, qui:

com tantas fadigas. e ¡ierigos chamaväo ao gremio da vida clvilisatla.

Os primt-irtvs colouusJoriiando-se suspeitos aos Indígenas pelo seu desejo de ri-tlttzi

los á escravidão, e tendo faltado muitas vezes á Íé dos contrartos, erão os .iesititas os

tinleos intt-rmediaritis de que. latiçavão mão os governadores sempre que liávia preci

itio tie tractarein com os principaesjdas tribos. Temos uma prova da conliança, que

lnspiravão ou Padres no facto seguinte, referido pelo historiograplto da companhia, S.

de Vasconcellos:

(tirando os 'l`amnyos, instigados pelos mamclitcos Itamalhos, ameaçavão fazer itma

invasão em Piratiniugaflohrega e Anchieta, novos Godros e Itecios,se devotêirão pela

salvação das rect-tites colouias.A doçura do rúiracterde Aucliletam a pasmosa actividade

tic nobreza, que the grangeou o epitheto de Abaré Bebe (padre voador) ftzerão então

mais em pról dos estabelecimentos Portugttezes, do que poderião conseguir suas boiii

bardas.

ltermittio Deos que os primeiros provinciaes da ordem que viverão entre nós. fossem

todos de eminentes virtudes, eque se tledicltrão inteiramente pelo bom exito da cate

cliese. Nobrega, Luiz da Gram, e sobre todos Anchieta, deixarão grata recordação na

nossa liistoria. Semelhante cargo nio podia ser cobiçado, porque nenhumas vantagens

llie estarão antiexas. Era uma existencia de perenntfs sacrlficios. de continuas perse

guições: vagando em frageis bateis de Pernambuco a S. Vicente, ou percorrendo os

nossos st-rtõt-szteudo par comitiva o jaguar e a onçmcomo outr'ora os leões e os tigres,

iicompanliavio os Pacumios, e Antõt-s nos desertos da Thebalda.

A eloqtiencia de um Bazilio, e tie um Chrysostomo seria lmproficua para os rudt-s

filhos das nossas bretiiias: era preciso con verte-los mais por obras do que palavras, 0

exemplo era a mais ¡totlerosa de. todas as predicas, e foi com elle que os primeiros

Jt-sititas operarão maravilhosas cottverstieslionvinlia que a sua condticta estivesse tão

acima da dos pagés, qttantoa tios-sa religião t-.ra superior ao grosseiro culto de Tupan.

Foi sobretudo a sublime virtude da caridade que mais profundamente impressionou.

aos l›arharos,c que llics fez crer ua origem divina da nossa crença. Era um espectaculo

iiiteirziiitrnte novo para elles,c que não podia ter explicação nailngiiagem dos iiomens,

o verem tisses Padres cliegttreiti ás stias tabus atravez de mil perigos, santarem-sc na

ctilieceira dos utoributidos, t: recebendo inuitas vezes a morte cm troco da sua heroica

ahnegação.

Como Fluminense não posso deixar de testemunhar aqui a minha gratidão pelos

relevantes serviços qiic os .lestiitas dessa epoca prestárãti ti edificação da muito leal

Sebastianopolis. hoje sede do Imperio de Fanta Cruz, e rainha da America Meridio

nal. Penso que itiugziicitt me contestar-á que sem o aiixiiio tios indígenas, qiic Nobrega,

e Anchieta trouxerão di' S. Vicente, não conseguiria Mem tle Sii expulsar os Francezt-s,

que se havião estabelecido na nossa terra, e que pela sita alliança com os Tainoyos

firmariãri o seu dominio tia denominada França Antarctica.

has jti citadas carla: jcruitica: tleprrlieiide-se o zelo, e o desimeresse com que

calão drfetitlilto a causa da liliertlatle tios indígenas contra a ambição dos colonos.

Veut-lo estes o quanto llies custava o t-titregart-m-se aos traliailtos da lavoura, expostos

aos raios de titn sol tropituil, iiiveiitairãtt as bandeiras, especie de cafttrlas dc Indios,

que lhes fornecião escravos, a quem enlretzasseni as nitiis tienosas funcçties tia vida

agricola. Tal fui a tirigt-iit da escravidão tios nossos aiitlioctoncs, contra a qual levanta

rão a sita poderosa voz dos lrt-roittos rivilisatlorrs tlo ltrasil.

Seja-inc lícito discordar oeste ponto da rvsiieitarel opinião tlo nosso prestiinmo

consocio, o Sr. l~`. A. de Varuagett.. que ua secção 43', toiii. 1° tia sua iiiteressaitte

llistorítt Geral do Brasil emittt- o :se-,zuinit` juizo:

tt As proiitlrutfias tlo inal eutentlitla pliilttittropia, rlerretatlas tleptiis pela ¡ii--tlatlo

dos reis, t' siistt-titatltis pel.: ¡itilitica dos .it~=uitas,f-ii.'r› Causa tl-c que us indios conirtjas
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setomar sobre sua immediztlu protecção a sorte dos pobres Indígenas,

ttíto os entregando tt espccuIadort-gquetirem para st o rnaior partido,sem

 

sr-tn muco a pottco a serem unicamente chamados á clrilisarzão pelos demorados meios

da t-.atecItt-se. e que ainda rcstcrtt tantos nos sertões, devorando-se uns aos outros,

travando o pztiz` e degradando a humanidade. n

I-Int vt-.rdâttle sorprt-ltentlc-me quc uma pessoa tão illustrada como o Sr. Varnhagett

dvnontitte dc mal entendida philanlropia a sincera tlefcsa qtte fazião os ¡trintititos

.Ivsttitas tla liberdade dos Iudigvtttts,e que prelira o emprego de meios violentos aos da

ta e pt-vsttasíto. que rejeita. por :terem demorado: ! 1 Cottseqtttutte com os st-tts

principios. cin-ga até a dest-jar que se tivesse adoptado para min os selvagens a .wr

oirláo israelita, esquecendo que seria Isto o mais tnonstruoso de todos os attachrouis

tnosl (litarei as suas proprias expressões.

a St- o nso e as Ieis-tlvessetn continuado a permittir quo a cobiça dos colonos bem en‹

caminhada itrtebattltasse os selvagens do Brasil. sajeitatttto-ot prittteiro. ao tneno‹ pot

svte atmos, como a servidão israelita. não se teria ido ttqttt-lla extercitttt' além dos mares,

lntscantlo nos porões dos navios. e entre os ferros do ntais arroz captiveiro, colonos de

nat-in-s ignalntente Inrbaraznc mais supersticiosas. essencialmente intolerantes, e inltnl

gas de toda a liberdade, e corno que osteutão a raia da separação com qtte se extreutzio

dos Indios,e dos setts clvilisadores. n

lie sorte que, no juizo do nos-to illustre consosio. ctn vez de retrcar-se a cobiça dos

colonomdevèra esta ser encaminhada aarfebanhar Os selvagens do Brasil para que

se não Iançasse no horrivel tralico de africanos l...

nossa terra estava pois, fadada á escravidão. não restava senão a escolha entre a dos

Indígenas, ou a dos negros! I No mett muito Ituntilde conceito podíamos ter escapado a

esse cattcro, que corróe as cntranhasda ttossa sociedade. os ludifgettas entrar-tão na vida

tzitilisatla pelos meios suasorlos : lc-los-Itiamos convertido em Iaboriosm cttltiratiores.

rxcelletttes tnarinheiros, bravos soldados, e lntclligentes artezões, n'uma palavra, cm

tat-tnbros uteis de todas as classes, em que se divide a naçaio.

Para que tal resultado porém se cottscgttisse seria mister seguir o plano adoptado

por Nobrega, e seus primeiros successorcs; ntas foi elle bem depressa desprezado por

aquellt-s tnesmosnqtte estarão Incumbidos de Ihc darem execução. O instituto de Loyola,

ttumsetttclltaute á lllllterva dos Gregosdinlta sahido armado da cabeça do seu fundador,

logo dvgt-ttt-.rottz Claudio Acquaviva foi o homem. que, sophistttando ltabilmetttc as

constituições do santo Byscainlto, imprimio na direcção da companhia um espirito

inteiramente opposto. lettacio, Laynés, e Francisco de Ilorgia folga vão com a conversão

de grande numero de pagãos. qtte.pelos esforços dos seus subordittatlos,erttravãt› todos

os dias para o gremio tlll igreja catholica ; Acquavlvme os setts acolytos apraziã t-se em

cotttar a intmensa multidão de vassallos. que Iltes obedecião em todas as partes do

mundo; accuutulaudo thesouros, que exccdião a todos os calculos da mais iusaciavel

ambição.

Deventott suppor. á vista da sua sublime abnegação, que os primeiros apostolos do

Brasil não pretendião tnonopolisar a direcção dos Indígenas, e tornar perpetua a sua

tutela: creio mesmo que todos os seus esforços tendião a Inicia-los nos deveres da vida

rivillsadmpara que Wdewêm ser regidos pelas leis geraes da monarchla. limitando-se

as Íuttcçõvs do padre sontente ti cura tfalutas. Da sua sittceridade parecia estar conven

cida a corte, como se collige das seguintes palavras dc uma catrta dirigida pela Sra. I).

(htharina, rainha regente na minoridade do Sr. D. Sebastião, a camara da cidade de

S. Salvation' da ltaltla.

m... Ainda que seja tanto da vossa obrigação favorecerdesne ajudantes aos padres da

rompattltia de Jesus, que nesas ter ras cattãtt e andtio na obra da conversão dos gentios

tlt-llafitssitn pelas obras, ctn que sc emprcgao. ttomo pelas suas muitas virtudes. e pela

comtolacêio que essa cidade com tal companhia deve receber, todavia sendo essas partes

tão reutotas. pelo que por esa: respeito pode ltavet' ttosmoradores ttt-.lla algum (lesctti

do, parccctt nos deter-vos escrever' soarejszo, t: eucotttutflttdlr, como cttvointttcttdo
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se lho dar do lim. para que forem encarregados, como já vimos exposto

pelo .Iesuita Domingos de Araujo, na parte que deu a Paulo ill. demon-

 

muito, que queirais haver, por muito rncommeltdldo aos ditos Padres, e os favoreçam'

em tudo o que para conversão dos til-niños, c mais obras espirituaes for necessario.

oque aos tienlios que se fizerem cliristãos tratcis bem; não os avexeisnrent lhes

tomeis suas terras: porque, além disto ser razão e jusnça, receberei muito conteu

tameuto em assim o fazerdetupelo exemplo que os otttros gentios recebi-raio. Agradecer

vos-Iiei muito terdes destas cousas muita lembrança, e em elfectuardes como confio;

porque do contrario não poderlt deixar de mc desprazcr muito. o

t? sunimamettte Iionroso para uma corporação receber do aliado th rono tão lison -

g ~lro tcsteniunltmcozuo por es‹a,e muitas outras occasiõesJecebêrão-oa .ksuitas z pro ra

evidente da importancia dos seus serviçosu: ‹la maneira verdadeiramente diima- porque

procediàio- Oxalâi que uma obra comecaila sobre tão felizes auspiclos não fosse depois

falseada, e que essa mesma liberdade dos lndlgeitas, de que se havlão constituido tiro

denodados paladitiosmão fosse mais tardeo escopo a que attlnglrlo todas as suas vistas

lnteresseirasl

A olygarchia enthronlsada no Gmi pedia ouro, e mais ouro; sempre ouro aos seus

satrapas do itrasll z e ei-los que para cumprirem a :anta obediencia de que tiuhãn

feito voto, proeuravão tirar do trabalho dos miseravels indios as riquezas, que tao

sofregaitnente lhes erão reclamadas,

Por mn sentimento de gratidão lhes fora ooofiado o regirnen rheaideas de que ahtn

sárão ; chegando a obter do governo a prohibição expressa de ninguem penetrar uellns

sem sua licença, a pretexto de que os brancos lão corromper os costumes simpliccs. e

lnirennos dos seus cateclmiitcnos. Até certo ponto era essa proltihlçño justa e-fundadar;

porque todos sabem quc no começo de qualquer ensino são summamente perniciows os

luítos exemplosze os pe otimos conselhos; mas semelhante disposição uñopodiar, por sua

mesma natureza. ter o caracter permita-nte, que elles lhe quizeraio dar. Obstinaudo-sc

em conserval-a além do seu tertno. tinhão por lim subtrahirem-ae aocxaute e á cen

sura das suas acções, c desenvolverem o seu systeura de politica tenebroso.

Se os novos Izycnrgos liaviúo conseguido estabelecer nas tio -estas la Auterlcalu cidade

de Ucogcouto no-lo pinti Charlevoir, fallamlwi du republica chriztõa do Paraguay.

porque razao não querião que os seus dominios fossem visitados, e que servisse-iu os

seus ueophitoi de exemplo, e de edificação aos profa-rios *r l-L' porque ahi exevciao o

tnais cruel dos depotistuos, que existe na terra, e aulocracia do peusaonento. Em seu

Cltflíltfl PCMl não havião crim-:s ou delicto-õ, e sim peerâelm ; o azorrague era o meio

olferecirlo pelos bem/Iiloc Padres aos seus amados fil/ros, para fazerem peniteucia. e

sercco||ciliare|i| com D-:os !... Applicandn em toda a sua latitudeo principio da oba

dzencia passiva, que para elles existia mais em thcoria do que na prattica, cottsqziri

rãoapêugar o Eu d'ahua do seIrageinJedttzindo-o a. um puro automatoá triste e lamen

tavel condição do homem-nzachina! E quando assim nmtilavloa nature-la ltumaua

invocavão o cvautzelho. o mais liberal de tmlm os codigos sagrados l...

Mudando saàzaztnetite o nome as cousas clramavão os escravos das suas fazendas de

adminislrarlow: faziõo o comutercio em larga escala com a dcnomlnaçím de permuta.

illudiudo difstätrle os caunnes da igreja, que o prolrilwttt aos ecclcsiasll-ros. Nittguetrt

podia vamajozsametile entrar com elles em concorrencia; porque dispunhño de tneios

colossaes. isentos de toda especie de contribuição, aitatuetttc favorecidos pelo governo

da nirtroptlle, etivlavím os prodatctos ‹la sua lavourai para Lisboa em navios da compa

nltia,e ahi ¡gatarrlavio-ltos em grandes arntazens, conliados a agentes seus. Para prova

deste uteu assento hastar-me-ha citar o tnaiulatru-ittli do cardeal Saldanha, de t5 d»

,Maio de 1758. pelo quai ordenou a suspensão do rscartduloso commcrcío que este:

regulares est trúo publicamente /uzonflo cm Portugal c seu: dominios. ma,

houtensqne ais-sim procediãogxrllo ccrtatnrute falsos ntissiouarios, quewttt vista dos seus

interesses t‹-n›|›‹›raen,cnnipromcttiõio a santa causa da cat-fcliesc, a que outr`u|a Itavião

tatubept servido seus iieuctneritus antecessores.
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ptrnndeo que são os Indios do BrasiLe sua aptidão para as artes, letras,

'O sctonotas, e mesmo para o sacordocio, por haver entre elles, naquellcs

 

Um grande nome. qne. ne pertenniaa ibrtttgzil pelo acaso do nascimento, era nosso

compatriota pela educação que no Brasil recebera. e pelo amor qtte nutrla pala nossa

terra, como muito ltrm demonstrou 0 sftbio arccblspom Sr. l). ¡tontualdo Atttottio de

Srixamachou-se infelizmente envolto nessas ntiseraveis intrigas dos seus correligionarios.

e solfreu, tttttoitrtrado seu, a tttaleftca influencia das idéas do sett tempo. Na lttta empe

nhada entre os moradores, e os Jesuítas, por causa da escravidão dos Indígenas, que

esti-s querltto ntonopolisar aob o apparente pretexto de lhes dar educação, c de serem

seus tlircctttres espirituaes,o Padre Antonio Vieira mostrou um ardor, que contrastara

(onto seu desinteresse pessoal. Nlmzuetn mais que este illustre varão poz em pratica tt

maxittta da companhia, que ordenava o individuo de attniquilar-se em proveito da

nr-lettt. Se alguma cousa aspirava neste fluindo era a gloria; mas queria que o seu

instituto fosse rlco e poderoso; e para isso não dttvidou prestar o prestígio do seu

ttonte para extorquir do governo portuçzttez essa série de medidas iniqttas,que sanccio

navão 0a resgates o aa entradas no sertão.

a A cor a pretexto destas entradas. di: o nosso consoclo,o Sr. J. F. Lisboa,no seu

interessante Jornal de Timon, era libertar os lndíos prisioneiros, atados á corda,

encerrados em um curraLou prisão semelhante, e destinados á morte em terreiropara

serem depois comid‹›s em banquete festival pelos seus inimigos. A entrada,ou tropa de

resgate, chamada tambem da redcmpção dos captivos, talvez por atttipltrase, não só

linha por lim libertar da morte o corpo do selvagem prisioneiro, e a sua altna da per

dição eterna pela catechese e conversão, porque depois passa vão, como prover de

escravos os moradores. Ao ouvir os fautort-s dessas leis fazia-se tinta obra de piedade,

e por ellas se consegulão ao tttestno tempo muitos betts tctnporaes e cspirituuea. n

Dispunltão as leis que essas exposições fossem sempre acompanhadas por alguns

rcligiosorupara evitar osabttsosx as atrocidades a que a desenfreada cobiça podia levar

os ltotnenx, que se entregarão a esse nefantltt trafico, gente vilisaima. sem alma nem

consciencia, corno se exprime o proprio Padre Antonio Vieira, que,sem etnbargoutão

se oppttnlta a elltgttnta vez que os religiosos directores fossem os Padres da companhia

de Jesus. Os' ministros do evangelltomttt contacto com os traficantes, longe de edilical

os com o seu exemplo eltamantlo-os aos principios da verdadeira moral. tzorrotnpiãu-se

inteiramente certiftcando de licitos quantos captiveiros se lltes propttultão. c recebendo

em recompensa. algumas peças. cujo preço regnlava de mil e cettt a quatro mil réis l

O illustre coryplteu dos Jesuítas propunha a cl-rei, o Sr. l). João lV. aos lt de Abril

de 165lt, um novo plano de catechese consistente em estabelecer-se uma ¡ttristiiccão

lndupeztdettte da dos governadores: a exclusão absoluta das outras ordens religiosas,

e littaltnettte a organisacão de um pequeno exercito, sujeito ás imutediatas ordens do

superior geral das missões. Essa lterosia politicamsse ntoustrttoso status in statu, era

proposto.e sustentado pelo gettio mais sublinte que Portugal contou no seculo XVII,

pelo ltabil diplomata junto aos estados geraes da llollantla,e na corte de Roma! l

Não ¡tretondo justificar os excessos cotutttettidos ttcssa éra pelos colonos contra os

Jesuitzts. Itcproto altamente a sua cottdueta relativamente a esses Padres, as violencia:

praticadas para com elles no Para, Maranhão. S. t'attlo,e até no itio de .laneiro; mas

penso que os espiritos não se terião exacerbado a sentelltttntc ponto,se os discípulos de

Loyola não tivcsseirt dado causa,e se defettdrssem com mais ntoderacão. lã' verdade que

algtuttas vezes, como rm S. Paulme aqui tto liio de Janeiro, davíto-se logo por vencidos

o zutsignatñrt quantas condições delles se exigiãtt, mas todos sabião que o seu systema

das rrstricçocs mental!! prestam-se maravilltosautetttt: a essa lactica, e que era vast:

um meio cllicaz de ganhar tempo etnquatt to rottjuravão a tormenta que contra elles se

ílfllliflfl.

Sent duvida que rta reprovadissittta a escravidão (los indígenas, qne com tanto afan

sthtrtttauio os colonos; mas tambem é vcrtlatle que ttão rrcottltcciao estes nos Jesuítas,

seus adtetsarios, o dcsiutetessc que aprrgoatão, tendo que as suaslavouras deftultat tio
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tempos, alguns que sabião escrever e fallar a lingua latina, pcdio ao mes»

 

por falta de braços. ao passo que os Indio: forros trabalharão nas residencia: da

companhia. onde seguia-se um regimen, que só no nome diiferia da escravidão.

Soccorrer-me-ltei do testemunho bastante competente do nosso incausavel c illustrado

consocio. o .'¬`r. .l. Norberto de S. e S., que na sua luminosa, e erudita Memoria Híu

torira e documentada das aldëas de Indios da província do Rio de Janeiro serve

se das svgttitttes palavras tratando desta materia:

« tteseutitlos os Jesuítas do trlumpbo que alcançavão os colonos escravisadores de

Indios. afrouxtirão na (lcfensão de sua liberdade. arrcfecerio naquelle zelo com que os

catecbisavão. e por tim de autores fizerao-se reos do idcnticos delictosl F. quem diria

qtte esses proprios successori-s dos Anchictas,dos Nobregasm Grans svgttirião oexemplo

qtte por tanto trmpo ntcrccett a stta reprovação dado pela aridez dos Portuguezes 'I

llcsgraçatlâttttentc assim aconteceu! Aproveitando-sc tia céga obediencia, que tinltão

ganho sobre os Indios, dePes se servião para os seus ucfantlos lins, e abraçando o meio

por que os Pattlntas attgrnentarão a cscravaturafdas suas fazendas, pela regra de que

o parto seguiu 0 ventre, os casarão com suas escravas d'Al`rica. Longe de represarem,

attimatão com o não castigo a altivez e a dt-st-ntoltura dos seus indios, nratttelttcos ou

caribocasvsr-gundo :is degrau-rações por elles promovida «que cahindo sobre as povoações

vizinhas ais suas aldeas, tlesprezadas as ameaças dos Portttguezcs, assaltavão pur vezes

os setts estabt-lct-itnetitogdestrtriutlo suas lavourasptt conduzindo para as suas palhotzas

o fructo dos stiorcs de otttrennpagando quasi sempre a resistencia que se lhes antcpu

nba com o a‹.‹assinio. »

IIavt-ndo uto Iiorritt-lmr-nte sophistnado n sua santa missão, tornarão-se os Jesuítas

indignostlc se collorzuctn á frcttte da catechesc. e civilisação dos lndigenas; assim,

quando o ntarqtzez de lonzbal tieâcarrcgott sobre elles a sua clava de llcrcttlcs,já esta

va a ordcnt inexorawltiientt- condetnrtada no espirito publico; e portanto a ordcttança

de 3 dc Sctcntbro de 1759 não experimentou a estranheza que causaria duzentos annos

tnais côdo.

O got erno da metropoltzabandonando inteiramente aos Padres da Companhia de Jesus

a dircctzzio das aildeas dos Indios, cottslittiio-se responsavel pelo escandaloso abuso,que

tizcrüti do seu santo instituto. Cumpria-Ilte espreitar o momento favoravcl para tornar

t-tTt-ctira a sua iutt-rrcuçfo z e era este, srgtttitlo inc parece. quando os indígenas já

iriiciâitlos nm principios da tida social, tivesscttt-se habituado a reconhecer o principio

da attioritlado.

0 vício radical de todos os systemas de catt-clirse até Itoje seguidos entre nós é o de

não ter-sr qtu-t ido altentlet- às diversas phases, que ella apresenta. Emqttanto o sel

vagem erra ¡ielas llorestasdzio liv rc como o vr-tttinque agita os leques das suas palmeiras,

o unico poder capaz tie :tttrahi-lo. fazendo-lite coutpreltendt-t- as vantagens da vida

civilisada, ú o da religião. Só o tninistro ‹lc in-os pode scr ouvido peioslilltos pritnogc

nitos da itatureza- so os sous preceitos podcttt sor olietlccidos: o natural representante

tlcaszt época é o Padre Aspilctu-ta, o (Irpheu brazilco: a musica. o principal meio

frame-gado. liciuttido suas tubaggrttpêio-sc em torno da rustitza capclla, Illaravilltêttlos

dos cúplt-ntlon-s do ttosso culto, e dos ricos paramcrttos saccrdotatas, prt-stão attontos

ouvidos as ¡izilavras cheias de uncçao, que salicut da troca dos Nobrogasa: dos Attcltiettts.

Vem depois a tu-cr-ssirtzittc de plantar em sua iutellígenciai os pritnoiros rudinletttos das

letras c art-rs : c' mi. ão dos Nunes e dos (lot-teus. A tlnocraciatcsta em sett plcnodonti

nio. todas as Iuncqocs se tttfhtiti rctutidas tto Padre; exerci- elle desde a Ittagistratura

ate a rncthcirrzr. porque u. tonto sc estende obojo da curidadcgna phrase dc S. Ignacio

de Loyola. Pit-tia âdtatztt-tttt- itupolitico que fosse coarctutlo o seu ministerio, cumpre

iu vesti-Io da dictadttra. st-ttit-lltattte a que e rouliârtla aos pais. t|ttc pelo attligo direito

Y°"""ll' Kozavao do jus vila: ct rtccís sobre setts tiihos. l-Issc poder tliscriciottat io

porf-nt dctc s--r de curta duração ; .st-ndo .substltttitlo por otttro mais rrgttlar, riu que

os dircitris c tlzfrcrcs de todos estcjaio tnclhor tlcscritnittttdos. 0 Padre rntta rntãu ua

csphcra das suas iuncc-rcz. puramente cspitituacsfltuc tlcisara por um instante para
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mo Pontífice Romanmquc não désse credito aos detractores dos Indios (I)

 

organlsar a nascente sociedade. Sua missão é ainda sublime, aiigiuto e sinto o sm

niiiiiiterio: é o conselheiro das familias : mestre da jiivrnliiile. guia us tlcstiiios dos

Iierdeirus ilo fiitiiro ; lava o iiifaiite rias aguas do baptismo,e ungc o inoribuudo com a

done i-siii-riinita da iinmorlalidado.

Ninguem melhor do que o Jesuita comprehendeii a rimeira parte deste programma.

nem mais sinceramente o executou: Giobertima sua excc lente obra-Il Gesiiita M odema.

rende homenagem ao talento. quasi que original. que elles possuiiio de christíantsur os

selvagens da Aniericmcomo os voluptiiosos habitadores das margens do Ganges; do Indo.

Nenhuma outra ordem pode ainda imita-los, porque nenhuma possuio em tíiu alto ráo o

espirito de unidade,e de solidariedade. Todos por um. c um por todos, era a sua ivisa.

Escudadus porem nos relevantes serviços dos seus patria rchas. soubcriio-se inuiiir de privi

legios de que se servido, como de uma machina infernal, contra aquelles mesmos que lh'os

havillo concedido.

Ao contemplar a pasmosa desapparicflo da raça Indigena depois da queda da Companhia

de Jesus. dir-se-ha que só estes regulares possuiao o fio de Ariadntnpa ra penetrar no lah!

rintho da catechese. A chave do enigm i.quaiito a mim, consiste em que os discípulos de b.

lgnatio haviao estudado profundameiite o mractenc os costumes dos lndios.estudo este que

seus successoreii despreltirlo: ao que se deve accreseeiitar as absurdas inedidas emanadas da

corte de Lisboa. A melhor dellas o o celebre directorio de t7 de Agosto de 1758. que toda

via abunda em disposiçoes roiitradictorias. e absolutamente incxcquircis. deixando larga

margem :io arbítrio dos directores das aldéas,que furilo a principal causa da sua completa

anniquiliiçao.

Pondo aqui termoa estas minhas toscas lie/Iexöesdirei que seria mui conveniente ue fos

sem aproveitadas as tradições da ciitcchcse .Iesuitie-i, cujos vestígios com dilliizul :ide se

podcriao descobrir ncss1s poucas aldeas. que ainda existem. como para attcslâircm o seu

antigo explciidor, e que corrigindo os abusos que nellas se haviíio introduzido. adoptan

do 'mcsmo algumas providencias reclam-idas pelas actuaes cirrumstaniias. sc procurasse

levantar esse Usaro do seu sepulchro. Creio mesmo, que se em veZ de cuidar-sc em suppri

mir as ordens religiosas. existentes no pail,l`ossein ellas chainadas pa ra o traballio da cale

chese. ainda muito bons serviços podcriào prestar. e quiçá reconquistariao assim a grande

popularidade de que outrora gozariio.

(Ill Para não deixarmos documento algum importante, sem ue sobre elle emitamos nossa

opiniãmaqiii transcreveinos o discurso que o illustrado Sr. esembargadur Antonio Luiz

Dantas de Barros Leite, senador do Imperiomroferio no senado contra os Indios. Se o Sr.

senador Dantas. relleclisse por um momento iia historia de todos oii povos da Eurcpa, sem

diltliruldadc acharia que a maior parte di-.lles forão aiilriiiwpliagiis.errnntes, e que ainda hi e,

o embruteizimento nos Europèosli- em relnçfioaos Indios por demais espantoso. A liistoria os

Indios, e a sua aptidão para as artes, e scieiioias estilo demonstrados pelos seus artcfactis

unicamente guiados pela simples luz da natureza, e lngm que os .lesuitas troiixerãii ao centro

dos desertos da America o evangelho civilisâidiir, e as artes, cliegiirào a conhecer quo us Indios

são capazes de todas as cousas grandes. e sublimes. oomtanlo que se einpregiieni os ineios

convenientes ara este llin, como acontecer: praticamente com os Guaranis do ltâimgiiay. Sc

entre nós, os ndios näo tilm manifestado esse desenvolvimento que delles se devia os rar,

u causador é o governo que se não tem importado com elles, e nem cuidado do seu me hora

mento. A titulo de cata-chose. e cirilisnção do Indios tom-si: gasto enormes sonimas. sem

utilidade algumamorqiie este grande iimiirego tem sido ennliado a especuladores que attendciu

siunente ao seu proveitc, e nào dos primitivos habitantes do Brasil. (bnfronle o leitor o que

disserilo os niissiomirios .Iosuitas a respeitados Indios. e u ue conseguirão ilellosuriini o que

diz o illustrado senador do Imperio. que verá que o Sr. desembargador Dantas de Barros

LONG. .llllãlflil dos pessimos meios pelos elfeitos que se deveria esperaiyse elles fossem conve

nientemente applicados.

CITHCIIESES, E CIVILISAÇÃÚ DF. INDIOG, F. COIJPIISIÇÃTI; DISCURSO DO SI. SENADOR DANTAS,

PUBLICADO NO JOKNtL DOS TRABALHOS DA CAlIAItA TITAI-IÍLIA.

Todos os annos falla-se neste orçamento em rõalcclicse de Indios. o colonisação. é um pedido

que passa de um a nutm orçamento por uma rotinrgselll que cousa alguma Sc faça; estou re

solvido pois a dizer alcuiiia coiisii :iceriia ilestos dous artigos.

Senllorirfà-A respeito do culonisaçíiii estou disposto a dar .io governo lodo o :iiiiilio que ne

cessario for, e votar por todas as iuedidas que àiliaiiçarem uin bom exito a esta tao importante
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por não só serem ossos mesmos Indios bons chrislãos, como mui conve

iiientes ao siicerdocio ; e pelo que são dignos da protecção ‹Ias leis, e dos

favores da Santa Sé. Os ambiciosos, calcando aos pés, os sentimentos do

 

empreza, mas a respeito de Indios. nem o govemo tem feito cousa alguma, nemopoderá

fazer, e neiii Deo: perinitta que o possa fazer.

Por ue em verdade é um conu-asenso querer colonísar o Brasil, dar preço a essa immensi

dade e terrenos desertos. e salpíca-liis ao iiiesmo tenipo de aldéas, que sempre foràu, sao.` e

hão de ser coloiiías de ladrões, e assassinos. Isto ú querer armar o barbarismo contra a civili

saçiio, é reunir em um corpo uiílliares de selvagens, e dar-lhes força para perturbarem a so

ciedade com suas inclinações ferozes.

Senhorezz-U homem que desde a sua infancia não recebe lições de moral, e que por longo

tempo em sua vida tem praticado, e vivido debaixo de impressões violentas, digofisse homem

é incapaz de perfectibílidade.

A ex eríeni-ia portanto nos tem mostrado que não ha essa conveníencia tão ínculoada em

aldear ndíos,e nem esse principio de humanidade, que tanto se aiiregoa. Se e humanidade

arrebanliar essas liordas de selvagens, eobriga-losa irahalliar, para saliirem do estado de

penuriu ein que víveni, maior humanidade é não crear inimigos fortes contra aquelles que

querem trabalhar, e dar utilidade ao paiz. -

Nos vivemos em terra ‹le Indios, para iractarmos pois desta materia não carecemos de re‹

correr à tradição dc escriptores, é uma questão que esta ao alcance de nos todos.

Veianios o que tem passadoentre nos. Os Jesuítas, que muito se empenhárãii na civílisação

dos nilíos com toda a sua austeridade, nunca puderão conseguir delles mais do que uma

submissão, nunca lhes poderão incutir o amor ao traballio, nunca pudeiao purillca-los dessas

íuclinaçües vandalícas, que vão passando de pais a líllios.

Entre nos lia pretos que iluranteaescravídao accumiilãoponiprão a sua liberdade, etomão

se de is ricos proprictaríos. 0 Indio, pelo contrario, e uma raça com ínclinaçiies iniiatas

para odos os vícios, para sua propria destruição é ímpie/idente, procura só oque ha do

comer quando tem fome. -

Daqui nasce a decadencía de algumas aldeas, e o desap recimento de outras. Emquanto o

paíz e novo, e abunda em producçíies da natureza, as al das conservou-se, ou parecem pros

perar; logo porem que faltâo essas producções, coinbotídos, ou acessados por causa de suas

pílliagens, elles confundem-se na massa geral da populaçao. A

Esta dispersão de Indios aldéados, para mim e um bem à sociedade. Divirio portanto da

opinião de um ministro da coroa (o Sr. Joaquim Marcelino de Britol, que, deplorando em seu

relatorio a dccadeiicía de algumas aldèas, disso que seria conveniente reunir em .Iacuipo

todas aquellas alddas desfalcadas de Pernanibucmque contavao poucos Indios.

Senliores- Eu respeito muito as boas intenções do SrJoaquim Marcelino de BrítOJHaS infe

lízmeiite, na occasião em uu elle escreveu o seu relatorio. não teve quem lhe inforniasse que

o maior numero de salteadorcs que llgellao aquella província nas matas sao Indios de Jacuí -

pe, e de Barreiros.

Glianio pois a attençäo do Sr. ministro do Imperio sobre este poiilo, para que, se achar jus

las, e convenientes as razões,que prodnzo, suas providencias tendão sempre a dispersar, mas

nunca a reunir Indios.

A primeira medida que eu acho conveniente ea revoga ão do celebre decreto de 24 de

Julho de 1845, que creou directores geraes, directores de al ea. e thesoiireiros; os primeiros

com honras de brigadeiro, os segundos com honras de tenente-coronel, e os terceiros com

honras de capitão, e todos com uniformes de oflicíaes do estado-niaior do exercito. Este de

creto contem em si varias disposições, umas são meros palavrões, que nem destroem, e nem

edificou, outras são susceptíveis de abusos, outras porem são ridículas.

As priiiieíras são as que fallâo em receita, despezas, sobras dos traballios dos Indios, bom

comportamento das viuvas, etc. São estes pois os palavrões que eu noto, e que não fazem, e

'nem desfazem z quem não sabe que entre nos não ha aldéas que rendíio? quaes são esses ren

dimentos de âildèas ? quaes são as sobras dos Indios? pois Indio tem sobra ? para haver sobra

t'- nocessirii- trabalho, c economía, parece pois que se legista para uiii povo que tem todas as

virtudes mciaes.

As segundas dísposí ões, que acho susceptíveis de abusos, são as que mandiio conceder ses

marías a viiivas de In íos, e que s.) irão negociar nas aldeas as pessoas ils qiiaes os directores

dereni essa licença, c outras mais. (Ira, quem não vê que estas duas disposições, que apenas

apresento para exeiiiplo, são susceptíveis de abusos. (l que e víiiva delndío ? quantos trafi

cantes não se apresentarão requerendo taes sesniarias em noiiie de viuvas, que transac oes

leoninas não farão com essas niiseraveis? Que mono olio não se estabelecerá eni_ uma tidéa

onde so podem negociar as pessoas que quizcreni os i iretores? Não nie dciiiorarci sobre isso,

todos hein conhecem as consequencias que resiillñii ‹le tzies ilíspmiçfiis. _

Vamos a uma disposição que cu aclio ridícula, e que i'- a iiltíiiia do decreto que da honras,

e iiniloriiies de ofIIciiii-s do iisladii-iiiaiiir. _

Sr Presidente. - Bia uni estado bcni regulado, quando uma cousa i- geralmente
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Iiumanidadeescravisárão aos Indios,para os fazer acabar no lralialliofin

gindo não pertencerem á raça hiimana, e como entes de natureza inferior

llies deviãb servir para a sua utilidade e commodos.

 

apreciada, quando todos a desejão, faz-se della uma moeda, para servir de estimiilo áquellc

que bem servir ao seu paiz. entre nús, desgraçadamente, marcha-se em sentido opposto,de.~

aprecia-se tudo. Porventura a unica paga que tem um brigadeiro, um tenente-coronel, e um

capitão do exercito, é esse lnesquinho soldo que percebem 7 Não certamente. Esas continen

cias. esses galões, que o omão, e formão o seu distinctivo, essas homenagens que recebem

de seus subditos, tudo isso forma uma parte da aga dos seus serviçis, da um realce a pro

tiäao militar, e serve de estímulo para que mui s a desejem; como iis se aviltão essas cou

sas dando-se uniforme do estado-maior do exercito a um director aldea, e a um thesou

i-.eiro 7 Director geral ainda pode recahir em um proprietario da provincia, mas o lugar de

director da aldèa, e thesoureiro. só ¡iúde recaliir em alguns desgraçados, e miseraveis que

inorem nessas mesmas aldeas, onde as vezes não se acha quem saiba escrever para servir de

escrivão dojuiz de paz, e é ahi que se ha de procurar um homem para director com honras,

e uniforme de tenente-coronel, e outm para thesoureiro com honras, e uniforme de capitão.

Como não Íicaráõcheias essas provincias ondecontáo muitos Iugarejos com os noinrs de adeas.

cheias de ofllciaes com fardas bordadas do estado-maior, isto u meu ver é ridicfllflflSfll'

a uiIIo quese deve dar muito apreço.

eixando pois ti disposição do decreto, continuarei a tractar da desconveniencia que ha

em aldêar Indios.

Na minha província havião sete aldeas de Indios, digo que havião, po ue algumas estão

abandonadas; essas aldeas foräo,e são outros tantos depositos de ladrõesfls rrenos proximos

a essasaldéas não tem valor por estarem continuailamente expostos a essas hordas de vadios;

observa-se, porem,i ue naquellas onde os Indios vão desapparecendo, optimos engenhos se

vao levantando, e es belecimentos de utilidade a província. Ilelo contrario, os terrenos ao

redor datgiiellas aldeas, onde existe ainda grande quantidade de Indiusxorno Jacomo, e Itar

rciros iist- o no maior atrazo por causa da pouca segurança que nelles ha, e contínuos sustos

que causâo aquelles Indios, que tanto se tem distinguido nas mortes, nos incendios de enge

nhos, e estragos que têm apparecido nessas guerras de Cahanos.

Sr. Presidente. - 0 que eu tenho dito a respeito de Indios não se observa unicamen'e

entre nos. 0 Iadio,em toda a Americagmostra inclinações ferozestraiçoeirasjndomitase anl -

sociaes. Na (Zonferteração Argentina ha provincias,qiie são victimas continuadamente de incur

sões destes selvagens. As províncias de Saltmâantâi Iüzblendova, S. Luiz,Cordova, e mesmo a

de Buenos-A reàde temposa tempos são incommiiiladas. Os governadores destas provinClflS

batem-nos, e es pedem a paz, recebem condiçoes, c dahi a pouco atirao-se ii pilhageni, inva

dem as estradas, saquèšio, c matão.

Na Peninsula do Yucatan, no Mexico, o anno passado, Indios com alguma civilisação, que

oommerciavão com Yuràitoixis, invadirão diversas cidades, incendiaríio, e forão ultimamente

desbaratades na Merida com o auxilio do governador de Cuba. ,

Entre nos tem havido insurreições de Indios aldêados, e frequentes incursões de Indios

bravos. Em Iltítl, na minha província os Indios da Atalaia sc insurgiraii, saqucarao a villa. B

matâirão pessoas a olho de machado; em ISIH, e seguiritesmessa guerra aswladora de Cubanos.

:ichavão-se nella os Indios de Jacuípe, e Barreiros. A respeito de incursões de Indios bravos

immensas tem havido, e a hein pouco tempo suceedeii um facto, que hein prova a desleal

dade dessa gente: na rovincia de lllinas, no ltio Doce, apresentarão-se nos quai-leis dos

pedestres cem familias ndigenas pedindo alimento, e mais objectos, despcndeu-se com elles

alguma quantia, e einpregárilo-se mais alguns meios para attrahil-os; pouco tempo depolã.

reaimriio-se com outros em numero de seiscentos, atacâirfio oquartel, roubarño tudo quanto

Iiavia, morrendo no conflicto um soldado.

A' vista pois do que tenho dito, nao supponha a camara que eu desejo que se rcviva o sys

tenia de fazer guerra aos Indios ; a minha opinião (a que não se façao :ildiëàimuiitos em niasSfl

A desconveniencia desse systema, estava ja reconhecida pela ultima legislação que houve a

respeito de Indios, Íallo do decreto de 2 ill: Dezembro de ISOS. Este decreto diz, que, mos

trando a experiencia que as aldeas não tem prosp-rrado, c antes vão ein dccndenria, já pfllfl

natural indolencia, e :iversño que tem ao trabalho os referidos Indios, 'a pela ambição de

velhacns, que com o nome de directores absorvem grandes quantias, manda que só se aldiiem

Indios quando se apresentarem em grande numero, que não possño ser distribuidos pelos

fazendeiros, agricultores, e fahricas, e por um corto razu, o que neste caso sopossílo ser

aldiiados de iiiistura com Ilortuguezes, e nunca abau onados a si sós, e aos seus barbaros

cos times.

A minha opiniãrgpoiszií. quo os presidentes daquellas províncias, onde ha Indígenas, IWÚ'

cureni nieios de llios persuadir que seia-io hem tractaitiis, agasalhados, e soccorriiliisse aprl2~

si-.ntàiijeiii-so, ou viverem cni paz iromiiiisco; pelo coullariogsiiríiii gucrreudosm porseguidosqse

histilisari-iii-iios. Vivão ollcspioiliriis, (foi ui: por ora poiloreinos tlosciuizalië que fteiitiõiiiios

socego, e dinheiro para toniainios a vei' àuleiizi iiiodida, a qual consiste em promover' em
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Os Jesuifas.ainda não corrompidosmziis liumanoslevados dosiiii aiigrsfa

missão apostolicaembrenliárão-se pelas iiicultas florestas do Paiagiiajne- es

pessas matas do Brasil; bem depressa rewnliecerão nos lndios u mesmo bo

 

grande escala a emigração de ente clvilisada da Europa para colonisar estes desertos immen

sos. e tão ferteis, que só elles starião para sustentar as outras tres partesdo mundo.

E' com essa emigração que nos ha de vir a abundância. o augmento das nossas rendas; é

com essa em gração que seha de acabar com esses selvagens que andão errantes nessas ma

tas desertas. e as ãue servem de abrigo aos Vicentes de Paula, (Laeaanos Mves; é essa emi

gração que nos ha e trazer o amor ao trabalho, e e com ella que seremos uma nação grande,

e erosa.

Elas. Senhores, quando eu fallo em colonisação que de embaraços não se me entulhro? Se

houvesse, Senhores. sincero ,desejo de attrahir colonos, o primeiro passo do governo, o seu

primeiro empenho devia ser em acabar com o trafico de africanos, que nos desmoralisa, que

nos defiuha,qiie nos avilta, e que nos enfraquece.

Quem quererii emigrar para um paiz onde só se aprecia africanos. barbadinhos, e

imiãs de caridade? Querer colonisação, e tolerar o trafico, e não querer cousa alguma, e uma.

hypocrisia ridicula, em que até hoje temos vivido.

Queri-ni vêr os inconvenientes. qnese dão em um paiz que quer colonos, e não veda o tra

fico? Vejamoso que se passa em uma familia. e o exemplo será mais simples. A familia quo

faz um gosto particular em servir-se com escravos, quasi nunca lhe bate á porta um creado

ra olfeiecer seus servi os. e se esta familia algumas vezes precisa de algum. ou alguns,

m deos obter por gran e preço, e ainda assim, estes cneados hão de durar por pouco tempo;

porque a desordem introduz-se immediatamente na casa. Os escravos snbtrahem-se ao ser

viço, ou porque querem nivelar-se aos forros. ou porque julgão que estes, sendo pa os por

seus senhores. estão sujeitos aos mesmos trabalhos que elles. Os forros subtrahem-se a mes

ma sorte ao serviço, ou porque não se querem em tudo igualar aos escravos, ou porque

entendem que devem mais mandar do que trabalhar.

Façamos agora applicação deste exemplo. Em um paiz onde o governo não tem preparado'

meios de subsistencia. e arranjo aos colonos, onde os particulares preferem africanos, qua

concorrencia deve haver? Certamente nenhuma. E na pequena emigração de estrangeiros

äara o Brasil. observamos que estes, de mistura com a escravidão, não são os mesmos homens

o seu paiz. Lã, o estrangeiro não se avilta em fazer certos serviços. porque elle _vè que u

trabalho e uma condição ara todos; aqui porém elle ve que certos serviços são unicamente

dos escravos. e ue aqueles que os fazem cabem no desprezo publico; este homem pois ha.

de degenerar, el e vé-se obrigado a comprar um escravo, e introduzida a escravidão no seio

dessa familia.que estava acostumadaa fazer tudo por suas mãos, ahi teIIIOSI mandrelhice nos

filha, esses habitos perniciosos, e prejuizos, que vão passando de pais a flllios, e de filhos a

ne .

Portanto. Sr. Presidente, para mim :i colnnisação é uma verdadeira panacéa contra

todos os males. que nos aftligem: o trafico de africanos, pelo contrario, é um sublimado corro

sivo, que nos ha de trazer as mais dolorosas convulsões. _

Portanto o ministerio que nos vier dizer. acabei com o trafico de africanos,_sera o mais

patriota, e oflmais amigo do seu paiz, e aquelle que tem preparado uma patria mais feliz

para os seus os. _ _ _

E 00H10. SBHhOFGS. l flcüllml-Ilação de escravos nas cidades. e villas nos é mais prejudicial

do que nos campos. ainda eu desejaria outra medida que fizesse afasta-los para a agricultura,

e tendesse a augmentar a procura de bra 'livres Uma imposição pois, levada aoduplo do

que existe hoje. produziria um bom resu tado. Sei que em medi a vai achar opposição em

muitos interesses; é necessario pois que aquelles que estão encarregados de remover os

males da sociedade. teiihão a coragem de appIicar-lhe os remedios. _

Tendo pois provado. Sr. Presidente, ue os aldeamentos são muitodifllveis em conseguir-se.

assim como perniciosissimos à socieda e. estou res‹ lvidiia mandar uma emenda á meSfl. sup

primindo essa quantia que se marca para catecheses, e barbadinhos, e augmentandoa con

signação para co onisação.

Senhores-Já que fallo em barbadinhos, que utilidade tem dado a vinda desses religiosos '_'

Eu não vejo outra cousa mais. do que um convento demais no Rio de Janeiro. com o qual .su

temizasm para ciiiia de quarenta contos, com os quaes antes se tivesse mandado wir duzentas

fami ias de colonos. Quanto ao Gentio, poiico tem elles feito, equando mesmo conseguissem

com o auxilio do governo nttrahir alguns lndios, a ex rienciri tem mustr. do ue essas aldeas

não prosperäo; é um traballio dispendii so, o sem uti idade. No reino animal iu ra 'as perdi
dilã; 93H08 que a raça India. por um ell`eito do sua organísaçdo physica, não p0li€fl‹ll‹›_pl'0l!l`l'

dir no meio da civilisação, está condemnada a esse fatal desfecho. Ha animiies que so podem

'W813 e produzir no meio das trevas; e se os levão para a presença da luz, i-u nivrrcm. ou des

flwflfefitfm- Da mesmo 50110. entre :is diversas raças numanzzs, o Indio pai-ecc ter uma orga

nisação incuinpzttivclcuni a civilisaçào. . m
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memazreado pelo Supremo Dcos Omnipotente; e que,apezar de sclvagens,e

algumas vezes ferozesmrão susceptíveis da mais sublime applicaçãmpelo seu

desenvolvimente moral e intellectual. Sem outras armas que a Cruz da Re

ileiiipçãme o Evangelho civilisadonmarchárão afoutos,e em lugar de féras,

sedeiitas de sangue,conquistárão amigos sinceros e devotados, capazes dos

mais nobres sacrifícios.

O Evangelho de Jesus Christo, luminoso e humano, desenvolvido por

esses uperarios da fé do christianismo, dompu mais homens no meio dos

desertos da America do Sul, que a força bruta dos caçadores de Indios ; e

então, esclarecidos pela palavra de paz, doinesticados pelo amor, garanti

dos pela razão celeste, forão logo depois tão proficuos aos Jesuítas, que

só com o trabalho delles levantárâo Templos, derão começo a povoações

regulares, e empregando-os no amanho das terras a abastecel-os, não só

com o preciso á vida, como proporcionaram-lhes productos, para o aug

mento das riquezas que possuirão esses padres (t).

 

Voltando, pois, aos barbsdinhos, direi que nenhum proveito se tira delles, nem quanto a

catecliese feita aos Indígenas, e nem quanto ás suas predicas feitas aos tiois.

Senhores-lia verdades ue irritao,ou são repellidas quando a experiencia nlo tem prepa

radp o animodos ouvintes. ma dellas é a que vou dizer: felisrnente eu fallo na presença de

muitos deputados, que devem ter presenciado nas suas provincias aquillo que eu tenho visto

na minha.

As rnissões pre adas por estesbarbadinhos são pagodes, que mais divertem do que moralisão

aqusm as ouve. o orgias que afastão os vos dos seus trabalhos por um, ou dous mezes,

e os tornao yictimas da penuria, das desor ens, e dos crimes. _

abrem missão em uma freguezia, ieuiiem-se a ella duas. e tres mil pessoas; acabada a mis

sãodaquella freguesia, a maiorparte desse povo acompanha o frade, e assim absorve-se um

tempo immenso, em uma perfeita folia. Se o barbadinho consegue fazer meia duzia de casa

mentos, maior numero de descasados produzem estas mlsoes, alem dos crimes que poste

riormente appareceiiilproduzidos pela ociosidade. _ _ _

Alem de que. Sr. residente, os maiores inimigos da religião, são os missionarios

pouco esclarecidos. Se os barbadinhos se empenhassem em' incutir no povo _os mais uros

rincipios de moral; se tractassem de desenvolver, e explicar essas ideas de Justi a, ede ene

cencia; se iegassem a obediencia as leis, e as autoridades, o amor ao tranalho, _azendo sentir

os elfeitos a ociosidade; se lhe fizessem ver emñm, ue ocasamento, e a religião trazem ao

coraçao do homem a mais doce consolação neste mun o de afllieções, certamente rnuito im

portante serviço fariao a sociedade; mas infelizmente não e assim, toda a predica consiste ein

um ciitalo ode contos ridículos, que aliinentlo a estupidez dos povos, e scabão com a Mages

tade da re igiio.

(1) :secam no ilnonnirrissilo canon. on: :lsosçsúo os nvirsmissioiisiiios: os seus

usamos, : conumvinsnssznas ivnaocisçõirs ou: rizníto co: os ir‹ni_os. s iivniss ins

santas ciisiisnss siissõisniss cinanus, vii.i.as,: :mansa ou: niuiso ivo :srsno no

sisnsiviúo.: :ii ooiirn/is.: vnrnss n: snossss narinas n: riiznivnssmniz colnsiúo

aos coiniissaiiios, ou: i¡o n: mamona; i: oirrus ou: nim.: ¡siinsüo ia, : ninuiÃo

A vizaoirn naouirsus 'rnlasmoii iisionas niiçosniii IÃos na vassoasnou vnivnuuõiis,

ou: mas isso 'riiuiÃo nasrmunss, ii .na nas liasóiis, nuois na narinas: os navios

nas o iiiriivo; raso nono oii: s: sscim.

Possuiio os Bevms. Padres da Com nhia,ns Capitania-mor do Grao-Para, uma fazenda

no sitio chamado Taguarumamu das alinas, que se compunha de mais de quatrocentos ln

diosze lndias.e era a maior parte das aldeas, ou missões. donde lentamente os iao transpor

tando para as suas fazendas ; c das fabricas deste rerolhiao cada anno mais de seisoentas

arroba: de algodao, que plantavao, e oolhiao as Indias, e Indios. e vendida cada arroba

ailâöüthtocairaaodizimo. W000

Nesta mesma fazenda lavravão cad anno, um por outro,mil alqueires de farinha de pao,

e vendido o alqueire a W rs., seu preço commum, tocavllo ao dízimo. _ . .

Na dita fazenda plaiitavao,e colhiao os Indios. e lndias cada anno muito arroz. feiioes.

milhoflaziao criações de gallinhas. patos. perus, e porcos; de que podilo dar ao

diziiiio.........z...........W
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Todos sabermque os nossos lndigenasconvenientemente domesticado ,

 

Na mesma fazenda tinhão umas salinagem que fazilio cada anno, ao pumommil alqueires

de sal, e vendido o alqueire a 800 rs.. como se vendia o das salinas reaes, tocava ao

dizimo..............."......8039000

A segunda fazenda era o engenho de lavrar assucar no sitio de Hucajuba. ue comprarao

a Pedro da Costa Rayol. e se ouvlo dizer ao reitor do collegio do Para.1 Pa re João de S.

Payo. que so em farinhas, algodao, e mais fructos, e criações, que lhe eixou lo vendedor

nas terras do dito engenho, rendeu ao oollegio mais de seis mil cruzados; de que tocava

aodizimocadaanno.................MOWOO

Com unha-se o dito engenho de mais de trezentos e cincoenta lndios.e lndias.a maior parte

das al eas.que lavravao eadaanno ate duas mil arrobas de assucencomo costumavao lavrar

outros engenhos menos povoados de trabalhadores; e vendida cada arroba de assucar na

quellas terrasa 23H00. e 317; tocava ao dízimo. . . . . . . . . . 6003000

A terceira fazenda era a do sitio Mantayacú. que se eompunha de um grande numero de

Indios, e lndias; a maior parte das aldéas, com que fabricavao cada anno farinhaealgodao.

feijões. e outros legumes, hziao muitas. arrobas de peixe salgado, criações de gallinhas.

patos. perús. porcos. cascos de tartarugas, azeites de anderoba para as luzes; e podiao de

tudodaraodizimo..... W000

A quarta falenda era adaYhnre. que lhes deixou Frrancisco Rodrigues o Villlo. tendo

herdeirosnecessarios, filhos de uma sua escrava.cuja doacao fei . e mettidos de posse

oa ditos Padres. morreu o Villao doudo. porem com a roupeta de nto Ignacio ; esta fa

zenda seoompunha de um grande numero delndios.'e lndias,a maior parta da mesma fazenda.

e outras das aldeas; na qual fazenda tinhao uma fabrica de canoas, combous mestres dellas.

que lhe lavravão cada anno duas, e tres grandes. de 4000 cada uma; e tocavao ao

dizimo.................. ...'›80¢tl)0

Nesta fazenda havia um caooaLde que oolhiao cada anno mais de duzentas arrobas,a Wi

larrobaztocavaaodizimo. . . . . . . . . . . . . . . 72¢000

Na dita fazenda havia uma fabrica de taboadosmn que lavravlo cada anno ate' vinte duzias.

que vendidas. como veuderao para o navio, que se fez no Para. a 200 a duzia, por serem

coucoeirasztocava ao dízimo. . . . . . . . . . . . . . . 4035000

Na mesma fazenda havia uma fabrica de toares de rolos' de panno dealgodlmern que tccino

cada anno mais de vinte rolos. a 30190 rolo, preço commum ; tocava ao dízimo. W

Nesta fazenda havia uma ferraria,em que lavravao machadosJoucesneuxadas. pregone ou

tras ferragens, para o povo. e outras que vendilo; de que podiao dar cada anno ao

dizimo...................-.W

A quinta fazenda era um engenho de Murajuhmque herdarao de uma lÉCatharina; a qual

fazenda teria trezentos pessoas de traballioJndios. e lndias,entre escravos da mesma fazenda

e forros das aldeas. com que lavravao cada anno mais de mil arrobas de assucar, que vendi

das pelo preço referido; tocava ao dízimo. . . . . . . . . . . m0

Nesta fazenda havia uma grandefabrica de canoas grandes,em queselavravíio cada anno até

Huatro, dc 50m? cada uma. ainda que venderào uma a fazenda real, no tempo do governo

e Aletandre de Souza Freire. por oito escravos de tropa de guerra, que valeria cada escrr

vo 801% ; comtudo tocava ao dízimo . . . . . . . . . . . . . m

Na dita fazenda distillavao cada anno mais de duas mil canadas de aguardente de canna.

a wa canada; tocava ao dizimo. . . 20015000

A sexta fazenda era uma engcnhoca no sitio de Jaguaraq. que herdárao de um Paulo

Melia, na qual distillavao cada anno mais de mil canadas de aguardente de canna,que

albacanada; tocava ao dizimo . . . . . . . . . . . . . . 10023000

Nesta fazenda havia uma fabrica de canoas grandçsmn quclavravao cada anno mais de tres.

deMW cada uma. ainda que venderflo ao mesmo govcmador para a fazenda real or

nove escravos dc tropa de guerra; comtudo tocava ao dizimo . . . . . . l I

Na dita fazenda havia uma fabrica de taboados. em que lavrao cada anno vinte duzias

.11039 a duzia: tocava ao dizimo. . m

Nesta mesma fazenda havia uma olaria.quelhe rendia cada anno mais dcfätlfm em telha.

tijolo, formas de assucar. botijaszc louça commum; dc uc tocava ao dizimo. . m)

Na dita fazenda. como em as mais,se plantavtto. e co hiao farinhas de ao. milho. arroz.

feijões. algodaowriavüo gallinhas. patos, pcrús. e porcos; de que podiáo ar ao dizimo cada

anno......................3039000

Na mesma fazenda. tinhão uma fabrica de teares. em que lavravao cada anno ninistlv

Vinte rolos de ¡iauuoa 301>; tocava ao dizimo. . . . . . . . . . 60r000
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mediante o svstema dos primeiros Jesuítas, isto é, com o agasalho, com

 

Nesta fazenda tinhão um cacoal. de que colhião cada anno mais de-tmeaitas arrobas:

toeavaaodizimo..................im

A setima fazenda era a da llha 'de Marajmem que colhilo, cada anno, mais de duzentas

arrobasde algodao a 1395111; tocava ao dízimo. . . . . . . . . . W

Nesta llãnenda tlnbio cinco curraes de do vaocum, com mais de duas mil cabeças.

ame cabem; como se dizimava toda ca a anno,tocava ao dizimo. . . . ¡llottooo

A oitava fazenda era uma fabrica de cal. que tinhao no sitio de Xirinambituba. em que

com os l 'os. e Indias das aldcas. fabricavão cada tres annos mais de trinta mil alqueires.

a 400 rs. alqueire, como se vendia; e tocava ao dizimo. . . . . . . 40089000

A nona fazenda era no sitio Mutuaca, que eomprarao ao ca itIo-mor Domingos de Sousa

Ferreira. defronte da aldèa das Bocas. na quaLcom os ln ios da mesma aldea.e Indias,

rolhião cada anno mais de duzentas arrobas de cacao; e tocava 'ao dizimo. . . 72®000

Possuião na Capitaniainor de S. Luiz do Maranhao, cinco fazdas de gado vaccum, nas

margens do Rio Pindaréfimn pastoreado com os Indios das aldeas, que estavão nas mesmu

margens do rio, nas quaes fazendas se dizia terem mais de duas mil cabeças de gadmque

dizimadaa a 2t?.na forma do estylo; tocava ao dizimo. . . . . . . . W

Das matas do mesmo rio com os 'Indios das aldeas vizinhas colhião cada anno mais de

duzentas arrobas de cravo a 53H00 a arroba; tocava ao dízimo. '. . . . 1mm

A decima quinta faaenda. era de cavallaria, que tinhlo junto as fazendas de gado sobre

dito; de quepodia tocarao dízimo. . . . . . . . . . . . . W000

A declrna sexta fazenda, era um engenho de lavrar assucanque no sitio de Marcos de Boa

Vida. em que.por falta de agua. distillavao da canna mais de duas mil canadas de aguar

dente aflâ, acanadaflocafa ao dizimo. . . . . . .' . . . . . #0019000

A dccima setima' fazenda, e oitavmerão duas.que tinhão em S.Braz.ou lnamdibmem que

lavravao com os Indios, e Indias das aldéas. larinhas. algodao. milho. arroz, ger lim. o

criações; de que podiâo dar cada anno ao dizimo. . . . . . . . gãílmt)

A decima nona. era uma fabrica de saLchamadas salinas. junto a cidade de S. Luiz do

Maranhamem que lavravixo cada anno nais de cinco mil alqueires a 800 rs. o alqueire; toca

wlaodizimoy... ¡0019000

A vigesima fazenda, era uma engenhoca na Villa de Ta uytapera. em que distillavao

Hirllardentes de canna.e do mais que lavravâo de l`arinhas,a godammilhos. arronecriaçoes:

¡oliao dar cadaanno nodizimo. . . . . . . . . . . . . . 100W00

A vigesima primeira. e segunda fazendas, erao duas. que tinhão na dita villa,muito po

voadas de lndlos.ae Indias das aldéas.com que fabricavão; do que podiao cada anno dar ao

dizimo.......'..............200Wl0

Alcm destas fazendas forão estabelecendo outras muitas nas terras,que pedirio na Capita

nia do Maranhão em nome de uns indios da naçao Taramambercs, aos quaes concedendo

ae-lbc 3 Ieguas. para situarem uma aldéa, indo os Padres a medil-as. e demarcal-as. toma

flo 30 l uas, como foi notorio no Maranhão; afora as que ião tomando aos moradores de

todo aque le estado com uma provisão. que alcançarao do conselho ultramarino. para tom

barem umas terras. que diziilo tlnhão no dito estado. nas quaes estavão muitos moradores.

com datas. e posses confirmadas havia muitos annos. lavrando-as, e pagando dízimos dos

fruchs. que nao pagavao os Padres; e ainda no caso. que os pagassemJà nao podido excluir

aos moradores daquellas terras em que estavao. que se lhe concederio r devolutasma

fonna das clausulas com quese concedem. que são de as lavrarem. e man arem continuar

no termo de tres annos. e naoo fazendoficarem devolutas.para se darem a quem as pedir.

para as lavrar. que era o fundamento com que ja as possuiao aquelles moradores. e tinltáo

os Padres perdido o direito dellas; mas como erão tao poderosos. prevaleceu o seu poder

para 0 conselho os mandar metter de posse dellas. e ficarem os moradores com tao grave. 0

notorio prejuizmsobre o que al ns contenderão, mas nao sem fructo,como as experiencias o

mostra a alguns pobres de ca aes. para sustentar pleitos com pessoas t.`io poderosas. _

Administrbrão os Revms. Padres com govemo temporal politico. e economico os Indios

das aldêas. ou missões do estado do Maranhao. e Para, e sao as seguintes:

A primeira aldca era do (Zaeté. Capitania-mor do donatario o porteiro-mór. fl film' “MU

tinha mais de cento e cincoenta Ind ios. e Indias. que occupavao o missionario em fiar algm

dao. que lhe tecido em redes de 201» e 30th cada uma. além dc outros inferiores. e mais

de vinte rolos de panno do mesmo algodao. dc que podia dar ao dízimo cada anno. e do

mais que fabricavilo. e colhiao. que era farinhas de pao. milho. arrfll, 168111005- 6

criflções..................-'-. 100W00
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o amor,com dadivas,e um modo de afagmque lhes ínspireqgofiança .dão-sc

 

Occupavao os Indios mandando-os ao serttlo do IIio Gurupy a colher cravo. e lhe traziün

cada anno mais de duzentas arrobaszde que tocava ao dízimo. . . . . . 10833000

Mandavao outros Indios pescane salgar mais de duzentas arrobas de piso. que vendiao

aItbötltlaarrobzuetocavaaodizimo. . . . . . . . . , . . 3029000

Mandava outros Indios as praias colher cascos de tartarugas. e aos matos baunilhas ;de

quepodíaodar aodizimo. . . . . . . . . . . . . . . . 103000

A segunda aldea era a de MaracanLque havia de ter maisde quatrocentos Indios.e Indias;

estas occupavtlo o missionarío cm fiaralgodamque tecido em mais de quinze rolos de nno.

c com as farinhas que lavravammilhmlegtimes que colhido, e criações que fazião; ' do

tudo dar cada anno aodizimo. . . . . . . . . . . . . . . 1000000

Mandavao os Indios buscar cravo aos matosdo GurupyJhe traziao cadaanno mais de cem

arrobas; de que tocava ao dízimo. . . . . . . . . . . . . . MMOG

Matidavao outros Indios fazer pesca rias.e salgar grande numero da arrobas de peixe.quo

vendíúo a 125500; de que tocava ao dízimo . . 3039000

A terceira aldea,era a de Taguaparájunto a Villa da Vigia.e como os Indios della estavão

destinados. para o serviço dos moradores da dita villa. e forào descidas. e aldeados a sua

custa. não podia o missionarío com elles fazer o negocimque fšiziüo nas outras, e por isso a

dita villa era das mais opulentas. e rendosas que tinha aquelle estado.

A quarta aldéa era a dos Tupinambas. a qual tinha poucos Indios. por occupar o seu

missionarío a maior parte delles na fazenda de Mamayacú. já referida.

A quinta aldea era a de Una. tambem tinlião poucos Indios, mas ainda estes poucos em

pregava o collegio do Para no seu serviço.

A sexta aldña era ade Muríbiramâio tínhão muitos; porëmtodosdesfructrtva o missionarío

em scrviço.e do que lavravão nella de farinhas.milho.arroz.feíjoes, e outros legumesnalgodao

e de tres ou quatro rolos de palmo. que teciao delle; odiao dar ao dizimo. . 400000

ltlnndava outros Indios buscarem cacào ao sertão as Amazonas. ou as Ilhas do Gurupa.

de que lhe traziao mais de cem arrobas ; e tocava ao dízimo cada anno. . . 3639000

A setíma aldea.era a de Murtígura; tinha muitoslndiosm Indias; estas occupava o missio

narío em lavrar farinhas de pao. colher milho. arroz. fazer criações. das que ja ficão referi

das. lavrar algodao. iial-o, e tecel-o,em mais de seis rolos de panno. e tudo vendido; tocava

ao dízimo cada anno. . . . . . . . . . . . . . . . . 50$000

lilandaiva os Indios colherem cicao aos sertões. de que lhe trazitlo cada anno mais de du

zentas arrobas; c tocava ao dizimo. . . . . . 'TW

Nesta aldea havia uma fabrica de canóasgrandesmm que lavravão os Indios cada anno mais

de quatro. de 300=>e4002> cada uma; etocava ao dizimo. . . . . . . 120$000

Nos matos desta aldüa. e suas vizinhanças mandavão pelos lndios.e Indias apanhar casta

nhas de jandiroba.de que fazião cada anno mais de trezentas can-idas de azeite para as luzes

quc e' muito bom. e vendida a canada a N? e 13>200;tocava ao dizimo. . . . 300000

Na dita aldéa havia uma fabrica de taboados, em que lavravão os Indios cada anno até

doze duzias.que vendia o missionarío a 1019 a duzia; e tocava ao dízimo . . . 1`IJ>000

Desta mesma aldèa mandava o missionarío Indios colherem cacáo as Ilhas do Gurupádc

que lhe traziao cada anno mais de cem arrobas: e tocava ao dizimo . . . . W000

Mandava tambem Indios buscarem tartarugas, fazerem mantcigas dellas, ecolherem bau

nílhas: de que podia dar ao dizimo. . . . . . . . . . . . . ¡03000

A oitava aldôa, era a de Sumaummque tinha bastantes Indios.e Indias; estas occupava o

missionario em lavrarem farinhas. colherem milho. arroz. legumes. ealgodíio. que tccião

em mais de oito rolos de panno de cem varas, a 30151 o rolo: e das criações que fazia na dita

aldéa, podia de tudo dar ao dízimo cada anno. . . . . . . . . . 6019000

Nesta aldea havia uma Ihbrica decanóas grandes.em que os Indios lavravao mais de tres cada

anno. de 30019 eI001> cada umaze podia dar ao dizimo. . . . . . . . 9031000

Na mesma aldeânhavia outra fabrica de taboados.em que lavravao cada anno mais de doze

duzias, a fläa duzia :tocava ao dizímo . . . . . . . . . . . . . 1239000

Mandavn o missionarío Indios desta aldéa colherem cacao ao sertão do Rio das Amazonas.

de que lho traziao cada anno mais de duzentas arrohas: de que tocava ao dizimo. 7219000

Mandava pelos matos da dita aldêa. e sua vizinhança apanharem castanhas de jandirobn.

de que fnziƒto cada anno mais de duzentos potes. a 139 o pote ; tocava ao dizimo. 2035000

A nona aIdê-'ncra a dos 'focantinsninha bastantes lndiosm. lndiaszestas occupavii o nnssio

na rio em lavra rem farínliasJazeremcriaçõesmcolhereni os fructos que Iícão referidosmleni de

outros muitos,qtxe tambem lavravtio, e colliião nas uulras aldêitäi Nim 03H10 lã lndl” “S”
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com rnuito Mr á derruba das matas, cultura das terras, e a qualquer

 

dio, que teciao em mais de quatro rolos de panno de 30390 rolo; etocava de tudo ao

dizimo....-....................WOW)

Mandriva os Indios colherem cacao aos sermos das Am zonas, de que lhe traziüo cada

anno mais de eem urrobaflde que tocava ao dizimo. . . . . . . . 36m

Mandava outros lndios pescarem mais de quatrocentas tartarugas d'a|zua doce, de que se

com unhrio muitos guisados gostososm sadios,e vendidas a 137200 e a 10500 eada ummtocava

aoizimo......................489000

A decima aldea era a das Bocas.que tinhlo muitos Indio5,e Indias:e alem de os occuparem

o missionario em uma sua fazenda. que lhe ficava delrontae era a do n. 9,oceupava as mais

Indios em lavrarem farinhamfazerem criacôesmolherem os mais fruetos que fitão rflferitihãäefll

llarem algodão. que teciao.e mais de oito rolos de panno;e de tudo tocava ao dízimo. 10039000

Nesta aldea havia uma fabrica de taboadosnm que lavravao os Indiosfiada anno,mais de

vinte dusias. a 10th duzia: tocava ao dízimo. . . . . . . . . . . . 2019001)

Na mesma aldêa havia outra fabrica de canoas grandes. em que lavravão cada anno até

quatro, de 3003, 4002) e 5001!' cada urna; de que tocava ao dizimo. . . . . 1202>000

Mandava o missionario outros Indios eolherem cacao ao sertao. e lhe trazido cada anno

mais de trezentas arrobaszde ue tocava ao dizimo. . . . . . . . - . 10339000

Mandava outros Indios as Il as do Gurupmbuscarem cacao daquelles matos. e Ihc trazião

toda anno mais de cem arrobas. e muita quantidade de baunilhas. e tartarugas; e podia

detudodaraodizimo................... 50m

A decima primeira aldea, era a de Aricurú. muito populosa de Indios. e Indias : estas

occu va o rnissionarlo. em Iavrarem farinhas. fazerem criacües. colherem os mais fructos.

que raio referidos. em colherem algodão.fial-o.e tecel-o em mais de vinte rolos de panno, de

cem varas o rolo, a 3019 cada um; e de tudo podia dar ae dízimo cada anno. . 150m

Nesta aldda havia uma fabrica de canoas grandes, em que os Indios lavravllo mais de

quatro cada anno. de 400? e 5000 cada uma: de que tocava ao dízimo. . . . 160I>0w

Maudava outros Iudios colherem cacau ao sertúmde quo lhe trazido mais de quatrocentas

arrobas cado anno; e tocava ao dizimo. . . . . . . . . . . . . . 15429000

Mandava outros Indios as Ilhas do Gurupa colherem tambem cacame lhe trazido cada anno

mais de cem arrobas. e um grande numero de baunilhas; de que tocava ao dizimo. 45$000

Mandava outros Indios pescarem tartarugasJazer salgas de mme do mato.que é de porco,

porque havia inlinitosçíaserem potes de manteiga de tartarugax dcpeixe hoi.e tambem salga

rem deste.que ¡rareee propria carne de porco mansoze de tudu podia toearao dizirno. 20019000

A decima segunda aldea. era a de Cumaru. a qual tinha poucos Indios; os rnettia o dito

missionario nas referidas negociações.

A dceima terceira aldea. é a de Arueara. muito populosa de Indios. e Indias; estas

eccupava o missionario em lavrarem farinhas. e colhcrem os mais fructos já referidos. em

oolhcrcm algodao. fial-o.e tecel-o em mais de vinte rolos de panao de cem varas.: 3013* cada

urn ; de que tocava ao dizirno cada anno de tudo. . . . . . . . . . IWMIO

Havia nesta aldéa uma fabrica de canoas grandes. em que lavravão os Indios cada anno

mais de cinco de ¡003 e 5000 cada urna; de que tocava ao dizimo. . . . . 15m

Mundava o missionario outros Indios pescarem tartarugas. fazerem potes de manteigas

dellas. de peixe boi. salgas delle. c do porco do mato. e lhe trazião cada anno : do que

podiadaraodizimo...................100390111!

Mandava outros Indios ao sertãodas Amazonas eolheremcacamde que lhe traziao cada anno

mais de quatrocentos arrobns; e tocava ao dizimo. . . . . . . . . . 144m

Ma :dava outros Indios colherem eacao às Ilhas do Gurupzi. de que lhe traziao cada anno

mais de cem arrobas. e urn rende numero de baunilhaszde que tocava ao dizimo. 4529000

Tambem mandava outros uscarem aos matos salsa-parrilhme lhe trazillo cada anno mais

de cem arrobas; e tocava ao dizimo. . . . . . . . . . . . . . . 5Rt000

A dccima quarta aldèa.era a do Xingmou ItacurucaLmuito populosa de Indios. e Indias;

E-*Uls oecu pava o missiona rio em lavra rem.e colhercm os fructos. que [it-ão rcr`eridos.err1 tia rem

algodao. e tecel-o em mais de vinte rolos de pannozde que podia dar ao dizimo. 1600000

Mandava os Indios ao sertão do Rio das Amazonas enlhercrri cat-ao. de que lhe lfflli-'Ifl

mais de quatrocentasarrobas cada anno: elos-av: aodizirno. . . . . . . IH-ÉMIOID

Marrdava outros Indios tirarem cravo dos matos daquelli- rio Xingu. c lhe lraziao cada

anno mais de quiatrocentas arroh-rs : e tocava ao dizimo. . . 2I0$INXIMmdeva outros Indi05 ¡vcscurcrn tartarugas. fazerem potes deI manteiga dcllas. c de ¡iciac
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industria rural, ou fabril. Não ba applieaçimbonosta, de que não sejio

capazes os Indios; e é sabido, que, no interior, iabricão elles oxcellontes

 

boiaalgas deste peixe, e do carnodo inato, e lho trasilo cada anno; de que podia dar ao

di1im0............-........... IMG

Mandava tambem as Ilhas do Gurupa buscam caeso,e lbe trasiao cada anno mais de

cernarrobauetocavaaodizimo................ m

A decima quinta aldéa,era a do AricarLque tinha mais de duváltos Indione Indias; estas

oaupava o missionario em Iavraroma colheromosfrutos referidosm liarunalgodiom tecel-o

em mais de cinco rolos de panao; e dctudo podido dar ao dizimo . . . . . 509m0

Do sertão daquella mesma aldea. mandava o missionario tirar cravo pelos Indios. e Iha

traziao cada anno mais de duzentas arrobas; de que tocava ao dízimo. . . . MWM

Do sertlo das Amazonas, rnandava outros Indios colherun cado, e lhe trasilo cada

anno maia de duzentas arrobas; atocava ao dízimo. . . . . . . . . . 7m

Mandava outros Indios peacarem tartarugas, fazerem potes do manteiga dellas. e do

peixe boi,e dasjsalgas de arrobas que Iaziao deste,e da carne do porco do mato; podia dar ao

dizimo........... IMO

A decima sexta aldea,era a do Tapajós, situada uu um grande rio do mesmo nome, no

qual rio havia uma Iortaloza; tinha esta aldea grande oumuode lndios,e Indias; estas occu

pava o missionario no mesmo serviço, qpe fica referido, o do que produzia o seu trabalho :

podiadar cada anno ao dízimo. . . . . . . . . . . . . . . . ÍWWOO

Mandava polos Indios tirar cravo daquelle sertão un mai de treaentas arrobas; e toca‹

vaaodizimocadaanno. . . . . . . . . . ._ , . . . . . Im

Dosertao das Amazonas mandava pelos Indios tirar cada anno, mais de quatrocentos

arrobas de cacao; etocava ao dízimo. . . . . . . . s, . . . . . . UM

Das pescarias de tartarugas, que mandava fazer potes do manteigas dellaa,c de peixe boi

muitas arrobas deste salgado, outras de carne de porco do inato,que vendia; e podia dar ao

dizimo......................... 10010000

A decima setima aldea,era a dos Arapiunsmuito populosa de lndios.e lndias; estas occu

pava o missionaria no serviço que tica referido nas mars. e do que lhe produzia; podia dar

uodizimo....................... 1008000

Dos matos daquelle sertão lhe tiravño oa Indios cada anno mais de trezentos arrohas do

cravmetocavaaodizimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16mm

Do senão das Amaaonas, lho aaeavao os Indios cada anno mais de trezentas arrohas de

racao;etocavaaodizimo.................. IMO

Do mesmo sertão lhe trazido cada anno cem arrohas do aalsa-parrilha; e tiscava ao

dizimo........................543000

A decima oitava aldea era.o a docima nona.duas rnais,que estão muito para cima daquella

Rio Tapajós, onde não chegarão os moradores, para se poder dar clara noticia dellas; e só ao

sabe pelos eleitos, que os missionarios não odiâo tirar com facilidade dos matos della!

o cravo, que tem em abundaucia, por ser ravo aquelle Gentio; o qual matou mais do

cincosnta Indios manaos das aldeas, que lho ficavão mais abaixo, e um soldado por numa

Manoel Freire, que o missionario bavia mandado com os Indios, a colheita do cravo.

A vigesima aldea, era a dos Tupinambaranas, tambem muito povoada de Iudios,e lndias:

as quaes occupava o missionario no serviço a que as applicavlo os mais, c do que Ibo pro

duzia;podia cada anno dar ao dizimo. . . - . . . . . . . . . . WO

Daquelle sertão lbe tiravao os Indios cada anno mais de duzentas arrobas de eravo.e cem

dcsalsêudequetocavaao dízimo. . . . . . . . . . . . . . . 1629000

Do sertao das Amazonas lhe traziâo outros Indios mda anno mais de treseutas arrobas do

cacámetocavaaodizimo. . . ' . . . . . . . . . . . . . . IM

Da pescaria das tartarugas. manteiga: dellas.de peixe, salgas, que os Indios faziio delle,

e de carne do mato que trazido ao missionario; podia dar ao disimo cada anno. 401900)

A vigesima primeira aldéa, era a dos Aharaxias, no Rio da Madeira. populosissima do

Indios, e Indias: estes oceupava o missionario no mesmo serviço em que os mais oocupavio

as das outras aldeas.e do que nesta lavravao,e eolbiào dos fructos referidoxpodia cada mito

dar ao dízimo. muito,emuilo mais de. . . . . . . . . . . . . . 30029000

A vigesima segunda, terceira. e quarta aldeas, orão tres mais acima da dos Abacaxins,

que administrava omesmo missionario; erào todas muito populosns de Indios, e Indian;

cada aldéa destas podia dar cada anno ao disimo do que produz la o servico das

lfldildseseeeesesvesaeassaseoos1m
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pannos de algodãoJicamente bordados, redes, cuías, esteiras de custoso

trabalho, etc. › "

 

'As margens deste Rio da MadeiraJodat estavão cobertas de mcoaene tão vastos,que pare

rilo olivaa,e como 0 missioaario era senhor de muitos Indiolslšdpodia cada anno tirar delles

muitas mil arrohaa: esem excesso ae entende, que todos os :os daquelles aldcas colhiao

cada anno, para o missionario, mais de quatro mil arrobas de cacao ; dc que tocava ao

dkitrto...........~..........1:360®0t;0

I A vigesima quinta aldfl,era a dos Indios tlahimhezesma Capitania de S. Luiz do Mara

nhão, no Rio Itapicurut tinha bastantes Indios, e Índias; estas occupava o missionario no

serviço que tica referidmedoque este lhe produaitupodia dar ao dízimo cada anno 30s®000

' A vigesima sexta aldéa. era a doa TraInanshinsJarnbcm no Maranhão; os quaes Indios,

e Indiaa. antes dosi Padres oaaldéarem, vlnhto h cidade commerciar com os moradores, e

vende r-lhes peixe serco, arnhar, e fructas; 6 verdade que este! Indios nao erão mui leaea.

porque se apanbavão nos matos algum branco» matavão: e depois que os Padres os aldea

rão,ja não oommerciavão contos moradorcmctudoo que fabficavào era para o missionario,

o qual mandava vender no collegio do Maranhão, o mesmo que os Indios vendião ao povo

por preco mais commodo: podia esta aldea dar cada anno ao dízimo. . . . 150o. 00

A vigesima aetima aldèa. en a chamada dos Orphaos. no Maranhao; tinha bastantes

Indios. e Indias, com que poderia soccorrer-se a grande falta, ue havia dcllcs na Capitania,

e cidade do Maranhao, mas so os Padres ldo Companhia se uti isavüo do seu serviço, e pade

ciao os orphitos, e aquellc povo; podia esta aldea dar cada anno ao dízimo do que fabrica

vãmecolhiaooslndios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1mm

Noto-se - Vinte e duas falendaa erao as que possuitto os religiosos da Companhia no

Maranhão. e Pará; e vinte aldeas de Indios, que administravtio ,com govemo temporal

politico, e economico, tão despoticamente, que assim se iao falando senhores de todo

aquelle atado. ›

Da cidade do Para embarcavão cada anno nos navios. como emharcarão em 1734, cru o

navio Nossa Senhora da Madre de Dans. cento e eincoenta e nove sacas de cacao, com

seiscentas e true arrobas; setenta e nove paneiros, ou embrulhos de cravo, salsa-partilha.

com setenta e nove arrobas.

No navio Nossa Senhora de Nazareth, cento e quarenta saccas de cacáo com quinhentas

e sessenta e duas arrobasj; oitenta e dous paneiros de cravo, e salsa-parrilha, com oitenta e

duas arrobas.

No navio Santa Rita. cento e cincoenta e duas saccas de cacáo,eom quinhtas e oitenta e

tres arrsbas. e oitenta arrobas de cravo.

No navio Nona Senhora da Conceição, cento e trinta seccas, com quatrocentas e oitenta e

nove armbas, e cincocnta arrobas de cravo.

Faziao todas o numero de duas mil quinhentas e trinta e oito arrobas; que vendérlo

nesta corte por 2538 moedas de ouro de 429800. limpas de tara. regulando pelas de cacto.

as de cravo, e salsa. que estas as vcndorao por mais alto preço de moeda e meia cada arro

ba; a todas embarcarao, como costumavao, debaixo da sua marca, que e' a seguinte-m

como consta na casa da India pelos livros das cargas dos navios. de que se tirou um enra

cto; afóra o grande numero de arrobas, que nos navios remettitto para esta cidade, debaixo

das marcas dos seus parciaes, para que se lhe não percebesse nesta córte o rabedal que

tiravao daquelles missões.

Destas duas mil e quinhentas e trinta e oito arrohas,que entravão suas na casa da India,

nao pagavao direitos, que serilo 'RWIQHGO por privilegio quc tinhão para isso. registrado

na mesma casa da India; e se suppüe o teriao tambem nas outras alfandegas, do assucar.

que nao pagavao; sendo o privilegia dos eapuchos ue havia na dita casa da India, para

uma porcao limitadissima : c se faz crivel que Sua agestade nao tinha noticia destes gra

vissimos prejuizos, que recebia a sua real fazenda.

Este era o dízimo que ulo pagavao os religiosos da Companhia no atado do Maranhao;

onde ainda passava mais avante o damno que recebia os 145603160, augmentos dáquella

conquista no temporal : porque. com oito mil e trezcntas arrobas de cacao, que naquelle

estado a 3I$fl00 a arroba, importavao em 29:8803>:rom duas mil e duzentas arrobas de cravo

a 51H00 a arroba.que importavao 11:88 ¡keomdulentas arrobas de salsa,a 58H00 a arroba,

que importavtto 1318039. e tudo ¡234019 ; compravão naquelle estado do Maranhão grossas

partidas de fazendas aos cornmissariomque iao deste reinoglfim de outras que mandavao vir

dcllc,eom o producto das duas mil c quinlientas e trinta eoito arrobaeque para isso remet
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Os fazendeiros dos nossos sertões.e mesmo os das vizinhanças do littoral,

servem-se dos lndios,quasi exclusivamente nos trabalhos dos cainpos,e por

 

tiamestancavão naquelle estado o commercio publico.e os augmentos delle.os daquella coti

quista. e os da fazenda real; sendo esta a causa da summa pobreza daqnelles povos. e da

grande opulettcia dos missionaríosx das suas communidadesmom que cmbaraçaváo as pio

videàtcias propostas a Sua Magestade havia tantos annos,e arneaçavào a total ruina daquello

esta o.

Possuiao os religiosos Carmelitas calçadosmo estado do Maranhãmas fazendas seguintes;

na tlapitaiiía-rtttir do Para: _ _

A primeira fazenda. no sitio chamado do Livramento. que herdartto de um Sebastião

Gomes,em a qual tinhao uma olaria.que fahricava telha,tijolo.fórmas para assucanhotijas.

e louça comtnum; e do que lhe rendia; podia dar no dízimo cada anno . . 403000

A segunda fazenda. era a chamada do Igarapé. que herdárao dc Domingos Rodrigues

Cabresto. na qual tinha um cacoaLde que colhiao cada anno mais de duzentas arrobas dc.

cacíio: e tocava ao dízimo . . . . . . . . . . . . . . . . . 729001

Nesta fazenda tínhao muitos Indlos.e Indias das aldeas. que occupavao os Padres em la

vrar farinhas. e colher os mais fructos que costumavao todos os moradores ; e podia a dita

fazenda dar ao dii/.imo cada anno . . . . . . . . . . . . . . . äolbtttli

A terceira fazenda. era um engenho de lavrar assucar. que herdarão de um Lourenco

Malheirosmo qual engenho não fabricavalo assucanmas lavravao farinhas.c colhido os nniis

fructos. que ticao referidos, de que podia cada anno dar ao dízimo . . . . IHWOIIO

No dito engenho tinhão um cacoaLde que colhião cada anno mais de duzentas arrobasw

tocavaaodizimo....................7237000

A quarta fazenda era uma cngenhocamhamada o seu sitio Cabaçuambabama qual distil

lavao cada anno mais de mil canadas de aguardente de oanna.de 139000 a cartada. e outras

mil. que chamavão da caheça.e era de 239 a canadazc tocava ao dízimo cada anno. 3000000

Nesta engenhoca se lavravao farinhane colhiao os mais fmctos já reieridos;de que podião

darcadaannoaodizimo................. 3039000

A quinta fazenda era de gado vaccum. na cidade.e Fapitzania-mor do Maranhão, no Rio

hlcary; a ual fazenda podia do gadmque dizimava. dar ao dízimo cada anno. 150~`M00

A sexta azenda era urna engcnhocânque tinhao na Villa de Tapuitapera. em que distil

lrmto aguardentes de carina; de que podiao dar cada anno ao dízimo. . . . 10039 t00

A setíma fazendamra um engenho de assucär no Rio Itapicurú, em que só distillavão

aguardentes ; de que podia dar ao dízimo. . . . . . . . . . . . fmttttt»

A oitava fazenda era outra engenhocznem que distillavao aguardentes; de que podia cada

annodaraodizimo.................... 409000

A nona fazenda ora de gado vaccum.que cornprarao a Antonio Goncalves Sousa; e podia'

daraodízitnocadaanno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002910

A decima fazenda era a ue tinhao na Guia.etn que lavravao.e eolhião os fructos qneficão

referidos: e podia dar ca a anno ao dizimo. . . . . . . . . . . . 603000

Administravao esses religiososxomo missíona rios na Capitania-mor do Pará.com governo

temporal politico. e economicoms Indios. e Indias das aldtias seguintes :

A primeira aldtla era a dos Tarumas. no Rio Ncgrmmttito populosa de Indios.c Índias;

essas occupava o missionario em lavrarem. e colhcrem os fructos referidos, em fiarcm algo

dao, em o tecerem em mais de vinte rolos de panno; de que podia cada anno dar ao

dizimo.... i50v00t)

Mundava o missionario os Indios ao sertao do Rio Solimões. e à do Rio da Madeira,

colherem cacáo. e lhe trazerem de uma. c outra parte, mais de setecentos arrohas; e tocava

aodizimo....................... 2523>00t)

Mandava outros Indios buscarem baunilhas pelos matos. e lhe truziao grande numero

della: de que podia dar cada anno ao dízimo. . . . . . . . . . . . 20$000

Nesta aldea havia uma fabrica de canoas grandes.em que lavravao os Indios cada anno

mais de quatro, de 40019 e 5001» cada urna; de que tocava ao dízimo. . . _ 16mm

Mandava outros Indios pescarem tartarugas. fazerem potes de mantcigas dellas. e de

peixe bo¡.deste salgavao muitas arrobas,e de Carne do mato; e de tudo podia dar cada anno

aodizimo....................... IOOZPMO

A segunda aldôa era dos Caborins. e Carajás. populosa de Indios. e Indias: estas occu

pava o míssíonario em lavrarem. e colhercln os fructos das outras: de que podia dar no

dizimocadaaritio.................... 5039000

(il
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um preço assás medico. Os que se tem domesticado. valiosos serviços têm

dado á navegação dos nossos rios,zi marinha de guerra,e ao exercito.

 

Mandava os Indios colharem cacao aos matos do Rio Solimões, de que lhe traziao cada

anno; edcque odia dar ao dizimo. . . . . . . . . . . . . . 24m

A terceira al ea era a dos Manaus, de cujos matos tiravao os Indios cada anno ara o

missionario mais de duzentas arrobas de salsa; de que tocava ao dízimo. . . 10 000

A quarta. e quinta aldeas. erao as de Manacapura, e Paratari, no Rio Solimões, cujos

Indios. e Indias, fabricavao para o seu missionario cada anno mais de seiscentas arrobas

da racao.e cem de salsa; de que tocava ao dízimo. . . . . : . . . . 2703000

A sexta aldèa, cra a de Teflé. cujos Indios Íabricavao, e as Indias, para o missionario.

mais de trezentas arrobas de caeao cada anno; de que tocava ao dízimo. . . 10838000

Daquelles mesmos matos lhe tiravao tambem mais de cem arrobas de salsa cada anno;

dequetocavaaodizimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 558000

A setima aldea, era a de Iveratiba, cujos Indios. e Indias, fabricavao cada anno.para o

uiissioltario, mais dc trezentas.

A oitava aldea, era ado Japurá, muito populosa de Indios. e Indias,com que o missio‹

siario cada anno fahricava mais de quinhentas arrobas de cacào; de que tocava ao

‹lizimo...................... 1800000

A nona aldea, era a de Pocatapaxiro ; tinha bastantes Indios. e Indias, que o missionario

nccupava em fahrieanem cada anno mais de quatrocentas arrobas de cacao,e salsa-parrilha;

dequetocavaaodizimo. . . . . . . . . . . . . . . . . 1989000

A decima aldea, era a de S. Paulo, -populosa de Indios, e Indias, com que o missionario

fabrieava cada anno mais de quatrooentas arrobas de cacao, e salsa-parrilha; e tocava ao

dizimo........................ 1620000

Este era o dizimo das negociações dos religiosos do Carmo. . . . . 312663000

Os religiosos capuchos de Santo Antonio, e da província da Conceicao, administravao

tambem com governo temporal politico, e economico as aldeas seguintes:

Cinco aldèas, chamadas a da Guarapiranga, a de Joanes. a do Gaya. a dos Guaynazes,

e a de Urubuquara. todas bem povoadas de Indios,corn que iabricavao cada anno dos

fructos referidos,e do mel, tartarugas, manteigas, peixe salgado, e salsa-parrilha: podiao

daraodizimo....... . m0

Os religiosos capuchos da provincia da Piedade, tambem administravao com governo

temporal politico. e economico as aldeas seguintes:

A primeira aldea. que ticava mais vizinha a fortaleza do Gurupi, era a de Arapijó,

cujos Indios, e Indias, occupava o missionario cm lavrarem farinhas. e colherem os mais

fructos. que iicão referidos, e em Íiarem algodao, para mais de quatro rolos de panno; de

que podia dar cada anno ao dizimo. . . . . . . . . . . . . . . 1003000

Mandava os Indios oolherem cacho nas Ilhas do Gurupá,e lhe trazido cada anno mais da

rem arrobas; e tocava ao dízimo. . . . . . . 3619300

A segunda aldea, era a de Caviana. cujos Indios occu ` va o inissionario em lavrarem,

e colherem os fructos,que ficao referidos, e em iiarem algo llo,para mais dc quatro rolos de

panno; e de tudo tocaria ao dízimo. . . . . . . . . . . . . . 5015000

Tambem mandava os Indios colherem caeáo, e lhe trazilo cada anno, mais de cincoenta

arrobas; e tocava ao dízimo. . . . 183000

A terceira aldea, era a de Maturú. a qual tinha poucos Indios. porem do que lavravao,

e Iabriravao ara o missionario: podia dar ao dizimo cada anno. . . . . 4019000

A quarta a dea. era a de Curupatuba, populosa de Indios. e Indias; a do que lavravtio,

e colliiao para o missionario ; e do algodamque fiavao para mais de cinco rolos de panno.

e para redes; podia dar cada anno ao dizimo . . - . . . . . . . 10019000

Mandava os lndiosa colher dos sertões cacao, esalsa, e lhe traziao cada anno de eacao

melhor de duzentas arrobas, e cem de salsa; de que tocava ao dizimo. . . . 12611000

Maudava outros Indios a pesca das tartarugas, fazerem potes de manteigas dellas. do

peixe boi. que se recia muito à de roo; mandava tambem encherem muitos otes de

mel ds abelhas. co herem muita baunilhaJazerem salgas dc peixe boi,e de came e porco

do inato, e do que tudo lhe produzia vendido; tocava ao dizimo . . . . 2003000

A quinta aldea. era a de Sorubia. bem povoada de Indios, e do que Iavravão, efabri

cavlto na forma referida; podia o niissionario cada anno dar ao dizimo. . . 803000

.Ilaudava Iiidios ao cacao. e lhe tratiao cada anno mais de ccm arrobas. c de salsa cin

wesita; de quc tocava ao dizimo. . . . . . . . . . . . . . . 039000
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Na guerra da Independencia. capilzineados pelo visconde de Pirajá.

lizerzio com galhardiu a campanha, onde o Indio B-artholomeu, com

  

Mandava tambem a pesca das tartarugas. o faserem manteigas dellas. e de peixe boi ;

de que podia cada anno dar ao dizimo` . . . . . _. . . . . . . _ _l$0¬'i›00‹›

A sexta era a de Orubú. muito povoada de Indios. e Indias. ue occupavap missiona rin,

em lavrarem, e colherem os fructos referidos. e em fiarem al ao, para mais de seis rolo s

de panno; de que podia dar ao dízimo . . . . . ._ . . . . 1008004!

Mandiiva os Iiidios b pesca das tartarugas. e fazerem nsanteigas delles, e de pciic.

colherem muitas baunilhas. encherem otes de mel de abelhas.e de oleo de cupaúbêne

do que tudo lhe produzia vendido: po ia cada anno dar ao dízimo. . . mu)

A setima aldeai. era a dos Pauxis, tinha poucos lndios,que serviao a casa forte, que c‹

tava naquelle sitio das Trombetas.

A oitava aldêa, era a dos Jamundás, muito populosa de Indios. e Indias E e do que

nella fzibricavãlo para o missionario , e do cacáo. e salsa que lhe colhido nos sertoes : podia

dar ao dizimo cada anno muito mais de . . . . . . . . . . . 3003>00I|

Tinhao uma fazenda chamada Caramhaba. que arrendarao a um morador da Capitania-z

do Para. por 60037 cada anno; e podia dar ao dizimo muito mais de. . . :mui

Tinliao outra fazenda junto a fortaleza do Gurupii. muito povoada de Indios, e Iiidins

das aldeas. e dos das fazendas dos moradores do Para, que para ella fugido. e lh'os nan

restituiao; nesta fazenda lavravao, e colhiao os fructos; de que podido dar cada anno ao

dizimo.....................1003000

Os religiosos de Nossa Senhora das Mercês possuillo as fazendas seguintes : _

A primeira fazenda na Capitania-mór do Para, era um engenho dc assucar no sitio che»

mado Val de Caes. não lavrava assucar, mas aguardente de canna commum. de 139 a canada.

mais de duas mil; e da melhor, a que chamavao da cabeça, de 'R8 a canada, mais de qui.

sihentas ; e de tudo tocava ao dizimo cada anno. . . . . . . . . . 30030L0

Neste engenho havia uma olaria.em que se fahricava louça commum de barroJOrmas para.

assucar. tijolo. etelha; de que podia dar cada anno ao dizimo. . _ . . 2. m0

A uiida fazenda.sra uma engenhoca de lavrarem aguardentes no sitio de Tocuiidolia.

e distil avao cada anno mais de mil canadas de aguardente commum, de 119 a canada: e

tocavaaodizimo...................l‹.0~`2>00‹›

Tinhao oito fazendas de gado vaccum na aldea de Joanes. com mais de seis mil cabeças,

e dizimadas a 2P. como era estylo; tocava cada anno ao dizimo. . . . I:'2003000

A decima segunda fazenda, na Capitania-mór do Maranhão, e Rio Meary. era de gado

vaccum; a qual cada anno podia dar ao dizimo . . . . . . . . . 50mm"

A decima terceira fazenda, era de cavallaria, e aguas no sitio de Moreituba: a qual podia

cadaannodaraodizimo. . . . . - . . . . . . . . . . . 2039000

A decima quarta fazenda. era de gado vaccum. junto ao hospicio de S. Lourenço: a qual

podia cada anno dar ao dizimo. . . . . . . . . . . . . 6029000

A decima quinta fazenda. era de gado vaccum,no sitio de Ubaca; de que podia dar radi

annoaodizimo....................30-3000

A decima sexta fazenda, era uma roça chamada a da Ikapequena. e do que nella lavra~

vao. e fahricavao. e colhilo cada anno; podiao dar ao dizimo. . . . . . 703000

A decima setima fazenda, era outra roça chamada a do Amaral, a qual do que ncllâi

Iavravao, e fabricavao; podido cada anno dar ao dizimo. . . . . . . . 603000

Administravao estes religiosos, com governo temporal politico, e economico, os Indios

das aldeas seguintes :

A primeira aldea, era no Rio Guatums. populosa de Indios. e Índias. e dos fructos. que

colhiâoma forma que já fica referida; dia dar ao dizimo . . . . . . M3000

Mandava o missionario Indios i eo heita do cacáo do sertão, e lhe traziao cada aiimi

mais de trezentas arrobas; de que tocava ao dizimo. . . . . . . . . 108:00‹i

A segunda aldéa, estava junto a primeira.no mesmo rio.tinha bastantes Indios.e do qu»

lavravao. e colhião; podia dar ao dizimo. _ . . . . . . . . . . 6012000

A terceira aldéa. era a de Matary. tinha bastantes Indios. e Indias, e do que nella lavra

vio. labricavao. e colhido; podia dar ao dizimo cada anno. . . . . . . 700000

Os religiosos das Mercês devido à fazenda real este dizimo. . . . . 219825 mi

Os religiosos da província da Piedade (Iapuchos. . . . . . . . 1:.'$0I!3000

Os religiosos Capuchos de Santo Antonio da Conceiçio. . , . . . 5000000
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proesas de bravuras, morreu no campo da batalha, com as armas na mão,

defendendo a patria (1).

 

Os religiosos (Iarmclitas calçados. . . . . . . . . à , . . ¡izmo

Os religiosos da Companhia de Jesus . . . . . . . . . . . 14:660$000

Este eraodizimoqueperdiaafazendareal. . . . . . . . . 22:lo73i>o00

.___-___.

Este ora -o principal que mettiiioemsi os religiosos. . . . . . . 22h07m

Cincoenta e seis fazendas erao as que possuião os religiosos, que habitavso no estado

do Maranhao.

Cincoettta e uma aldeas de Indios, erão as que admlnistravlo com governo temporal

politico, e economico; e ainda que pretendessem desculpar-se, de que a maior parte

dos lndios dellas distribuiao pelos moradores seculares, e para o serviço real, não era

assim,como se rnostrata na segunda providencia a f., e em todo este calculo.

Em todo aqttelle estado,compreheudendo as suas demarcações de Leste a Oeste mais

de mil leguas, e do Sul rara o Norte mais de quatrocentas e trinta, em toda aquella

vastidão tie terras. não havia mais de nove povoações, em que entrarão a cidade do

Pará, e do Maranhao, e tres villas de dcnatarios; e sendo aquellas tao abundantes de

preciosidades. ttão se lográriio por falta do meio das dez providencias,que se apotttavao.

Agora pondere-se,se com ellas podia aquelle estado ser um emporio, ou a maior, e

a melhor conquista do mundo.

ll) As vsscltntss sÃo o nato runs rttornto mas ctvtLts/ttt os tuntos no ntt/tstt.,

PRINCIPALMENTE os QUE HABrrÃO .tomo ÁS ttuttosus nos GRANDES mos. OU

no ma; voa n. .t. c. nr. azsnano courutuo, Btsro os rsttusstsuco, no seu sssato

ECONOM ICO.

§ l.° Os escriptores,dizo sablo Bispo de Pernambucmqtte do fundo dos seus gabinetes

presumem dar leis ao mundo,scm muitas vezes tractarem de perto os povos de que fallão,

:tem conhecerem os seus costumesmcnt as suas paixões; dizem.que é necessario intro

duzir a ambição nos lndios da Ameriranpara os fazer entrar no commercio das gentes.

Iõto é supponque elles não tem ambição: é utn engano. Eiles tem virtttdesutent vícios,

são cheios de ambição como nós; ott esta se entenda pelo excessivo desejo da gloria,

e tia honra,ou pelo nimio desejo dos bens. Elles emiitn são homens. e isto basta.

S 2.” Pelo que pertence aos bens: supposto aquelles lndios necessitão de poucas

cousas, comtudo essas de que elles necessitão. assim como facas, machados, contas de

vidro. e dc outras bagatellas de que já fazem o seu luxo. elles procttrão com tanta

:liligcnciu como os povos civilisados; por ontle se faz evidente, que elles couservão,

assim como nós, o germen das paixões, e da ambição. Nada mais falta do quc a arte

de fazer fertncntar aquelle gertnen, e de dar calor ás suas paixõesypurazas desenvolver

do embryão em que ainda se conservão. Istoé o quc até agora não lfillllv Vlälfl lfflfilildi)

por algum escriptor. E' mais facil dar regras geraes, do que sabc-lasjapplicar ás

circttmstattcias.

§3.° Para se civilisarem os lndios do Brasil se tem já feitozalgtlmafl Wfllfllíllafi»

mas até agora de balde; talvez pelo pouco conhecimento qui! SP- ICIII (lflqilfillflfi POW-S

lim dos meios de que se tem usado foi o de reduzir as suas pobres aldêus rm villas.

e tirar do mcio dvlles os vereadores, os aimotacés, etc., e fazer que elles gorcrncm

uns aos outros. Isto é querer principiar por ondc as nações civilistttlas acabam : aartt:

de bem governar é a mais sublime de ttuatttas os ltotm-tts tem inventado.

§ Lt.' 0 Indio selvagem, crendo sempre no mcio de uma liberdade absoluta. SQ-III

mais ttecessidades do que aquellas que elle em pottcas horas satisfaz com o seu brand),

«educado sem algttnta dependencia uns dos otttros, e qnt: por No S0 lfüülãl) lOIlU-*l ¡li!

igual a igual, não se aromtttoda tão de repente com as itlóastle obedecer ao seu seme

lhante; e este não tem mesmo a coragem de o mandar. E' lwwävl-ÍO ¡Pffilldfif di'
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Se desde a descoberta do BrasiLos seus povoados-es, em logacddcrua

guerra, e devastaçãodevados ao centro das florestaspoiítra aoslmlios, oiii

 

naiiireza, que não faz as suas obras por salto; ella produz maravilhas por um pro

Iztfesso iiifinito. -w

§ 5.” O outro meio, de que se tem usado. ainda parece 'pelor de que o prhfieieixl

Itá-se um chamado ilirector a uma povoação de Indios dispersos, sem idéas algum

_de titilidades relativas: a estes povos. aos quaes se deveria dar por mestre da sua edu

cação um sabio de uma sã philosophia. e de uma meditação profunda; se dáfpelu

maior parte um liomem inhabil, que de nada serve ua sociedade clvilisada; e que só

se vai aproveitar da substancia daquelles miseraveis, aos qiiaes tracta como verdadeirq

drspota, e os faz trabalhar como bestas de carga. -- -'

§ 6.' Outros ilirrctoregaiuda que mais haheis, não ohrão eomtudo melhor ; prltifi

piãit logo a educa-los nas scicncias.e nas artes proprias dos povos civllisados; mas,coin‹›

nem os filliimnein ainda os pais,percebcm o fim, e as titilldades para que os queitein

levar, nem tem ao redor de si objectos, que lhes excitem a curiosidade, e o desejo de

saber ; augmeiitão á sita molleza. e inercia mais aquelle grão de fasllo, e de aborre

cinii-nin, que naturalmente ataca um priucipiante, quando não é dirigido por uma

nião liabil, e prudente.

S 7.' ltqiielles Indios, olhando para si, e vendo que vivem, e que existem, sem de

pi-ndciicia daquellas scicncias, ou se persiiadem queé uma loucura, e extravagancla

das iiações ciiilisadas, ou que é mais um tormento inventado por elias, para os op

primir, e flagellai' : elles são os mesmos, que pursuadem a seus filhos que fujão, e que

não aprendia.

§ 8.' (mulieço que algumas vezes,do mrio daquelles fillios, sahem alguns muito

iiabeis, e que aprendem com facilidade aqtiilio, que se lhes ensina. Iilas isto só prova

que ellcs são capazes de uma boa educação ; mas não que o methodo até agora pra

ticado, tenha sido o melhor, e o mais proprio; o estado da infancia. em que ainda

sc acliãii aqiielies povos ha mais de dous sectilos, faz vêr esta verdade. ‹

S 9." Um directoiyluctando sempre com a repugnancia dos filhos, e dos pais, neces

sariamente ha de ir pouco a pouco afronxaiido, e perdendo aqiiella primeira activida

de, qiic o po: nas esperanças de poder cotisegiiii- delles alguma cousa. Só o amor

terno de uma mãi, e a constancia de um pal, cheios daqiielle fogo abrasador, que só a

tizittircza sabe gerar, é que os póde fazer incansavels em procurar o bem. e a felici

dade de seus filhos : é necessario principiar primeiro pela educação dos pais.

§ 10. O homem é sujeito a necessidades, e a paixões z estas são maiores. ou me

Ilvfefi. á proporção das ideas provciiientes dos objectos que o cercão, ou das que

adquire pela educação. Entre estes alfectos, ou paixões, ha sempre alguma, ou algu

Itias que sobresaliein, e excedem ás outras com mais força, e actividade: estas são as

qui- foi-niño, e constituem o caracter proprio do sujeito, assim como tambem o parti

colar das nações.

§ tl. A arte de por em acção a maquina dc cada individuo, consiste em pesqiiizar

qnzil é a sita paixão mais forte, e dominante. Achada ella, póde-se dizer, que está des

cohcrtno segredo, e a mola real do seu movimento. Aquelle que tiver a vista aguda.

e lwflfiilitllifl. e um tacto fino, e delicado. para distinguir as paixões dos lioinens, os

poderá conduzir sem duvida por cima das maiores dillicitlilades. 0 homem, e ainda o

DFHIO. lirvailo por força, está sempre em uma continua luta, e. resistencia: levado porém

pelo caminho tia sua paixão, elle segue voluntariamente, e niititas vezes corre mesmo

adiante ilaqiielle que oconduz, sem jíiiiiais temer, nem ainda os' horrores da morte.

ä 12. 0 Indio selragvin entre a raça dos lioincns parece anipliihio; parece feito para

as agitos; ó iiaiiiraliiiente inclinado ai pesczLpor iieciessiilaiic, e por gosto. lista e a sua

paixão dominante, e por const-tjiiciiciai a mola real do seu iiiovitiicnto: é por esta parte

ll"c SH tirvc fazer trabalhar a sua iiiaquiiia ctn beneficio couimuui delle. e de toda a

sof-ieiiaile.

§13. O iudio, apczar da sua iucliuaçãi) pela pesca, encontra comtudo umfl Ctrfiã
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dassetoserisrttento 'na sua catechese, e civilisação. e puzessem em

pratica 'as determinações reaes, para os tornar creaturas uteis, e não

 

dlflicttldade em saciar a sua paixão : o methodo vagaroso, e tardio. com que elle,pela

filta de lndustriaJaz a sua pesca, o aparta muitas vezes daquillo mesmo de qtte elle

gosta. apenas contente com o pouco do que se nture.

§ lá. Mas logo que elle vir a facilidade. com que o homem industrioso arma redes,

fórma laços. e que de uma vez colhe milhares de peixes: este espectaculo maravilhoso,

que de um só golpe de vista calte debaixo da stta rude comprehensão, o eucherá de

alegria, e de enthusiasmo : elle irá. mesmo sem ser regado, lançar-se no meio da co

lheita. e da abundancia.

Qeã. Este arrebatamento ‹le gosto o irá lusenslvelmente attrahlndo. e convidando

a Viver. e communicar-se com os homens daquella profissão. que para elle se repre

senta extraordinaria. Estacommunitzação lhe fará ver a dilT-rença do homem selvagem.

e a do civilisado : pouco a pouco se lrá domesticando, e conhecendo, que o homem é

Capaz de mais, e mais commodidades.

S t6. Logo que elle vir que aquelle superfltto, que elle até então lançava ás aves. e

ás feras, pelo beneficio do saLse conserva, e lhe serve de meio para adquirir as com

modidades, de que elle for gostando; a sua paixão irá crescendo. e á proporção obri

gando-o a fazer-se mais, e mais habll z elle já não querera ser um simples marinheiro;

quererlt logo ser um mestre, e Senhor de uma rede.

3 t7. Elle quererai saber quanto toca a cada um dos companheiros, e por consequen

cia se verá na necessidade de aprender a arithmetiva, para com toda a facilidade saber

dividir: quanto elle for adiantando o seu commercio, tanto ha de ir augmentando a

sua communicação. não só com as pessoas presentes, mas tambem com as ausentes.

Daqui virá logo a necessidade de saber ler, e escrever ; e quando elle já não esteja em

idade de aprender, elle fará que seus filhos supprão a sua falta. Da mesma sorte a ca

misa, o chapéo, a vestia, o calção. o sapato,qtte elle até então despresava, como cottsas

superfluas, e mesmo como um fardo pesado, e enfadonhmpara com elle romper os ma

los. e as brenhas, se lhe irão fazendo uteis, e necessarios ; já não será preciso que os

pais persuadão estas utilidades a seus filhos, bastará que os filhos olhem para seus pais.

§ 18. Esta concorrencia de necessidades, e de. utilidades relativas, os irá gradual

ln Ime ensinando a obedecer. e a mandar : então elles encherúõ as ideas daquelles,

que até agora tem inutilmente trabalhado para os clvilisar. A experiencia lhes farâi ver,

que a mesma conservação do individuo, e as commodidadcs da vida são incompatíveis

com uma liberdade absoluta. e com uma independencia sem limites. Elles couheceráõ

que e necessario perder alguma parte da liberdade absoluta, para gozar de outras

muitas partes de uma maior liberdade relativa.

Q 19. Destes povos cirilisados pela pescaria, sahiráõ marinheiros habeis para a nave

zação daquella costa. e do commercio reciproco de umas para outras Colonias. Nas

pequenas embarcações daquelle commercio se formaraõ marinheiros intrepidos. e atre

vldos, capazes de arrostar-se com as maiores tormentas; elles formaráõ emlim uma

marinhagem escolhida.

5 20. Os indios do Brasil são muito ltabels.princlpalmente para tudo o que é de

imitaçãmou de manufactura; e ainda mesmo para tudo o que pede força,e agilidade (t):

para a agrlculturmporém, ou para o trabalho continuo de rasgar a terra. parecem ter

os lndios uma repugnancia invencível. A natureza por uma parte suhministrattdo-lltes

com mão larga o de que elles necessitão , e pela outra parte a inconstancia dos tempos.

e das estações, o vagar que comsigo traz a agricu|tnra.desde a sua plantação ate á

sua colheita, os lança mesmo na indolentzia,e na preguiça.

(t) Os lndios são excellentes falquejadores, e serradores de madeiras, e deitão abaixo gran

des arvores. e matos com muita presteza. e vigilancia, de sorte que não e, facil cahir sobre

elles algttmmadeiro, como muitas vezes acontece sobre os pretos, que pela maior parte não

ao tão ltgtetšos como elles, nem tao vigilantes, e por isso mais artiscados no traballio de cor

o ma o .
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misornveis escravos. a quanto hoje não orçaria a população Brasileira !

A' elles não importava esse santo mister da civilisação, porque,em busca

 

g '2l. Elles não tem a paciencia de esperar; querem logo do trabalho do dia colher.

o fructo á noite,e por isso a pescaria (l),e a marinha será para elles uma manufacttira

lmmensa(2). Dellezcalém de habeis marinheirosge pilotos, saliiráõ nitiitos artifices para o

serviço da mariiilia, carpinteiros, calafates, ferreiros, etc.; e desta sorte aquelle Indio

selvagem, qtie até agora nem para si prestava, atravessará os mares. virá um dia bel

jar aquella bencfica mão, que o tirou da indigrncia; que por ineio do sal o fez pesca

dor, marinheiro, mestre, piloto, artifice, cominerciante; em uma palavra, um cidadão,

e um membro util á sociedade (3).

§ 22. Os pretos, aquelles braços feitos mais para um trabalho continuo no meio dos

ardores do sol, do que para o frio das agitos, e que até agora servião na marinliagem

como perdidos para a ltvoura, irão augmeiitar os productos da agricultura (li). Esta

iiiultiplicada massa de prodticções pedirá logo um maior numero de navios para o seu

transporte.

§ 23. A agricultura, a pescaria, a marinha,dando as mãos entre si, elevaráõ a Por

tugal, a uma força, e a iima riqueza itnnieusa. A pescaria, e a niariiiha,aliida que

iienlium lucro dessem a Portugal, se deverião cointudo promover por todos os modos

possiveis, só porque são o meio de aproveitar tantos milhares de braços, que aliás são

perdidos.

(tl Nas costas de Pernambuco, e em algumas outras, ainda que ha muito peixe, nãoss póde

comtudo fazei- muito usadas grandes redes de arrastar, por causa de muitos recifes, e pe

dras debaixo d'agua z seria muito ulil, que se estabelecessem por aquelles costas redes per

manentes nos lugares, onde houvesse mais commodidades, assim como vi na costa de Sines,

e se pratica em algumas outras de Portugal; e que tivessem viveiros ambulantes, ou embar

cações sem estopa, e na sua coberta um alçapão fechado com sua fechadui-a,para se tirar o

peiiie,quando se quizer,e serem levadas a reboque para o porto da vendagemwomo se pratica

na ltalia,e em outras partegpara das redes se passar logo para elles o peixe,e se ct nservar vivo

para se ir tirando dos viveiros, á proporção que se fôr gastando nos mercados publicos.

t2) Alguns Indios do interior daquelles sertões, ainda que não são tão grandes nadadores

eomo os moradores de beira mar, ou das margens dos grandes rios, são comtudo excellentrs

peões, muito destros na arte de laçar, eA de trabalhar aquelles gados: elles são de um grande

soccorro para aqtielles creadores; ou seja em apanhar, recolher,e conduzir os gados para as

citliadâs. e grandes povoações; ou seja na manufactura,e preparação das carnes seccas o

sa ga as.

(3l Como os lndiosjã aldêados, c domesticadosflivem nas suas aldêas, ou villas em uma es‹

pecie de tutela, debaixo da inspecção dos seus directores, me parece, ut- seria util inandar-se

que a respeito dos orphãos, e menores se praticassem as providencias a lei do reino a respei

todos orphãoszfazendo-os alugar ás pessoas, que precisarem dos seus serviços. ou que os

äuizerem ter or aprendizes dos seus oflicios, ajustando-se com seus pais,na presen a dos seus

irectores,e os seus parochosJazendo-se de tudo assento em um livro,para isso aut enticado,

para em todo o tempo se sabero destino,qne se lhes tiver dado: a respeito porém dos Indios

maiores, Já afeitos,e costumados ao trabalho da lavouramão se deverão emancipar de repente,

nem tira-los todos de_uma vez das suas villas, ou aldéas; mas sim até um certo numero em

cada anno, e progressivamente: t", para quegos moradores, e vizinhos, que os alugaváo, dc

batxo da inspecção dos seus directores, se ajustem com elles por um certo, e determinado

tempo, emquaiito ou não tiverem escravos, ou não derem as suas providencias, para não tica

rem de repente sem braços para as suas lavouras; 2°, para que os novos emancipados das

tutelassc vão pouco a pouco acostumando a trabalhar, e a viver no meio da grande sociedade

da nação civilisada, misturando-sex confundindo-se com ella insensivelmcnte,sem lhe servir

de peso: uma repentina alluvião de novatos, e de aprendizes,que ainda não sabem fazer um

hom uso dosseus braços, nem dirigir bem as suas acções, ao menos com respeito ao novo

cstadode civilisação, seria um peso insupportavel para o mesmo estado: as mudanças repenti

nas sempre são perigosas, ellas nos corpos moraes produzem os mesmos eiieitos que nos corpos

physicos produz uma concussão geral, ou um choque repentino de todas as suas partes: isto

mesmo, guardadas as proporções, se poderá praticar a respeito dos pretos escravos pelo de

curso do tempo: uma geral transformação de condicçoes não é o negocio de um dia, c talvez

nem um seculo. ‹‹ \'e_|. a minha Analyse sobre a justiça do conimercio do resgate dos

escravos,§ 88.

t4; Seria born que até se puzesse uma certa contribuição sobre cada escravo pescador, ou
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de riquezasatonvinlia escravisal-os, e vendel-os,ou metal-os nos trabalhos.

á que os forçavão. O que muitissimo nos admira é sabermos, que os pro

 

OI INDIOS DO IIASII. SÃO 'IUITO CAFAZIS DI SERVIR, IÃO SÓ HÁ IAIÍNIIA DI COIIEIICIO,

ILS TAIIBII NA DE GITBIRAÇ POI I). J. C. DE A. WUTINIIOJfl) IISAIO BCONOIICO.

5 l.” No capitulo antecedente mostrei. contliiila o sablo Bispo de Pernambucmque

os indios do ¡kasil são mtiito capazes para todo o minlsterio,e serviço do mar; porém,

como Montesquieu. e outros muitogque seguem o systema dos clitiias. estabelece m,

como regra geral, que o homem do paiz quente é fraco, e pusillanime,e que por con

sequencia o lndio da Zona Torrida é iiiliabil para a marinhmpriiicipalmi-nte de guerra;

se me faz indlspensavel analysar o fnndamentommquese estriba esta opinião tão geral,

e da qual se tem deduzido consequenciasmão só absiirdas,mas tambem injuritisas aos

povos dos paizes quentes, eainda mesmo ás nações meridionaes da Europa.

§ 9.° Diz Montesquieu. que o homem do palz quente e frouxo. fraco, inedrosmaió

mesmo sem espirito: porque., diz elle, tem as fibras muito frouxas : e para dar uma

prova desta sua aflirmativa. diz que se metta um homem em um lugar quente, e

fechado. e se verá que elle calie em um muito grande abatimento de coração : eis- aqui

toda a força do argumento de Montesquieu, e dos Sectarios do systeini dos climas;

aystemmcoin o qual se pretende dar leis ás nações, religião aos homens, e decidir da

força. e da coragem de. cada um: parece incrivel, que lioiueiis sensatos tenlião ca hido

em tanta piierilitlatle.

§ 3.° O erro de tlontesquietife dm Sectarios dos climas. ainda é mais grosseiro. do

queodaqiielles, que diziíto, que a Zona Torrida era lnliabitavel. Aquclles amigos

pliilosoplios, depois de supporem, que aquella Zona era verdadeiramente torrida, e

abrazada, e que alli não tiavião ventos, nem chuvas, nem muitos orvallios na força

do calor mais intent-o. como ordinariamente acontece- debaixo da Zona 'l`einp‹'rada:

para serem foiisequentewleviiíft allirinar, que se não podia alli viver por muito tempo,

nem habitar-se eiii um semelhante paiz 1 inamdrpois de saber-se, que a Zona Torritla

é com elleitoliabitada; eque é um facto constante da Historia Geral da: Viagens.

que os lioinens alli ohegão a uma idade muito avançada (t). e muitas vezes mais de 90

e 100 annos (2) l Não sel como se possa nem ainda considerar. que aqiielles corpos em

nm estado violento (como suppõe alontesquieuhdureiu por tanto tempo, e talvez mais

do que aquelles, que. se dizem debaixo de um clima temperado l estas coiiseqiien

cias bastão para fazer ver, que Montesquieu, e os Seutarios do systemai dos eliiiias,

nunca estiverão debaixo do clima da Zona Torrida, e que discorrerão sobre ohje ctos,

de que não tinliio ideas muito claras (3).

§ li° Montesquieu cointiido não mostra: 1°. que osgrãos de calor da atmosphera des‹

te, ou daquelle paiz quente, e ainda da Zona 'Forrida, seja igual ao dessa estufa, ou

marinheiro, e que se_ desse algum premio, ou rivilegio a cada dono de uma rede, ou de um

navio,cti_|os marinheiros fossem todos indios omeslicados.

(t) Eu conheci no Brasil muitos velhos centenarios em muito boa disposi o: em Pernam

buco vi ocoronel Luiz Nogueirênde mais de noventa annos. mandando na rente do seu regi

mento,na pra a da villa do Recife: eu tenho em meu er um documentmextrahido de uns

autos dejustilicaçäo, rocessados na villa de S. Salva or dos Campos dos Ouetavazesmoanno

de 1780. escrivão .los Bayão da Motta, sobre factos muito notaveisaicontecidis naquelle villa,

no anno de l748, nos quaes se vè ojuramento do alferes Jerouymo da Silva 'l`avares,no anno

de l780. quando elle contava QI annos, como declarou no seu juramento: os seus ditos,em 23

artigos da dita justificação são tão especificados, e com tanta clareza, como se elle estivesse no

vigor dos seus 32 annos de idade, nando presenceoii, e vio todos os factos, e circumstancias

de um tumulto popular. em que el e foi ferido mortalinente; tumulto causado pela violencia,

que se fez fique Ie povo. que dia,que se puzesse na presença do seu soberano oseu reque

rimento, antes que contra el e se executasse uma ordem do mesmo soberano enganado ;e de

algunstdos ditos factos se faz menção adiante, na nota (t) § t0 deste cap.; e no cap. 6, § 2, e

seguiu es.

(2) V. a nota,'3)ao§ 3°, cap. LI

t3) tlontesq., ainda que foi á itlleiitanlia, Italia, llollanda, Inglaterra; conitudo, não passou
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prtos Brsstletros.so tornassem cuinplices imttatlorcs da esluptua malvadeza

dos Europeus. no Pará, em Maranhão, no Espírito Santo, em Goyaz, o

 

lugar quente. e fechado. que ellc estabeleceu como principio para delle deduzir os

seus argumentos z 2.” qtie utn certo gráo de calor produza no meio da atmospliera os

tneanios elft-itos. quc produz em titn lugar fechado. Mas suppondo que prodtisiria os

incstizos, seria necessario sttppor ainda o absurdo, que o Crrador do Universo só soube

crear fibras proprias para os clinias ffioa. ou temperados. mas lilo para o da Zona Tor‹

vida. Deixt-tnos porem quc Mottttzsqttien. e o~ :át-ctarios dos climas discortão sobre. as

bypotlieset-i que quileremz vamos a examinar' a natureza daquelles indios pelo: seus

tim-amos factos. . '

- 5 5.' Se bctii se reflectir na historia' dot indioa da Zrta Torrida. se verá que ein-_,

(falto dm liarliaro‹. c selvagens. qtie ainda rotiservio todo o seu caracter). apezar da

distiaritlade das armas de fogo, romtttdo nao cederio. ncm se deixtirio vencer por se

rem ftacotuc pnsilianimes (l); só slm,ou por falta dt- lndtistria contra um novo nictliotio

‹le fazer a gticrra. ou por se ter fotncntatlo a discordia eatrc elles. protegendo uma

tiarño contra a otttra.

§ 6.' i\ contpttda da capitania de S.\'lct~ntc no FrasiLftii devida ao famoso Indio Ti»

Iiit-eçzi; a da ltaliia ao valente Tablrá; a de Pernambuco ao forte ltagibá (que vale o

int-sino que braço de ferro), e ao grande Plragiliâi. que pelas façanhas, que obrou em

defesa dt-s Pot-ttiizttczrs. mereceu ser premiado corn o Italiito de Gtiristti. eTença. A do

Pará. c. Maranhão ao celebre 'I`oma[tica. e outros. quc attã servirão aos Portugueses na~t

guerras contra os Iloilatitiezcs; assim como o invencível (lamarãoqtiesc fcz ltiimortal ua

guerra dzi restauração dc Pernambuco contra os int-sinos Itollandezes.

g 73' tis coitqttistatlores do Mciticme do Pera seguirão o mesmo estratazcma; Cortez

não seria tão cclt-liradotia historia. ou teria aido pasto daqttéllas feragse não tivesse co;

seu favor os ialvroiios Indios Tlascziltccõis, inimigos jurados duo Mexicanos.

§ Bm 0 liomvm e sempre o mesmo 'rat toda e qualquer parte do mnudo; é naturaL

mente ambicioso. amigo da honra, e da gloria : este ft-rmetito, de que a natureza for

niutt a sua matwué o queo faz obrar com força, c actividade: a Iiotirae. tim ente ima

tzims li, a que todos espirito. mas ncm todos o tem pela int-sina face; aqtiillo que a upa

se rzàtirest-tita como honra, a outros tic representa como vilt at : 6 um ldolo etaiiitri a que

cada catia titn proditzrtlisa incensos a seu modo. 0 homem lirttto.'e selvagem adora 'a

tyratinia. c a crueldade; o hometit polido` c sociavcl adora a benelicencia, a a huma

Itidadc. ~

5 9.' 0a lndioa do Brasil fazeni ostentação da força, e da crueldade: esta é a sita

lttiiita. ostc e 0Í~eti ldolo.qtte e les atlorãti em stiitniio grain' ainda quando estão proxi

iiios a serem mortos. e devorados pelos seita inimigos. os fusultão e desañäo cout des;

para iá do Elba, _ncm para ca dos Períodos: e tudo ttanto disse a respeito dos Climas copiou

do Metltode de etutlier Ia Histotr. de Rodin. e do 'l raite de la Sagem: do Cliarron ; atendo

citado uma infinidade de escripttites. iiäti cttott estes.

(tl João Studio Allomão esteve no serviço de Portugal todos annosüc 1553, fez a fortaleza

da Briaiocama barra de Santos: por entre militares de frecltas, balas de mosquetaria.'e de

artilharia o levarão captivo os indios Toptn Itnbas, ou Tamuyos, entre tis quaes esteve nove

niezcs, e escapou de ser devorado por elles por tttti titilagre da Providencia : em todo aquella

tempo acompanhou aos Indios seus senhores. e se achou em muitas batalhas. que elles dei-ao

por ntar. e por terra contra os Portugtiejzes. e os indios Tupin liiinsios seus alliados; vio 'ii

orça, e desesperaçâo, com quit elles t-elettivaoae. barbaridade, cotnãut: tnutavlo, e devoravao

os seuscaptivos; e a coragem com tptceeitcs, ta presos e tttadcifl. esnliavao, e inaultaviooq

seus vencedores atéo ultimo instante da vida. \ . d. Stad., rap. tr. t6 et t8. João Lery, fun

cer. protestante, e companheiro de Nicoliio Villegactitimestevc no Riode Janeiro pelos annos

de l557 mais de onze mczes. tractou muito em particular com osititlios Tamoyoa, o 3o antigo

em unta batalha. qtcelleâ dèrão. em que ficarão vi-ncetiores. V.d. Lery, in praafitt. et cap. 5'

ettin Muito sangue ttttsttttt aos Porltigttezes a lialalhn do dia 'fit de Janeiro de 1567, gm qu,

tomarão a capital do Itt-asil aos 'tiunoyos z entre os qut- com gloria imtnonul morrer-ão com as

armas na mão, foi o capitão de tnur, egtterrtt titttâtizitA Bat bosu. o o rapilãtiflitór, e governntiuf .

Estacao tio Sit. Vaseiucei. Hist. dobras.. hi. 3-' tt ltit _ e .w-p., pag. 3,7.

6!
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principalmente em S. Paulo; fazião-so aos Indios. continuamente tio dee

liiiniana guerra, como se esta fosse armada contra tigres,ou féras tamivais.

 

pri-so, iitgnllicando dz-sia sorte, qiie ainda que ltiea dmperhcem os corpos, não poderúü

jamais abater u valor. e a coragem de um sóda sua nação t elles morrem como lie

tdes.

5 10.0: indloa.qiie derão o nome á celebre provlnclattldiia campos doaOuetacaaeii,

iiuia das inata feriels, e ricas da Capitania do lllo de Janeiro, (2) são tão valentes, que

e mais facil mala-los, do que vence-los. Elles tem horror a uni só instante de vida

lll Esta rlquiaima provincia esteve quasi do todo arriiinada pelos anna de INB, por causa

de algumas esordenmquo houvcrlo entre aquelles moradores, sobre a posse quase pretendeu

tomar da doiiatariirdaquella rovincia: e continuando mais. e mais as desordens, e pertui -

baçbes do povo, veio a esta c_ rtgpelos annos de N50, meu pai, Sebastião da Cunha Coutinho

Rangel, e expondo ao augustissinio senhor rei I_)..lose,de saudosa memoria; sem re adorado

ir aquelles vos, o grande deseio qiie elles tiuhão de viverem sujeitos imm iatamente a

un atag e, e não aos dunatanos. conseguindo mesmo senhor, pelos annos de 1754. uni

per-dao geral para todos os que se acliavao complicados naquelle nexocio; e que se comprasse,

.zomu se comprou para a wma, não só a dita dottatairia, mas tambem todas as outras, que

ainda havia no Brasil. _

t1) Vasconcel. d. liv. i° das Notic. anteciylenl. das cous. do Brasil, n. 49. Gabavio mais os

indiosa bondade dos arredores de outro rio chaniado Parahyba , cu a corrente desce de mni

longe das montanhas de Piratininga ¡hoje S. Paulol da banda do ser! o; como acha o impedi

mento dos muitos Inootes. atravessmdo mais da 90 Ieiiulaa do sertão, vem descmbocar ao mar,

onde a natureza lhe concedeu sahida em altura da il graus. e tres quartos. Faz grande numero

de ilhasde niaszipé flmssimo, cobertas de arvoredo, que sobe ao (Léo. Poderá daquella barra

aradeotro fiiiidur-se um reino, a ser elle capaz de embarcações rnaiores.... habitavao (os

ndio Ouetacszes, ou Goitacazes) urnas campinas chamadas do seu nome, e poderão chamar

se camp is Elyiiiosna forrnoaura, grandeza. e fertilidade.

Da fertilidade das terras da Capitania doscam s dos Goitacazes ao púdeter uma idea clara

oque .is tem vis'o, e experimentado :ellas es o situadas ao Norte do Rio de Janeiro mais

d., 5o leguas, e formäo ama planicie muito dilatada na margem direita do Rio Parahñ/ba do SulI
or maia da ¡ÇQI as quadradasparalleias ao mar. até o Rio Macahe. que lhe ca no Sui:

a esta planicie cortada de vanos rios, e lagoas. cuJas aguas correm umas para o Rio Pa

rahyba. outr s para o Rio Iacabe, e pelo meio de toda aquella planicie se pode fazer um

canal du corrmiinicsção desde os nascentesdos dous nos Ururay, e Mocaba. que nascendo da

de corra do raar, vão entrar na famosa lagófi Feiaigne poi' um bra o ae estendepara o lago

eQuimnam, a deste para as la das de Carapebus, a entrar noditn io stacahé.

Este rio. ainda que estreito, a e poucofundo atéd sua foz, comtudo, sahindo a uma grande

enseada entre a terra flrme, e as famosas ilhas de Santa lnna, ao Norte di: Gabo Frio, forma

um ancoradourosagiiro para muitas náos de linha : as ditas ilhas,alnda quesão muito cubanas

de pedras, e muito altas. comtudo tem muita agua doce, e boa, e estão muito vizinhas da terra

flrme donde podem ser providas de todos os viveres, e ellas mesmas abundão de muito peixe

axceliente rm todas as suas crataa: e de absoluta necessidade, que saulo bem fortzllcailaa

aquellas ilhas. nño ao para defesa daquella costa, mas tambem para que alli se não acolbio

oootrabandiras, nem corsarlos inimigos.

0 dito Rio Parah ba. que lhe fica ao Norte, e muito laiãzo, fundo. e caudali so, e da uma

excellente navega 0 de mais de 00 leguas desde a serra o maraté a_sua foz, e pelas suas

muitas agitos se pode fazer ainda mais navegavel da dita serra para cima, até quasi ao seu

nascente, desde as serras entre o Rio de Janeiro, S. Paulo, e Minas Geraes. Vej. o meu discurso

solr.: as minas do Brasil, cap. 4°, pag. 57 §. u Da mesma serra do mar: ii mas e necemario

facilitar-lho a ssagem por entre algumas pedras, ou cachoeiras: este grande, e tão cauda

loao rio viii sa ir a uma costa brava de area, muito exposta aos ventos do mar. e principal

muiito do Sul. que, morando as areas de uma para outra parte, forma bancos miidaven, e

acertos. e muitas vezes perigosos, e que apenas dão passagem a alguns hyates : seria pre

aiso fazer-se-Ihe uma barra artificial de pedra, talvez como a de Aveiro.

Todas estas despezageoiitras deste_genero,se podem fazer sem maior diapendio da fazenda

real, concedendo-se, que alguns associados se ajustassem para abrir, ou facilitar a navegação

daquelle, ou de qualquer outro rio, pagando-se à sociedade um certo imposto rroderado

sobre os generos transportados, e por uni certo numero de annos, conforme se aiustassem

ticando depois o impoito para a fazenda rezil.

Se houver descuido em se providenciar a barra do Rio Parahyba do Sul, aquellas planícies

'Jo dilatadaa, e tão ferleis, tornarad no seu primitivo. estado de afogridas por aquelle grande

rio; is que aquellas meslnna planicíes, e a sua fertilidade estão niostiaiido ao otnervsdor.

intel gente, que torão sedimentos, que deixarão aquellas aguas quardo se foi-ão ayuiitandu,

a tomando aquella tão grande, a caadalusci i io, a os seus vipinfios, ainda qua nom pequenos;
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qim convíulia exterminar. líni avouliiroiro, copiliinean-lo a uma pruçíifi do

malvados (bandeira). lfim armados, e providos, aiiibroiiliaiao-ae ¡ielas

 

debaixo da escravidão z nenhuma iiarzio llrasilirmc. iiem l-Iuropéa. píuh- ati'- agora

iiintar a gloria de oii ter vencido. lille: ainda :se couiiervã i liirus. e liidepi-iiilviiles.

5 H. his-aqui oi Iiom‹~|i‹,a que os apaixonados pelo «levantado .sistema dos rlinias

rliàiinão fraroa, pusiilainimeu. o do libra frouxa: t* twcossarlo não ti-r iii-iii ao iuouim

Illlv ü lllfilflflfl flillllwlllši llldim. para caliir em tantos erros di' factoa; Inara só rrfliw

Ill-W "f" PfllIl-fl *Ohm 9 00a llfllrln. f' perfeição da ualiireaa, para se wr. que o lionuiiii

mor-ido. f' viado no mrio doi aidoresilo rol. mw-.eiisiii-lam-iiie lia dv .úer izio tom, e

tão agll no nen clima. torno é no iirn o nascido, c rriadii iio melo dm geloa, Mais coin

indo ao u clima lioiivemr- de influir alguma cousa, ¡erla uiiils a faior do liouiriii do

pair. qnenir. do_quc do lionioiii do pal: frio.

§ t2. l'‹ r ine si' a coragem é aquelle entliusiaiimo. aquele fogo abrasidor, que arre

liaiai o liomc.n :ii-ima d» si mesmo r- que constituir. o licroixmii: por l~zo que neuliuiii

i oracão é iiials fâicil de alirasar-se do que o nascido. i' criadi debaixo du Zona 'l`orrida.

com i div. o iin-.mio ltlontesqiilrii ; ncicexsariaimeiite o liomciii riam-ido ileliiixo da Zona

'läirridói lia de t--r ao mimos muito mais coragem. do que o liouieni tiaiiciilo, e criado

d--liaixo do» g--Ioiu dadas as iiiesiiias circnmiilatitiiis.

§ t3. Man deixando dr pane as liypotlieara. que d` m 'a valom contra a verdade dos

lúcim. é iiecvssario comparar o lionicin din poll. frio como lurneiii do pai: qui-nn..

ili-iõpidos ainboii do artifício da educação. e do luxo. para sr if! quanto iiiu i-¡redi- ii i

iiiiiro. (iomúare se. por rxrmplo. nm Indio (mtacá. iiaiicido, ‹- criado debaixo da

Ihkimo, naúcldo. r criado no oii-lo dos golos do Norte da Aiucriczmjiinto das iiiiirizi-iu

'Lona 'l`orrid.i no Brasil junto iii margem do llio lhraliylia do Sul. com um Iiidio~

do ltio de S. lourenço r ser-soma aquclle guerreiro, e iin-erichel. cheio de forca, o

do coragem: eu: miseravrl, fraco, e puslllanliiie.

§ là. (kimpare-se um lndlo Owliy-e, nascido, e criado drbaixoda Zona 'l`orri‹'~'~

inui lllias do mar do Sul. com uni Kaniacliatclizitlêil, coberto di- nave no» lina da itiiia :

iar-w-liu este Iuedrowo, a fuizilirii; aqui-lhe polo maio das lal inclui., i- din liâilav da

lnfanlorla, e da arllllilria ingleza, fan-ndo em pontas, e devoraiido o deigrnçsitlo (Jooli

(binparo-sà' inn preto doi sertões do išrnegahiia Africa, nascido, e criado di-lizilxo de

um (Zoo abramdor. rolu uui Lapoiiíu dos Iius da Europa, junto ú: iiiurgi-nii do mar

e os mesmos encantamentos duquellu grandes lagoas. e dm ptiiel. brojoô. e puritanos, que na

ostendem pelas suas vizirmanças doscohriráü terms imincnias. de uma producçao ainda mais

iirodigiosa. e de facil conducçào até o mar los seus mesmos camas. i

Pelo que pertence às cachoeiras do dito io Parahyba. ou de unlquer outro. que descendodo interior daquelles terras não têm navegação, ou si- acha emcliara ada a sin passagem por

musa 606 bflncoö de Pltdrllä. Se poderá tambem conreder um haipos o por oei to tiuniero do

annos nos generoa, que por taes cachoeiras passarem. em favor dos associad--sque as limreiu

iluscmbaruçar; e como as terras Iiaqiiellei. sertões á niargern de Ines rios sum nai egaçño ¡fui

ipiani como perdidas para o grande coniineruio de exportação ie ati- mesnio aerão aii iilliiiizis

ii se povoarcm emquanlo houverem ciotras de mais facil exportação dos seus generosfi sv

poderão dar de sesmaria aos associados quo facilitaram» nuvefzação de laes rios. ua forma

em que já a respeiloldns datas das sesmarias expuza S. A. ltoa .em ide Noroinbi o do 1806.

Yejim-se as peças iuslilicatiras da minha defesa n. IS. img. 10%. e seguintes' concedendo

`o-llies a escolha do lugar, o do numero de hrziças de tcrrajiiiiloá mamona do niesnir rm.

pela porte de cima da cachoeira, não m para mais. e :nais w intorcssiiroiii no inolliorêinionl-`

da dita paswigeni, e nai-'egaç-ão mas tambem para convidar' a oiilroi: a liabitari-in aquollii»

terras, e darem \alor a rod is ellas; não se concedendo seomorios puro a parte delioixo d»

vaolioeiriis. emquanloestas não estiveram dcsembaraçarlaà.

0 iroieclo de facilitar a navegação dos grandes rins som dnspcza= do liiario Itegio. e s-i

sim custa dos vioe recebem o iitiliiiade da navegaçêäi tpoi um imivo-rl-i nioderado nos gem'

'06 tünSWrta-Jou pm uni oerlo numero de aun0~, liaãlu 8 uma aihUCiÀÇãIi, ou riiniimnltili dl.

riegociiinlcs ricos. debaixo de cei las rondiçhes. r- segziiraiiçani zippzirz-rc' :ig-nn propoàlo a _.\.

N. czilliiilimi tiafá 0 Imfegaçäo do Rio Guâzlalquii ii. uni izeiiiclhanli: pi-iià-'elu nic- pai eee ainda

digno de 9: adoptar.
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matas á aoommetterom aos pobres Indigenas: e os que escapavão da ma

tança, erão presos. e conduzidos em triumpho, para os povoados, á serem

 

Glacial z vcr-se-ha aquelle cara a cara atacando, e lançando por terra os mais bravos

leões ; este tremendo de frio, e dc medo.

§ t5. Lery, e seus companheiros, nascidos, e criados na Zona Temperada, não pude

rão dobrar nm só arco dos Indios Tamoyos da Zona Torrida dos contornos do llio de

Janeiro. Elle é o mesmo que confessa, que lhes era necessario trabalhar com todas as

suas forças. para dobrarem um arco aos rapazes de dez annos. (Jaudio Jannequin.

senhor de ilochefort. que atravessou pelos sertões da Africa até ao Senegal. confessa

que os pretos daqueile pais (onde um Europeu apenas pode respirar) excedem total

mente aos Europeus em força, e coragem. _

5 16. Passando para os irracionaes z compare-se a força, e a coragem de um tigre,

ou de um leão das planicies da Zaará, com a de um lobo, ou com a de um urso da Si

beria ; ver-se-ha que estes apenas potleráõ servir de creados daquelles. Passando para

m; vcgetaes : cqnqiare-se a força, e a rijeza de um pão ferro, de um Ipe, de um Gura

mirlnt, de ulrfsurupfra das margens do Amazonas, com a de um carvalho, de um

buxo, de um castanho, de um pinho das margens «lo Nieper; vèr-se-lta o quanto

estes são brandosa respeito daquelles. A natureza, que -em todas as suas producções

debaixo da Zona 'forr-ida se mostrou forte, e robusta, tanto a respeito das fibras dos

irracionaes, como dos vegetaes, só se lravia de mostrar fraca, e degenerada a respeito

da fibra do homem, o primeiro objecto da sua criação 7! Que inconsequcnrias t

'5 17. Montesquieu, querendo dar mais força á sua opinião de que o homem do pai:

frio tem a fibra mais forte, do que o do pais quente. se valeu da lristoria dos povos

dos paizes frios. que subjugárão muitas vezes os povos dos palzcs quentes ; mas elle

descobriria facilmente a causa deste elfeito. se não se tivesse apaixonado tanto pelo sys

tema dos climas, e se não tivesse confundido as forças naturaes de cada um homem

em particular, com as de um povo junto em sociedade.

5 18. Um povo, que vive em um paiz fcrtll, e abundante, por isso que vive farto,

entrega-se mais aos prazeres, ao luxo, e a ociosidade; cada cidadão vive quasi como

separado, e independente um do outro. llsta separação das partes compõe um todo

dcsunido. e fraco; e pelo contrario,uma nação,qnc vive em um paiz pobre, e esteril,é

quasi sempre rude,e guerreirruporqtte a sua pobreza tnestnantujo ptsoa importuna sem

cessar, a põe em uma absoluta necexskiade de procurar por todos os meios a sua sub

sisteucia. lista necessidade geral ensina a todo um povo esfainiado a unir-se, e ajuntar

todas as suas forças para conseguir um mesmo fim. e mutuamente se atuiliareitt ; até

que finalmente por um projecto jlt muito d`antes premeditado, faz uma irrupcão.. sor

prende, e conquista um povo ntanso, que no meioda abundância vive contente, e des

raiflado; mas logo que este povo acorda do seu lelbargo, rccobra da mesma sorte os

seus direitos ttsttrpados.

§ 19. Os Scytas, ou "_`artaros, tros vezes invadirão a Asia ; mas tambem forâo della

tres vezes rcpeliidos. Os povos do Norte,‹londe tem sabido estes exercitos formidaveis.

que tem tranltornado tantos lmperios. tinlião já tnnitos habitantes, sem muito terreno

para os sustentar, nem muita industria para flies supprir o necessario; e assim sc

fnzião de :necessidade soldados, e conquistadorcs, porque elles só acliavao inimigos

sem fronteiras. item reparos.

§ 20. Sc elles tivessem achado uma resistencia, qual a que achar-ão os Moscovltas no

principio deste seculo. elles terillo ttecessariatneitte voltado as suas vistas para o rom

mercio. Naqueles antigos tt-nipos nem a policia, nem o commercio fazião alguns

progressos ; a barbaridade reinava igualmente entre os vencedores, e os vencidos.

5 21. Osäuissosncoui uma boa policia para augntetttat' a população, tem tão pouco

terreno. que a sua industria: lalioriosa não basta ainda para os sustentar; mas a Europa

já se não acha nas tnestnas circumstancias dtrconquista. A sua vizinhança cercada .Íde

lortalezas, os tem reduzido a fazerem-sc tropas nieteettarias, e a fazer a guerra por

conta de outro, sem esperanças de poder augmcntar o seu terreno, nem fazer notas
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vendidos, pela ridicula quantia do 306. Esta escravidão cruel,que mais que

tnuitodemia oludio,aa separação desua muiher,o fiihosJhe fazia perderan

tecipadametite a vidupeia saudade, e pelo duro trabaihcuá que era expoatp.

A noticia tradicional, que temos, desses tampos da vandalicas barbari

 

Colonlas; elles se tem visto mesmo na necessidade de aommerclar por mãos alheias,

e de tnt-tter os seus fundos nos bancos de commercio da Europa. `

5 22. Em uma palavra, -nlo é a fibra mais, ou menos forte, nem os grãos de calor

tleso-,ou daquelle clima, que decide da força, e da coragem destes. ou daquellcs povos:

a educação, os costumes, o commercio, na leis, t. discipiina,oa vicios tnesmos, os erros,

na opiniõezzaiuda que falsas, e outras ntuitas circunstancias. sao as que decidem da

sorte dos Imperios. A nora lloma ainda ae acha debaixo do clima da antiga : e

comtudo que distancia não iza da força. e da coragem de uma á da outra ? O clima

que produzio os .alexandresn conquistadorea da Asia, apenas produz hoje Itumlldes

escravos do tnaior Drspota do mundo.

§ 23. Ittoutesqrtlett, para dar mais uma prova do quanto inline na felicidade do lto‹'

tm-m o nasci-r debaixo tieste. ou daquelle clima, para ter uma fibra mais ou tnenos

forte, o por consequencia para ser. conforme o seu systema. livre ou escravo, diz que

tios paizes irlos reinou aemprea liberdade. por isso que neilrs a fibra é mais forte ; e

que nos paizes quentes reinou sempre a escmvidão. porque nelies a libra é mais trouxa.

Qto- as rrpttblicas. e 05 tlovrrnos populares, por isso que são de ruaior liberdade, são

titais proprios para os paizea frlos,e pelo rontrario, aa ntonardtiaa para os peixe:

IIUINCS.
q 5 21;. Para se ver a falsidade destes argumentos não énecessarlo sahir fóra da Euro

pa, 'todos sabem que ao Norte da Europa, onde os paizes são mais frios, 'não ita repu- ,

bliczis; tlebaixo tlaqnelles gelos todos os estados são monzmhicos. Alli a escravidão ae

aclta espailtâttia por toda a parte; a Hungria, a Poionla.a ltussima Turquia se compõem

de ntuitos destes miseraveis. A Czariua está premiando totiososdias os seus grandes

genial-nes com tnuitos centos de escravos; e os mesmos Moscovltas até muitas vezes se

rendem. E pelo wntrarimas republicas da Europa se achão ,em palzes mais quentes.

llollutttlai. Vcuezcuüenova, Lttca, oct., tcspirão um ar mais quente do que a Russia. a

Siri-cia. a Noruega. Nos estados tncridionaes da Europa apenas se ouve fallar no nome

de escrato (t). Da mesma sorte a religião protestante, que elle dia ser mais propria

para as repulillms, e a catltolica romana para as rnonarchlas z pelo contrario, se' vê.

que a pratos-Little é a dotuinattte da maior parte das tnonarcltlas do Norte ; c a catho

lit-.u rotuaua dt: todas as republicas da Italia. Não e necessario ter a vista muito aguda,

¡iara ver as cotitradiçõcs. o os absurdos em que Montesquieu, e os Sectarios do syalefma

doa clitnas estão cultindo a catia passo. q

5 25. Conheço que tenlto sido fastidlmto rm me demorar por tanto tempo contra

tum: opiuillo, sobre a qual apenas se reflecte um pouco. ae descobre logo toda' a aun

fraqueza; tuas como as opiniões velhas, e populares, principalmente quando 'sao

apoiadas por ltontens de autoridade. ou tpie têm adquirido reputação. nao basta corta

las, mas é ttrcrtsvarlo destroi-ias; arranca-lets; espero merecer toda a desculpa, e que

s» atteuda que defendo a causa daquelles indios iuvencivels, que eu vl_. tractei, e

(ll Marearitamrinceza dos Paizes Baixos, em 125%, v Luiz X,rei de França, no principio do

seculo XIV. forno os printetros que almiirão :t t-.scrâttidívo nos seus estados. A `rança,e_os

lktizes Ilaimzs ntudatião porventura do clima? ou as fibras daqueiles ltabitantesse fartao

depois mais fortes? ` _ ' ` . _

b' tiecossurto ainda notar. que a abolição da escravidão, á ualeslavão sujetloa os nabttan~

.les do França, e de Inglaterra ate o principio do seculo Xl , nao foi-devida ao maior. ou

menor :zruo de força. proveuiertle do tttlluxo dos seus climas, nem à Itutnanidade dos ultama7

dos philantrotios. ttettt às luzes dos ue se dizem pitilowpbw sentimeutaos; foi sim devida a

¡ioltticâi dos reis de inglaterra, e de 'rança daquelle tempo. para almtereni o orgulho dos que

vrau muito poderosos em escravos. prtvando-osdos braços, que lhes davão tantas forças. e

reduzindo os senhores. o os escravos á igualdade dos seus vassalios. Ve). fliãloir, Pitiiosoph.

tem. ut lir. 1° introduction S Le lfresident. de Montesquieu. `
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dades, com cslraiilieza feitas.á especie liuinana, no seu citado primitivo,

refere. que em S. Paulo, mais de sessenta mil Iridigerias. forão mortos

iiasiilillorentcs carreiras, que se fizerão. principalmente nas immediag-oiis

da antiga Ciudad Real. oii villa de Guaiia. nas margens do rio Paraná.

 

enntirci de perto; r. que., talvez pela falsa opiullo, que se ii-m csialreli-cido com regra

¡wi-al, de que oii povos dos palzeii quentes sao fracos, ir piisillanimea, s» tcnliao di-s

prra ido os meios de aproveitar aqui-lies braços tao fortes, c tlii ncccsiarioi para um

pzlz tao dilatado.e que acaba de iialilrdas mãos da natureza iia sua maior pcrfriçlo (t).i›

(I “Em um anti livro de registrodo senado da camara doltio de Jarieirogue com benignidiide

nos fuiconltado, pazJ I Lexiste copiadas lei deSua Magostadmqiic deteniiiria os qne casarcnr

com lndias nao tentiao intaiaiauintea seiao dignos da sua real attençii i. A lei ó nestes termo-s:

a B1 al-reifliiço saber aosquo este meu alvará do lei viro-fique ciinsideraindi o quanto con

i em que os meus rcaes dominiosda Anianca sa povóem. e ue para este tim pode concorrer

muito a communicaçlo com as lndiaspor meios de caszimen o: sziu servido di-clar. r, quu ‹›s

meus vassall ›s deste reino, e da Americ i. que cas irem c›m lndi is della, nlo tlcãn c ini infâ

iiiia alguma. antes se farão dignos da minha real attençãme que nas terras em qua se estnbeiii

c-éremnierão prefei-idn para aqualles lugares, o occupaçtgeqqiie ciiiiborem na grado içlo das

suas pesaoasm que seus filhos. o descendentes serão Iiabeise capases. de qualquer em rego. a

honra, ou dignidade. sem que necessitam de dispensa alguma. em razl i destas a li inç is,

em ue serli tambem cimpreliendidos todos os ue se acharem c isados. feitas antes desta

inin a declaração. E outroslm prohlbo, que oa d na meus vaaaillos casados ciin lndias. ou

seus desoendentameia i tratados com o nome da caboclos. ou outipsemclhants. que possa ser

tnJurioso_,e ás pessoas dequatqnar condlçlo,qu qualidude.que praticarem o contrario, sendo

nsum legitimamente provado rante os oavidores das comarcas am que assistirem serao por

sentença destes sem iippella o nema avo. mandados sahir da dita comarca dentro de um

rnez.e ate meruë minha. o ue se execu urà sem falta algummtendo porem os ouvidorea cuidado

um examinar aqualidade as provas edae pesoagqua iuramln nesta niaterimpara que se não

faça violencia, ou irijustiça com este pretas u.tendo entendidor que ao baode adraittir queixas

do injuriado. e não de outra pessoa: o mesmo se praticava a mpcim das Portuguesas. qua

casarem com Indios- ea seus filhos s descendentes, e a todos czfincedn a maama preferencia.

p ira os otltcios que liouverem nas terrasem que viverem; a quando succeda que oattllios, ou

descendentes destes niatrimonios tenhlo algum roqiierinien o perante mim. me farão a saber

est-i qiiaIidademai-a ein razao della mais particularmente as a ender; e ordeno ue esta niinha

réal rssoluçào ae observe geralmente em todosos maisdo ninios da America. Pe o que mando

ao vice-rei. e capitloúzeneral de mar e terra do estado do Brasil, capitlcs-jieiieraes. e gover

nadores do estado do ltaranbso, e Para e mais conquistas do Brasil, capitães-morou dellas.

cliancelleies. adaaembargadores das re ações da Bahia ettio de Janeiro. ouridores geraesdas

mma rcasuiiizcs da fóra.e ordinarios.e maisiustiç is dos referidos estadoscuni rão. e guardam

na forma que nelle serontém, o qual valerá cJmo carta. posto que o seu elfei o haja de durar

o preamte alvará de lel,e o lação cumprir e guardar mais de um anno; se publicará nas duas

camaras. em minha chancellaña mór da corte, e reino, d`onde se registariLc imo tinibem nas

mais partos em qua semelhantes alvai-'as se costumão registar. e o propriose lançará na Torre

do Tomb i. LisboaJ da Abril de t755.- ltei.- Marquez de Penalva. presidente»

Alvará de lei por que Vossa Illagestadeé servido de declarar. que 0a vassalliis deste relnii s

da America, que casarem com lndias dellas.não flcdo coiii infamui alguma, antes se farão dig

nos da sua real attençãzne serio preterid is nas terras em que se eâtabelecerempara ns lugares.

o occupaçfies que couberem na graduação de suas pessoas; e seus tlllios, e descendentes serão

l aneis, e rapazes de qualquerarnpregme honra. ou dignidadizsem que necessitem de dispensa

alguma. em razão destas allianças i-m que se izompreliendem iis que já se achão teitasanles

desta res iluçãii ; e que o mesmo se praticará com as Portuguesas. que casarem c im Indios. e

aseus fl!tios.a descendentescomo acima se declarar-Para Vossa Mageslade vêr-Por resnliiçai-i

da Sua Mazestade de vinte dous dehlarço de I7Ni,tomada em consulta do conselho ultramarinú

de t7 do dito me! e anno.

0 Secretaiiri Joaquim ltifluel Lopes da Lavre_ n foz escreven-ttegtstradii a ñ. t8 do Ilr. t!

de provisões da secretaria doc inselho iiltramarinn. Lisboa. to de Abril de ITÓS-Jiiaqulrn bla-_

iiuel Lipes da Lavre-Francisco Luiz da Cunha de Athayde. Foi publicado este alvará da lei

nn chancellarla-mór da corte e reinmtt de Abril de 1755-11. Sebiisuño Maldonado.

Registado na chancellariz -núr da corte e reino. no livro das Ieif, i tls. as. LisboaJt de Abrit `_'

de 17.55.- Itodrigo Xavier Alvares de Moura-Theodosio de tiiiliciiris Pereira n fer..

Fni impresso na chaifcellaria mor da corte e reino; e não se c intinha mais cousa alguma da

edito éfiue eu Fiancisco de Almeida Jordão. escriv ão di iuimiira desta cid ida do Rio de'

Bneir-i. ‹i que trasludei. bom e fielmente do proprio atrai-ii que nie f-ii entregue pela liij.

Ouvidor da comarca, lttariielinfl ltoilrinues tlolla o. para este etfeitri que o qfintvri. e escrevi,

s iissigno su: ri dias do niez de Julho de 1766. 'iinnirco si: Armenia Junina.
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So estes desgraçados, tivessem sido, em vel de mortos, conveniente

mente catechisados, e trazidos ao gozo de cidadãos livres. quanto não

teria produzido a sua prole, em continuo crescer! Na triste condição de

escravo, (1) de que elles tanto temiâo a sorte, mal vestidos, e peior trac~

tados. se oxtinguirão pouco a pouco. e mui principalmente. apartados da

mulher, companhia para elles do maior apreço. Compellidos ao mais atu

rado trabalho. muitas vezes, noite e dia, só para o proveito dos seus des

luimanos oppressores, que vivtão em reprehensivel mandrice. enthesou

rando cubedaes, ou iugião para os mais longiquos lugares do interior. ou

morrião esgotados pelas molestias,e pelo trabalho. Enem taes aventureiros

tinhão sómente a peito descobrir, e cavar as minas de ouro dos sertões,

mas tambem se empenhevão para extinguir o ultimo selvagem, só para

ficarem desembaraçados. Durando já quasi 200 annos tão barbaro traiieo,

opromulgando-sc a lei deüSebastião de 1570 (2),garantida por D.Felippo,

 

(l) D. Fernando Martins ltlascannhasde Lencastrmamlgo. Eu el-ml vos envio muito

 

saudar. Por me ser conveniente, que nas compras, e vendas dos indios haja toda -

averiguação necessaria, como me fe: presente pela junta das misuies o Padre Miami

Ctrvalho. i-'ut seriido resolver que os indios,que se venderem ou comprarem t as villas

o seus termos, se não posszio comprar. nem venderpv-tn ser em praça publica ; porém

os que se venderem nos sertões, onde não ha justiçagn als que os julzeauque t‹ nho

ordenado se fação que estas vendas .si-jão com atictoridaile do juiz do seu districto,~'

mostrando-lhe o titulo, porque lhe pertence, chamando o escravo diante de si, que

diga a duvida que tem a escravidão; e que ninguem os possa comprar, sem esta averl‹

guação. que lhe ficará com o titulo; e no caso, que liaia duvida soou-eo captiveiroâe

resolverá na forma, que tenho ordenado se observe rotu os lndios, que fugiretti para

as suas aldeasue sem isso se não poderá vender; e os juizes ordinarios serão obrigados

a dar todos os annos conta ao ouvidor geral, e elle ao governador das compras a vendas

dos Indios, que fizerem nos seus districtosndeclaraudo a razão de os approvare comeu

tir z de que me pareceu avisar-voa, para que na forma referida façaes executar esta

minha resoluçao. i-lscripta em Ltsboa,a H de Janeiro de l70l.-itei.-

D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre, amigo. Eu el-reLvos eaviomnlto

saudar. Por ser conveniente que os capities-móres não possam tirar lndios para a

fabrlcas das suas casas, curraes, ou outro algum serviço seu, nem de outras pessoas

particularesâem que lhes paguem os dias de serviço: me pareceu ordenanqite tirando

os ditos eapitães-móres alguns indios das suas aldeage dando-tiros o uiisslonario para

este eíeltomão lhe pagando, lhe satisfação o seu serviço dobrado: e snccedendo que

algum capitão-mór, ott outra pessoa alguma, se queira valer das farinhas, que os

ditos lndios tirão das suas roçafiscm lh'as pagarem. Hr-i por bem,que de nenhuma ma

neira se tire aos ditos lndios as suas farinhas por violencia das suas roças, e que a

pessoa, que assim o fizer, lhes pague. em dobro o valor que tiver, ao tampo, que Ih'a

tomande que vos aviso para o iazerdes executar a resoluçãmqtte i`ui servido tomar nos

paktlctilaresque nesta se vos declarão. i-Zscrlpta em Lisboa, a ll de Janeiro de 17tlt.

- cl.

(2) D. Fellppmpor graça de Dcos,rei de Portugal e dos Algarves d`aqucm e d`além

nar em Afticafienhor de Guiné e da Conquisttnnavegação, commercio de Ethiopia,

Arabia. Persia, e da india, etc.. Faço saber aos que esta lei virenuque havendo rcsp‹ it-v

ao senhor rei t). Sebastiñqmeti sobrinho. que ticos tem. fazer tinta Iri uo anno de 570.

porque houve por bem c tuandou pelos respeitos nrlladrclaradotuque nas partes do iii a

siLso não itsasse dos tnodos illicitos_qtie até o dito tempo .sc ttsárão em rap ivar os few

tios tiel'a‹, e que sótttetttç fossem captiios aquellemqtte fo-seni tornados cut guerra



em 28 do Fevereiro de 1587 ou 1597. no 1° de abril 'de l680,itv ieique dc

olsrou livres osilndios daI capitania de S. Paulo. cumprituque immedistti

mente fossem executadas asleis; porétn isto não acontecempor sor ainda

necessario a do 6 deJunho de 1775. á por termo ao escandalo. Para se

-livrarem das censuras, disserão, que a lei.'só era prolicua no futuro, e

 

justa. que so tivesse com autoridade, e licença tio meu governador das ditas partes,

'como mais largamente é declarado na dita lei, dc que o traslado é o seguinte;

l conformando-me com a dita lei. e por evitar os excessos de que meus vasta los,
IIuoradores nas ditas partes do Brasilp: não com os Indios dellas, assim em os trazerem

do sertão com força e com enganmcomo. pelos maltratarettt e vondet-etn como caput-os

sendo livretm: se servirenrdelles, sem lhes pagarem setts serviços e otttras t-storsões e

ittittziamqttc recebi-tomate quo sø(1-)assim para a cortei-vação dos mesmos tndiotacomo

para ttqnietação daquclias partes dos já convertidos á nossa santa fé,hci por bem._e

nando que daqui em diante nenhuma pessoa de qualquer qualidade ou condição que

fieianeí ao sertão com armações httscar Indios. sem licença do dito meu governador.

A qual lhe elle darfuprrcetlendo primeiro o exame necessario da hottdadcmtt qualidade.

da pzssrxuou pessoas. que forem fazer as taezt armaçõezc da conliantp dellazncotn as

qoses irão dons ou tres Padres da Companhia de Jesugqtte pelo bom credito que tem

entre ot Gentins ot presuadirio ntais facilmente a viretn servir aos ditos mens vassallos

cotll ânus engenhos e fazcndasmem forr-a netn cugaoonieclarantlo-lhes que se lltes paga.

rád seus serviçotnconformc o meu regimentmc que quando se quizerettt tirar dos citra

nltoson fazenrlasmnde estircretrno poderão fazetusem lltes ser feita força algutnzne depois

de vindo os ditos Indios do sertãodtei por bem.que nc ttão ropartão entre os ditos mo

rndorosfiem serem presentes a isso odito meu governador. ou ouvidor geral ; e os

fátima que forão tras taes ttrntaqtiesmtt outros da int-sina Companltiaps quaes procuraráõ

quo a dita repanição se 'faça mais a gosto e pt-ovt-Áto dos indios que das pessoas por

quam se repertem. não os constranfgendo a servirem contra suas vontades; e o dito

¡overnndor ou ottvitlor geral lhes faréi pagar seus trabalhos e scrviçoânsogttndo mero.

Qctøm; c para que com Initis clareza se saiba a todo o tempo os Indios que servem tios

Inss cttttcnltes o fazendatgmantlo que ltaja nm livro nrt camara de cada uma das Capi

¡lniatt das ditas partes, em que se todos eecrt-.vãopotn tlcclaração das aldcas em que

viverem. e is pessoas qm os tiverem serão obrigadas a ter um rol do numero dellcs

tom (lcclamcão dos nomes e idadeâuqttt: sera assiguatlo pelas justiças de cada uma dos

ditas Çapitanias; e o dito ottvidor-getatl set-ti obrigado a visitar os taes indios com o

procurador delles duas vezes em cada um anno. tornando a catia uma das taes pessoas

conta dos que tiverem no seu roLese informará particularmente se os vendem ou trarão

hihi ¡Chando que não tem cuidado de os doutriuarttas cottsas tia nossa santa ftflcomo

convém. o fará saber ao prelado daquellas partempara nisso dar o remedio tteccssario.

n lhes fará pagar todo o devido dc seus serviços. E nas partes ottdc não estiver o dito

ouvidor gerahe for presente o provedor-mor de minha tazcndmrisitarzi os ditos indios

li mineira atraz declarada. E querendo alguns dos ditos indios por receberem não

tratatneutopu por outro qualquer rcspeitodirútr-sc das fazendas on tc estiverertno po

derão livremente fazer como pessoas lirresze não cumprindo assim o dito ottvillor. (IIW

ora ¢.e ao diante for nas ditas partcs,se lite dará em culpa ua residencia que se tirar'

delleun qual se perguutarã pelo sobredito, e nas Capitanias e povoaõcs onde o dito

governador não for presente, hei por bem.qtte lação o mesma diligcncin os capitães das

ditas (iapitaniatuott as pessoas que estiverem ctn seu lugar, com os ottvltlort-s dcllas.

B otttrovlm hei por bem que nas ditas partes do Bradt não haja Indio algum caput-o o

todos sejão livreme como taes snjão tratatlosxxcepto os que forem captivtts em âtlgttnta

guerra juotmqtte por meu ntattdadmott do dito meu governador sa tizesstuou for cont

Prollmpor não ser comido dos outros indios: não se podendo de outra maneira salvar

da crueza deshumaniucom que .se comem uns aos otttrrts. Eo que assimJor comprado.

ficará captiw até o tempo de tornar a seu senhor o que deu por trlltwc para com a maior
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uño para os que gemiño na escravidão, e para o que oitviiivão os pobres.

lndioâp-iiii os mercados das tliversas capitauiasgi lim de se sulitraliirem ao.

eumpriuieiito das ordens regias. '

Sabe-seattle o marquez de Pombal. envergonhado com ti escravidão mn

l`orliig.-il.lez baixar a lei de 1G de J.'itieirode1773.(l)‹-oticedetidt› liberdade

aos pardos,e pretos do Algarve. ede outros lugares do reino ; ø é para 1a

 

dillgrocia c cuidado se requerer. e procurar :i justiça dos ditos lndios. itiaiitlii ao tlito.

llovernatlor ordem.em cada uma das tlitas Capitania-u: povotifzões, pe-auâis que ter. .›

cargos de a procurar e requerer, e fazer ao dito gtivcritiitltir. e ásjtialligasJotlos as lent

bratitzzimqiie llte parecerein neeessariasx assim para oi conservar em suas lilii-rilailrm.

como para os tlefeiitler das iiijnrizise iiiátis tratanieiittigqtii: se lltes fi/.eizl-J liri por Item.

que em todos os casos tocaiues lis liberdades dos ditos Iiidios. ¡ornn-s e soldados. (livi

das, ou avezuifzõr-s que llie for lrilns contra as provísõismqiie em seu furor são passadas.

oii no diante se llies passtirt-ni. o dito oinltloi' geraLe as tnalsjitsliqzis das tmtra-i-Czplâ

Iatias i- povoações procedão tielles stiuiitiaritiineiitr, sem inatsordetiiçiti-tn llgiira tt-í

iiiizinqiie :i que foi' tieeessariti para se salier ti vi-,rdziiti-,seiii eniliirgo de qirziesqiicr o

tli-iiaçtitss. que em contrario lizijâi. c de se iiãolzizri' aqui tupi-cessa inriiçñu. t! tl-'rtigacão

dai stistâiiieia dellaanqtte :testes casos liei por ilerogailusw. tlai tirdenziçâ-i do liv 'J°_zit_ Ma,

que diz .- que se não entenda nunca serderogiirla ri ordi-iiacão. se dai su~taiieia ilella ro.

não fizer exprexsài iiieiiçño. Notilico-o assim ao meu tzovertiatlor." tniil-liii' izeraLe aqi.

capitães das (`;ipit¡ini¡i'~',-e tiuvitlores tlrli¡is.c u todas :is tttais jttsliçatu: tiftitziite-u-f ¡wssm 4

das tlitas partes a que o conhecimento desta li-i pertenuenellies unindo. pie u citinprãfl

e zziiardriii. e facão cumprir. e guardar inteiramente como iiella se eoutišiti. sem a is~o

si-i' ¡iosxi diivitla. nem contratlicçño alizuinânpiirqtic assiiii o Iii-i por turu serviço. E mí

eliauceller-tiiúr niaiiidti quea ptililiqui: na (Zltõiticellaria, e envie o traslado (leila, milisen

stgiuiLe turu sello. por quatro ou ciueo vias às flitas prirtes do ltrasil; e iiianitltiiiiitrti

iiiin ao goveiiiador das ditas partes. ‹|itc a larga ¡iiililiear rui todas as (1apitaiiias,‹

povtitições tlâis ditas partem: registrar no litro d.i casa du rrlai‹:ão.qite ora envio às diuu

pzirtis. t! tios livros das cantoras dos litgares elas ditas Capitziiiiais. para que a tocz»

seja iiotorio. e se cumpra iiiteiramaiite; e assim se. ri-gistàirâi no livro d.i mesa do

tlespacliti dos tueus dewiiilinrgadortfs do paço. e nos livros dar. relações dos caras da

suppliruizáoui do portmetti qua: si: ietzislrão seniellttiiites proviéties. Franeisrotle llõirrt»

n fez ein Madrid. a 255 de Fevereiro do attno do iiasciiiieiito di: .Nosso Sv-nltui' Jesm

Clirislo de 1597. -llotpie Vin-iram Íezescri-rein-lteg. ant. ll. 315.

No regsto. otitle e¬ti esrripni i-slzi lei. faltêio olginiiâis pilavrus, que tal serão

estais. d". que se segui-iii muitos iticonveiiieiites, etc.: ¡issini tambem na data se

pode lér - 1537 ou 1597.

mais, vinsabouzs, lt ruoctzãtaboll DA cAILut/t DA CIDADE D: nlulst. no :ITAIM m

l/lnaältiiio. .

Eri. o priucipeflos envio muito saudar. Porjustns considerações' do serviço de Deome

meu. e. do boni i- :seguir-rito itesw vstário. mziiitltii' fazer lrí. ein que Iiotive, que tl:i'|ul em

tliàiiit-zse itaio possa raptiiai' lndio algum tli-ssi- estado em tii-iiliittn case. trt-tn ziiud.: nos

exeeptuatliis nas leis ¡ttttigas de que ella faz itii-iiçâiti. lí niaitido ienwttri' ao goieriiâidiir;

para que liiçti registrar nos livros dt- todâis as ctitnziras iliissi- estailoqiiililicaro: dar .i sua

devida rtteciiçitntetidoeulendidtnqiiir lião de ser castigados iiivitilzitelm--iitet it transgres

sores della, e a publicado della se faq-n com toda a soleuiiii-tade. e toi-oia que s» iisoit

em semelhantes oecasiõett. Íiraiido :i propria na tnesma parte em qu»- ltriiríiii :is passa-

tlus; fazendo-se de tudo auto. Ordeno-vos, que :issiin o executo-is. e iilirt-is ima.. nu

teria. como de vós espero. liscritite em Lislioàna l de Abril tle 'lGBtL-Vriiiclpe -l*;ii~.i

a camara do Maranhão. -- .

(1) l-¡uml-rehfaço laber aos que este alvará com força de lei virem: que depois de ter ol»

viado pelo outro alva ra de desanove de Seu-rubro de mil setecentos seiscuta u um. aos grau

drs iumnvanieiiles. qu;- :i estes ri-itios se seguiño. di- v. perpetuar iitrllrs :i ø-rgiriflzo do;
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'inoutnnqiie asas gran-le ininistrn do D. José l. não fiwflsse extensiva a lol,

aos doxniníus do Brasil. inoluitnlzi nella os Indios cscrav-isa los. No entanto.

o Brasil rnndou do circumataticiam: a necessidadtzlorçando-o a buscar bra

ços ou: paizca estrnngeirozparnacudir á sua decrescente agriculturmpoucoq

cuidados sotcm empregado, equasi nada so tem conseguido.- o quando

'so devia empenhar ogoverno, no estudo da colonisação. ahi o vemos com

 

borne» prctoaftivo t-ertaa iuformaçõea. do que em t don reino do Algarve. com algumas

provineiaado Portugal. cxistern ainda pessoas tao laltas de sentimentos de humanidade. o

do reliailo. que guafdaudomas sua: msoaeacravasmmas maia brancas do que elles. com oa

um Jo Ratos. o do Nqraa; outras mcstioafio outras verdadeiramente negrmpa ra pela

rapralrruaivel propúgaciodollaa perpetuarem m eaptiveiros por um abominnvel eurnmer

ao do pomdos. e do uaurpaeíns das liberdades dos miseraveia nascidos daq uelles succao

siaos. lurrosos coneuhinatos. debaixo do prateato de qe oq ventreú das rnáis csrrava;

que pt em produair lilbos livres, conforme o direito civi : e não penniuiudo. nem ainda

'o utapnio direito. de queae tem feito um tão ¡gratidç labuso. que aos descendentes dest;

cravoa. em que nao ba mais culpa. que a _a sua infeliz condiçao de captivos. ue estenda q

infania do raptiveiro. além do temio. que as leis determinlto. contra os que desccndem do;

iiialiibqioinaveis rios dos atroeiaaimos crimes de lesu-Mugeitade Divina, ou humana : l;

considerando a grande iúdeoencia. que aa ditaa escravidoca infcrem aos meus vassallos ; as

voufusüos. e odios, que entre ellos causio z e os prejuizos ue reaultao ao Estado de ter

-tautos vuaaallos leaoa. beldades e inuteis. quantos :ao aquel os miseraveis. qte a sua ¡n

írlllcuudiçlo Íal ineapates para os ofllcios publicos. para o rommemio. para a agricul

itum-epara oa tractos. econtraetoa do todas as especies 1 sou aervido obviar a todos os ao

lgreditos altaurdos. ordenando. como por este ordeno, quanto ao pmterito. que todos aquel

lcq escravos. ou eocravaa. ou sejão nau-idos dos sobrcditos noneubixiatos. ou ainda «le '_' f

'tantos rnatritnooios. cujas mlis. e avi-sitio. ou houverem sido ez'.:'r:-.v¬.s. liquczxi no uiyàiicr o

uc se arhio. durauto a sua vida somente :que porém aquelles cuja cscratidóio vier

s: bisavos. Iiquern livres. e desembargados. posto que as niízis. e avos tenlmo vivido em

oaptiveiro : que quanto ao futuro. todo; os quc riasccrern do dia du publicação desta lei

ein diante. naaçao por benclirio desta inteiramente livres. posto quc as mais e avos liujüo

¡ido eu ravas ; ` e que todos ou sobreditoz-.por clleito desta minha paternal, e pia providen

cia libertados. flquem habaia para todos os tilfrcios. honras. e diguidades. sem a nota dia

tinctiva de libertar. que a auperstitao dos romano: estabeleeeu no: seus costumes. e que l

o unilo ebristá.: a aoticdadetivil faz hoje intoleravel no meu reiuomomo o tem sido em to

do: os outros da Europat

E este se cumprirá tio inteiramente, como nelle se rontém. Pelo que 2 mando li mesa

do deseutbartçq du paço. 'conaelho da minha real lazenda. e do Ultramar ; rasa da suppli

eaçllo. :um da consciencia. e ordens; sonado da camara. junta do rommercio destes rt-inoa.

a seus domimos; govemador da relação. e rasa do porto ; c mais ministros. oliiciaes da jus

tiçam pessoas destes reinonque cumprao.c gua rdenne façàoiritciramcnte cumprineguo rdar

este meu alvará. sem embargo de qunesqtier outras leis. ou disposições. que se opponbao ao

seu conteúdo: nsquaea hei tambem or derogadas para este elfeito somente. ficando alias

wmpre em :eu vigor. E mando ao r. Joao Pacheco Pereira. do meu couaeltio. que serve

dc e aneellcbmór destes reinos, c senhorios. o faça publicar. e registrar na tlhauccllaria

uiór do reino: E da mesma sorte sera iublirada nos meus rcin‹›s.e em cada uma das comar

cus delles. para que venha a noticia c todos. c se não possa allrgar ignorancia : ltegistan

do-sc nas relações de Lisboa. c Porto. e nas mais partes. onde semelhantes leis se costumão

registrar. o lançandwse estemesmo alvará no meu real Archivo da Torre do Tombo. Dado

no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda. em 16 de Janeiro de 1773 -lhL-Marques da

Pontual.

Alyarzi. por que Vossa Matrestadc obviando ao ímpio. e doshumaoo abuso. com que o

reino do Algarve. o em algumas provinciais de Portugal ae procuraraõ rpetuar os capti

veiroa! be corrido. que esta, quanto ao preterito, se não possão estcn `r alem das aves:

quanto no futuro. que todos os que rtascerern. depois da publicação desta lei. fiquem r

bettelicitfdella inteiramente livres! e que os libertadozypor eflíeiui della. fiquem ba la

para todos oi cities, honras, e difiidsdos. iu forma acima drrlararlaz-Pa rx Visst M1

geârid.: var.
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qileàtõils de bancos, á dar iiiolii-oà a ser ridiolilririsarlonité mn caril-atritos.

no periodiu) (Íharivari Brasileiro. .sem rellcetir, que einqilatiti) a nonqai `

producçâo estiver abaixo da importação rstraiigeira. todos os eiéorçtisil

naneoiros. serão lialdziilos. ir reter o nnro,e prata non iiii-.rcadon do Iiriuil;

porque hão de-srihir para pagamento-- dos geueros. que forem ronniinidiu.

No entanto marcha opaiz á iningua- di: cuidados, au passo que 0 t0

\'erno,e as camaras votiio piiigui-ssubviêiiçiiesu eniprz-zas .parln-.iiléiieiq-arn

se locu pletarem com os dinheiros publieosminborazsirifonlii-çõinlttfl M1 reo

dus do esta lo diminuem á olhos vistos: em- niodu ‹li:já-apro.‹r-iitar iiazloi do

urçalinentonnna-iliíierençade irinis de (rm mil ronlosmln.rijêinyioaa ilwqmas

do estado. I-`. onde lmscai' renflaainirii fazer nico a.i-sàâis-ilir.¬pi-ru~.que aiii:

rnezitiio extraurdinariamelite. .`.' N-iiigiiizlli unida en: iiieliiororo :HH-- ilflllrëliili

e no entaum todos querem- snhir ao porlezypzira fruir as «orla/reze vamu

gens iiiherexiles aos lugares. Colnjanlaresrior lrotcis. CHI!! *l-'tllflflfi GHUIU'

siastiiraâtl), com acepipi,~s,qiic rcgalunl aos politicos padnrcsnlos dirsfrnc

tndorrs das musas aristocraticas, oiirle se fazem proiii~-s‹a~'. que osqilixiem.

rom o trahallio-‹la digcstíiofião ¡inssiuidiueiniii bom. esse "Manto de ph

rasitas politicumseni se imporlaroiir do futuro do prii/.npie e-pera os ¡rn-lho

rolnfriitozcuni u maior. unoiedailir.. A iiiduslria eslraiigi-ira.favoreoda em

prejuizo da industria liaciomil; as artes sem ¡n-'ivteizeão-ilozgovurnonl Willi»

do não terem trabalho os artistas brasileiros: oiiovn runhxiiomfllli ii Ilum

qiielirerias europeus; o iiiditll-.roalisrnua tudu aqui-f é di» iioioria iiiiliitsdn

pnblicaneis oque rom admin-ção presenciamue. As iiuiprczas' ilosi-.oni-oiliin

ilns.pnr serem especulações de rnornentii; epor toda a parte a iliflieulilniledii

transito (2): a niuedu falsa-ni impunidade dos criniefi u¡_m'lr‹niuti› rergoiiliiiâii, _

ñfl-nü-z-z-z-fiwøú

í l) Para nos níio serrirmos de emnplos antigos. menciouaremos o que publirárao os jor

uacs dc lroje domingo 18 de Setembro de 1859.

l_\`a gazcl-.llia o Jornal do üiriimw-ríu. soh a epigrvrpiie lumqiiele. teu: grandes elogiou no

cozlnheirii ito "Iub Fl~i-rir'r›eri.‹»..peio jantar rico, e primorosaincllte nerridmqur. on màm

lira! da :irszzniilra proviurial d tao ao presidente da mesinamnde existirão a elle todos os

ärs. Senadores da província do llio de Janeiro. os deputados' da mesma província. grande

numero de deputados provineiaes, assim tomo o ânPresidcmc, o xecrftdriozáflüfô dt

policia da Ãlroviircia

Rcinou urante o jantara mais perfeita cordialidade. e forãe dirigidos. d gdrnlmentt

apölaiididos. os seguintes brindes . . . . . . . -‹

(qorreinllfereantil. commentando a glotollkre. sobre o- mesmo' dnnrnptm' eli tir de

thacoui, se exprime assim z

« Cvflw h-'iviulnos minimciado. leve homem lugar nn Club Fluminense» jantar odnrerido
pela asscmbl a provincial do Rio de Janeiro ao Íseu presidente. eSnP da‹‹ Alem dos membros da assemblea proviricialiestiverao presentes os senadores. e dcputii

'doi lzeraes do Rio de Janeiro. o presidente. secretario, e rhcfc di: pnlitin
fl Reino: a maior animação. emnfraternidade durante lido o jantar. Bcpoin de sautllidrvA

inSr. P. da S.. forão tambem saudados todos os outros rcpresentmtes flurninmsef. eo 5m

ardente da província. e meis autoridade: presentes. . . . , v

‹‹ O jairtar esteve inagnilicot o xcrviço foi optimo. Tinha sido incumbido ao dono do Gluh

'em hotel da Europa. que soube tomprchciider a honra de agraáarlituiitos plladalt'

Wim/eis. n

ÍÍ) Ff gffralutvntv. sahi do. por emular di' nnni lelii-ll:i,urzcfliiilt' na Nwrøtaria da

Farina tíwi da. 'ili-cricoidi aa- que os lindu ln-riuiilfúm v ufllJl-i""="¡' "-` -'-`='"'¢'"""'l*:'
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dado á Íraudc. ti iiialdadc, e ao crime; ii nenhuma segurança iiidividuaLe

da propriedade; :i confusão das protissões; os desperdícios dos dinheiros

pulilicompelos diiferentes ministcrios, nos faz agourar um porvir tristissimo

para o Brasil.

A primeira e mais palpitante neccssidade.quereconhecemosé a protecção

e favor á agricultura; e emqiianto nos não vem colonos laboriosos, e li0‹

nestas. convéimque os poderes do estado volvão os o|bos.para o intcrior,c

se Iembrem,que quasi dois milhões de individuos,de ambos os sexosfiivem

'a espera da religiãziyaltaincnte santissima de Jesus Christo. e da civilisação;

o que isto se conseguirá por meio da catechese, concedendo-se a elles,

quando aldeiados, iiomearem d'entre si o seu ctrpitão-mór. com patente

hoiioraria de tenente-coronel, como erño concedidos ás antigas aldéas, ú

testa de cujos habitantes vimos esses capitães-mortas. conduzindo os Indios

aos combates. Para a decisão dos seus pleitos. incumbão-se elles. de ser

os seusjuizes de paz. Haja tambem uma patente iminediata á d‹› capitão

niór, com as honras de major, para substituir a aquella. quando impedido,

e vér-se-ha,quaiito isso iiiiluirá, para o bom governo, e desempenho -Jiis

ordens! 0 primeiro fardameiito couréni, que lhe sojêviornecido pelos ar

senties do guerra. Não obsta,poréin, que as coloniiis iiidigenasdenhzio um

director, (1) nomeado pelo governo imperial, que seja homem de idade

___-______.__-_--_t_-__`_`

hrasllcirapílo vendidos a quem os quer mniprape custàio,o de liarao dez a quinze contos;

com izrâuittczanriiita; coinmeuttadot' da ttoztuit- quatro a sois: dc Clirisioqmiiro contos;

otliizial de qualquer Ordt-iiiJri-s contos ; cai-:dli-iro, um conto de réis, em beneficio do

lioóuicio dos alliclradon de ltedrii ll .' Não era inais proveitoso agora, que esses ttiiilos,

l viu lugar de screm vendidos, íossein dados aos quc tizcsscni ú sua custa cstiadas, poti

tcià, etc. Y

l If NT-NENTU Oiii in nt: nttttiirnt E oissitmutri o ritocfnlnoit nos iamos no r-tsitieo no

siititiisu/tu. xos Teatros cotoiritizs.

Porquanto (i preciso que o procunidor do= Indios exercita a sua occupaçtto, e sirva com

rcgirnento na forma das leis de Sua Magcstade. que Deos guarde. se lhe da o seguintmque

¡iuardzirâ emq uanto o dito senhor o nao rontirma noumandar a que mais conveniente for

t.” Logo que tomar posse (que sera com juramento) do cargo dc procuradoizlhe sem dado

'copia do novo regimento, e leis sobre :is miâsñes deste e‹tado.c sobre a liberdade dos Indios»

impresso por ordem de Sua-Magrstadc, c procurara da secretaria do estado, ou do livro

dos rcgistrosou do seriado da caiuarauis declarações accrescentadas ao iiovo rcgimcntmqua

na junta das missões sc tizerao. c inanda observar Sua ãlcigcstade como particular do mes

iiio regimento. Procurarli tambem as leis de 168 l, que pelo dito rcgiineiito. c declaraçiieii

pus nao estiverem reformadas. e juntamente o accordão da junta sobre os snliirios dos

iidios: e o que não esti impresso. fará trasladai' em livro rubrictido, c conferido com Íii

publict. para saber o quc llie tora procurar. e requerer.

3 " Tera cuidado de requerer que se observem as leis. c ordens reacs. fazendo, para a

sua devida ob ervaiiclzmcquerimentos às justiças a quem e conhecimento deltas wcanpara

que as dem a sua perfeita execução: c obrundo-se o contrario. o fa rii presente ao governador

.i general do rstado, para nisso prover. como for mais cuuicuiciitc ao serviço dc Deus. c. de

.Sua hlagestadc.

3.” Pira devido cflcito d: seus requerimentos nas dependencias dm Indios terii entrada.

e audiencia tem qualquer dia do general do estado. dos lriliunacmc dos iiiiiiistrtis da justica.

t-.scrli ouvido. e despachado com prelcrcnria aos dentais prvteiidcntcs pelo iiierrriiiiciito de

pessoas niiseravcimquacs sio os Indios, o. todoi oiiviràto o dito procurador cam avradâi. t' o*

d-'spztchiralí' izim brctitlitløf. clfittflitl-'i-,i- di- u iiiolvs ur dc palaiim ou filtrafzivti' rrftflf-'Cl
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provecta, circuuispecto,vigilante, prndente,que reuna a probidadem maior'

__,f---_---_-_-fl___ns-n__nn-_ii_-n_-ú-_.a

ii bom da justiça dos Indios- obrando-se o contrario contra a sua ptssoa. e rcquerimcntosfi

fara saber ao governador. para dar a providencia necessaria com remedio opportuno.

fl." Logo que se recolhercm as canoas que sobem ao sertão á citraoçao dos genero: delle;

e os demais serviços de tropas do resgate, e de guerra. fará que todos os Indios (satkfeitos

os seus salariost sejãn restituidos as suas aldeas. na forma da lei. para que tambem suas

mulheres, c familia possao ter 0 necessario sustento. e suas roças. pois não tem outra vid

pa ra se sustcntareni.

Sendo nesta parte o seu maior cuidado que todos os Indios se achem nas suas aldóosi

nos ineles de Agosto. e Setembro a que Sua lliagestade chama de interpolacões de servico)

por ser isto o tempo de se fazerem as lavouras ou roças. e advirta que a negligencia ne

tiver iiesta parte,ser.'i causa de restituição ao irreparavel damno de ficarem as familias os

Indios sem terem de que se sustcntarem: alem de que.sendo todos.ou quasi todos os Indios

casados. é inateria escrupulosa nâo serem restitnidos as suas cisas.

ö." Não sera menor o seu cuidado em fazer restituir às aldeas as mulheres lndiamquc

sao repartidas para fa rinhi-iras. e amas de leite, completo o tempo por que sao dadas. Para

0 oder salieriserao estas Indias rnatriculadas em sua casa. no tempo em que forem repai'd

ti as. e tambem no em que forem repostas. do que fars assento para lembrançiniüo coiiJ

sentindo que se exceda o tempo por que forão dadasóem se scecorrer na rorogaçao delle

no superior das inissões da companhiauia forma da lei: c tera grande cai ado oe se infor

mar se ~ào ocfupadas estas Iiidias no servico para que forão dadas. e não ein outro: muito

maior sera o seu cuidado cm saber se são hein tractados no tem oral. e especialmente no

espiritual de suas almas.seni perigo da sua lionestidade. E quan o algumas das pessoas do

povo pedir ama de leite. exaiiiinara a causa, ou necessidade com que se pede para com

certidão su: jiiradas s: dar ou não dar.

6z" Os Indios aldeenos, e muito mais as Indiasque sem serem reoartidasmrdarem vadlos

iias ‹~id.ide‹.e povadosmu estiverem cccultos em o poder dos moradoremou em outra qual

quer parte. ainda que em algum tempo lhes fossem repartidos, sendo este fim dado. devem

.ser coiistraiigidos a irem para :is suas aldeas. e castigados os transgressores da lei. o que

requerrra ao governador ca pitao-gencral para a lazer executar

7.” Ha gravissimas queixas. e intoleravel o descuido que tem havido ha annos de nos

serum pagos os lndíos que servirão nas tropas de guerra. e de register de Sua -ilfagestadez

Fa rn os requerimeiitiis nccessarioapara que os cabos commanduiites e thesoureiros das ditas

irfipsis ciliilzâúi z¬; livres qiic devem ter coiii entradas, e sahidas do dia.mcz, e anno do ser

vim destes iniseraveis. para serem satisfeitos.

S.” Comunas pagamentos destes desamparados tem sncredido as referidas demoras. e

podem haver enganos. por isso quando descerem tropas do sertšiomu hou\er outro qual

quer serviço iiulilico ainda real. e nos outros particulares tcríi grande cuidado que se

ajuste o tempo de serviçmpara que logo sejão pagos e a snzi vista. cuja solução se não

levará ein coma sem certidão sua. ou coiiiieelineiito em forma aos almosarifes rcndcirosmu

outro qualquer official ou interessado. Da mesma sort: em sua presença se farão os paga

mentos ¡is lndius Iiirinliciras. e amas de leltc. não ronsentindo que se lhes pague com fitas.

bretaiihas. ou outras cousas de preço. que lhe não são iieressarias; c quando as lndias

rspoiitancainciite as queirão, fará que sejüo por preço raeionaveLou com pouco excesso ao

que corre no tenipo da frota.

9.” A causa mais relevante riue podem ter os Imiiosm a da sua liberdade; quando algum

n proclamar o ouvira com toda a ettencão. c achando qiie é feito escravo fora de tropas

legitimas de resgate ou de gucrramontra as leis. requcrcrá ao Dr üuvidor-geraLjuiz das

liberdades [cinquenta Sua Magestade não declara se teni tirado esta jurisdicçíio conferida

no regimento. e iiroiísf-.irs ans geneiacs do estado) mande depositar n dito Indio em stt-'t

casa. como em algum lirtnpti foi estylo. e ‹'- dc direito iiestes ingenuos, c que por sua natu»

reza. c. nascimento sim livres, e como taes: e por serem .essoas niiseravcisâejíio julgado!

summorissimaineiittncitada a parte para :iiieseiiturtitulo ccaptivcirmque são as rertidocsi

ou registros que se costumão dar dos legítimos escraios. c sem elles se devem julgar os

Indios forrnsaia fonna da lei.

IO. Sendo o liidio que requer liberdade feito captivo anteriormente ii lei de 9688.01*

de rirndi-iite rlestes por linha iiiaternii. nem por isso dmin deixar de ser depositado, e pm

var o chamado seiilini' :ei-ii i-:iptivcirmpnrqiic iian tem iimsr relevante que iiidiiia prcsuiri-A

pfljio em seu favor: por ser a t'fl pflzêe houdfrriinfld-i pela lei; além de que seria obrigar os
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dasinteresse no oseroieio da suas fotieçõfes. Um homem, que procuro

 

Indios a um impossivel. par não haver testemunhas nas amarraçõés ou naasteatadõmlnsuh

tos. e assaltos dos lndiosaiom aiiida nas furtivas compras contra a lci. e se alguma vez as hd

não querem depor a lavor dos miseravois Indios: mas ezimo os ministros nao querem

admittzir esta segurissimo sentença. emquaiito Sua Magestade ta cuja roal detcrminaçào sa

re orrc) não resolver. ouvira com paciencia. e attonçao o Indio tido por escravo. ponderan

do as razões que tem para a sua liberdade. e testemunhas para a mostrar. e :achando ser

justa causa pura litígir. pmporá a causa summarianiento. na forma das disposiçoes da lei

ue favorecem a pessoas miseravei . o na rotiformidade da ultima disposição. e alva ra de

ua Migcstadc de-3t de Micro de 1735 ao ouvidor geral dest: Capituiio. e passando a

decisão o tempo de um me: to que não se espera). o fara presente ao governador do estado

ein junta de missšes. para se romedi-ir. Sonda-lhe o dito Indio riecessario para algumas

informações. o possuidor' sera ohriaudo a nrandado a rasa delle procurador. o qual muito

particularmente ao informará do Indio se o tem intimidado seu amo. e muito mais caa

tigado depois que denunciou a sua liberdadmpara enijutiw se dar ellicaz remedio. e provi

stencia ; a qual coincçara para a devida etecuçíio. por citação. c eominaçào ao possuidor

do nao mandar tora da cidade ao dito Indio emqnanto pender a cama: ¡vois sc lhe não

segue prejuizo. nem se lhe faz isolexicia em sc servir delle nella por tempo deum mea. em

que deve ser sentenciado a causa t _

si. ¡Ia queixas que illicita. e injustamente se vendem como eaptivos Indios forros ou jA

assaltcadosmiancatados nos sertões. ou comprados contra as leis fora das tropas de guerra.

edu resgates. 'Feudo o procurador nota destas injustissimas compras e vendas. faça o seu

nflicio denunciando-as no governador. e capitJo-geiieral do estado. para fazer etecutar a

lei. o mandar por em liberdade os lndim. por sua naturcla livres. no forma do repetidas

nruens de Sua ltlagcstade a este csmdo.

12. Não sao menores de se venderem em practnalnda por ordem de ministros reaesJndioa

forros. e de se imentariorem. c fazerem partilhas de indios que nao tem titulo algum para

captiveiro. constando-lhe destas vendas principalmente em praças puhlicaidtqtlerfifã tiltll0l

de captiveiro . e sem ellos nao consentira se fnçlto as arremataçäes. E nos inventarios e par

tilbas fará o mesmo requerimento para se impedirom os injustos captiveiros. e se tirar o

Intolravsl abuso do quo basta para captlveiro a tompra em praça. e partilhas do

lnventarioa. `

13. Nos annos passados. com pretexto de caridade. s de compaixão das pe=sous pobras

Ill terra. s: lizerfio algumas repartições de gente forra. que tinhilo sido asnlteados nas suas

terras. ou por outras vias captivadas injustamente. tronsta. o i se diz que muita desta gente

passou a terceiras mãos por venda. doações. ecansa dani. Ponha todo o cuidado ein ate

iigttar estss factos.- para secniendareln. e procure da secretaria de estado. ou dos livros da

Fazenda is termos destas ropamçüeâ (a qse s: devia por termo. pir ser contra a disposicím

das leis^para saber o tempo e annos por que forio dadas e repartidasnpara que sendo finali

sado. sejao este: miseraveis restituiilos a perfeita liberdzde. c :nanda/Jos para as ald us da

Sua Magestude. corno o mesmo senhor ordens.

Servira tambom esta dzligrncia pa ra falei' abater de traspassoaou vendas dos que se atha

maitida nas mitos dos prinieiros possuidoreâ do que fa ra assento em livro. o qual tam

servirá para os escravos de tropas de resgates. que no evameócndo dubio o captiveiro.

as dão na forma da lei por cinco unnos. a que chamíio de condição. para com o seu serviço

pagaram' o preco' por que fonio resgatados 0 mesmo assento. e lembrança 'fara das pecas

de tropas do resgates. que no exame fcito pelo seu missionariomu nesta cidade pelo Padre

deputado para esta tliligcixcia se achem ser forros. edao-sc tambem de condiçto. para quo

corn o serviço do cinco annos paguem os seus resgates. Estes assentos hflo de ser por termo

assinando por elle procurador. e pela pessoa que recebe a peça ou peças. com distinoçio

detlia. meu: anno F. acabados os cinco annos. fera os :necessarios requerimentos. para so

eauutarem as disposiçles da lei de serem repostas nas aldeas. como os :nais Indios livres.

que servem ao bem pobli‹o por repartição.

M. Ea-intlo algum Indio pre o por crime-rue tenha commcttidmon por causa civil. soli

citará a dita causa. e requerer!! As justiçzis lhe scntenrcem os seus feitos som demora. e o

lnemio fara em t vdas as pz-isics do; Indios. e lhes acodirá. para que nao etperimcntem na

prisão necessidades. e dilacües que dc ordinaria succ-rdem a pessoas miscraveis. e desampa

'radasz a os gasto; qu: nesta m-ttrria fizer. serao pattm los bens dos indios: mas corno

estvt de nrdinano mia t\:n. n Ihcavurrirn do; resgates hr asàifltira "Im t! Iierfisario do
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Lwmpre cercar de mmidorag-zicz ao izipitão-mór. e seu iinmediato, embora.

 

prcccdido dos direitos reacs dos escravos. o que parece se inclue na mente da lei. por sir

esta disprza feita em ordem ao auginetito, e subsistencia das aldeas de missões.

_ yiii Para estas c outras diligeneiasa-oino a da liberdade dos Indios, e para tomar as

u/ormacõcs necessarias em todas as suas causas e queixas. dera ir bs aldeas; mas se nelles

qbrar contra as ordens reacs. ou tirar algum Indio ou ln ia.para delle so scrviizinmrrera

nas mesmas penas que os niores transgrcssores do lei e regimento de missñtä.

16. Quando houver alguma queixa da parte dos Indios do seu misslonarío a fara pre‹

smte aos seus preladosscndo justificada, para que elles a reniedecirne quando o não [agito

(o que ao nao deve presumirLo fara presente ao governador e capitão-general para como

prslado do missionario detonniiiar o que foi' justiça. Peri-rn n dito procurador se não intro

inettcrii nestas materias facilmenunsein muito justificada saum. mu! por qualquer cousa

leve faria estas díligcncias. porque nao i* justo se presuma dc religious exemplares com

metwo excessos que motivem queixas aos Indios.os quacs.por sua natural rudezam fraqueza

do entendimentmas podem presumir de cousa que o niio seja .

_i7_. Assistira nesta cidade todo o tempo quc lhc for ossivel. principalmente o em que os

iaissionarios das aldcas descercm. c o cm que os pre ados sc recolhem da visita das mis

Söehpflra saber delles as cousas que pertencem ao bem. ionservaçãom augmento dellas el

dos Indios. e destes procurará saber as dcsørdensa: transgressões das leis para o governador

e capillo-gcneral as castigar c emendar.

18. Porquanto as ald^as de repartição estao muito dêstitnidas de Indios.e se cx crimenta

m' ¡effƒlffl presente grande falta dclles para a extracção dos gencros do sertãmcom etrimcnto

da utilidade dos moradores. c da resultancia dos direitos rcacsmlém da falta quo se sxpm

llmçflm para a expcdiçúie das tropas de gznerra e de rcsgztes. não sendo bastante todos os

Indios. e ficandw os zildéas dcscrtas. e as familias desaziiparadas contra a disposição das

ÍCIS. e contra toda a Ici natural c divina: rcquercrii com toda a cllicacia se facão dcscirnon

tos dc gente forra para estas aldêas de repartição á custa dos emolumentos ou direitos d.

"flfl-CF- Oppondii-sce respondendo a quaesqucr opposiçõcsa: dilli^uldades do procurador

da fazenda real. e seus ministros; nem esta despesa re ugna a mente do alvará ou lei de 28

de Âbffl 1101633. c sc conforma com as disposições e Sua Mancstade. ue manda descer

novas aldèas. c fornecer as antigos. o que tudo redundai cm utilidade do m eommutn dos

P°'°5›° ¡USWCIHO do ffllcnda rcal.

19. Ha queixas quc se tdm leito casamentos de Indios das aldeas. sendo suas primeiras

miillieros viias. com lndias de casa dos moradores, c vice-versa. sem se corrercm banhos

nas alilèas: procure averiguar este absurdo para se castigar. e para se reniedinr para o

futuro, c tenha grande cuidado de saber os Indios aldeanos que castto com escravaseu os

escravos com lndias aldeanas,se sao feitos os casamentos conforme as ordens de Sua bingos

tade. e achando serem feitos contra ellas ou com consentimento dos moradorcs: rcquenerii

a quem pertencer faça observar o quo nella se dispõe ; o em nenhum caso conscntirà que se

facão estes cusamcntonsem se correrein os banhos na propr a paroehia ou aldta; fazendo-se

o contrario (o que não se esperziLdara logo conta a quem toca, e riertence.

20. Terá cuidado de requerer a satisfação dos aggravos que forem feitos aos Indios por

pessoas particularefie que estes cm seu serviço os nao costiguem com pena de aceitos. nem

ainda os ministros de justiça. sem culpa formada e sentença. que impugnttra com embab.

gosmao merecendo a culpa tao grande castigo. c contra as pcsscaspâirtirnlares qu: con»

mettercm tamanho excesso. rcqiiei-erii a justica pena e satisfação da iiijuria.

21. 0 mesmo cuidado tera que em todos os contrcctos que houvcr entre brancos e ln

dios scjao feitos pelos preços convenientes. o sem dólmnem lcsio. quc pode haver pela ru

dela dos ln-iios; e haiendo quciui iicsta niatcriznrcqucrcra 'as justiçzis, para que facãto rcs

ütuir aos Indios o quc por engano lhes foi usurpado.

22. Encíirregará muito aos principacs de toda< as aldézigque tanto que alguma pessoa.

da qualquer qualidade que seja. fora ellos san Iiceiicrnou ICWIIIÓO-LG “W140 ÚGHII C0!!

tra as ordens roaesJhe mandem logo fazer a sahetupara dar parte a quem tocar o conheci

mento e castigo da transgressão da lei. isto se lia por muito encarregado pclos muitosdes

sêarviços de Deos e Sua Magcstadtnque se poderiio seguir. c tem mostrado a erpcriencia. e

muito particularmente se o cri-essi» tor de sc tirar fortuitanif-ntc lndiosou louis dc qu'il

quei' idade que wii.
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llte stfio subordinados: homem mai bem rerzompcttswtlti, e que se não

valha ' a sua ttutoritlade-,para massacrar aos pobres Indios: liomenueutfitn,

que tenha qualidades taes, que não ra causar desgostos, e perturbações

entre as familias iniligenzts (t).

.t catocliese, iticutrtba-se de preferencia aos ntonges barbados. e não`

aos que não tiverem liarbas. porque gozzio os missionarios assittt,entre os

lndi5enas,o ntaior prestígio possivel. Os Jesuítas Anchieta, Vieira-teto., os

barbadinliosJfr. Appolonio de Todi,l"r. Ludovico de Liorue.c outros varões

illustres. que fizerão prodigios na catecltese o cirilisaçzio dos Indios.

txstfjltio de barbas intensas. o é mui presumível. quo esse acatametrlo, que

ainda lroje tributão os lndios aos tnšssionarios em taes circnutstaiicias, pro

ceda da grata tradição dos seus tnaiortxs. que lhes repetido. e asseveravão,

que certos homenscotn trajes dizsigttatlos por elles. e barbas longas. oriio

bons o inollortsivtis. o talvol. (enviadas ‹le Tupzi. porque fctzião o bt-itno erão

seus amigos. l-I conto é geralmente sabido. que as tradições entre os ¡iovos

selvagensJêtn grande influencia. para os mover ao bom o ao trial. cumpre

não desprezal-as. sempre que posszio ser ptoveitosos.

---`____l________-_---_-__.

Sil. Requcrcrà junta de missões para dccisao dc materias gravíssimu. e ainda graves.

pertencentes aos Indios. como de guerras pendentes ou das ja lbitas. de sentcnçat dadas

cm juizo int`erior.etr..e quando lho parcçaasonsultatla bom a materituque sc nao diff. r: com

justiça podera dar conta a Sua Magestadmpara tnaudar o que for servido.

Sl. Pelo cuidado eomts da sua assistencia nos ovos. c polos mais trabalhos em rox'

dos Indios. coriservaçio e aunmento das aldcas de Qua .\la_'.'cstadc. se lhe concede na Lapi‹

tania do Para 12 Indios. seis destes das aldeas dos Padres da Companhih, a saber cas.

aldcar do Ariticu. Aricurú. e Arucara. Íicandoa de .tlortigura livre dcsta pensar. que

sempre teve. e os outras seis das aldeas dos Padrcs de Santo Antonio c da Concciçfo. Dar¬

sc-lhc-Ira mais duzentas tzrinltasmm cesto de moura.o quarenta penis de mogucmc mo está

em estylo todas as vezes que chcgar a cartóa de Juanes. Na do Maranhão suis lnoics para

seu serviço.

2 i. Vindo pecas de tropas de resgates. cntrarít na repartição dellas assim.c da mesma

sorte que cntrao os olliciaes das camaras de uma e outra cidade.

Não tendo casas proprias. o ouvidor geral lh'as mandam dar de aposentadoria a: nda

mais mnvt-rtientc fôr. sendo do aluguel. Para que sempre Os ludios livre-utente recorreu ao

dito procurador. e etc possa tractar melhor dos que em sua rasa estiverem depositados.

dando-so caso em que deva ser preso. sera a prisão cm sua casa. Tudo se lte ba por main

uicarregadme especialmente o que pertence :i liberdade dos Indios. com a que se fará digno

de outras merccs que Sua Magcstade for servido fazer-lho.

(t) colar: os cavxriss-ubaxs nos sxnrõcs tenra .ruxtsntcçio nos ntntos no uu

ntsrarcro

D. Fernando Martins Mascarenhas ‹le Lencastre. antigo. Eu, rl-rci. vos ruvio muito

saudar. Mandando vêr no meu cotisclliti trltrattrarinop que se me representou z ela junta

das mis.~õc.~,sobr‹: sc dar por capitão-tnór dos Indios algun: dos titoradoreegque tesidão

naqurlles mesmos districtos; .ue pareceu matular-vos declararapti' os capitñcsuirores.

que tenho ordenado w: rcpzirlão pclos sertões cada um no seu tlistrirlmltade governar.

v. trrjtiristl-.rçiii .sobre todos o‹ Indios. que lhe for assignado. c por evitar as dntidaf,

que podrm lcr com os atlurinistradores das aldcas; tos ordcnt-.rxamittcis os titulos.

com que os aumintàtrãoú: Íaçacs que se erlu: todo o tlantntnqtrc neste particular possão

st-uti: os misrratcis Indios. Estripta em Lisbotna 31 de Janeiro de 1701. -l'.t:í. ~~

HM DU SlÍGUNDÍ) TOHO.



P. F. Ao terminar o presente volume.. pede-rios o dever de agradecer

aqui, aos officiaes da secretaria do Imperio, e mui particularmente ao

prestante servidor do estado,o Exm. Sr. Dr. José Bonifacio Nascentes de

.Azambujzu a leal bondade. com que nos iranquên, em virtude de ordens

superiores. o copioso archivo desta bem organisadzi repartição do luipcrio,

todos os papeis, e documentos compativeis ao dominio da historia patria.

Para este illustrado, e grave cavalheiro, nenhum obstaculo se antapõe,

quando reconhece, que as exigenciasfiém por fim 0 interesse publico.

li' esta nossa declaração um tributo á verdade, e uma marxifestação rendido

ao merito.

Dr. JÍe/Io Jíoraes.
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