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PREFACIO 

8ah.e ünalmente á luz o CorviPENDIO DE ms
TORTi\ no BRAZIL que pt>omettemos ha quatro an
nos, e q:ue motl.uos impet>iosos nos inb.i.bit>am 
de pubhcat' antes deste ten.1po. lnfellimente não 
está completo, indo só até o anuo de 1624. 
Fat>emos os maiot>es esfot>ços pat>a leua-lo .. a 
cabo o mais cêdo possiuel. Cumpt>e-nos, pot>ém, 
coufessat' que luctamos com muitas e gt>aul:s
simas diffi.culdades. 

A.pt>oueltamos, no enlt'etanto, o ensejo pat>a 
agt·adecet'· do fnnclo da alma aos uume·rosos 
amigos que de todas as pat'tes nos auimat>an1. 
nesta não facil empt>eza, pedindo-nos t>epetidas 
uezes quizessemos commuuicat>-lhes o ft>ncto ele 
nossas atut>adas iuuestlgações. 

A. elles e a todas as pessoas lidas na B:isto
-ria da nossa Patt'ia, Set'emos summameu.te g-ra
~0 po-r qualquet>_ repat'o ou obset'uação que 
Julgat>em couuemeute faze"t' ácet'ca do nosso 
h:abalb.o. Poi~, coufot>me eseceueti. Rebello da 
8üua, no ·pt·iucipio da sua B.isto"t'ia de "Po"t'~ugal, 

( ' 
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PREFACiO 

«A.s ad t · uel' enc1as sis - . ., 
do a mo't' das l tt udas e beueuo las . 
agl'ad e l'as, só as eu . t c uasctdas 
e't' . ece, quen1 pol' louca u~et a, _.ou. as não 

gne't' nnt l11onumento udglor~a tmagi:na 
Ul'at' UlU nl'itno" en"'. ca a lmha ,... l 

lJ '· em cad l . ' "" a-
colür.m·io sot-.·lo . a p wase >> . Nós nel · ' ... s srncet·a e , ·f ' lJ o 
Ulcto da nossa ins ffi. . . pto undamente cot>-
não igno-ra-t.11~S q u ctenct~ i e, do outro lad~ 

ue ~ a cnhca · ' 
apul?ada naua el ·a couscteuciosa e 

t'c . uct a-r os facto l . t . 
semp-re utl.l » (1). s ns ·oncos, é 

, ~1': p-roua ·.do que, uan"'.os da't' desde lo o 
tespeüo~a sahsfação a um nosso amigo, o qu~l, 
tendo. hdo a~ folhas deste liuro á medida 
que .lam sa1undo do prelo, houue por bem 
tuatufesta-r-L';os a s'?-a mat'aui.lha 'Pelo facto de 
tenuos aqut e alh eonfutado Vat'uhageu. EU
tQ-mente peuhol?ado po-r s-emelhante obseruação, 
decla-ran1os ÇtO - antigo que somos . o pt'imei:ro· 
a -reconhece-r o :met'lto do lllnstre 1'itulat' -rela-, 
tiuamente á l:üstol'ia do nosso Paiz. Isto, - t>O
l?ém, não impede que ás uezes possamos discor
dal? deU e · já nas üléas, já a -res'Peito de algu}n 
facto que . out-ros autores taluez tenham ex~- . 
·mi:à.ado cOlU maibr attenção. Ora, ta~ é pt'~Ct
sameute o nosso caso; pois, sendo amda utuo 
o g,_, Visconde não faltou quem o combatesse . 
em diue-rsos a~sumptos, como elle mesn~o . o 

f como aehamos dedat'ado no ~ ogw 
c~n es~a,. e_ - tn 1878 delle pt'ouun~tou o 
htstoncO . que ~ ORICO E GEOGRAPHICO 

-o-radOl' do INSTITUTO HIST • ... 
___-:-. . . 1 7 ljnrte za, pag. 623· 

·H' t e Geogr. Braz., vo . 4 , • 
, . e) Rev. do Inst. .ts . . . . . . . 
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BRAZ r LEIRO de que hauia sid_o ~emhro muito 
benemel'i.to. E, pot'tanto, no mtullo sómeutc_ de 
i.Uuminat' este nosso amigo, acaso ~ou~o hdo 
na tl:istOl:-ia elo B-razl.l, que com a aemda ~e
nia b:-ausct'euenl.os aqui alguns pet·ioelos dess~ chs
curs'o. Ei-los : 
. «Como zeloso iuuestigaclor de factos e elu
cidador de datas. nenhum elos escàptores e 
ch:eonistas antigos~ modernos pode competir com o 
autor da Historia 'i5e?~al do B1~azil; não h a, porén.l., 
obra lnnnana que de sua essencl.a não traga o 
senão indeclinauel ela imper.fectibilidacle » . 

'1 Vat'nh.agen desde que, exposta a narração; 
s~ eleua a phllosopho j"LÜÇ~ador e doutel.nm·io, 
pécca. pot' anacht'onico en1. idéas; contt'at'iaudo 
os poetlsadores dos indios, cahe na exagget'ação 
condemnauel dos deshumanisadot'es do seluagem, 
applaudiuelo as bandeiras assassinas que os 
destruiam em heeatombes h.ort'lueis, ou legiti
mando a esct'auidão das miseras uictimas esca
padas á morte. e caçadas como féras . >> 

c A.poz a g lot'ül.cação aa sua Hz'storúi Ge1~al 
do B:a_zzl, V~i·nhagen..... .... açlgt·auando o defeito 
de_ rtgtdo e nuponente caracter, t<nnóu, em es

. c·n~tos ·subsequentes e em polemicas de exagge
raça? lament_a~el, pretençõe~ dogmaticas, intole
l'ancw de optmões oppostas, que lhe custaran1.· 
dolorosas batalhas na imprensa.» 

« Esct'e~end~ sob-re a historia, elle nãp pro
cut'aua dtscuht' nem. apet'iguar . mais: dictaua 
s~ntenças; em s:'-a conscieu.cia de mestre, que 
t'ealmeu.te et'a, Jul~aua sem appeUação : e~a 
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VI PREFACIO 

Pythago1'aS magúte1". dzxzt. Recebeu. castlg.o u.a l'e
uolta de outeos escn-ptot'es de alto me-reci.mertto . 
que em hout·a da philoso-phi.a da hi.stori.a quebt·a~ 
t•am .lanças coro eUe, fet·i.udo-o no seu orgulho de· 
hi.sto1'i.àdor dogn1ati.co )) . Vide Reu., tomo 41, 
-pal'te za, pag. 487' 488.-

E' a este mesmo ~nui.go que ag-radeceu:tos 
sinceramente o tet·-nos i.ndi.cado doi.s erl'os de 
i.rn-p1'ensa que ti.nhan1. esca-pado á di.hgenci.a do 
nosso re1?i.sor. A.cha:-se o pl:'i.mei.ro na pag. 20, 
li.uha 11, onde em logat• de - das ilhas do 
Cabo Verde e ·dos A ;ores ·- deue le-r-se si.mples
t~1ente - das ilha~· de Cabo VtJ7"de. O outro erro 
está na pag. 416. li.uha 20, onde em logar de
demendat- cleue ler-se dementat. 

Ytú, coUegi.o 8. Luiz, 15 ele Julho de 1896. 



I~TRODUCÇAO 

1) · Proemio. -Como o Braz i! por . m~is ele tres 
seculos foi colonia Je Portugal, que para ca transplan
tou os seus usos e costumes, a sua legislação, as suas 
producções e o seu po~o, . ~arece-nos conveniente e ~té 
necessario fazer no pnncq)IO deste trabalho um rap1do 
esboço da historia da nossa antiga metropole, e dos 
nossos antepassados. Do outro lado, sendo o descobri
mento do Brazil uma consequencia, embora casual, elas 
viagens maritimas emprehenclidas por esses modernos 
argoriautas, que foram os portuguczes elos seculos XV 
e XVI, é indispensavel apresentar um quadro, ainda que 
em miniatura, dessas mesmas viagens. Cumpre, por
tanto, que a historia deste. nosso amavel paiz seja prece
dida por dois capítulos qu.e exponham, por assim dizer, a 
prehistoria ou ante-historia delle. O primeiro tratará de 
Portugal; o segundo, dos factos que levaram ao <.les
çobrimento da Terra de S. Cruz. Nem será fóra elo 
nosso assumpto accrescentar mais (um capitulo' a res
peito dos usos e costumes de Portuo-al afim de que . ~ 

pos~am~s, no correr dos t~mpos.. entender facilmente 
a h1ston~ _da n~ssa querida patria, que iremos referindo 
com. a d1hgencm de . que fôr capaz o nosso fraco en
tendimento. 

I 

Portugal 
. 2) O reino de. P<?rt.ugal - que nos desígnios 
da Providencia e 1 t c1 ~ ra c es li~ a o a conquistar tanta· gloria 
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nas qiversas partes do mundo que hav1·a de 
· h · , . . ' c ras2ar 

!~ovo_:; or
1
xz_ontes a _act1v1elade humana, e levar a ci'vi~ . 

xzaçao c m stan ate os ultimas limites do globo por 
mc_zres_. mmca dan~cs . 1l_a<legados, começou a figurar na 
I-listo I Ia pel?s pnnc!P'?s do se~ . ~II, graças ao valor 
de D. Hennque, pnnc1pe capetmg1o ela casa de Bor
g:onha,, e :>d~~c:n~ente ~e Hugo Capeta. Passára D . Hen
nque a I e1~1~1:;ula Iber!ca com o mtento, ao que pare
ce, ~e . aux~lmr os chnstãos contra os mouros. Tendo~ 
se dxstmg uxdo nas guerras contra esses inimi rros do 
Christianisnw, obteve a mão de D. T hereza fiiha de 
D. Affonso VI. rei ele Castella e de Leão,' do qual 

.reçeb~u o c:on~ado de ?ortugal (Porto-Cale) com todo 
o maxs terntono que tirasse aos mouros ( I084). Em 
1114 succedeu D. Affonso Henriques (III4 -85) a 
seu pae no condado portugalense sob a tutela de D. 
Thereza, sua mãe. Como a regente travasse relações 
escandalosas com Fernando Peres, e désse mostra de 
querer excluir o seu filho do governo do condado, 
D. Affonso Henriques, açulado por seus fidalgos, pe
gou em arn'las contra sua propria mãe, derrotando-a 
na ·batalha de S. Mamede ( r I 28 ), e banindo-a, dizem, 
de Portugal, juntamente com o seu favorito. Desbara
toú no anno seguinte ( 29) um grande numero de 
mahometanos no Campo de Ourique, e, depois de ven
cer ern Valdevez ( 40) Affonso VII de Leão, assumiu 
o titu~o de rei que já lhe era dado por seus subditos. 
Ponderando, todavia, D . Affonso Henriques o risco 
a que estava exposto em quanto não tivesse as.sentado 
pazes com seu primo, mette_u·se sob a protecçã? da 
Egreja, off~::recendo o seu remo ao Summo Pontlfice. 
Foi, de facto, pela pacifica intervenção do successor de 
S. Pedro que D . Affonso VII se moveu a reconhecer 
na Paz de Za11lora ( 43 ) a independencia de Portugal. 

3) Os primeiros- successores de D. Affonso I-Ien
riques .foram- D. Sa?lcho I ( I I 8 s-I I), que tratm~ de 
acudir aos males causados pela guerra, e conqu1stou 
larga ·parte de territorio aos mouros. O mesmo pouco 
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. ou menos fizeram D. A.Jfouso li (!21 I - 23 ), ~~~s convocoll as primeiras côrtcs >em C01mbJ~; 5~~~ dto li (! 223 - 48), a quem o_ I~pa, anfoe/~/12 8 nobres suspendeu de suas funcçoes, A.ffo (. 41 
' · 1 . L 'sboa e a seu t1tu o -79 ), que levou a capita pata I '' . . de n ·i de Pm·tttgal accrescentou o ele 1·ez dos A!g_;1-ves: D. Dz'uiz ( 1279-25 ), o rei La_vradm' e o. a~ da; Jl1usas, fundou a Ordem de Cknst~, e a um~etsidade de Lisboa, transferida pouco depoiS para Cotmbra. D. Affonso IV( 1325:-57) fixou o preço a tod~s as mercadorias, e consentiu que D. Ignez de Castro fosse morta por alguns malvados. D. Pedro I ( 1357-67) governou como tyranno, e vi_ngou cruelmen:te <? assassinato de D. Janez, que depozs de morta foz ?'cUulta. D. Fernaudo ( I 367 - 83 ), ultim? rei da dyn~stia de Borgonha, afim de promover a agncultura publicou a Lei das Sesmarias, segundo a qual as terras abandonadas deviam passar para outro dono, si o proprietario não quizesse cultiva-las. 

4) Dynastia de Aviz.- Os primeiros monarchas da dynastia de Aviz, a mais gloriosa de Portugal, foram os seguintes:- D. '.João I (1385-33), que, depois de esmagar os castelhanos em A{jubarrota (85), passando á Africa, tirou Ceuta aos mouros (141 5). Assumiu então o titulo de Senhor de Ceuta, e obteve do . papa Martinho V uma bulla (1418·) que lhe assegurou ' essa conquista, e lhe concedeu muitos privilegias. D. Dum·te, o E!oquente (1433-38), publicando a Lei Mental,. ordenou que «os bens de doação regia revertessem á coroa na falta de herdeiro directo varão». Recebeu esta Lei o nome de J)lfental, · porque D . João I, aconselhado,_ dizem, por João das Regras, tivera intenÇão de publica-Ia, mas t;ão passou da sua mente. A pedido do ln(ante D. Hennque, concedeu D. Duarte á Ordem de Christo todas as terras que fossem descobertas ·~ pela coroa portugueza (1). D. -A.Ifonso V (1438-Sr), 
(') Yide Rocha ·Pitta, I, 91. 

•. 
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tend0 conquistado Alcacer-Cequer, A rsila e Tanaer 
t . I d . ~:. ' 

ac::cr-escen Ol} a seu · t1tu o e-ret de Porllw al e dos 
A I d' . d' I ' Aó . tgarves o- aquem e atem 11la1' na !frLCa. D. 
Affonso não se occupou dos descobrimento. sendo 
devidos á iniciativa particular os que se re~lizaram 
no seu tempo. D. :João li (r48 1-9 5), que tão bravo se 
mostrou com ·os nobres, promoveu muito activamente 
as explorações e conquistas marítimas. Deu D. João 
a seu primo, D. Manuel, a esphera armillar por divisa, 
<>juasi adivinhando que o seu domínio havia de esten
der-se ao mundo inteiro. Além disto, depois ele matar 
em Setubal a D. Diogo, duque de Viseu e irmão de 
D. Manuel, nomeou, este ultimo, duque de Béja, senhor 
de Viseu, e Grão-Mestre da Ordem de Christo. Foi 
deste modo que pouço a pouco se preparou a identi
ficação desse Mestrado com .a coroa portugueza (1): 
D. Manuel o Venturoso (95-I521) , escolhido pelo pro
prio D. João II para succeder-lhe no throno, continu
ando com affinco a obra dos descobrimentos marítimos, 
elevou Portugal ao auge da gloria e grandeza. Durante 
o seu reinado, os portuguezes chegaram á India, ~ 

descobriram o Brazil. 

II 

Fact~s que leva.ra.m a.o descobrimento do Bra.'Ziil 

5) ·A Escola de Sagres. - A grandeza marítima 
~e P~:>rtugal tira origem da Escola de Sagres, fundada (2

} ' 

pelo Infante D. Henrique, terceiro .filho de D. João I 
e de · D. Philippa, irman de Hennque IV da Ingla
terra. Nasceu no Porto á 4 de março de I 394; e, 
segundo alguns, cessou de viver em Sagres no dia 

( 1) Vide Damião de Goes. Chronica do Rei D. l\bnuel. liv. I, 

cap. I, 22. . 

(') Comquanto seja provavel que a Escola de Sagres teve prm
cipio alguns annos antes da tomada de Ceula ( 1415); não podemos, 
todavia, atinar com um motivo sufficiente para precisar ·a dnta da: 
sua fundação. Marcam-lhe alguns o anno de 1412; calam, porém, a. 

razão sobre que se baseiam. · 
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'treze de novembro ele I 460; Frei r e, porém_, na vida 
do .;nesmo Infante, dá .a sua morte acontecida a 23 
do mesmo mer. ele novembro claquelle ~nno, .ao p~sso 
que João de Barros lhe prolonga a ex1stencJa ate o 
dia treze ele novembro de 1463. Todo~ os autores 
rendem á sua memoria os maior~s enc~m10s , por, seus 
talentos. actividacle e benevolenc1a, cles1gnada ate em 
suas armas, onde se lia : - Talento de fazer o bem: 
Talent de bz'en .}ai1·e. - Thompson\ no poema ~as 
Estações, dá-lhe o epitheto ele-~emo da 11aveg·açao. 

Dedicando-se com toda a seneelaele ao estudo da 
astronomia, cosmographia e nautica, chamou para a 
sua Escola o malhorquino mestre Jacome, «homem .. 
mui douto na arte de navegar, que fazia carta~ e ins
trumentos » ('). Na opinião de Varnhagen este mestre 
Jacome foi o primeiro preceptor ela Escola ele Sagres. 

Como D. Henrique fosse duque de Béja, senhor de 
Viseu e Grão-Mestre da Ordem ele Clwisto, tinha á sua 
disposição riquezas muito consideraveis, que empregava 
quasi exclusivamente em promover os descobrimentos 
marítimos com o intento de abrir novos horizontes á 
civilização Christan. Tomando parte na expedição ele 
Ceuta, recolheu, elos prisioneiros, diversas informações, 
relativas aos povos da Africa Occidental até ao grande 
deserto de Sahara e ao paiz ele Guiné: 

6) P_rimeiros descobrimentos.- E' impossível 
determmar com alguma certeza a data das primeiras 
viagens dos navegantes de Sagres; deprehende-se 
t~davia, do que diz ]. de Barros no logar, ha pouc~ 
cttado, que ellas se realizaram ou pouco antes ou IOO'O 
depois da tomada de Ceuta. Começou D. Henrique p~r 
mandar cada anno dois ou tres navios com ordem 
de exl?lorar a costa além do Cabo l'lõo ultimo termo 
das ':tagens ~at'itimas dos ai1tigos. Era tal o pre
conceito, nutndo pelo povo em Portugal, relativa
mente a esse Cabo, que uma especie de dictado 

( 1
) J. d 13 c arros, Dcc. I, liv. ·1, cap. 26 
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popul~r dizia: . Quem passa o Cab -
ou, ·nao. Chegando aquelle . ~ LV ao ou tornm·á 
ate ao Cabo Bo1"ad.or . s pnmeiros descobridores 

b . :/ . nm o-uem ouso d b I 
« OJa pelo mar de-ntro ::::. cousa d u o ra- o, porque -
e na extremidade occidental I . e quarenta. leguas, 
dez leo-uas » (1) lavia uma restmaa de 

b . b 

7) Porto Santo 14r8 -A . . 
de Ceuta achou D 'I-Te . . o volta• da expedição 
da sua c~sa que se. offe~~Ique pro_mpto: dois cavalleiros 

- . . ceram. mtrepiclos para a em 
P' eza arnscada de -1Jassar 0 Cabo 1., · cl ' E ' - · G ) z ~op or. • ram Joao 

onça ves arco e Tristão Vaz T . , .. . . . ' - etxeu a, que, sendo 
nessa v~age_m arroJa~os por um temporal para o alto 
d~ar, a~'lstal~m , precisamente quan~o se julgavam per-
td~~, uma tlha deserta que denominaram Porto Santo. 

Reo1 essando ~legres ao reino, obtiveram licença de ir 
pov?ar. essa Ilha, e sem demora partiram em tres 
navios Juntamente com Bartholomeu Perestrello, fidalgo 
da casa elo Infante D. João, quinto filho elo fundador 
da dy~1astia de Aviz. Esmorecendo, todavia, dentro 
de dois annos, Perestrello retirou-se para o reino, 
~orque alguns coelhos que largára no matto, e se 
tmham multiplicado de um modo prodigioso, roiam 
todas as plantações. 

8) Madeira, 1419 ou 20.-Então João Gonçalves 
Zarco e Tristão Vaz Teixeira, que haviam pennane
cido na Ilha, embarcaram para examinar de perto 
uma como ·nuvem . preta que lobr:igavam consta!'lte
mehte no horizonte. Descobriram deste modo a Ilha 
deserta, que, em · attenção - ao muito arvo~·edo n.ella 
encontrado., chamaram Ilha da JV!adeira. F01 essa 1lha 
dahi a pouco dividida em duas capitanias: a do Funchal 
e a de J11achz'co. Aquella para João Gonçalves Zarco, 
esta · para Tristão Vãz Teixeira. As plantações da . 
canna de assucar, cujas mudas foram procuradas na 
Sicília, dera}11 r_esultados fabulosos. Pm-to Santo ficou .-

e) J. de Barros, 1. c. 

.' 
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a Perestrello, . que, apezar do seu primeiro desmaio, 
a colonizou, livrando-a ela praga dos coelhos. 

9) Ulteriores descobrii~ento~. -Em 1433 Gz'l
liancs ou Gil Emmcs, natural ela vdla. ele ~agos, do
broü o Cabo Bojador, e no anno seg~unte JUntamel~te 
com Affonso Gonçalves Baldaga, desembarcando alem 
desse mesmo Cabo, encontrou pégadas humanas: Em 
143 5 prende alguns neg ro_s, e mata lobos mann~10_:; , 
cujos couros leva para o remo. Em 1441 _JVuno Trzstao 
chega até ao Cabo B1·mzco, e. apresando chversos negros, 
os conduz a Portugal. Um pouco mais tarde (43), des
cobre Antonio Gonçalves um esteira que honra com o 
nome de Rio do Ouro, porque nessa paragem os negros 
a troco de ouro em pó, resgataram dois moços cap
turados pelos portuguezes. Em 144 I, os habitantes de 
Lagos, armando seis caravelas, exploram a It!ta das 
Ga1·ças, onde prendem centenares de negros, levando
os a vender no reino. Parece que este commercio era 
nessa epocajulgado licito na Europa, porque suppunham 
que estes negros fossem aquelles mesmos que faziam 
guerra á Christanclade . ...:_Em 1446 Dàziz Fernandes 
revelou a existencia do Cabo que chamou Verde, e 
que foi dobrado alguns mezes depois. No dia primeiro 
de maio de 1461 ou 62 avistaram as ilhas do Cabo 
Verde Antonio de Nolle, Raphael, seu sobrinho, e Bar
tholomeu, seu irmão. Eram nobres genovezes emi
g_ra_dos par_a_ Portugal em consequencia ele perturbações 
c1v1s e poltttcas. 

10) Bulias.- Desejando o infante D . Henrique as
~egu_rar a posse destas conquistas, e de outras que 
med1tava, obteve em 1436, do papa Eugenio IV, uma 
bulia p~la qual concedeu o Chefe da Eo-reja á Ordem 
de C~nsto todas as terras descobertas e

0 
por descobrir 

}t!-quistadas e por conquistar aos infieis desde 
0 CabC: 0

Jador até _:--i Indi~ inclusivamente. Co1;firmaram está 
~~sma doaçao ou mvestidura os Summos Pontífices 
.1 _ tcolau V em 1452, Calixto UI em 1455, Sixto IV e~ 
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I48.r, Julio li em rso6 e Leão X em ISI4. Dissemos . 
que o Papa conced.eu estas conquistas á Ordl'11t de 
C!tristo. porque o· Infante D. Henrique conseguira do 
rei D. Duarte, seu irmão, «que todas as terras que se 
fossem descobrindo pela coroa portugueza, ficassem 
adjudicadas á Ordem de N. S. J . C., ela qual era grão
mestre, alta dignidade, que depois com os dois mes
trados de Santiago e de Aviz, por bulia do pontífice Julio 
III passada no anno de I 55 I , uniu el-rei D. João III 
perpetuamente á coroa e domínio dos reis ele Portu
gal, que possuem esta parte ela America como grau
mestres e perpetuas administradores ela dita, o"rclem ( 1)". 

I 1) As Canar_ias- descobertas antigamente pelos 
phenicios ou carthaginezes, e conhecidas com o nome 
de lnsulm Fortunatm, haviam sido perdidas de vista; 
mas, no tempo de Henrique III de Castella (I 390-
I406), o francez Betaucor ou Betencmwt conquistou 
tres dellas por conta ela Hespanha. Betencourt regres
sou para a França, e nunca mais appareceu. En~ão 
um seu sobrinho, chamado eguaimente Betencourt, 
que ficára nessas ilhas e occupára mais uma dellas, 
desalentando por falta de recursos, passoti á Ilha da 
Madeira, onde contrahiu matrimonio e se deixou ficar. 
D. Henrique, portanto, em virtude de um ajuste feito 
com Betencourt sobrinho, tomou posse das quatro 
Canarias, já conquistadas, co~neçando dentro em breve 
(1424)" a coloniza-las, e tentou de balde subjugar as 
oito restantes. Portug;:tl, todavia, cedeu mais tardy 
essas ilhas á Hespanha, que as reclamou como suas 
em vista dos soccorros fornecidos a Betencourt tio. 
Os habitantes das Canarias, berbere~ de origem, eram 
barbaros _que adoravam um Deus unico, creador e 
remunerador. Tinham uma fórma de governo seme
lhante á republicana. 

Relatámos esta historia conforme se lê em J. de 
Barros, Dec. I, L I, cap. 12 ; a imparcialidade, poréip, 

(I) Ro<'ha .Pilta. I, 91. 
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os obricra a accrescentar que, segundo Raynalclo .
~nnales ::.Ecclesiastici, T. IV, p?-g. 559 -as Canan~s 
haviam sido descobertas desde antes de I 344 ; po~s 
nesse armo, reinando no Aragão Pedro IV, D .. Lmz 
de Lacerda neto de D. João de Lacerda, peclru ao 
papa Cleme:1te VI licença e auxílios para as subme~
ter. O Papa, concedendo ~ licenç~, convidou. os reiS 
christãos a prestarem apo1o a Lmz para reahzar essa 
empreza. Comtuclo nada se concluiu, em consequencia 
da cruerra elos Cem Annos entre a França e a Ingla
terr~. Do outro lado, D . Affonso IV ele Portugal res
pondeu que essas ilhas lhe pertenciam, porque l:aviam 
sido desde longo tempo achadas por seus subdrtos, os 
·quaes, a não ser a guerra contra os sarracenos.. as 
teriam já occupado. O mesmo proximamente replicou 
Affonso XI ele Castella. Deste modo a conquista ficou 
ainda por fazer. 

O P. Cordeiro S. I., na sua Historia insulana, liv. 
li, cap. III e IV, refere o que diz Raynaldo, e accres
centa que o Infante largou mão da empreza, porque 
quando tratou de subjugar a Grande Canaria, suas 
armas soffreram· tremenda derrota. Quem por 1:1ltimo 
levou ao cabo a conquista e occupação total das Cana
rias foi_ Fernando V, o Catholico em I 5 I 2, depois de 
extermmar pelo ferro os Guenches, povo de origem 
berber (1). 

I 2) Açores. -Em I 43 I Gonçalo Vellto Cabral 
n_:vegand~, por ordem do Infante D. Henrique, na direc~ 
çao d? oeste, tol?ou com o~ rochedos que denominou 
Formzgas. No dra I 5 de agosto do anno seguinte, 
.fa~endo. o mesmo Cabral uma segunda viagem, desco
bnu a Ilha q_ue em a~tenção á festa desse dia cha
mou _S. Jltfana. Agrél;crado o descobridor com a sua 
~oaç~o, ?ccupou-s~ xmmediatamente em coloniza-la. 

0 dm oxto de maro de 1444, deparou ainda o mesmo 
(1) Vide Oliveira Martins-Os filhos de D. João I 66 . 

~~!e, entre outras causas interessantes a respeito das' /i~!~ do ~:~~~ 
' se encontra a lenda dos Almflgar·l"it-uns. 

2 
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Cabral com a ilha de S. Jl1i'guel, de que foi o primeiro donatario. Deram dentro em breve a estas duas ilhas 
0 nome de Açores, porque viviam nellas numerosos milhafres, ·que se parecem muito com os açores .no modo de se arremessarem sobre a p resa . Este mesmo ·norne de Açores passou mais tarde coll ectivamente a todas as ilhas de que se compõe este archipelago, e que em seguida receberam tambem o nome de 1/Jlas Terceiras. 

A Illla Te1·ct•ira ha de ter sido pa tenteada pouco depois da de S. Miguel, mas não se sabe ao certo quem a descobriu, nem quando, nem como. E m 1450 o-Infante nomeou donatario della o flamengo J acome de Bruges. que sem pôr tempo no meio t ratou ele coloniza-la. As ilhas seguintes, a saber : S. Jorge, Graciosa, Fayal, Pico, Flores e Corvo, foram descobertas ele 1450 em diante, mas reina grande incerteza a respeito do seu descobridor e de seus primeiros clonatarios. Di z o P. Cordeiro que, embora nã ilha elo Corvo não se encontrasse indicio algum de ter sido habitada, ~ achou-se, comtudo, em uma alta rocha, que cahe sobre o mar, e em uma grande !agem, tão fatal e g rande estatua de pedra, que consta de um cavallo em osso e de umhomeJil vestido, e posto no. cavallo com a rnão esquerda pegando-lhe na coma e com o braço direito extendido e e!1colhidos os mais dedos, excepto o indice com que esta apontando para o Poente e mais direitamente para Noroéste (I) ». ' 
· A . ser verdade que tal esta tua ex istia, e não era um capncho da natureza, como acontece facilmente· na pedra l~em, ou uma pliantasia, como é, v. g. , o famoso gtgante do Rio de Janeiro ; mas, ná realidade, obra do _homem, _é força dizer que esta ilha fôra em outro tempo hq.bttada. Todos sabem como da dita estatua, além d~ outros escriptorcs, com muita habilidade se _aproveitou o P. Frei José de S Rt'ta Durão no se I d · c _ __ u_ m o poema- O Cm·amm·ú, canto I, 62. 

(I) Cordeiro- Historia I I )' I nsu ana, 1v. X, cap. v 
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o resgate do ouro da Mina- foi em janeiro d I~~~ I descoberto por Fernão Gonçalves, e ~·ecebeu et ep/ itheto - ouro da mina --pela razão de 1rem os es e . . b' do egros comprar nesse s1t1o o Jectos europeus, pagan ~orú ouro em pó. Deu-se a este trafico o nome de resgate, porque muitas vezes os naturaes da te~·ra résgata<m11t nesse Jogar. os negr~s apresados pelos portuguezes. E ' deste uso que . denva a phrase .- res· gatar com os iudios, no sent1clo de commercmr ou negociar com el les. 

I4) S. Jorge da :Mina, 1482.- L?go que subiu . ao throno (1481), D . João li mandou Drogo ele Azambuja construir nessa parte ela costa uma fortaleza que chamaram S. 'Jorge da Al/ina. E m d ez caravelas e dez urcas levou Diogo pedra lavr:tcla, cal, telhas, madeira e instrumentos ; cem homens para trabalhar, quinhentos para combater. Partiram com elle alguns missionarios franciscanos, que, erguendo o altar portatil na praia, ao pé de uma arvore, celebraram a primeira missa no dia vinte de janeiro de I 482. Nesse mesmo dia e nessa mesma paragem, recebeu Azambuja com grande solemniclade a visita.· de Caramança, rei do logar. v ·eiu elle vagaroso e grave pé ante pé no meio de grande numero de musicos e soldados « cuberto pernas e braços de barceletes, e argolas de ouro, e ao pescoço um colar, do qual pendiam umas campainhas miudas, e pela barba retorcidas umas vergas de ouro, que assim lhe. chumb~vam os cabellos clella. que de retorcidos os fazram corndos • (1) . -- Depois das primeiras cortezias, trocadas de parte a parte segundo o estylo ,do paiz, respo~1dendo Caramança a Diogo, disse que não lhe parecra bem se fizesse a fortaleza. visto como os amigos q~e se chegam demasiado, mudam-se de leve em ·inimr~os;_ e accrescentou que, sem a fortaleza, a Fé se pregana com maior proveito, e o commercio se faria 
11

) ]. d B e arros, Dec. I, 1. lU, cap.' [, 
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com maior facilidade. Comtudo, repl icando Dioa0 que . 
o forte tinha_ de s7 l~v~ntar a to~o o custo ; Cara~1ança, 
que não podta reststir a força, restgnou-se_. volvendo para 
seus paços com toda a sua comitiva. E rgueram então 
os ·portuguezes á grande pressa a fortaleza, e sem 
perda de tempo a guarneceram de armas e de sol
dados. 

I S) Padrões. - Ordenou D . João li q ue, -daquella 
epoca em diante, os exploradores não tomassem posse 
do paiz descoberto simplesmente por meio de uma cruz, 
cómo até então se havia praticado ; mas erguendo um 
Padrão de pedra da altura de dois estados elo homem 
com o escudo das armas de Portugal, e nas costas um let
treiro em latim e outro em portuguez, os q uaes dissessem 
que rei manqára descobrir aquella terra, e em que tempo 
e por que capitão fôra aquelle Padrão ahi collocado, e 
em cima no tôpo uma cruz de pedra embutida com 
chumbo. Dava-se a cada Padrão um nome proprio (1). 
O primeiro deste·s padrões, chamado S. 'Jorge, foi por 
Diogo Cão posto na foz do rio Z aire Olt Congo em 
1484. Visitando este Diogo Cão o reino do Congo, e 
subindo pelo rio Za"ire, teve uma entrevista com o 
monarcha, o qual pediu missionarios, e dentro em breve 
abraçou a religião christan. Em virtude de taes desco· 
brimentos, assumiu por este tempo D. João li o titulo 
de Smltor de Guiné. . 

· 16) Preste João.-Percorria, no entretanto, }Qão 
Affonso de Aveiro o Benim, c-ujo rei 111andou embai· 
xadores a Portugal. Sendo D. João li informado por 
um dess~s embaixadores de · que o Benim era tributa· 
rio de um tal Pt·este 'João, monarcha residente a uma· 
gra!1de distancia no sudéste da Africa, e que talvez 
professasse o Christianismo, visto como clava a inves· · 
tidura entregando uma cruz resolveu travar relações 
com elle, esperando chegar deste modo á tão almejada 

(') J. de Barros, I. c., cap. IH. 

\ 
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India. Enviou, portanto, em ~u~ca d;sse rei, uma expe· 
dição por mar e outra por terra . ( ) . 

17) Bartholomeu Dias, 1486 -.-87.- Confiou a 
expedição marítima a Bartholo.meu Dtas! que .pelos fi.ns 
de agosto ele 1486 sahiu elo TeJO com doiS navro~ ele em· 
coenta toneladas, e uma naveta para os mantunentos. 
Governava esta naveta Pero Dias, irmão elo chefe ela ~x
pedição_. e con:~nandan.te do primeiro na~io . Impelhdo 
por um vento nJO, seguru Bartholomeu mUl tO para o sul 
até que demandando e não achando terra elo lado do 
léste. c~rreaou sobre o rumo elo norte, e foi dar com a 
costá na pa~·te oriental ela extrema ponta da A frica. Col
Iocou o Padrão S. Cruz na ilhota do mesmo nome, e che· 
crou a um rio que, sendo descoberto por João Infante, 
~hefe do segundo navio, recebeu o nome de R io do 
11lfaute. Anhelava Bartholomeu por continuar o reco· 
nhecimento da costa na direcção do oriente; ma~, ceden· 
do aos desejos de seus officiaes , explorou o Cabo Tor
mentario, cuja existencia presentira pelo facto de cor
rer constantemente para léste o littoral já visitado. Pôz 
nesse mesmo cabo o Padrão S. Philippe, e dirigiu-se 
para o Tejo, aonde entrou a seu salvo em dezembro 
de 1487 com 16 mezes e 17 dias d<:; viagem redonda. 

Déra Ba:rtholomeu á ultima ponta meridional da Afri· 
ca o nome de Cabo Tormentario ou Tormentoso em lem· 
brança de uma notavel tempestade que na sua altura 
soffrera; mudou, porém, D. João esse nome pelo de 
Boa Esperança: << Porque agora, disse elle, temos boa 
esperança ele chegarmos até á Inclia. » 

18) Covilhan e Paiva, - Mandára no mesmo 
tempo D. João II .dois religiosos a Jerusalém, esperando 
e~contrar. nessa c1dad~ ~lguma pessoa que podesse ser
vrr de gu1a para adqumr relações com o Preste João. 

M 
('~ Seguimos J. de Barros; porém declaramos que segundo Oliv 

artlns O C fala E d ' · · • · . • · va-se na uropa, esse ente myster10so desde o 
Jempo

1
.de J?. João 1, e parece que a viagem do Infante D. Pedro a 

erusa em tivesse o fim de colher alguma ·noticia a respeito delle. 
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Tendo esses religiosos voltado apenas com informações 
vagas, incumbiu desta missão Affonso de Paiva e Pera · 
da Covilhan (7 de maio de 87), que, passando por Na-

. poles e a ilha de Rhodes, seguiram para Alexandria e 
o Cairo. De lá partiu Paiva para o A lto Ni lo, embar
cando no mesmo tempo o seu companheiro em Aclem, 
no mar Vermelho. Visitou Covilhan , na Inclia, Cana
n.or, Calicut e Gôa; percorreu, na volta, toda a costa 
oriental da Africa até á· mina de Sofala, e pela estrada 
de Adem regressou ao Cairo, onde acabava ele con
cluir a sua carreira mo.rtal Affonso de Paiva. que es
tivera na Ethiopia.- Encontrou no Cairo dois judeus, 
enviados por D . João em sua procura com ordem de 
não volver a Portugal emquanto não lograsse ter uma 
entrevista com o mysterioso Preste João. R emetteu, 
portanto, ao rei larga relação do que vira e fizera ; 
tornou a embarcar em Adem. para Ormuz. e, depois 
de numerosas aventuras, aportou finalmente á Abys-· 
sinia. ·Foi recebido co.m agrado pelo Preste ou Negus, 
que lhe prometteu d_espacha-lo de prompto. Como, to
davia, o rei ou Negus actual, chamado A lexandre, fal
lecesse n.este comenos, recusou-lhe o successor a licença 
de retirar-se. Em I 5 r 5 Pera da Covilhan ainda vivia na 
Abyssinia, onde contrahira matrimonio, e realizára uma 
fortuna ; mas, apezar de toda a insistencia do embai.
xador portuguez, não poude obter a desejada licença (1). 

19) Behaim.-- Pretendem alguns que Martim ou 
Martinho Behaim, natural de Nurenberga (I430 - ISÜ6), 
desde o anno de 1460 descobriu a ilha do Fayal, e 
explorou toda a costa da America do Sul até ao actual 
Estreito de 1':1agalhães; que em 1485 D. João II o . 
creou cavalle1ro e, regressando para a sua patria em 
1490, constru~u um globo: P~rece-nos assaz claro que 
estes descobn~entos, _attnbmdos a Behaim, não pas
sam de uma s1mples mvenção; pois, si fossem reaes, 

(
1

) Vide J. de Bnrros, O. C., Dec. I liv In cnp V 
V I • I I l o o o a e a pena ler. ns bellas oltnvas que o cantor dos Lusíadas con• 

sngrn a estn exped1çào, Cnnto ~V, XLI- LXV. 
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. ~ l b tanta difficulclade em íazer não encontrana !Co om o c s descobrimentos castelhaacceitar o seu pano, r~em. o. t=-o arande admiração e nos e portuguezes excJtanam a :::. F al ou pelo enthusiasmo na Europa. Accresce que o 1 ' \1 já enos diversas ilhas elos Açores, em I 4 o, erm . ~onh~~idas . A verdade é, segundo parece, que Beh~Lm esteve em Portugal. no Fayal. e na ~osta da ~fnca, não como descobridor, mas .como prloto .ou Simples viajante em companhia dos mareantes lusitanos ( ). Não queremos com isto negar que _alguma parte da America fosse já conhecida antes de Colombo, porque sabemos que pelo méado do sec. I?C os noruegos descobriram a Islandia, e a Groenlanc\1a onde s.e estabe~ Jeceu (986) Erico o Ruivo, e que em 986 BJarne fo1 por um temporal arrastado até á cos_ta da moderna Nova Inglaterra, ela qual no anno m1l tomou posse Leif filho de Erico o Ruivo, dando-lhe o nome de Vin~land em attenção ao grande numero de videiras silvestres que encontrou nesse paiz. Sabemos egualmente que nos seculos seguintes continuaram esses bravos islandezes a fazer diversas viagens para a costa oriental da America, e na direcção do· polo arctico, e que em I 390 os venezianos Nicolau e Marcos Zeni reconheceram alguma parte da America Septentrional. Mas estes descobrimentos não se podem comparar com os attribuidos a Behaim, porque, . sobre serem pelo norte, pertencem a uma epoca muito anterior á de Colombo . . 

20) Christovam Colombo- nasceu na cidade ou republica ele Genova em ·1436 ou, como outros querem, em l·44I. Tendo-se dedicado á navecração e tendo b I por seus estudos e suas numerosas viagens adquiL•ido bastantes conhecimentos cosmographicos, formou o ~lano de c;:h~gar até á India engolphando-se no Atlanhco em d1rertura ao po.ente. Si deJ:Lnos credito ao que affirmam diver:>os autores, conhecia Colombo as 
(

1
) Vide Feller, Bouillet e Glaire, art. Celomb~ e art. Béhalm. 
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viagens do veneziano Marco Paúlo ao oriente ; estava 
bem persuadido da redondeza da terra ; recebera co
pia de uma carta em que desde 1474 Toscanelli, ce
lebre mathematico e cosmographo ele Florença, asse
verava que mais facilmente se acharia a Inclia, si se 
navegasse pelo Atlantico sempre no rumo do oéste. 
E' provavel que tivesse 'lido a obra do cardeal Pedro 
Alliacus (Pierre ,d' Antilly), intitulada !mago .L11undz~ bem 
como os diversos trechos de varias philosophos, geo
graphos e historiadores antigos, que falam de uma 
grande ilha, existente no Oceano do lado occidental 
das columnas de Hercules (1}. Contam alguns que 
Colombo visitára tambem a Islandia. e que estando 

. na Ilha da Madeira, hospedou o piloto andaluziano, 
Affonso Sanches, de cujo roteiro, que elle herdou, 
se valeu como de guia; porquanto Affonso San
ches, que dahi a pouco falleceu em casa do Genovez, 
regressava nessa occasião de uma viagem ao occidente, 
onde avistára terras desconhecidas, e fôra por uma 
tempestade obrigado a retroceder (2). Seja como fôr: 

(I) E' certo que Platão, Diodoro da Sicília e outros escriplores 
&ntigos tratam de uma grande ilha muito amena, e dotada de 
rios navegaveis, posta no Atlantico de fronte das Columnas de Her
cules. Alguns querem que esta fosse uma ilha fabulosa que Platâ•J 
imnginára afim de representar allegoricamente o governo de :\thenas. 
Outros lêem para si que essa ilha era a nossa America, á qual vi
nham os phenicios, e as frotas de _Salomão, e que era aquelle Ophir 
donde esses ousados marcantes da antiguidade tir!lvam tantos ohjec
tos preciosos. No ver de outros, esm grande ilha existh~ realmente 
outrora no Atlantico, e submergiu-se em virtude de um grande ter
re.moto. Suns relíquias seriam os Açores, a Madeira e as Canarias. 

Não cançnremos o leitor com uma discussão inutil e enfadonha, 
nem com um· luxo de erudição que de nndn serve. Quem desejar 
ve~; .os aut?res que disto tratam, os achará no tomo V, png. 187 da 
Rev1sta Tnmensal do Instituto Historico e Gcographico Rrazileiro, 
que resolve as duns questões em sentido negativo. Pode consultar 
eguahnente o .''· Si,não de Vasconcellfls- Ch'ronicn da Comp. de 
Jesu~ .no Bra?.ll, pag. L, e seg.- A)'res do Casal- Choro<Traphia-
Br:IZihcn, I, pag. I - 4- Accioli- Mêmorias da Bahia - Ô Cosmos 
de !892; jul11<~, N. 2 e 9, pag .. 429

1 
462. · 

(·) Dão hoJe como certa a v1agem de Colombo á [slandia, accres• 
centnndo que ella teve Jogar em fevereiro de 1477; negam, porém 
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0 
certo é que, quando Colombo expôz o seu plano, 

e pediu auxílios, foi tratado de louco, tanto em Ge-
nova como em Portugal. _ Neste ultimo paiz, D. João li remette u a questao a 
D. Diogo Ortiz, bispo de C~uta, e aos mestres ~o
drigo e Josepe: seus conselheiros em .taes assumptos. 
Pronunciaram-se, porém, todos energJc.amente contra 
0 projecto do Genovez. Para. sermos JUStos cump~e
nos, todavia, observar que estes cosmographos nao 
duvidavam ela redondeza ela terra; mas negavam que 
a viaaem á Inclia pelo occiclente poclesse ser mais 
curta ::>conforme pretendia Colombo, porque neste cas~, 
diziam, a terra seria menor do que persuade a scJ
encia. E ' força confessar que nesse ponto a verdade 
estava elo lado delles. 

Na Hespanha, Colombo, posto que protegido por 
D. Pedro Gonçalves de Menezes, arcebispo de Toledo, 
nada conseguiu de Fernando o Catholico, rei do Ara
gão. A.final, passados oito longos annos, Isabel a 
Catholica, rainha de Castella, empenhou suas joias 
para armar tres navios, que se chamaram S. Jlfaria, 
Pinta e Ninlta. E mquanto Colombo esperava com 
impaciencia alguma resposta dos Reis Catholicos, man
dou o seu irmão fazer o mesmo pedido á França e á 
Ingl_aterra, que o regeitaram com desprezo. Sarpou 
finalmente o Genovez do porto de Paios, na Andalu~ 
zia, no dia tres de agosto de I 492, levando o titulo de 
almirante e vice-rei de todos os mares, ilhas e terras 
que descobrisse. Elle commanc\ava o S. Maria. Chefes 
dos outros nav.ios foram os irmãos Martim Alonso 
Pinzon e Vicent~ yanes ~inzon. Tiveram, na viagem, 
de superar gravJSSimas d1fficuldades em consequencia 
de ut-m grande temporal que ~e levanto~, e principal
~en.e. por causa do desammo da tnpulação, que, 
msurgmdo-se, prendeu o Almirante. Comtuclo durante 
ter ~lla ~nfluido n~ plano, já concebido pelo Genovez desde 14?3. A hJstonl). do roteiro que Christovam teria recebido em 1484 ..!e 
Affonso Sanches, é condemnada como f3 bula na Revista, t. XV pag. 194; t. XVIII, pag. 293. · ' 

3 
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a noite do dia onze para doze de outubro do mesmo anno avistaram a ilha Guanaltani , que, segundo Varnhag~n, não é a T1Vatling, mas a iVlayaguaua, uma das ilhas brancas dos Lucayos. Deu Colombo o nome de S. Salvador á que viu primeiro, e o de Princezas ~o grupo todo. Ahi cantou o T e-De?tm, e, erguendo uma cruz tomou posse da terra em nome de Suas l\!Iao-estad~s Catholicas. Descobriu em seguida a ilha de ""cuba e a de Haity (S. Domingos), denominando . esta ultima 1-fispaniola. Nas minas ele Haity, aonde foi conduzido pelos naturaes, construiu um forte de madeira, em que deixou trinta e oito soldados. Obrigado na volta par um temporal a arribar a Lisboa 6 de março de 93), visitou D. João II, o qual, ao ver que a gente da terra, trazida pelo Genovez, não era negra, nem tinha cabello revolto, como a ela Africa. ficou altamente sentido, cuidando que este paiz, chamado por Colombo Cipau.g·o e Catlzayo , fosse a Inclia pro· curada desde tanto tempo pelos portuguezes. Mostrou, todavia, notavel bondade, agasalhando conveniente· mente o seu hcspede, mandando que os indígenas . fossem vestidos ele gran, e não soffrenclo que se levasse a effeito o projecto, formado por alguns fidalgos, ele assassinar o feliz descobridor. Chegando Colombo á Hespanha, foi recebido em triumpho, como era de esperar; as honras. porém, que lhe concederam, e as festas que lhe fizeram, irritaram o orgulho de ·alguns invejosos' que logo depois procuraram a sua ruína. Na segunda viagem (setembro de 93) explorou a maior parte elas Pequenas Antllhas e subiuo-anclo I-I • 
I I Jb atty: fundou ·a cidade de S . Domingos. Na terceira expedição (98), percorreu o littoral elo Continente desde a .foz do Orenoque até Caracas: Na quarta (r soz), exammou a costa de Honduras, na America Central. Durante a segunda. viae-em alauns desordeiros que o G . ' ~ ' :::. ' enovez castigara, denunciaram-no como reu de varias crim~s, per?-nte os Reis Catholic~s. Comquanto• con· fundisse facilmente seus calumniadores foi na occasião da terceira viagem, accusado de n~vo, 'deposto, e 
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.substltuido por Bo71adilla, seu inimigo, que o remetteu 
para a Hespanha carregado de ferros. Posto sem 
demora em liberclaàe por Isabel, negou-se Fern~ndo a 
restituir-lhe seus títulos, e mal lhe concedeu licença 
para emprehender uma quarta viagem, que foi mui 
desastrada. Reg ressando para a Hespanha, e encontrando 
a rainha sua protectora, no leito ele morte ( 1504), foi 
desprezado pelo rei, que o deixou morrer de senti
mento e ele miseria em Valladolid no anno de r 506. 
Suas cinzas, depositadas primeiro na cathedral de 
Sevilha, foram depois t ransleridas para H aity, e mais 

, tarde para a Havana (i). Colombo não teve nem 
sequer a gloria ele herdar o seu nome ao continente 
que descobriu, porque o florentino Americo Vespucci, 
redigindo um clia rio elas duas viagens que fez por conta 
da Hespanha, e das que emprehendeu ao serviço de 
Portugal, adquiriu tanta celebridade, que legou o seu 
nome ao Novo J1!fmzdo (2). . 

Colombo foi o primeiro que se serviu do astrolabio 
na arte nautica, determinando com elie exactamente a 
~osição _ astronomica dos navios pela longitude e la
titude ('1). 

21 ) Linha de Marcação e Linha de Demar
cação.- Como D . João II nutrisse a persuasão de 
que a terra descob<::rta pelo Genovez fosse realmente 
a India, e de que, por consecruinte o seu Jireito esti
ve~se. :'iolado, pro~estou, d~ndo 'ao mesmo tempo 
prmctpiO a preparativos de guerra. Obteve, portanto 
a Hespanha, elo papa Alexandre VI, a famosa bull~ 

(') Escreveram no ,seu tumulo em Sevilha: A CaJii/la y At·a
~illt Nuroo il1tmdo dto Colon _; ou, como outros dizem: Ptw Casli/la 
' Amgtw Nucvo JJ1tmdo halto Colon 
em (

2
) O inglez João Luccock, e o francez Julio Marcou tentaram 

Nov~o~o seculo provar que o nome America é palavra ind!gena do 
'd undo, e nada tem de ver com o navcgantc florentino D 

VI amos que a - d - use' am . . . s razoes_ apresenta as para demonstrar este assum to 
t l d ~ apod•cucas, e nao sabemos si esta opinião tenha achado p · 0t at~?~~r~s~~i~~!~\~e~o~~~;~fXDC, parle II, pag. 191 e segui::::~~ 
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-Inter Ctetera (4 de maio de 1493), a qual decla- , 
rou que a partir de uma linha imaginaria, traçada de 
um a outro polo na distancia de cem leguas a oéste 
das ilhas dos Açores e das do Cabo Verde, perten
ceria á Hespanha o occidente, a Portugal o oriente (1). 
Esta chamou-se Lin!ta de Jlllm-cação. Não ficando 
D. João satisfeito com uma tal divisão, continuou seus 
preparativos bellicos: mas afinal consentiu no tratado 
de Tordesz'llzas( ~ete de junho de 1494), que levou a 
dita linha a 370 leguas para o oéste, a partir das ilhas 
do Cabo Verde e dos Açores. Denominaram, esta se
gunda, Linlza de Demarcação, porque desfazia a pre
cedente. Assistiu á celebração deste tratado D . Ma
nuel, primo e logo successor de D. João II. F oram 
negociadores Garcia de Carbajal e Pedro de Ayala da 
parte da Hespanha; Pera Dias e o chronista mór Ruy 
de Pina, pela de Portugal. 

Esqueceram, todavia, esses estadistas de declarar 
com maior exacção quantas leguas deveria conter cada 
grau, e qual o ponto preciso de que era mister co· 
meçar a contar essas leguas. Deste descuido tiraram 
origem quasi todas as questões que têem havido e 
ainda ha sobre este assumpto. 

Na opinião .de Varnhagen, o. ponto de que se deveria 
partir, é o mais occidental das ditas ilhas. O meri· 
diano de demarcação, por consegl!inte. viria a cahir 
um pouco a loéste da Laguna, em S. Ca:tharina, e de 
Belém do Pará, na hypothese de serem essas leguas 
de dezeseis e dois terços ao grau. João de Barros,· I, 
III, X, diz que . a linha deveria passar a vinte e um 

t') E' para extranhnr que o Sr. F . J. de S. Anna Nery em, seu
Lc Pays Dts Amazones-colloque esta bulia no dia quinze .de julho 
de 1500, affirmnndo que ella foi mais tarde modificada sem dizer 
nem~ quando, nem onde, nem ue que modo. T ambem R~cha Pitta, 
I, 9-, não é exacto neste ponto, attribuindo ao papa Alexandre VI 
duns bullas uma em 1493 0 t . . . . N 1 u ra no anno segumte para recttficar a 
P.;~meJr~ 0 entretanto nada diz a respeito do tratado de Torde-
51 las. • este mesmo e.rro cahem o P. Simão de Vasconcellos e di· 
versos outros autores antigos. 1 
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araus das ilhas de Cabo Verde, em que se emb~bessem · 
. trezentas e sessenta e tantas leguas para !oeste. . 

No principio, os portuguezes trabalharam com. mutto 
affinco em recuar essa linha demarcado~a o mats pos
sível para o oéste, fazendo os hespanhoes outro tan~o 
em sentido contrario ; quando, porem, em I ?25 surgiu 
a questão das Jllfobr.cas, trocaram-se os pape1s de ~arte 
a parte, buscando cada' um comprehender essas Ilhas 
no seu hemispherio. Discutiu-se muito, e sem resul
tado, sobre este assuthpto, até que. na convenção de 
Saragossa (22 de abril de I 529}, cedeu C~stella a Po~
tuaal. mediante a somma ele trezentos e cmcoenta mtl 
dt~ados, os direito:> que podesse ter ás Molucas, 
obriaando-se a restitui-la quando se provasse que essas 
ilha; existem dentro do ·hemispherio lusitano. 

O progresso dos conhecimentos geographicos nos 
habilitou em nossos dias a affirmar que, segundo o 
estipulado em Tordesilhas (1494), as Molucas perten
ciam a Portugal, e por isso a HesFanha devia restituir 
a som ma percebida; Portugal, porém, neste caso seria 
obrigado a ceder larga parte do BraziL Esta conclusão 
foi em · 1750 admittida como legitima pelos negocia
dores do tratado de Madrid, que por isso preferiram 
basear-se sobre o principio da posse. 

22) Vasco da Gama, I497-99. - Subindo em 
I495 D. Jl{anuel o Venttwoso ao throno de Portugal, 
mandou sem perda de temp.o aprorriptar uma nova 
expedição, destinada a realizar em fim o tão desejado 
descobrimento da India. Vasco da Gama nobre fidalgo 
portuguez, pos~o á frente desta emp~e;a, depois de 
passar ~ma nOite em oração, e receber os sacramentos 
na e~mu:l_a de ~estello, hoje Belém, fez-se de vela, 
no, dm Oito de_ Julho de I 497, com tres n~vios de cem 
ate cento ~ vmte toneladas cada um. Eram estes: 
o S. Gabnel, co~1mand.ado pelo chefe da .expedição; 
âe S. Rap~ael, CUJO c~pttão era Paulo d~ Gari1a,.irmão 
U V~sco, e o Berrzo, confiado a Ntcolau Coelho 

m Gonçalo Nunes dirigia a nau dos mantimentos: 
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chamada S: JVIigud. Servia de piloto da armada Perp 
d'Aiemquer, homem mui e~perto n~s cousas do mar, 
que exercera o mesmo officto na vtagem de Ba:rtho
lomeu Dias. Foram até o caes acompanhados em pro
cissão pelos frades da ermida, por diversos sacerdotes 
e por muito· povo (1). Embarcaram ao todo umas 170 
pessoas, das quaes apenas 67 tornaram a ver a sua 
patria. 

Bartholomeu Dias, que ia a S. Jorge ela Mina, 
s'eguiu com elles até - pouco além das ilhas do Cabo 
V~::rde . Rumando então Vasco da Gama para o Sul, 
lançou ferro na Bahia de S. Helena (na costa ela Africa, 
ao sul elo parallelo trinta) afit'n de observar a altura 
do : ~oi, · p>ois era difficil toma-la a bordo, porque os 
navios eran:l pequenos; e os instrumentos, muito im
per-feitos (ll). No dia zo de novembro dobrou sem muita 
difficuldade . o Cabo da Boa Esperança; queimou, con
forme .as ordens que trazia, a nau S. Miguel na Angra 
de S .. Braz; soffreu uma tormenta, e, no primeiro de 
março, aportou a Moçambique, estação para a mina 
de Sofala. Passára Vasco pela altura de Sofala sem 
a ver, porque a tempestade o tinha arrojado ao 
alto mar. Em Moçambique obteve do Xeque dois 
pilotos que em breve fugiram . Assustou por meio da 
artilharia os naturaes, que ;;e mostravam hostis, e, rece
bendo de qovo um dos dois pilotos, velejou para 

(1) Vide fl bella d.escripção que Luiz de Camões, canto X, 31 e 
segmntes, faz desta vmgem. · 

• 1 
2

) Os pri.me.iros descobrimentos maritimos de Portugal foram rea
hzados sem mstrumentos de astronomia servindo de rumo a costa · 
quando, porém, se quiz navegar mais a~ alto reconheceu·s~ a neces: 
~idade de. guiar-se pelo sol. Por ordem então 

1

de D. João H arran
~aram de algu!U ":'odo o as~rolabio o mestre Rod.rigo e o judeu 
Jo~epe, amhos m~d1cos do re1, hem corno um tal Mart.im da Bohe· 
m1a,. que ~e gloriava de ter sido discipulo de Joanne de Monte 
Reg1o, ma1s conhec1do sob O' nome de Regiomontanus. Inventaram 
estes trt;s .o modo d; navegar .por altura. do sol, e formaram taboa· 
das .p;ra. a ~u~ declma~ão. O in~trumento de Vasco da Ga~a era 
um a trolal>IO de mad_eua q~e tinha tres palmos de diametro e se 
a.rmava em tres paus a mane1ra de cabrca Vide J d B o' 1 
hv. IV, cap. JII. · · e arros, ec. , 
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Mombaça, onde, encontrando mt~ita desconfiança, ~sca-ou de cahir victima ele uma ctlada. Como o ptloto ~e tivesse evadido mais uma vez, capturaram os portuuuezes uma embarcação ele mouros, pelos .quaes fo~am guiados até Melincle, onde assentaram pa~es e amizade com o rei elo Jogar. Pozera~ . n_essa c1dade um padrão ; alcançaram um t;>iloto, e, clm~pnelo-se para a Inclia suruiram, por fim, c!Jante de Cahcut. c ' ::. I . D Era Calicut, nessa epoca, metropole da n~1a. o seu soberano, que assumia o' titulo_ de Sa11zorzm_ ( Çamorij ), imperador, dependiam quast todos os re1s daquelle vasto e rico paiz, cujos habitan~es professava_m a idolatria. Os mouros eram e!?trangetros ela ArabJa, do Eo-ypto e de outro;:; paizes, que lá residiam por causa::. do commercio. Mc•strou-se o Samorim benevolo para com os portuguezes, e estava a ponto de concluir com clles um tratado de paz, de amizade e ele commercio, quando, assustado pelas artimanhas dos estrangeiros, receiosos de perderem o monopolio que desfructavam, lhes armou ciladas, e os despediu. 
Tocaram, na volta, os nosso3 mareantes em Melinde, cujo rei mandou um embaixador a D. Manuel; perde-, ram em alguns baixos o navio S . Raphae::l, e dobraram o Cabo de Boa Esperança no dia 20 d<:: março. Na altura_ das i_lhas ~e Cabo Verde, apartou um temporal os do1s navto~. Ntcolau Coelho, seguindo para Lisboa, entrou no TeJO a dez de julho ; Vasco tendo arribado á ilha de Santiago, deixou ahi o seu' navio afim de que, depois dos concertos que exigia com urcrencia fosse levado para o reino. Elle, no entretanto, ~elejo~ com uma caravela fretada para a ilha Terceira, onde lhe falleceu Paulo, seu irmão, que já andava doente. Lança~~o- finalmente ferro no Tejo ( 29 de agosto de 99 ), dmgm-se antes de tudo á ermida de Belém para dar graças a_ Deus por sua feliz viagem, sendo dahi a pouc~- recebtdo pelo rei com grande honra festa e ~egostJO publico. Permittiu-se-lhe accrescentar ~o esc~tdo c~s suas arm~s uma peça das armas reaes, e foi agra-ado com o titulo ele Dom, de conde da Vidigueim, 
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c de Almirapte dos mares da India, juntamente com 
a renda de trezentos mil réis annuaes, e outros privi
legios de grande alcance. 

Em consequencia do feliz resultado desta expedição, 
assumiu el-rei D. Manuel o titulo de- Sm!tor da 
Navegação, da Conquista e do Commercio da Etltiopia, 
da ·Arabt·a. da Pe1·sz'a e da lndia. Ergueu pela mesma 
razão na sua ermida de Belém, posta em Reste.Jlo, um 
sumptuoso templo, que depois tomou por jazigo da 
sua sep•..1ltura. Fundára esta ermida o Infante D . Hen
rique. o qual a entregou a alguns padres elo convento 
ele Thomar com a obrigação ele administrarem os sa
crarnentos aos navegantes, especialmente quando estes 
partiam para terras longínquas. (I) 

III 

Usos e costumes de Portugal 

23) O governo de Portugal- era monarchico
hereditario. Moderavam o poder do soberano as côr
tes, que o rei convocava quando lhe parecia opportuno 
para tratar dos negocios mais graves da nação. Tudo 
dependia do throno, tudo delle procedia, e tornava a 
voltar para elle.- Excusado é dizer que os portugue
zes professavam com zelo exemplar a religião catholica 
apostolica romana. 

24) A legislação- portugueza era contida no co
digo Manuelt'uo, assim chamado por ter sido D. Ma
nuel quem o mandou redigir, reformando as Ordena
çõe:.: .Aff.onsi~zas ·do t?éado do seculo· anterior. O codz'go 
Pltt'ltppmo, mtroduztdo pelos hespanhóes no fim do 
sec. XVI, pouco accrescentou ao codigo Manueli11o. 
Vale a pena ler. o que.es~reve a respeito destec; codigos 
o senador e emmente JUrisconsulto Candido Mendes de 

t 
1

' ,Vide J. de Barros, O. C., Oec. [, li v. IV; Damião de Goes
Chromc·a de D. Manuel, parte I, cap. 23, 25-46. 
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bella [; .. ,,,.oducção ao Direito Civil-Almeida na sua ,. 
Eccle sias'tico. 

2 5) A jurisdicção- primaria em cada terra era 
exercida pelos juizes ordinarios, mudados ann~talmente 
e eleitos dentre os !tomens bons ou pessoas mais gradas 
do concelho. Nas cidades e villas eram geralmente 
dois, e denominavam-se de vm·a ve?·mellta por ser d~sta 
côr o distinctivo que deviam levar sempre co~stgo. 
Estes mesmos juizes, unidos, pelo menos, a dois ve· 
readores e a um procurador do concelho, constituíam 
a camara ou senado, que exercia o governo munic:pal 
e economico do mesmo concelho. Nas povoações me· 
nores, o procurador servia tambem ele thesoureiro. 
Havia mais em cada concelho um escrivão e um al
motacé ou almotacel. Este com pouca differença era o 
que hoje é o fiscal. 

A autoridade dos juizes de vara vermelha cessava em 
parte quando se achavam na cidade os juizes de fóra 
ou lettrados que o rei mandava. Chamavam-se de fóra , 
porq~e não podiam ser da terra, nem taes que ahi 
tivessem parentes. Denominavam-se tambem de vara 
branca. porque o seu clistinctivo devia ser de côr branca. 

Entre os cargos de primeira classe enumerava-se o 
de alcaides móres, governadores militares das villas ou 
cidades. Em cada concelho havia um alcaide pequeno, 
que c01·responde proximamente ao nosso delegado de 
policia. A Camara p escolhia dentre os propostos pelo 
senhor da terra. Uma parte da propria casa da Carnara 
desti_n~va-se, por via de regra, a ser o carc;ere ou prisão 
rnumctpal, corno ainda hoje se faz em diversos loo-ares 
do Brazil. l:> 

Do tribunal de primeira instancia podia, no reino, 
appellar-se para a Casa do Civel; e desta ago-ravar-se 
para. a da _Sup~licação e Desembargo do P~ço. No 
Braztl, a prtncipio, era o donatario quem tinha alçada, 
e co!lhecia das appel\ações e dos aggravos. Passou 
dep01s esta prerogativa ao governador geral e mais 
tarde ao Conselho da lndia ; quando, poré~, foram 
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estabelecidas as Relações, ficou livre aos colonos appellar 
dellas ao Desembargo do Paço. 

A JltJesa da Conscimcia e Ordens era um tribunal 
composto de um presidente e de ::: inco deputados 
theologos ou juristas. Organizado em 1532, competia·lhe 
aconselhar a Coroa relativamente ao regime dos esta
belecimentos de piedade e caridade, das capellas, elos 
hospitaes, das ordens religiosas, da universidade, do 
resgate elos captivos, etc., etc. 

26) Aristocracia . ......., A população livre ele Portugal 
podia, nos primtiros annos do reino, dividir-se em nobres 
e plebeus. Subdividiam-se os nobres em 1·icos /wutcus 
e infanções. Chamavam-se ricos ltomens os senhores 
que tinham vassallos ao seu serviço; os iufanções eram 
.nobres por linhagem ou fidalgos (filhos d'algo, de al
guem), mas filhos segundos, e, por conseguinte, sem 
terras e pobres.-As moradias, estabelecida<> por D. 
Manuel, eram pensões da casa real, concedidas aos 
descendentes dos ricos homens, infanções e plebeus. Os 
filhos dos antigos ricos homens aclmittiam-se na classe 
dos moços fidalgos, e, caso se illustrassem por algum 
feito honroso, podiam passar <t fidalgos cavalleiros. Os 
filhos dos infanções entravam no serviço do rei em 
qualidade de moços da camara, e podiam subir .a 
cavalleiros fidalgos. Os filhos dos plebeus começavam 
a sua carreira como jovens da estribeira, podendo 
aspirar a tornarem-se escudeiros, e até simples caval-
lciros. . 

27) Titulos.- O titulo de Dom, contràcção do latim 
do?m~zu.s, sen~or, dava-se no principio apenas aos reis, 
p~mct~es e ncos ~o'?ens; foi, porém, ao depois, extcn
dtdo as pessoas dtstmctas por seus feitos, como sejam, 
v. g ., o condestavel Nuno Alvares Vasco da Gama e 
outros. Veiu com .o correr do tempo' a ser tão commum, 
que perdeu quast todo o . seu valor. No imperio do 
~raztl. fic01.~ sen~o prerogattva dos bispos e da familia 
tmpenal.- O tttulo de conde, comes, era antigamente 
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ncedido com tanta parcimonia, que D . Diniz nomeou 
~~dois; D. Fernan?o, cin~o . . D. João I, ~asado com 
uma ingleza, e desejoso de 1m1tar a lng!ate1 ra, ad?ptou 
0 titulo de- Duque, instituindo os ducados ele C01mbra 
e de Viseu. D. Affonso V creou os ducados de Bragança 

de Guimarães· os dois nrimeiros .ll!farquezados, a e ' r- • • • 
sabe:·: o ele Valencia e o de Villav1çosa; o ~nmetro 
Vz'scoudado. que foi o ele Villanova _da C~rve1ra, e ? 
primeiro Bm-mtato, o de Alvito: No tmJ?eno elo Br~zil 
houve um só duque, o de Cax1as; porem os baroes, 
condes viscondes e marquezes foram sem numero. Não 
ha hoj~ quem ignore ter a Republica acabado de uma 
vez com todos esses títulos, que tanto embaraçam os 
historiadores. 

28) Ordens religioso-militares. - Existiam em 
Portugal tres destas ordens, a saber: a de Cltn'sto. 
creacla por D . Diniz para substitui-la á suppressa dos 
Templarios, cujos bens herdou. e lhe foram em 13I9 
confirmados pelo papa João XXII. - - A de .Santiago 
da Espada, ramo, no principio, ela do mesmo nome 
em Castella, ela qual foi em I 288 desannexada pelo 
papa Nicolau IV. -A de S. Bent(J, vulgarmente de 
Aviz. fundada em I 146 por alguns particulares, e 
organizada em · I 162 por D. Affonso I, que em I 181 
lhe cedeu a cidade de A viz. Em I 2 I 3 foi reunida á 
ord~m de Calatrava, existente em Leão, da qual. a 
ped1,d<;> de D. João I, a separou o papa E _ugenio IV. 

E mcontestavel que estas tres ordens prestaram a 
Portugal serviços mui relevantes. Seus memhros eram 
verdadeiros religiosos, pronunciando, como taes. os 
tres votos de obediencia, pobreza e castidade. Á.le
x~ndre VI, todavia, annuindo ás supplicas de D. Manuel, 
dtspensou do voto de castidade os que pelo futuro 
recebessem o titulo de commendador. Era com cer
teza um passo decidido para a total secularisação des
sas ordens (1). 

(I) Damião de Goes, O, C., I, 17. 

I . 



zS INTRODU.CÇc\.0 

Tendo mais tárde D. João III c associado á coroa 
os grãos mestrados destas tres ordens, vieram seus 
bens a pres.tar-lhe muito mais meios de galardoar os 
serviços, e cumpre dizer que. em meio de alguns abu
sos inevitaveis á condição humana, foi isso de grande 
recurso para que não deixassem de ser recompensa
dos muitos trabalhos e boas acçóes, que então se 
praticaram, especialmente nas colonias • (1). 

29) Misericordia.-Dona Leonor, viuva de D.João 
II, aconselhada por Frei Miguel de Contréras;- seu 
confessor. e distincto religioso trinitario, funçlou em 
I 498 a i1tfisericordia de Lisboa. O compromisso da 
confraria de Nossa Senhora da Misericordia, modelado 
em parte pelo de instituição analoga, que desde r 350 
existia em Florença, afiançava aos desgraçados todas 
as promessas da Misericordia Divina. O seu intuito 
era recolher e curar os enfermos pobres, acompanhar 
os culpados sem defeza aos tribunaes e ao estrado do 
throno, e subir com elles, condemnados

1 
os degraus 

do patíbulo para lhes adoçar a affronta dos ultimas 
momentos. As donzellas infelizes recebiam dote para 
casar; as vi uvas pobres, auxilio opportuno; os expos
tos, recolhimento e educação; os peregrinos necessi-

. tados, pousada e soccorros; os captivos, resgate e trans
porte para a patria; os mortos sem meios para se 
enterrarem, preces e sepultura. Vê-se, portanto, q1:1e o 
compito desta confraria era immenso e do maior alcance. 

Tão pia e humanitaria instituição, na qual se alista
ram em g;rande numero os primeiros nobres do reino, 
foi ~naugurada n0 dia quinze de agosto de I 498 na 
capella da Virgem da Piedade, existente na Sé de 
Lisboa. D. Manuel, tomando-a sob a sua alta protec
çã?, ~ançou para ella os alicerces de um sumptuoso 
edJficto, acabat:\o:-por D. João III em 1534. Enriquece
ram os nossos monarchas esta instituição de nume
rosos e mui consideraveis privilegias. Sobre o modelo 

e) Varnhagen, pag. ISS-
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da de Lisboa se fundaram ~m seguida todas as oút:as 
Misericordias, tanto do remo com<? das po~sess?es 
ultramarinas. A primeira que . possu1u o Braz1L f01 a 
de Santos, cuja fun~ação_, dev1da a Br~z Cubas ( I 537), 
confirmou um alvara reg10 em I 55 I ( ) . 

EPOCA I 
Tempos 1n·imitivos da Historia (]O Brazil 

I 

Descobrimento do Brazil 
30) Cabral. - Desejando o rei D . Manuel asseg~

rar o commercio da Inclia, e propagar naquelle pmz 
a reliaião christan, mandou apromptar uma grande armad~, a maior que tivesse até então sahido do Tejo 
para expedições longínquas; pois constava de dez cara
velas, e de trez navios redondos, tripulados por I 200 
ou, segundo outros, I 500 homens. Confiou a sua di
recção a Pedro Alvares (os antigos escreviam Pedral
vares), incumbindo-o de pedir ao Samorim licença de 
prégar a fé christan e praticar o commercio sob pena, 
si a recusasse, de lhe pôr ferro e fogo e lhe fazer 
crua guerra. Devia tambem Cabral estabelecer em 
Calicut uma feitoria para a qual eram destinados 
Ayres Corrêa, almoxarife da armada, como feitor; 
Gonçalo Gil Barbosa e Pedro V az Caminha como escrivães. ' 

No dia oito de março de I 500, passou o rei com 
toda a sua côrte a ouvir missa na ermida de Belém. 
Ahi quiz bondosamente conservar dentro da cortina 
p~rto da s~a r~al pessoa a Pedro Alvares, emquanto 
D10go Ort_Iz, B1spo de Ceuta, celebrava missa ponti
ficai, e pregava um sermão sobre os descobrimentos . 
e as conquistas. Depois da Missa, benzeu Ortiz a 

(
1
) Vide Rebe~lo da Silva - Histo1·ia de Portugal -vol. V, pag- 482. 
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bandeira da Ordem de Clwisto, que, durante a funcção, 
estivera arvorada no altar: entregou-a então ao rei, 
que a passou a Cabral. Seguiram em procissão solemne 
até ao caes, onde Cabral e os outros principaes se dis
pediram do monarcha, beijando-lhe a mã~. A frota, 
no entretanto, salvava com todo o enthus1asmo, e um 
povo immenso assistia a este espectaculo ·nunca em 
tempos andados visto _no Tejo. Embarcaram, entre 
outros, oito missionarios capuchos, oito capellães, e 
um vigario que devia ficar em Calicut. 

Relativamente aos commandantes elos navios, não 
concordam os autores; costumam, porém, indicar os 
nomes seguintes: Cabral, chefe ela expedição; Sancho 
de Thoar, immediato de Cabral no :nando supremo; 
Nicolau Coelho, que acompanhára Vasco ela Gama; 
Bartholomeu Dias, o descobridor do Cabo de Boa Es
perança; Diogo Dias, irmão de Bartholomeu ; Simão 
de Miranda Azevedo, Braz Mattoso ou Ayres Gomes 
da Silva, Simão de Pina, Nuno Leitão, Pedro de 
Athayde, Luiz Pires, Vasco de Athayde, André Gon
çalves ou Gaspar de Lemos, capitão do navio dos 
mantimentos. Os irmãos,' Bartholomeu e Diogo Dias, 
eram incumbidos de levantar uma feitoria em Sofala, 
mas Bartholomeu pereceu durante a viagem, conforme 
havemos de ver. 

Embarcaram no . dia oito; os ventos, porém, não 
consentiram que sahissem do Tejo até o dia seguinte. 
Na altura das ilhas do Cabo Verde, desgarrou-se do 
rest~ da esquadra um navio, que chegou a Lisboa 
avanado. João de Barros, Damião de Góes e outros 
pretendem ter sido o de Luiz Pires, e que se apartou 
dos ~utros na occasião de um temporal; Caminha, 
todavia, affirma que foi o de Vasco de Athayde sem 
ltaver tempo forte, nem contrario para poder ser. Con
formando-se com suas instrucções, procurou Cabral, 
passado o ~olpho de Guiné, afastar-se da costa da Afri
ca para evitar suas morosas e doentias calmas. 

Arrastado des~e modo além do que desejava pelas 
correntes oceamcas, ainda não conhecidas, ficou no 
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d" ?. 1 ele abril terça feira depois da Paschoa, surpreh~1dido com si'gnaes de proxima terra ( 
1
) . . Eram pa~saros, hervas, paus ftuctuantes, etc. No cl1a 22 lobngaram nossos m_areantes uma alta montanh~, redonda (era 0 cume mats alto ela. serra elos aym01 es), e um negrume comprido que indicava a costa_ de uma nova terra. A' vista de semelhante facto, reuniu Cabral_ seus navios, que lançaram ferro a seis leguas da prata, e , em attenção á solemnidade da Paschoa, que acabava de passar, deu áquella altura o nome de JV!onte P_asclwal, e á terra o ele Vera Cntz . mudado postenormente pelo de S. Cntz. No dia 23 fizeram rosto para aquella banda na direcção do que mais tarde se chamou Rio do Frade, fundeando á meia legua da costa. Como Nicolau Coelho fosse sondar o rio, travou as primeiras relações com os selvagens que andavam pela praia, e deu-lhes alg uns objectos a troco de outros; mas, porque não lpes entendia a líng ua, só por meio de acenos poude communicar com elles. Havendo Coelho reconhecido que o rio não offerecia fundo sufficiente nem sequer para as menores embarcações da armada, e visto soprar rijo sudéste, singrou no dia 24 em ala a frota umas dez leguas para o norte. Os vasos menores, como era natural, correram perto da costa. Chegaram nesse mesmo dia á enseada que denominaram Porto Seguro: conhecida hoje pelo nome de Co1·oa Vennd!ta e de Porto de S. Cruz. De tarde entraram na bahia os vasos menores suro-indo os . , l , b ma1s a uma egua dos arrecifes existentes na entrada do porto. 

Enviado Affonso Lopes a examinar essa enseada prendeu dois moços indígenas que andavam oescand~ em_ uma almadia, e os levou a Cabral. (E sendo ~fionso Lopes, nosso piloto, em um daquelles naVIos pequenos, por mandado do Capitão-mór, por ser 

nilo (') Que o d~scobri~nento do Brazil fosse obra do acaso hoje Xvrit ~~;~ 27~~1s duvtdar. Vide Rev., voi. .XV, pag. 125 ; c vol. 
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homem VIVO e experto para isso, metteu-se logo no es
quife a sondar o porto dentro; e tomou em uma al
madia dois daquelles homens da terra, mancebos e de 
bons· corpos; e um destes trazia um arco, e seis ou 
sete setas; e na praia andavam muitos com seus ar
cos e setas, e não lhes aproveitaram. Trouxe-os logo, 
já de noite, ao. Capitão, onde foram recebidos com 
muito prazer e festa. A feição delles é serem pardos, 
maneira de vermelhaclos, de bons rostos e bons na
rizes, bem feitos. Andavam nus, sem nenhuma cober
tura . . . . O Capitão, quando elles vieram, estava as
sentado em uma cadeira, com uma alcatifa aos pés 
por estrado, e bem vestido, com um collar ele ouro 
mui grande ao pescoço, e Sancho de Thoar, e Simão 
de Miranda, e· Nicolau Coelho, e Ayres Corrêa e nós 
outros, que aqui na nau com elles imos, assentados 
no chão por essa alcatifa. Accenderam tochas, e en
traram ; e não fizeram nenhuma menção de cortezia, 
nem de falar ao Capitão, nem a ninguem. Porém um 
delles pôz olhos no collar do Capitão, e começou ele 
acenar com a mão para a terra, e depois para o col
lar, como que nos dizia que havia em terra ·ouro . E 
tambem viu um castiçal de prata, e assim mesmo 
acenava para a terra. Mostraram-lhes um papagaio 
pardo, que aqui o Capitão traz, tomaram-no logo na 
mão, e acenavam para a terra, como que os havia 
ahi. Mostraram-lhes uma gallinha, quasi haviam medo 
della, e não lhe quizeram pôr a mão; e depois a to
maram como espantados. Deram-lhes ali de comer pão 
e pescado cozido, confeitos, pasteis, mel e figos pas
sados; não queriam comer daquillo quasi nada, e al
guma causa, si a provavam, lançavam-na logo fóra. 
Trouxeram-lhes vinho por uma taça; pozeram-lhe assim 
a boca tão-a-lavez, e · não gostaram delle nada nem o 
quizeram mais. Trouxeram-lhes agua por um'a albar
rada; tomaram della senhas (ambos) bocados, e não 
b~beram. Somente lavaram as bocas e lançaram fóra. 
Vm um delles un:tas contas de rosario brancas~ ace
nou que lhas dessem, e folgou muito com ellas, e 
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lançou-as ao pesc~ço. E depois tirou-as e e~brulh?u-as 
0 

braço e acenava para a terra; e entao para . as ~ontas ·e 'para o collar elo Capitão, c?mo _que danam ouro por aquillo. Isto to1~1av~mos nos asst_m pelo desejarmos, mas, si ellc quena chzer. que leva!·ta as contas e mais o collar, isto não quenamos no~ entender, porque lho não havíamo~ de cl~· · E c!epois t~rnou _as contas aquem lhas . deu . E en_tao estirara_?1-~e- assim de costas na alcatifa a donmr . . . . O Capltao _lhes mandou pôr ás suas cabeças senhas {dois) coxins . . .. . . . e lançaram-lhes um manto em cima. E elles consentiram e jouveram e dormiram » (1). Restituiu-lhes Cabral, na manhan seguinte, os arcos e as frechas; deu-lhes de presente uma camisa nova, uma carapuça vermelha, um rosario de osso, uma campainha e alguns guizos. Depois de entrar toda a armada no porto, e de se reunirem os chefes a conselho na capitanea, dispediram cortezmente os dois indígenas, que correram a esconder seus thesouros no matto. Voltaram, porém, dentro em breve para a praia, onde já se reunira avultado numero de selvagens inoffensivos, e todos de leve se faúüliarisaram com seus· hospedes. Eram os tupiniquins. Durante os oito dias que a esquadra alli se demorou, tudo correu muito regularmente e na melhor harmonia. Forneceram-se os portuguezes de agua e de lenha; distribuíram os man· tlmentos para os diversos navios; construíram uma grande cruz, e tomaram posse da terra em nome do rei de Portugal. Mostraram-se os selvagens muito mansos e alegres, obedecendo de prompto ao que os nossos lhes indicavam, ajudando de bom grado a fazer aguada, observando cada causa com muita attenção e ~rocando seus cocáres, arcos, frechas, araras papa~ ga~o~, etc. por diversas bugiarias, taes como bra~eletes ~amlhas, guizos, rosarios, ~hapéus, carapuças, !! par: tlcular~ente .e~pelhos. Mamfestaram por diversas vezes 0 deseJo de VISitar os navios, e de passar nelles a noite 
. ' 

Ç
1
) Carta de Pedro V:u Caminha no rei D. 1\-lanuel. 
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sendo admittidos sempre em numero mui limitado· 
elles, porém, nunca consentiram que ~lgun~ dos hos: 
pedes ficasse em terra ?urante a notte. Dos portu
guezes, grangearam ~ar~tcularm~nte a. sympathta dos 
índios o degradado R1be!ro, e D10go Dms: aquelle, por seus presentes que o Capitão-mór lhe entregava para 
captar a affeição dos barbaro:>; este, por seu genio folga
zão; pois dançava com elles, dava suas cambalhotas, sal
tos mortaes, etc. Ambos, por ordem de Cabral , chegaram 
mais de uma vez até ás alclêas, mas, bem que rece
bidos com agrado, foram sempre despedidos antes de 
anoitecer. 

31) Primeira missa e posse. -- Jo dia 26, Do· mingo de Paschoela ou in Aibis, foi por Frei I-Ienri
que de Coimbra, superior dos missionarios francisca· 
nos, e mais tarde bispo de Ceuta e confessor do rei, celebrada com muita solemnidade a primeira missa, e 
prégado o primeiro sermao em uma ilhota que hoje 
se chama Coroa Ve?'melha. Repetiu Frei Henrique est.a mesma solemnidacle, mis:;a e sermão, no primeiro 
de maio, ao pé ele uma grande cruz, erguida no con· 
tinente afim de tomar. posse da terra para a coroa de Portugal. Enfeitaram essa cruz com a esphera armillar, 
divisa do rei D. Manuel. Apezar do costume, e das 
ordens baixadas outrora por O. João II, Cabral não 
le':ava algum padrão de pedra, porque não ia desco· 
bnr novas terras, mas subjugar as já conhecidas. 

Depois de ouvir seus conselheiros, mandou Pedro Alvares repartir os mantimentos entre os diversos 
navios; despachou para Portugal André Gonçalves ou, 
como ot~tros querem, Gaspar de Lemos, e dejxou na terra do1s degradados que ficaram chorando na praia: 
Um ~elles, tendo apprendido a língua brazilica, foi posteporq1ente de grande. vantaaem e loarou tornar 
a ver a sua patria. Ficaram 1~a t~rra t~mbem dois grumetes, que de noite tinham fua ido de um dos â~r~~s, levm~do o e~qui\e. Ta1~to c~est~s. como cio ?utro g dado, nada ma1s diZ a h1stona. No dia doiS de 
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·0' seauiu a armada caminho da India, e, na altura rnat o · ffi t enta em do Cabo de Boa Esperança, so reu uma orm 
ue pereceram quatro vasos, sendo um delles o de 

~artholomeu Dias. E' a este desastre. que allude o 
Adamastor de Camões nos versos segumtes: 

«E na primeira armada que passagem 
Fizer por estas ondas insoffriclas, 
Eu farei de improviso tal castigo, 
Que seja mór o clamno qu~ o perigo. 
Aqui espero tomar, s.i não me et~gano, 
De quem 11u: descobrm .mmma vmgança. » (1) 

32) Em resumo.- No dià ~~ ele abril •. t~rça 
feira de Paschoa, encontrou Cabral stgnaes de proxtma 
terra. No dia 22, quarta, avistou a terra, e surgiu a seis 
leguas ela praia com dezenove braças ele fundo. No 
dia 23, quinta, chegaran1 perto ela costa, travando as 
primeiras relações com os selvagens. No dia 24, sexta, 
navegando para o norte, fundearam : .alg uns fóra, 
outros dentro de Porto Seguro, onde prenderam cjois Íl)
digenas. No dia 25, sabbado, entrou .toda a arm~cla n0 
porto, indo á terra dois degradados em companhia dos 
dois selvagens. No dia 26, domingo, cantou-se a primeira 
missa, e prégou-se o primeiro sermão. No dia 27, 
segunda, sahiram muitos a fazer aguada. No dia 28, 
terça, foram procurar lenha. No dia 29, quarta, desem
barcou unicamente Sancho de Thoar, .estando os 
outros occupados na baldeação dos mantimentos. No 
di~ 3?, quinta, buscat:arn mais agua e lenha. No dia 
pnmetro de maio, sexta, tomaram posse da terra, 
~~:guen?o a cru?., e celebrando a segunda missa. No 
âta dots, sabbado, fizeram-se ele vela parà a India. 

33) Fim de Cabral. --:O resto da viao-em desta 
armada P.ão vem ao nosso intento. De Cabr:l sabemos 
que no cita: quatro de· abril ele 1502 . em premio de seus -· · · ' ___ s_e_tvtços, recebeu, do ret D: Manuel, duas tenças: 

(1) Cnnto V, XLill. 
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uma de treze. outra de trinta mil réis. Incumbido 
nesse mesmo ~nno de emprehender uma segunda via
gem á India, desculpou-se por não lhe agradar o regi
mento que o monarcha queria dar-lhe. ·Partiu, pois, 
em seu logar o já benemerito Vasco da Gama. D esta 
epoca em diante, só sabemos deite que em I 5 r 8 ainda 
era vivo. e a titulo de moradia elesfructava a pensão de 
2.437 rs. mensaes. Em 1839 descobriu Varnhagen o se
pulchro de Cabral na sachristia do convento da Graça, 
em Santarem (1). 

34) Viagens hes.panholas, anteriores á de 
·Cabral - Obriga-nos a imparcialidade a referir qu.e 
antes ele Cabral parte da costa do Brazil fôra já VISI

tada pelos hespanhóes, Alonso de Hojeda, Vicente 
Yanes Pinzon e Diogo de Lepe. 

A/ouso de Hojeda, I499--o primeiro hespanhol que 
se aventurou a passar a linha equinoxial, dirigindo-se 
ás Indias Occidentaes, encontrou, no dia 27 ele junho, 
a cinco graus, proximamente, ao sul elo equador, uma 
terra alagada que se suppõe ser a foz elo Rio elas 
Piranhas, do Apody ou do Assú no Rio Grande do 
Norte. Tentou seguir pela costa abaixo no rumo de 
lessuéste, mas, não logrando vencer a fo·rça das cor
rentes, fez-se ao largo, indo, como parece, tomar terra 
em Cayenna. Segundo Herrera, Hojeela teria partido do 
porto . de S. Maria. no dia 20 de Maio de r 499; porém 
Amenco Vespuccr, que o acompanhava juntamente 
com o celebre piloto João de la Cosa affirma terem 
sarpado de Cadiz no dia ro de maio des~e mesmo rumo . 

. e.) Vide Rev., vol. H, pag. 139, onde se lê o epitaphio de Cabral. 
~1de tambem Mello Moraes-Citorographia do i11lperio do Brazil,-
1omo I, pag. 74. 

Para . a historia exact~, ~inuciosa, e evidentemente verídica do 
d~scobr1mento do Br~z1l, e preciosa a carta de Pero Vaz Ca· 
mm.ha, nomeado e;;cnvão da feitoria que desejavam fundar em 
Cahcut. Data Camm~a a sua carta de l'orto Seguro na ilha de 
Vera Cruz po1·que cmdavam qu t ' E' d b ' e a erra encontrada fosse uma ilha. 

p eAo servdar Cque !esta car.ta ficou desconhecida até 1817 quando 
o . yres o a7.a a pubhcou pela primeira vez. 
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· Vicente Yanes P inzon, I500 - já companh<:iro de 
Colombo no descobrimento do Novo Mundo, unmdo-se 
a Ayres Pinzon, seu sobrinho ou irmão, obteve d?s 
Reis Catholicos licença ele acommetter uma n?~a vta-

. aem com a condição de não tocar nos domJnJos do 
Genovez. A rmaram á sua custa quatro caravelas; 
sahiram elo porto de Paios no dia treze ele dezembro 
de 1499; passaram pela ilha de Santiago no Cabo 
Verde, e, a 26 de janeiro de 1500. cl~scobriram um 
promontorio. que denominaram S. J11ana de la Conso
/acion. Segumdo desse lagar para o norte. entraram 
em um rio mui largo, onde foram atacados ferozmente 
pelos indigen~s que lhes mataram o~to tripu~ant:_s, 
ferindo a mu itos. Acharam em seguida um no tao 
grande, que o distinguiram com o t itulo de JJ!far Doce. 
Encheram as pipas e, sendo recebidos com agrado 
pelos habitantes hospitaleiros e confiados, retribuíram
lhes vilmente esta bondade apoderando-se de 36 delles, 
e levando-os a vender como escravos. A vistaram mais 
adiante um Cabo a que deram o nome de S. Vicente, 
conhecido depois pelo de Fumos, e hoje pelo de 
Orange. Subiram a final por um rio a que deixaram 
o nome de Vicente Pinzon, chamado mais tarde 
ltViapoc ou OJ'apock pelos francezes. E stá um grau e 
trinta minutos ao norte da equinoxial. Reconhecendo 
Pinzo~, no golpho de Pariá, que essa paragem era 
conqmsta ele Colombo, recolheu-se com dez mezes é 
meio de viagem, e com menos dois navios .que per-
dera em uma tempestade. . 
· Dzogo de Lepe, I500-sarpou de Paios em dezem~ 
bro de 1499; visitou uma enseada do norte um mez 
pouco mais ou menos depois de Pinzon, e perdeu de~ 
pessoas em um assalto do gentio, ainda irritado pela 
crueldade ?e quem o havia precedido. Traficando 
annos de~o1s na costa da Africa, foi este Lepe preso 
e enforcado pelos portuguezes. · 
B D? que acabamos de relatar póde inferir-se que 0 
· razii, particularmente o Amazonas, e tàlvez outrosim 
0 actual Maranhão, foi descoberto pelos hespanhóes 
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antes çle o ser pelos portuguezes. A gloria, comtudo~ 
do descobrimento da Terra de S. Cruz tem ficado com 
justiça a Portugal, já porque os hespanhóes apenas pas
saram por suas costas, e Cabral_ tomou pos~e solemne d? 
paiz, já tambem porque o feliz d~scobnmento, reali
zado pelos nossos mareantes, f01 dentro em breve 
annunciaclo officialmente á Europa. Si a Haspanha, 
portanto, gosa da anten'orz'dade cltrouologica, a Portu
gal cabe a anterioridade social. 

Questões aocessorias 

35) O verdadeiro Porto Seguro- o Jogar em 
que fundeou Cabral, é conhecido hoje pelo nome de 
Enseada da Cm-oa Venndlta ou Porto de S. C1'1tZ, e 
está umas quatro leguas ao norte da actual cidade de 
Porto Seguro. Esta é a posição do ancoradouro de 
Cabral conforme a inclicáram e descreveram Pedro 
Vaz Caminha em I soa, Pedro de Magalhães Gandavo 
em I 576, o P. José de Anchieta em I 584, Gabriel 
Soares de Souza em I 587, o P. Fernão Cardim · em 
I585, e Manuel Pimentel em I762. No entretanto Varnha
gen, que em I 840 publicára um opusculo em abono des
tas mesmas idéas, mudou de opinião desde que recebeu 
o titulo de Pm'lo Segtwo, escrevendo, contra o seu 
proprio parecer antecedente, um trabalho inserido na 
Rev., vol. XL, part. li, pag. I. 

Qual seria o motivo que induziu o illustre titular a 
pôr-s7 de um modo pouco airoso e1n contradicção 
coms1go mesmo ? Talvez o ter examinado melhor a 
questão, e visto a verdade ? Neste caso mereceria louvor 

• o • • • , 

p~rque sapzentzs est 11t1ttare cimsilium. Como, porém, 
na? a}?re~enta ,nenln~ma razão plausível, parece ter-se 
gUiado so pelo d~SeJO de. ennobrece'r o loaar elo seu 
titulo, i_dentificando-o . com_ aquelle em que h fundeou o 
descobndor do Brazd. Tal, ao menos, é a opinião 
expo:;ta francamente pe~o conselheiro Beaurepaire Rohan 
em uma bella memona, em que o combate trium
phalmente, e que se acha na Rev., vol. XLIII, ·parte II 
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CT 5 A.. razão sobre que se baseia o Sr. Beaure-pa::,· . • , - d 
aire é que o actual Porto Seguro nao corresp~m e 

~e n~nhum modo ás indicações dadas por Cammh~, 
quer quanto á largura, quer quanto ao fundo e as 
outras qualidades ela enseada. Accrescenta o Co~se
lheiro que, dispondo Varnha?"~n ele . todos os meios 
para explorar a paragem, de~na examm~-l_a com g~ande 
cuidado, si na sua mente paira?se a muuma duvida a 
este respeito. Nacla1 porém, fez. E', pois, signal que 
mudou ele opinião por um fim secundaria. Vê-se, por
tanto, que Varnhagen nem sempre escrevia a historia 
como ella é, mas segundo desejava que fosse, e isto 
havemos de ver muitas vezes no curso desta obra. 

Tentou o P. Ayres elo Cazal substituir o nome de 
Baltia Cabra/ia aos nomes ele Enseada da Coroa 
Vermelha, e P01'to de S. Cruz, mas Ó imitaram apenas 
Monsenhor Pizarro, o Visconde ele Cayrú, e o contra
almirante francez, E. Mouchez, em seus trabalhos 
relativos á costa do Brazii. Assim este nome de Bahia 
Cabra/ia é totalmente desconhecido na localidade. 

36) Rio do Frade.-Lê-se na Ckrom'ca da Pro
vincia da A1'rabz'da, escripta por Frei Antonio da Pie
dade, que no anno ele 1 503 vieram a Porto Seguro, 
onde j_á existia uma povoação, dois franciscanos, os 
quaes construíram uma egreja e duas casinhas. O 
gentio, ~evan~a?clo-se_. m,atou _alguns portuguezes (I 505) 
e os dOis religiOsos. Alem disto, vestindo os barbaros 
o burel, deram-se a passçar pela praia afim de enaanar 
os colonos que tinham escapado ao morticínio. b 

~assa?os al?"Lms annos, chegaram a Porto Seguro 
mms dots franciscanos, desta vez, italianos. Internando-se 
pouco depois pelo sertão, afogou-se um delles em uma 
~rrente · de agua que por isto se chamou Rio do 

0
rade. Este_ segundo facto. se teria dado em I 5 I 5-

P. Jaboatao, do qual o tiraram o Ao-ioloaio Lusi-
tano e p 'f ll ffi . ~:> ::, . o . e es_. a nua que o morticínio teve Jogar 
11h0 . dia 19 de junho de 1505. O Padre José de An-
c Ieta em I 584 c t t ... on a es e mesmo caso do morttcmto 
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e do àfogamento. mas não distingue entre os portu. 
guezes e os italianos. O P. ~obrega e~ ~una carta 
fala do seaundo facto sem menciOnar o pnme1ro. O Sr. 
Vasconcello.c; admitte como certo o primeiro facto, e 
duvida do segundo pela razão de não se achar elle 
na St01·i"a dellc missz"rmi dez" Cappuccinz", escripta pelo 
R. P. Roco de Cesinali, em que o escriptor trata da 
vinda daquelles PP. para o Brazil. Todos estes autores 
suppõem que ambos estes desastres tiveram Jogar em 
Porto Seguro ou pouco longe de lá. No entretanto 
Varnhagen, sem assignar razão alguma, pretende ter 
acontecido no Rio de Janeiro, e Capistrano de Abreu, 
estribando-se em algum mappa antigo, opina que tudo 
isto se refere á Ba!tia da Traição, a qual, segundo 
Gabriel Soares, . recebeu este nome, porque ahi o 
gentio matou aleivosamente alguns castelhanos e . por
tuguezes. Declara categoricamente, segundo o seu 
costume, Frei Gaspar da Madre de Deus, nas Memo
rias para servir á Historia da Capitania de S. Vicente, 
pag. 16, n. 26, que o Rio do Frade não existe ao 
·norte do Rio de Janeiro, mas ao sul de fronte da lllta 
Grande, e que os factos de que tratamos neste nu
mero nunca se deram. Não reflectiu o bom do monge 
que affirmati"o unz"tts non est exclusio alterius. Merece, 
todavia, desculpa. porque não conhecia os documentos 
que hoje nós podemós citar. 

p) Quem levou a noticia a Portugal?-- In
felizmente os autores não são accordes a respeito do 
n~me de~se mensageiro. Gaspar Corrêa assegura que 
foi Aml.1~c Gonça_lves; outros, entre os quaes J. de Barros 
e Danuao de Goes,. affirmam ter sido Gaspar de Lemos. 
Como, porém, . estes tiraram suas informações de Cas
tanheda.' 9ue escreveu antes delles, a questão resume-se 
em decJdtr qual dos dois escriptores, isto é, Càsta· 
nh~da e Gaspar Corrê~, tenha de ser preferido. Os 
antigos e~ geral segmram o primeiro; hoje dão a 
precedenc~a ao segundo por ser mais exacto, e ter 



EPOCA I.-TEMPOS PRIMITIVOS 4I 

vivido na India desde I 5 I 2, etc. (1
) . Refere este _o se

guinte: «Ü Capitão-mór tornou a mandar ao r:emo o 
navio ele André Gonçalves com a nova a El-Ret desta 
nova terra que descobrira:. e mandou. homen.s 7 mu
lheres ; e moços. e suas redes, e vesttclos. e dots p~
pagaios grandes, e ele ~utros mais pequenos. O manti
mento da terra era milho, e o navio carregado ele 
paus vermelhos c:Parados que eran! _mui pesados, a 
que chamam .brazd. por sua vermelhtclao ser fina como 
a braza. E mandou A ndré Gonçalves que fosse cor
rendo a costa sempre emquanto poclesse, e trabalhasse 
por lhe ver o cabo (fim), o que elle assim fez; e 
doscobriu muito clella, que tinha muitos bons portos 
e rios, e escrevendo tudo, e as sondas e signaes com 
que· tornou a El-rei » . 

Havendo Cabral assentado em conselho que !1ão 
se mandaria indígena algum, não é provavel que André 
Gonçalves tomasse esses homens, mulh<;!res e moços 
em Porto Seguro. Cumpre, pois, suppôr que os recebeu 
em algum ponto da costa do norte em que tocou ao 
regressar. . 

A circumstancia de levar este navio toros de pau brazil 
já aparados é. assaz para notar, e poderá fornecer as
sumpto a discussões e conjecturas muito interessantes Cl 

3~) Anniversario.- Cabe aqui discutir qual o 
mot1vo porque se introduziu em nosso paiz o costume 
d~ celebrar a chegada de Cabral a estas paragens no 
dza tres de maio em logar de ser no dia 22 ele abril 
dia propriamente anniversario do descobrimento. Var: 
nhagen e alguns outros recorrem á suppressão dos dez 

(1) Vide a Memori:\ de Candido Mendes na Rev vol XXIX' p t II ., · ' ' ' ' ar e , pag. s .--Vide t:unbem O Bmzil1zo sec. XVI-por Capis-
tr~no de Abreu, trabal·ho publicado em 188o na Gazda dtt 1Votidas 
e~~~~. • 

{) Yide na pag. 31 a excellente obra...,-Datas u/ebres e ~actos 
notaveiS da f-f( 1 • · J "' ·1 -~. ":! • J /' bzsti ·. IS 01 ta "o .oraz1 ror J ou Clt! Vasco/lcel/os, .<odo do 

Ltut? H1Stor. etc., ele. Pernambuco, 1890. 
appa~su!lldamos que,. d~ uma obra tão boa, tenha até agara { 1895) 

. eca o só o prnne1ro volume. 

6 
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dias, ordenada pelo papa Gregorio XI~! quando em 
I 582 corrigiu o calendario. Estes pretendem qu.e ern 
virtude desta suppressão deve ler-se tres de mazo em 
vez de 22 ou antes 23 ele abril. A nós parece, pelo 
contra~io, que este recurso é imposs.z'vd, àwtil, desne
cessarzo. 

Impossivei- I) porque, até aos nossos dias, ninguem se 
lembrou que essa reforma ou correcção fosse ?'etroactiva, 
isto é, que podesse ou devesse applicar-se ás datas 
anteriores; pois, neste caso, dar-se-ia na I-listo ria uma 
confusão indescriptivel.- z) Si essa mudança se po
desse fazer, não existe motivo para applica·la ás datas 
do mez de abril mais que ás ele qualquer outro mez. 
- 3) A reforma do calendario teve Jogar no anno ele 
I 582, qu'ando o costume ele se celebrar esse anniversario 
no dia tres de maio já existia entre nós desde muitos 
annos. Como, pois, explicar a introducção de um uso 
por meio de ·um facto assaz posterior á existencia desse 
mesmo uso? E' verdade que não temos nenhum docu
mento para determinar a data dessa introducção, mas 
isto mesmo nos induz a crer que esse facto remonta ao 
principio da colonização do Brazil ; pois, si fosse mais 
recente, quando a colonia já estava bem organizada, 
como incontestavelmente O era em I 582, existiria algum 
documento, relativo á primeira introducção de um uso 
nacional que se tem conservado até ao presente. 

Affirmamos em segundo Jogar que este recurso ao 
calendario ·é inu.til, porque nada explica. Com effeito, 
para, supprimindo dez dias, chegarmos ao dia tres de 
maio, é força partirmos do dia 23 ou 24 de abril, 
como o proprio Varnhagen admitte; mas a Terra de S. 
Cruz foi desc<;>berta no dia 22, não no dia 23, em que 
apenas se travaram algumas relações estereis com os 
selvagens. 

Em .fim~ este recurso é tambem desnecessan'o, porque· 
a expl_Jcaçao que nos J?arece muito clara, é a seguinte: 
Ao d1a do. descobrimento preferiram os co
lon~s o d1~ da posse, que, na sua opinião, se 
realizou no dta tres de maio. Tinham os colo'nos 
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formado esta opinião no sentir commum dos autores 
antigos, isto é, anteriores ao seculo. XIX, os quaes, como 
não conhecessem a carta de Cammha,. affi.rmaram que 
Cabral avistou a Terra de S. Cruz no dta VInte e qua
tro de abril, e que tomou posse no dia tres de 
maio (1

). 

39} N ornes.- Condecorou Cabral esta nova terra 
com o bello nome de Vera Cntz principalmente em 
memoria da Semana Santa que acabava de passar, 
porque tomou posse · erguendo o symbolo da nossa 
Redempção, e acaso tambem, porque estava a chegar 
o dia tres de maio em que se celebra a festa da Invenção 

( 1) Os autores que tratam deste assumpto, podem dividir-se em 
duas classes. Uma é dos que, conhecendo a carta de Caminha, 
assignam o dia vint~ t dois de abril ao descobrimento ; o pri111eiro de 
maio, á posse. O mais antigo destes é o P. Ayres do Cazal, que 
escreveu no principio do sec. XlX. Formam a seg-ullda classe os a\ttores 
que ignoravam a existencia desse precioso documento, publicado pela pri
meira vez em 1817. Estes se podem reunir em tres grupos. Ao primeh·o 
pertencem os que não designam dia, e são: Antonio Galvão, o P. 
Antonio de Vasconcellos, Berredo, Balthazar Telles, Manuel de Faria 
Souza e Frei Antonio de S. Romão. Ao u g-mtdo, alguns que marcam 
datas incríveis, como o autor da Noticia do llrazil e D. Antonio 
Caetano de Souza, os quaes dizem que foi no dia 25 de abril; Frei 
Bernardo de Brito, que, a 27 de abril; e Damião de Lemos de Faria 
Ca~tro, que, a oito de maio. O tercât·o grupo, o mais numeroso e de 
m~tor autoridade, dá o dia Yinte e quatt·o de nbril para o desco
bnm~nto; o dia trcs <lo maio, para a posse. Estes são J eronymo 
Osono, bispo de Silves; Damião de Góes, Rocha Pitta, Frei Raphael 
de Jesus, Frei Gaspar da i\•ladre de Deus, Affonso de Be·auchamp, 
Pedro. de ,Mariz, Luiz Coelho de Barbuda, Damião Antonio de Lemos 
Fran~ts.co de Brito Freire, Fernão Lopes de Castanheda, J . de Barro~ 
e vartos outros. Castanheda accrescenta à circumstancia de ser a 
~l~ima oita~a d~ Paschoa; Barros, a de ser a segunda. O piloto que 
e atou a lustorm da navegação de Cabral, concorda no dia ~4, e 
~ec~ra que era uma quarta . feira do oitavario da Paschoa. Damião 

'e óes affirma que Cabral partiu no dia XXIIll de maio mas é . 
razoa.vel snppôr aqui um erro de imprensa, e ler li li· d~nde se 
segue que d . .' E' . • no ver esse autor, a posse fot tomada no dm tres. 

factl deduzir de tudo isto como os antigos colonos suppunhanl 
:be il dcscobrimen.to se tivesse realizado no dia ' 'inte e quntro de 

23~. • e a posse no dia tres de maio. Vide Rev., 'vol. XXII, pag. 
' e vai. X I. V, parte I, p. 161. 
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da Cruz. Mudou dentro em breve o rei este nome de 
Vem C?·uz pelo de S. Cruz . 

Brazz"l. - Começou a Terra de S. Cruz a ser offic.ial
mente denominada Brazz'l desde 1504 em consequencia 
da grande quantidade de madeira côr ele bmz_a V) que 
nella se encontrou, e dentro em breve constttum um 
ramo importante de commercio. Segu1~do Muratori (2), 

a palavra brazil foi pela primeira vez usada no anno 
de r r 28 em um tratado entre os povos de Bolonha 
e de Ferr.ara; pois em uma resenha ele mercadorias· 
desse tratado figura a grana de brazz'le. A madeira era, 
todavia, conhecida na Europa, desde o sec. IX, como 
observa o illustre ]. Mendes ele Almeida (3), citando 
Renaudot e Albufeda, e dizendo que della se tirava a 
côr vermelha ou escarlate para as vestimentas regias, 
e as capas dos cavalleiros. Provinha essa madeira das 
ilhas Malaias, e formava um dos artigos do commercio 
do mar Vermelho. 

Os tupys chamavam a arvore Araboutan, e com lava
dura da sua cinza sahiam dar uma côr vermelha muito 
duravel; a madeira, porém, denominava-se ibi?·a-püanga, 
pau vermelho (4). 

Bmzileiros. -Quem se dedicava ao trafico do pau
brazil começou a chamar-se brazileiro, como se appe
lidavam neg1•eiros, pimenteiras, baleei?·os, li'lJ1•eiros os 
que se entregavam ao commercio dos negros, da pi
menta, das baleias, dos livros, etc. Applicou-se, por-

(
1

) Nas instrucções que em 1501 deram a João da Nova a terra 
chamava-se illuL da C1·m. Na carta escripta· por D. Manuel aos 
Reis Catholicos em 1501 denomina-se de S. Cmz; Em poli em J 504 
dá-lhe o nome de Vem Cn1z ou Bmzil. Desde este anno o nome 
Bmzil apparece em documentos portuguezes e allemães e se vae 
gen~ralizando cada vez mais. · ' 

(2) Annaes da ltalia, tomo 11, columna 894, 895. 
(
3
) Notas Genealogicas. 

_(
4

) Parece que a_ pa\av~a b1·nzi( tem duas origens: uma latina~ 
Ó1 ~1za -:• outra c~ltlca. V1de Cnptstrano de Abreu em suas .notas á 
Htstorta ~o BraZII por Fr. Vicente do Salvador. Vide egualmente 
a bella dtssertação de J. C. da Silva ria Rev., vol. · XXIX, parte li, 
pag. 5· Achn;se lambem alguma cousa a este respeito no vol. I, pag. 
298, e vol. XLVII, parte I, pag. 119 da mesma Rev. 
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tanto, o epitheto de b1·azilci1·o~ a todos os ~olonos 
deste paiz em geral, porqt~e nnutos delles prattcavam 
0 commercio elo pau. bra:.zz'l: . . 

B1·azil.z'cnst·s, brazzz . mdzos. - O nome b?·azz'lza tses 
que seriayropria~net.lte o patronymic~ de _Brazil, _fi:<:>~ 
para ind1car os J!lCil ~enas . A_ denommaçao de b1 a ;:;Z;:, , 

introduzida pelos JeSllltas, cah1~1 em desuso, ~upplantada 
pela mais seguida, poste qt~e mexacta, de mdzos. Este 
ultimo nome deve a sua on gem ao engano pelo qual 
no principio se suppôz que o paiz de~coberto por C?
lombo fosse a costa oriental da Incita. Q uando mais 
tarde se conheceu o erro, deu-se ao Novo Mundo o 
nome ele f11dia Occidental, e accressentou-se á verda-

. deira Judia o qualificativo de Orimtal. 

40) Santa Maria de la Consolacion. - Diz 
Herrera que o P romontorio de S. Maria de la Conso
lacion é o Cabo de S. Agostinho, e· Macedo affirma 
que todos pensam deste modo . Berredo e Southey se
guem Herrera, referindo que Pinzon o viu a oito graus 
e meio ao sul do equador. Parece, todavia, mais pro
vavel que fosse, como diz Varnhagen, a Ponta do Jl~ocu-
1'ipe, vizinha á F ortaleza, capital do Estado do Ceará. 
Ayres do Cazal (I .. 26) quer que seja o Cabo do Norte, 
e tenta· demohstra-lo citando Robertson, em nosso ver, 
com pouca fortuna. 

Perto da foz do rio Oyapock mandou Carlos V le
vantar um padrão de pedra para determinar o limite 
entre o Brazil e as Indias de Castella. Descobriu esse 
padrão em r 723 João Paes do Amaral, capitão de uma 
das companhias cantonadas ·na praça do Pará. Os fran
cezes occuparam a Ilha de Cayenna em 1635. 

41) Maranhão.-E' muito diffidl averiguar si o 
nome Mara z ·- • d 1 d 1 · 1'ltur.o provem e a guma palavra indiaena 
ai u terada, ou das façanhas praticadas nesse Iogar0 por 
~ gum he~panhol de egual appellido- Jlfm·alíon- que 
1. es~e mtuto antes existia na Hespanha ou si foi dado 
romcamente a 1 a f: [; - ' . . a otun an arrao que desse no contava 
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proezas ou ma~mzltas não acreditadas pelos <;>utr?s. 
Limitar-nos-enios, portanto, a observar que hoJe mn
guem admitte mais a versão antig~, a qual derivava 0 

nome J11aranhão do facto, verdadeiro ou supposto, de 
ter um piloto perguntado a Pinzon sz' m'uda era mar, 
e de ter este respondido : JWm·? alt! ?tão! Donde por 
corrupção se teria formado J11aranon ou J11m·aií.ou. 
Relativamente á questão da precedencia, Varnhagen tem 
por certo que esse nome se deu desde o principio ao 
actual J11m·anltão, ao qual, em seu ver, se referem todos 
os geographos e cartographos antigos. Berredo, toda~ 
via, parece inclinÇtr-se á opinião opposta, isto é, que foi 
do rio denominado por Pinzon JVfm· D oce que o nome 
Maranhão se communicou á ilha de S. Luiz. Segundo 
este autor, os poucos que se salvaram na occasião do 
naufragio de Ayres da Cunha, de que falaremos, que
rendo, quando chegaram a Portugal, ennobrecer a sua 
desgraça, espalharam de se terem perdido na boca do 
rei dos rios. 

li 

Primeiras explorações 

42) Providencias.- Embora não conste em que 
mez do armo de I soo entrou no Tejo o navio encar· 
regado d.e levar a fausta noticia do descobrimento desta 
nova terra; é certo, todavia, que COQ1 sua chegada 
causou grande prazer ao monarcha e a todo o reino. 
Deu, portanto, D. Manuel as providencias seguintes: 
- I) Mandou para a terra de S. Cruz uma frota ex
plorado~":· da qual dentro em pouco vamos tratar.-
2) Participou aos outros soberanos da Europa este 
grande fa t E' · c o. quasr certo que para isto esperou o 
regresso de Cab1•al· po·1s t d' . . R · . • , a ca.r a 1narda aos e1s 
Cathohcos leva a data· de nove de . 11 ::::. d 
3) AI d l) JU 10 e I 501 .

~ JcanyOU 0 apa J u)io li ( 24 de jan. de I 506) O 
re ... on lecimento do tratado de T ·d '11 b 
a confirma ,.. 1 r . 01 esr 1as, em como 
. 1 . çao c os c Irei tos e privileaios de Portugal, 
I e atrvos a seus descobrimentos. ::::. 
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43) Frota exploradora, rsor.-_Compunha-~e ~st~ 
esquadra de tres .caravelas, e era destmada a pet cor :e1 
a costa do Braztl a fim de lhe conhecer a exte~1sao, 
valor e qualidade. Não se sabe ao certo quem fot seu 
commanclante. A maioria elos chronistas affirmam com 
pouca exactidão que fôra Gonçalo_ Coelho, e outros que 
ChristovamJaques. Varnhagen esta por D. Nuno Manuel; 
parece, toclavi~. mais pr?_vavel ter sido André Gon
çalves, o qual trvera occasrao ele conhecer parte ela costa · 
na viaaem que acabava ele fazer levando a fausta nova 
do des~obrimento . Nesta frota, a unica que D. Manuel 
mandou pelo fim já mencionado, veiu a primeira vez 
ao Brazíl o celebre na vegante florentino, Americo V es
pucci. Sendo estrangeiro, não é ad missivel que fosse 
investido elo mando supremo ela expedição ; é, porém, 
egualmente improvavel ter vindo como individuo su
balterno ela tripulação, porque. sobre ser cosmographo 
distincto, e ter juntamente com Hojecla (1497 .. 1498) 
explorado toda a costa desde Honduras até a Florida, 
o rei D. Manuel o conviclára com muito empenho a 
passar ele Sevilha a Portugal. (I) 

A expedição partiu de Lisboa no dia dez ele maio 
de I 501, tomando o rumo das Canarias. e, indo re
frescar no porto ele Bezénégue ( Goré ), nas . ilhas de 
Cabo "'! ercle, onde encontrou Cabral, que voltava 
da _Incita. No. dia sete ele agosto fundeia a esquadra á 
meta legt~a drstante de uma terra que se avistára nesse 

·mesmo cita. Desembarcando, deparam com sicrnaes de 
ser, a paragem, habitada; tomam posse ela:::. terra, e 
v~lvem aos navios. Vão no dia seguinte fazer provi
soes de agua e lenha, e avistam, . sobre um pequeno 

co~Je Cdontestaram en~rgicamente a vinda de Vespucci ao B.razil 0 
d . e Santarem, e o P. Ayres do Cazal que chegou a trata-lo 

e Impostor, .Basea;va-se Santarem no facto extranho de não se 'en-
contrar nos dtve 1 · d E v· rsos are nvos a uropa causa alguma relativa a essa 

tagem Varnhaae é · d ' ' ' ' poran · "' n,por. m, mvocan o o testemunho de autores contem-
tro~ eos, como Emp?h, ~edro :Ma~tyr e Sebastião Caboto, demons
de Úu~~ 1~da a evtdencta, a realidade do facto . Tambem 0 Barão 
duvidas o t, .n~ tomo lll do s~u ·Exame C•·itico, dissipou todas as 

que mn a podessem pmrar sobre este assumpto. . 
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monte· vizinho, notavel numero ele incligenas que recu
sam cheo·ai· até á praia; logo, porém, que os nautas 
se retira~l. descem, e se apoderam elas campainhas, 
espelh"os e outros obje_ctos deixados ele. proposito no 
Joo·ar. Accendem á noite grandes fogueiras por toda a 

' co~ta, onde numero crescido delles se tinham jun
tado. Havendo outro dia (9) os nossos tentado de bal
de travar algumas relações com esse povo desconhecido, 
dois marinheiros obtiveram licença de entrar pela terra 
~entro com a condição de se demorarem só cinco dias. 
Nunca mais appareceram. Decorrido esse tempo, man
dou o capitão-mór. no dia quatorze, á terra pm esca
ler para ver si conseguia alguma noticia elos dois 

·aventureiros. Como apparecessem numerosas mulheres, 
e dessem mostras de quererem negociar. resolveram 
mandar-lhes um mancebo muito esforçado~ que sem 
demora metteram em um grande circulo, apalpando-o; e 
observando-o com a maior curiosidade e maravilha. 
:Nisto desceu do outeiro outra mulher com um grande 
pau, e desfechou-lhe um golpe tal na cabeça. que o 
extendeu morto. Tomaram-no as outras pelos pés, arras
tando-o ao monte. Os homens, que então apparece
ram, adiantaram-se até á praia, lançando um sem nu
mero de frechas SÇ>bre os bateis, encalhados na arêa. 
Quatro tiros de bombàrda os repelliràm para o morro, 
~nde as mulh.eres estavam moqueando o moço que 
tmha.m_ assassmado. A não ser o capitão-mór, que o 
prol11bm, ordenando o immediato levantamento das an· 
coras, quarenta valorosos iam vingar de prompto tão 
grande crueldade. · 

': arnhagen, tratando d~stas aggressôes do gentio, 
ob.!>er':'a que nesta occasiâo os nossos não foram os 
pnmeu·os. Ist? é verdade! q1,1anto á esta expedição; mas, 
c~mo pr~wana o Sr. V1sconde que os barbaros não 
e:stavam Irados por alguma injustiça anterior que algum 
ou~.o europeu praticára? 

d 
Smgrando a esquadra para o sul chegou no dia 16 

e aaosto ao C b d S R ' 
o a 0 e . oque· no dia 28 do mesmo 

mez ao Cabo ·de S A · 1 ' . ' · gostm1o; no dia 29 de setembro, 
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R·0 S Mia uel· no dia 30, ao Rio S. Jeronymo; ao t • :::. ' • • d' dl'a 4 ele outubro ao Rto S. r:. ranCISCO; no ta ·2 I' no c ' • • , B I . ao Rio elas Virgens; no prunetro ele novembro, a a 11a 
d Todos os Santos . onde nossos mareantes collocaram e , I . 

111 marco em um lagar que ate 10Je conserva o nome ~e Ponta do Pad?'ão. Baptizam a I 3 ele dezembro o Rio de S. Luzia (talvez o Rio Doce) ; a 2 I, o Cabo S. Thomé, e a 25 a Bahia elo Salvador. Entram no primeiro de janei ro ele r 502 em uma enseada que os naturaes chamavam Guauabm-a ou i\Tz'tltc?'OJ', e que o Capitão-mór, cuielanclo ser a foz ele um granel~ ri?, denominou Rio ele Janeiro. Lançaram ferro no cita sets de r 502 em A ngra dos Reis ; a 20, na ilha ele S. Sebastião ; e a 22 , em S. Vicente. De lá passaram á ilha que se tornou conhecida com o nome de Cananéa, e, (1
) 

(I) O Sr. Vasconcellos demonstra com muita clareza que nossos exploradores chegaram :i terra no dia sete, não no dia dezeseis de agosto, e que essa parte da costa não é o Cabo de S . Roque, mas a parte superior do Rio Grande elo Norte no Jogar chamado A1·raial do 1Wa1·co, a cinco graus, tres minutos e quarenta segundos de latitude sul. Verdade é que Vespucci atrirma terem tomado terra na latitude de cinco graus, mas esta pequena differença explica-se facilmente, reflectindo que no principio do sec. XVI os instrumentos eram ainda muito imperfeitos. 
Refere o Florentino que, seguindo para o sul, fizeram diversas entradas até chegar a um cabo que denominaram S. AgosliTJho, cabo que est:í a oito graus. Pnssa então immediatamente a falar de outro sitio, onde acharam grande abundancia de canna fistula, muito grossa, verde e tambem secca em cima das arvores; travaram relações com os b.arbaros; ?emoraram-se cinco dias, e levaram tres indios que consentiram em 1r com elles a Portugal. Dahi em diante Vespucci, sem dar pormenores, nem mencionar Jogares, contenta-se de relatar que nave~arm~1 sempre á vista da terra, fa1.endo muitas entradas, tratando com mfimta gente, e chegando até ao grau trima e dois de latitude sul. Como Vespucci refere unicamente o nome do Cabo de S. Agostinho segue-se que para os outros nomes indicados no texto não h~ certe1. E' · ' ' nós ha. apenas t11~1a conJectura, acceita de todos. e que lambem avemos de acce1tar, porque a tornam provavel o costume da ~p~ca de baptizar cada novo Jogar pelo santo do dia o nome a ~ ao Cabo de S. Agostinho, e o facto de acharmos ~as viagens segumtes estes · d ' d · · · ' ' . 0 lo ' nomes 1n 1ca os como Ja existentes e conhec1dos. 

S . gar em que encont(aram canna fistula segundo Candido Mendes erla o Vazabar · l E l ' · • ' aut • ns, no ar. tua • sta< o de Serg1pe Opina o mesmo or ter occorrido um erro de imprensa no nu~ero t1·iuta e dois 
7 
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no dia dois de Fevereiro, surgiram perto do Cabo 
S. Maria n0 grau trinta e dois de latitude s~1l. 

Aqui imaginaram que se acabava o contmente_, e, 
havendo esmorecido o chefe da expedição, a respon
sabilidade passou a Vespucci, que mandou prover as 
caravelas para uma viagem de seis mezes. Fizeram- · 
se de vela a quinze de fevereiro no rumo de les
sueste, chegando até ao grau cincoenta e dois de lati
tude sul, e avistando no dia sete de abril uma nova 
terra, a qual, segundo Varnhagen, havia de ser a mesma 
que em 1775 Cook denominou Georgia Austral, igno
rando, talvez, que em 1625 fôra visitada por A ntonio 
Rocha, vindo de Chiloé, e que já leva va o nome de 
Illza Grande de Roclta. Encontrando Vespucci nessa 
altura um grande frio, medonha serração, e horroroso 
temporal, carregou sobre o rumo do norte; tocou em 
Serra Leôa (20 de maio) e nos Açores (fim de julho), 
entrando no Tcjo a sete de setembro de I 502 com 
quinze mezes e 24 dias de viagem redonda. Queimára 
em Serra Leôa, por ser Ja mcapaz de servir á nave
gação, uma das tres· caravelas. 

44) _Segunda expedição, 1503. - E sta segunda 
exped1ção, que sahiu do Tejo a dez de junho cte I 503, 
não era destinada · a reconhecer a costa do Brazil, 
como alguns erradamente escreveram.. mas a buscar . , 
uma nova passagem para a Asia seauindo pelo sul d . , h o novo contmente d:scoberto que se julgava termi-
nar no cabo S. ll!fana, a léste da foz do actual Rio 
da Prata (1). 

de latitude sul, sustentando não ter esta frota passado além de 
Cnnanéa que está a v· ' ·. c · • • • 111•C e cmro. remos, porém, que mnguem ou 
quas! nmguem adoptou esta opinião do illustre Senador. . 

~Ide .. Vasconcellos, o. c., e a Rev., V oi. XLI, I parte png. 5· 

d 
(C) SI a. esquadra precedente não tivesse passado além da ilha 

e ananea não se h d · ' . ' • compre en ena como nasceu esta idéa de ir á As1a pelo sul do novo continente. 
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0 seu commandante foi Gonçalo Coelho, e não C~ris
tovam Jaques, como por n:uito tempo se acre~ttou 
e escreveu (1). Constava de sets caravel~s, e nella vem ~e 
novo, esta vez co~o capitão d~ um nav10, .ao n_osso patz 
Americo V espucct, que nos detxou a sua lustona. Tendo 
refrescado nas Ilhas de Cabo Verde, fizeram-se de vela 
no rumo de sudoéste, e descobriram uma ilha que não 
pode ser sinão a de Fernão de Noronha {I o de Agosto). 
Como a capitanea batesse em um cachopo, e se ala
gasse durante a noite, ordenou Coelho ao Florentino 
que, deixado o seu navio, fosse com um escaler, e me
tade da sua tripulação ver si achava na ilha um porto 
de abrigo. Cumprindo Americo essa ordem, encontrou um 
excellente ancoradouro, porém não voltou a avisar disto 
o Capitc'io-mór, como era natural que devia fazer. E' 
que anelava já desavindo com elle, e, talvez, buscasse 
o ensejo. para a vingança, e . separar-se. Passados oito 
dias, viu pelo mar fóra uma nau, da qual soube que 
a capitanea estava perdida juntamente com toda a carga, 
e Coelho seguira na direcção sucloéste. 

Era a Bahia de Todos os Santos o ponto ele juncção, 
designado nas instrucções, em caso de esgarramento; 
Vespucci, porém, em Jogar de partir immeçliatamente, 
como lhe cumpria, ficou ainda alguns dias na ilha a 
pretexto de tomar agua e mantimento Sarpou, afinal, 
para a Bahia de Todos os Santos cem o seu navio, e 
com. o outro que se lhe aggregára. Não ·achando ahi o 
c.apltão:mór, velejou, passados dois mezes e quatro 
dtas, ate a um porto que, no ver de Varnh., foi o de 
Cabo Frio; o ele Caravelas, no de Candiclo Mendes. 

Demorou·se nesse porto cinco mezes; ergueu uma 
f?rtaleza em que deixou 24 homens; entrou pelo inte
Cor; carregou pau brazil, e voltou a Portugal dando 

oelho por perdido. Este, todavia, seaundo refere V arnha-aen b d . .::-. ~:> asean o-se sobre dtversas conJecturas seauira para 
o sul até a t 1 R' d p · · , ' :::. . · ' b ll 0 ac ua to a rata; vtsttara numerosos e 
e os portos, e entrára no Rio de Janeiro, onde, junto ao 

(

1

) Vide Damião de Góes- C~r. de D. Man, Parte I, cap. LXV. 

' .... 
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riacho que mais tarde se cl~amou Carioca, isto· é, casa 
do branco, fundára um arraml. . Gonçalo Co~ll~o regres
sou a Portugal em I 506; serviu como escnvao da fa
zenda dos contos (thesouraria) de L!sboa, e dizem que 
escreveu um livro sobre o nosso patz. . 

Americo Vespucci, que depois desta vt.agem se re
tirára para a Hespanha, falleceu em Sevtlha a 2 5 de 
fevereiro de I 5 I 2 . 

45) Armadores particulares.- Suppõe-se que 
Fernão ou Fernando de Noronha ou Loronha, caval
leiro da casa do rei, fazendo em r 503 uma viagem por 
conta propria, descobriu a ilha que chamou de S. João 
(talvez por encontra-la no dia 24 de junho), e que hoje 
conserva o nome do seu descobridor. Elle foi o pri
meiro donatario desta ilha, recebendo·a do rei D . Ma
nuel a 24 de janeiro de 1 504. Deprehende-se da carta 
regia que o monarcha já tinha nessa data arrendado 
essa ilha ao dito Fernando. A doação foi confirmada 
por D. João III em r 522; porém, nem o donatario, 
nem seus successores trataram de coloniza·la. l<.everteu 
á· coroa provavelmente quando a restituíram os hol
landezes, unicos que cuidaram no seu aproveitamento. 

O mesmo Fernão de Noronha apparece como socio 
de Bartholomeu Marchioni, Benedicto Morelli e Francisco 
Mart~ns, cont:actadores ou arrendatar-ios do pau brazil, 
na viagem fetta. pela Nau B1·etôa em I 5 I I. Capitão 
dessa nau .foi Christovam Pires; escrivão, Duarte Fer
nandes; ptloto, João Lopes de Carvalho mais tarde 
companheiro de Mag.alhães na viagem ~m roda do 
~lobo. Segundo suas mstrucções deviam deinandar a 
1l~a. da ense.ada de Cabo Frio; era-lhes prohibido . per
mtttJr aos tnpulantes que passassem ao continente · de 
med? que .se deixassem ficar: nelle, como algumas ;ezes 
ltavzam fezto. Era-lhes tambem ordenado que tratassem 
bondosamente aos naturaes, nenhum dos quaes deviam 
levar á Europa · d · . '' am a que para 1sso se offerecessem, 
porque, quando na ausencia falleciam cuidavam os ou-
tros que alguem os mat · ' J ara para os devorar, segmtctO 
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.etztre e/les se costuma: A Bretôa, todavia, ap.oz uma 
viagem recloncl~ ele o~ to mezes, entrou no. Te]~ com 
trinta (outrõs dizem cmco) e ta.ntos desses mfehze~. A 
carga consistia em alguns am.maes e pa:_saros vivo.s, 
e cinco mil toros ele pau brazii, 9ue entao se vencl1a 
em Portugal na razão ele um a dms ducados a arroba. 

46) Visita~ casuaes. - Sendo o Brazil desde o 
.principio cons1~eraclo um. ponto excellente., de escala na 
viagem da Incha, não de1xar~m . ele aportar a elle, o~ de 
costea-lo, os navios das pnme1ras armadas que I·am 
para o oriente. De nenhuma dellas consta ao certo 
em que portos entraram, e quanto .tempo se demora
ram; sabe-se apenas pela tradição que a paragem com
mummente preferida era a enseada de S. Cruz, ao 
norte do actual Porto Seguro. 

Mencionaremos só a ele Affonso ele Albuquerque, o 
qual em r 503 costeou o Brazil, e reconheceu a Ilha da 
Trindade, descoberta em 1501 por João da Nova <!Ue 
ia para a Inclia como capitão-mór ele quatro naus. Está 
em 200 31 ' de latitude sul, e r 30 47' 57" ele longitude 
léste do observatorio do Rio ele Janeiro. Outros dizem 
que está em 20° 30' 32" ele latitude sul, e 3 r0 57' de 
longitude oéste de Pariz. Perto clella existem os tres 
rochedos ele Martim Vaz. 
~em cinco kilometros de comprimento, um e oito 

decJ_rnos ele largura, seis e oito decimos quadrados de 
superficie. O sólo é de natureza vulcanica e muito 
accidentado. Entre suas montanhas escalvadas desta
cam-se o- Jlfomtmento, o Pão de Assucar e a Cn'sta de 
Gallo. A primeira mede duzentos e sessenta c quatro 
me~ros de altitude; a segui1da, trezentos e noventa. Não 
acham~s a altura da terceira. Na base de outra, cujo 
nome Ignoramos, existe uma galeria, formada pela 

-~ature~a, que tem cento e trinta e dois metros de 
1 ompnmento, por onde atravessa o mar de lado a 
ad? com grande fragor. Os recifes, que circumclam as 

pratas desta ilha, ,tornam difficillimo o seu accesso. 
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O capitão inglez Edmundo Halley tomou em I 700 
posse desta ilha em nome do ~eu governo. ]. Cook 
fundepu na mesma a 28 de maiO de I 77 5 .. Em 178 I 
os inglezes, occupando-a, trataram de colomza-la, mas 
dentro em breve a abandonaram. Em I782 ou 83 o 
governo portuguez, que, protestár.a . contra a occupação 
britannica enviou para la um prestdiO, e alguns colonos, 
os quaes ' não tardaram em reco~hecer que a ilha 
não offerece nenhum terreno propno para a lavoura. 
Foi por isto que em I797 se retiraram todos, ficando 
a ilha em completo abandono. Em 178 5 L apérouse 
desceu nella para a reconhecer, dizendo ·lhe os portu
guezes que a ilha nem agua podia dar . 

Em nosso seculo visitaram esta· mesma ilha da 
Trindade, .os francezes: Deveauz, capitão do bergantim 
La Jmne Sopltie (1817) com o qual se dirigia para a 
lha de França, · Duperrey (I825)~ e Dumont D 'U t:ville 
(1829); bem como os brazileiros Diogo Jorge de Brito 1 

(1825), commandante da corveta Itaparz"ca; Manuel 
Maria de Bulhões Ribeiro ( 1846), com mandante da 
corveta Sete de Abril; Arthur Silveira da Motta, 
commandante da corveta Nitluroy (1871); e João 
Antonio Alves Nogueira (1873), commandante da corveta 
Bahia na. 

. , A' custa de sermos pr:olixo, dCimos estas informações, 
que extrahi'!los do volume quarenta da Rev., porque 
no mez de_J~tlho deste anno de 1895 ficámos pasmo 
com <1; noticta de terem os inglezes occupado esta ilha 
da Tnndade, pretendendo pode-lo fazer impunemente 
por ser deshabitada! 

. 47) Visitas ~raneezas. ~ Tambem os francezes vi
s~tavam .o ~raztl, trazendo praticos portuguezes, e par• 
tmdo prmctpal.mente de Dieppe e de Honjleur: De 
um desses nav1os, que se ~hamava Espoir de Honjlmr, 
e era com~~ndado por Bmot Paulmier de Gonne'i.Jttle, 
~mo: not1cta:> certas e circumstanciadas. Sarpando de 

fn e~ r em Junho ~e I 50.3 com destino á India Orien· 
ta, arnbou ao Brazll; pnmeiro ao . sul, em um Jogar 
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ue se suppõe ser o Rio S. Francisco em S. Cath~rina; 

;m seguida mais ao norte, talvez em Cabo Fno, ~ 
afinal nas immediações de Porto Seguro. (1). No pn
.meiro Jogar deteve-se tres mezes, repa~a~do. os nav1os; 
ergueu uma grande cruz, e :e~ebeu dots 111d115enas, pro
mettenelo voltar para os rest1tutr dentro de vmte mezes. 
Um clelles, chamado Essomeric, contava quinze annos de 
edade, e era o ultimo dos seis filhos de Tuchnu, chefe 
de uma tribu de carijós. O nome do outro, · que 
tinha 40 annos, e devia servir ele companheiro ao joven, 
era JVamoa. Este morreu na viagem antes de ser ad
mittido na Egreja de ]. C.; o outro, estando grave
mente enfermo, recebeu o baptismo in extremis com 
o nome de Binot. Na segunda paragem foi a tripulação 
do navio aggredida pelos barbaros, que mataram tres 
homens, e feriram quatro. Sendo no terceiro ponto aco
lhidos-amigavelmente pelos selvagens, demoram-se tres 
mezes; carregam diversas mercadorias, e seguem para 
a Eur0pa. Atacados na costa da Normandia por alguns 
piratas, defenderam-se como leões; mas perderam toda 
a carga, e o navio, que se despedaçou na costa, sub
mergindo-se. Doze homens succumbiram no combate 
desigual que sustentaram, e quatro morreram Jogo de-

. pois em consequencia das feridas que receberam. De 
6o. homens que tinham embarcado, apenas 26 conse
gu•ram ver ele novo a sua patria. Como este desastre 
tornasse impossível uma see-unda viaaem Paulmier que - . h fi! ~ I:> , , nao tm a hos, adaptou o joven Essomeric que edu-
cado e ennobrecido, veiu a ser o tronco de uma 

1
laraa descendencia. ::, 

~Iavia Portugal p~x. diversas vezes, e com penas 
mmto severas, proh1b1do a seus subditos o fabricar 
e~pheras terrestres, e marcar nos mappas as terras 
Situadas ao sul do rio Manicongo e das ilhas de 

B (1'~ Diz o P. Anchieta que os francezes vieram a primeira vez á. a ua em 1504 Pod t ·d J · D · se sab . ·. e er ~~ o um oão emz, de Honfleur, do qual 
I .e que VISitou o Braztl antes de rso8. mas delle ap(mas co-n tecemos o no p d ·d ' ' • se d me. 0 e ter Sl o egunlmente o nosso Bim•t cujo nome gun ° pesquiz<:~s recentes de um francez, seria Robinet Íe Pcmlmier: 
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S. Thomé e Príncipe, bem como acceitar serviços nau
ticos em outras nações. Esperava obstar com isto á 
propagação dos conhecin~et.1tos marítimos na. E uropa, 
e á invasão de seus dommws pelos estrangetros. En
aanou-se; porque tudo pode a cubiça, e a sacra au
~ifames. Assim os destemidos navegantes .de I-lonfleur 
e de Dieppe frequentaram cada vez mats os. portos 
do Brazil, logrando e:stabelecer relações ele amtzade e 
de commercio com os indígenas, e obtendo resultados 
muito maiores do que os portuguezes. 

Em I 509 foram levados a Ruão sete índios da 
Terra de S. Cruz. Em I 516 haviam chegado a Por
tugal taes noticias das viagens francezas ao nosso paiz, 
que o rei D. Manuel mandou por meio ele seus agen
tes representar contra ellas na côrte ' de F rança. Ti
nham-se na verdade alguns armadores dessa nação 
tornado tão poderosos. que nem o mesmo governo 
podia reduzi-los á obediencia; e Portugal, depois de 
exgottar na França, perante os tribunacs, os parla
mentos, e a propria coroa, todos os recursos elo fôro 
e da diplomacia, viu-se obrigado a transigir e negociar 
com os corsarios. Os principaes destes eram um João 
Affonso, e o celebre João Ango, posteriormente vis
conde de Dieppe. A pezar de tudo isto, em I 52 I o, 
francez Hugo Roger emprehendeu com bom resultado 
uma viag~m á costa do Brazil. Era no mesmo tempo 
Portugal t.nformado de que os francezes preparavam 
ou~ros nav~os,. e, a onze de fevereiro de 1 52 5, escrevia 
Joa~ ~a ~~l.vetra, embaixador portuguez junto ao rei 
Chnstlamsstmo, que armavam dez vasos com destino 
ao Brazil para ~e assenl~~rearem das embarcações que 
enc~ntr<l;ssc:;m. Estas nottctas, conforme veremos, deram 
motivo a vmda de Christovam Jaques par<~- a T erra de S. Cruz, tanto em I 516 como em I 526 . 

. 4~) A costa do n,orte.- Foi nestes tem[JOS pri-mttlvos da nossa ht'st · 1 ' . ona, exp orada por navtos por-tuo-uezes tambem parte 1 , c t:b d S R . c a costa do norte alem do a o e . oque; as mformações, porém, a este 
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·to são muito vaaas e escassas. Sabemos apenas respel ' ::, J - C 11 d P t de um João de Lisboa, e de _u~ oao oe 10 _as oras da Cruz em Lisboa que v1:_Jtaram ~quelle _llttoral. Podemos com toda a razao suppor ter s1do na occasião destas viagens, tanto no sul como no nor~e, que alguns mareantes, escap~ndo de algum naufrag1o, ou desertando de algum nav10, ficaram entre os barbaros, prestand~ depois _serviços _mui relevantes a~s portugtiezes. E ntre os ma1s ~onhectdos notam-se Joa? Ramalho, em S. Paulo ; e Dwgo Alvares, o Caramuru, 

na Bahia. 

. 49) Ramalho. - De João Ramalho, portuguei, natural, talvez, da villa ou cidade de Barcellos, sabemos que· em I 532 morava nas planícies de Piratininga. Casado com Bartira , filha do regulo Tebiriça, foi de grande apoio aos cqlonos que vieram com Martim Affonso, e fundou a villa de S. Andre da Borda do Campo, nas immediações da actual freguezia de S. Bernardo, em que de r 55 5 a I 5 58 occupou o cargo de vereador. Quanto ao modo da sua chegada para este paiz. não temos nenhuma certeza. E' provavel ter vindo pelo~ annos de 15 I 4 pouco mais ou menos. Frei Gaspar, invocando a autoridade de um testamento que elle mesmo confessa não ter lido, e dá como feito em I 580, quando o seu heróe já tinha fallecido desde varias annos. pretende que Ramalho veiu a S. Vicente desde 1490, data que hoje ninguem mais acceita . 
. Companheiro e compatriota de Ramalho, e bem asstm casado com a filha ·do regulo Piquerob;', as~istia un:t t~l Antonio Rodriguez no .anno de I 532 em Tumzam, terra fronteira á ilha de S. Vicente. Não menos que Ramalho contribui~ este Antonio Rodri2Uez para o bem dos · · d ::, pr_1me1ros povoa ores europeus do nosso paiz. 

b ?0
) Caramurú- naufragou. ·dizem em I 5 10 nos Satxos de il1"aragogr:pe. na Bahia ·de T'odos os Santos. 

n eus. companheiros que escaparam do naufraaio foram .-tuast tod d ::, , os evorados pelos selvagens, sendo elle com 
8 



PRIMEIRAS E XPLORAÇÕES 

mais alguns reservado para ~utro !estim _ que devia tçr 
Jogar dias depois. Como, porem, Dt?go ttvess~ salvado 
um mosquete e alguma polvora, attrou neste mterim a 
.uma ave que ·cahiu instantaneamente morta, pelo que 
os índios exclamaram com assombro: Cm-amur z't, Ca. 
ramurú., isto é, homem de fogo, ou filho do trovão. 
Careou-lhe este· facto alto respeito entre seus hospedes 
que lhe pouparam a vida. Derrotou dahi a pouco com 

· sua arma prodigiosa uma tribu inimiga ; adquiriu fama 
e poder, e casou-se com Paraguassú (Rio Grande). filha 
de um chefe selvagem, indo estabelecer-se no Jogar 
chamado posteriormente Villa Vt;llta. Accrescentam 
que, aproveitando o ensejo da vinda á Bahia de um 
navio francez, passou Caramurú á F rança, levando a 
sua esposa, que lá recebeu solemnemente o baptismo, 
servindo-lhe de padrinhos o proprio rei, H enrique li, 
e a rainha. Catharina de Medieis ; que Paraguassú se 
chamou Catharina em attenção á sua madrinha; que 
Diogo, não lhe send·o permittido ir a Portugal, commu· 
nicou secretamente suas aventuras a D . João Ill, e 
regressou para c Brazil em dois navios mercantes da 
França. Tal, em resumo, é o facto segundo a tradição, 
referida por diversos chronistas, sobre o qual havemos 
agora de fazer as seguintes 

SI) Observações criticas. - I) A existencia do 
Caramuní. é historicamente certa, e parece que eUe 
era natural da Galliza, visto como no Brazil os portu· 
guezes o t~atavam de gallego.-2) E' duvidoso si Diogo 
Alvares ~tvesse tambem o appellido de Con·êa.- 3) 
Qu~nto a epoca em que e a razão pela qual lhe deram 
o tttulo de_ Cara11l1~rtí., e a respeito do significado desta 
pal~vr~, rema a ma10r obscuridade. Talvez lho dessem · 
os _mdtgenas por ser e~le magro e alto, e por isto p~· 
rec1do com o caramur~e, nome de uma especie de moreta 
grande, de dez e mats palmos de comprido, que se 
encontra dentro das locas de pedras na beira mar. Er~OI 
os selvagens dotados de grande discernimento para deitat 
alcunhas.-4) A data do seu naufragio, I SI o, parece 
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fficl. ··ntemente certa; são, porém, duvidosos os por· su - ~ . d ' li menores, e tambem Ignoramos para on e e que e ,e 
· com que armada, etc., etc. - 5) Paraguassu, ~-~·é que assim se chamava a mulher de Diogo Alvares, 51 

• dCl"-recebeu no baptlsmo o nome:! e at 1an~a,, nao em 
honra da rainha da França, mas em obseqmo a de Por· 
tugal, D. Catharina da Austria, irma~ de C:arlos V, 
e mulher de D. João III.-6) A sua vmgem a Fra':ça 
póde considerar-se puramente apo7rypha. Com effe1to, 
os primeiros que falaram de D10go Alvares, nada 
referem dessa ida á França. Estes são: o capitão da 
nau S. Gabriel em I sz6; Pero Lopes, irmão de 
Martim Affonso, em I 53 I, e Herrera_ em I 53 5. Logo 
provavelmente essa viagem ainda não se realizára. ~as, 
é improvavel que se effectuasse em epoca postenor, 
quando já os portuguezes estavam no Brazil. Além 
-disto, nos archivos de Portugal nada se acha a respeito 
dessa viagem, baptismo, etc. E' certo, todavia, que os 
agentes do rei costumavam informar com muita dili
gencia a sua côrte, do que se passava na França 
relativamente ao Brazil. Accresce que Catharina de 
Medieis, embora .casada desde I 533 com o futuro 
Henrique II da França, recebeu as honras de rainha 
só em I 547, isto é, quando o seu marido subiu ao 
throno. Ora não se póde suppôr que Diogo Alvares 
p~ssasse á França, em navio francez, quando no Brazil 
Ja s~ achavam numerosos colonos da mãe patria, e a 
Bah1a precisava muito do seu apoio para conter os 
selvagens, que acabavam de revoltar-se contra os euro
peus. A tradição, todavia referindo ·esta viaaem do 
Caramurú á França, não in~entou, mas confundi~ Diogo 
Alvares com um castelhano que no Rio Grande do N t r,· ' or .e OI encontrado -vivendo no meio dos selvagens· 
servm de lingua aos francezes · passou á França e' reg d . ' ' ' .

1 
ressan o ao Braz1l, entregou-se de novo á vida sl vestre. De facto, a tradição nunca - inventa embora 

a gumas_ vezes troque uma cousa por outra (11
). . 

Va~~h~ide, no vol. X, pag. 128 da Rc:v., a bella dissertação de gen - O Cammttl"tÍ pemnle n Historia. 
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Em fim não omittiremos o facto de ter esta lenda 
formado o assumpto do poema - O Cm-mmtrú -por 
Frei José de S. Rita purão (r720 - I?84), A gostinho, 
natural de Cata Preta, perto de Man anna em Mina~ 
'Geraes. Caramurú ou Diogo A lvares rematou a sua 
carreira mortal e aventurosa na povoação do Pereira, 
perto da Capital da Bahia em r55 8. 

52) Viagens hespanholas. - Nem deixaram de 
visitar as costas do Brazil os hespanhóes nas viagens · 
que vamos relatar com a maior brevidade possível. 

Vicente Yancs Pinzon e João Dias de Soli's, I508-
enviados pelo r!!i da Hespanha .. receberam instrucções 
muito assisadas. Depois de consultar Pinzon, e os 
melhores pilotos e marinheiros da expedição, pertencia 
a Solis decidir o rumo que haviam de seguir. Tinham 
os navios de chegar á fala todos os dias de manhan e de 
tarde, ou pelo menos de tarde, segundo o costume. 
Baseava-se este sabia costume no facto, frequentes vezes 
repetido, de fugirem os capitães ·subalternos aos tra· 
balhos da expedição, separando-se voluntariamente da 
frota com o fim de fazerem descobertas por si mesmos. 

Solis levava o pharol, e antes de partir deviam con· 
cordar ambos nos signaes perante um tabellião. Em 
terra devolvia-se a Pinzon o commando. Era-lhes prohi· 
bido demorar-se em porto algum, emquan~o não tivessem 
levado . a desco~erta o mais longe que se julgasse 
convemente, e so na volta podiam traficar, e formar 
estabelecimentos onde melhor parecesse. Accrescen· 
tou-se que não tocariam em ilha ou terra firme que 
fosse do dominio de Portugal. ' 

Dobraram o. Cabo de S. Agostinho, e foram costeando 
para o sul ate ao grau quarenta, tomando posse das 
terras, e erguendo cruzes onde quer que desembarca· 
ram. Rebentaram as previstas dissensões e ambos 
voltaram _sem nada mais fazer. 0 resultad~ da devassa 
que por Jsto se abriu, foi ir Solis para o carcere, e 
ser galardoado Pinzon. 
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) Segunda viagem de Solis, 1515. - Incum-
.53 d · João Dias de Solis em I 5 I 5 de uma bJram to avia, . I d' O . 

' d' expedição destinada a passar as n Jas · nen-seaun a · ' . . . . 1 
ta~S peJo caminho do OCCJdei~te que se pl OCUJ adva Cac 1d~r, 
Levando duas car~velas, partm de Lepe, perto e . a I7.1 

na I-Iespanha; a~Istou o Cabo ele S . Roqu~ e o d e S: 
Aaostinho; segu1u pelo sul, entr_ando em mmtos portos, 
ch~gou ao Rio da _Prata, , que mn?a conservava ,o ~10m~ 
indigena de Paranaguassu, e subm por elle ate. a lati
tude de trinta e quatro graus e quarenta e um nunutos. 
Ao ver Solis a attitude pacifica dos índios, reunidos 
na maraem, desembarca com cincoenta companheiros; 
mas. entrando pelo paiz dentro, cahe numa emboscada, 
e pe.recem quasi todos. Este acontecimento fez com que 
se désse ao rio o nome ele So!z's, que conservoü por 
algum tempo. Os dois navios que elle commandava, che
gando no anno seguinte, I 5 I 6, a Pernambuco, carrega
ram pau brazil, e prenderam onze portuguezes que acha
ram numa feitoria ahi existente. 

Queixando-se o rei D. Manuel, e reclamando o car-
. regamento destes navios, e a tripulação para castiga-la, 
respondeu Castella que a paragem, onde haviam car
regado, ficava dentro da demarcação da Hespanha e 
~ue sete castelhanos, !J.prisionados pelos portugu~zes 
aqu~lla ~o~ta, traficavam tambem dentro dos seus 

pTropr~os limites, sendo por isto retidos injustamente 
ermmou a pendenc' t d . . . . 
1 Ia com a roca estes pnsioneiros 

f>ee1?
5 0bnze portuguezes que haviam sido levados de nam uco. 

•Pela narraçã H . · 
entrára bo, que errera fez desta v1agem Solis 

numa ahia da c t d B 'I . ' graus de latitu , os a o razi s1tuada a 27 
dos Perdidos E?e sul, a 9-ual deu o nome de !3ahz'a 
Santa Cat.' · . sem duvJda a formada pela fllta de 

ttarma e a terra fi d · que a sua latit d . nne a Jacente, supposto 
differença deve us:r seJa .de. 2 7° ,e 26'; .mas esta pequena 
rnentos nautic attnbulda a_ quahdade dos instru
perfeição dos 

0J taguelle tempo, que não tinham a 
se menciona a ~ l~OJe. S~ndo esta a primeira vez que 

q e a localidade, parece que fôra Solis 
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0 primeiro navegante que ahi entrou, e, portanto 
0 seu descobridor; mas o nome que lhe deu de Bahia , dos Perdidos, indica claramente que encontrou lá gente 

naufragada, e, portanto, predecessores delle no Jogar 
si é que esta denominação não proveiu de se tere~ 
alli perdido alguns homens da sua p ropria tripulação, t•) 

54) Fernão de Magalhães, I5I9•-sendo homem 
de bom sangue e com fôro honrado na casa real, pretendeu por serviços que tinha feito na India e em 
Azamor em Africa, que el-rei lhe mandasse accres· 
centar sua moradia. E' moradia uma leve quantia de 
dinheiro e cevada, signalada de tempos ant igos a todas 
as familias nobres do reino, que acompanham a côrte, 
com tal regra que anda de paes a filhos, sem crescer 
nem subir aquella que uma vez se assignalou, sinão 
mni rarat11ente. E estima-se mais pela dignidade de que 
se acompanha por ser degrau para ca usas maiores, que pela substancia do rendimento. Pediu Magalhães 
este accrescentamento, e contentava-se com meio cru· 
zado por mez mais elo que já póssuia. Que mysterios de estreitezas fazem os reis muitas vezes em causas 
que pouco importam, sendo prodígios de prodigalidade_s 
em outras? Não houve causa _que dobrasse a _el-rel, ou por não devassar aquelle assento da antigutdade, 
e abrir porta, por que muitos quizessem entrar ; ou 
porque tambem, segundo se affirma, tinha el-rei culpas 
delle do tempo que assistira em Azamor. Deu-se por 
ag:gra~•ado o Po~tuguez, e, como da navegação ti~ha sctencta e expenencia foi-se a Castella pediu nav1os 
a el-rei D. Carlos (Ca't·los I da · Hespanh~, V como imperador), offerecendo-lhe duas causas ambas contra 
Portugal : primeira descobrir viagem para as ilhas de 
Maluco, mais curta que a nossa; secrunda mostrar ern 
boa razão de_ mathem~tica que cahlam aquellas ilhas na demarcaçao dc•s remos de Castella Deixou-se ven
cer da cublça. e das promessa.s D. Car-los, como -de 

(
1

) Vasconcellos. 
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Certa e não duvidou dar-lhe cinco navios, e boa cousa ' 1 
anhia de gente de que o nomeou por genera . comp · · t A mmetteu o Portuguez sua viagem ammosamen e; 

~ ~0costeando as terras do Brazi! contra o sul até se 
· 
0~r em de. . . graus. onde descobriu um espantoso 

panal pelo qual navegando, foi sahir ao mar do po-
c, ' . h p .fi M nente, que hoje c amamos mar acr co. I as pagou 
em sua pessoa e nas de muitos dos mais p_rincipaes 
0 desserviço que se atreveu a fazer a seu rei natural. 
Porque, andando de ilha em ilha buscando novas das 
de Maluco, foi morto em uma, on~e certos barbaros, 
que em dois recontros tinha vencido, lhe armaram 
cilada. Vendo-se, os que ficaram vivos, sem a cabeça 
que os trouxera, e muito diminuidos de numero, de
terminaram reduzir-se a dois navios , com os quaes em 
fim de muitos mezes chegar~m a tomar terra em Ma
luco, e alcançar carga de cravo e outras especiarias 
del-rei de Tidore: e um delles fazendo volta · contra 
o Cabo ele Boa Esperança, depois ele muitas mortes, 
e trabalhos de fom e e sêde e falta de tudo, chegou 
ao Cabo Verde, onde sendo com piedade agasalhado, 
porque fingiu virem das Antilhas, todavia entendida 
(que não poude es~ar em segredo) a verdade da viagem, 
colheu a justiça da ilha de Santiago uma batelada de 
treze homens, que foram enviados a Lisboa a bom 
recado_. Os mais levantaram ancora, e de:sappareceram». 

A esta nar'rativa de Frei Luiz de Souza cumpre 
accrescentar que Magalhães entrou no Rio de Janeiro 
(13 de dezembro), denominando-o Bahia de S. Luzia, 
porque talvez ignorasse que elle já tinha outro nome, 
e~bora f~ndado em um falso supp~sto: que passou 
P 0 Estrerto a que herdou o seu nome; que descobriu 
as Ilha Ph"t· · . s I rppmas, e converteu ao Christianismo o 
~~~od~ de Zebú. Pere~eu em 1520, combatendo, a pe-
M esse mesmo rer, contra os selvagens da ilha de 

Uan O · · de s t b navro, que logrou chegar á 1-Iespanha (seis 
dei Ce em ro de 22), era capitaneado por Sebastião ano. 
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« Em um e outro reino, continúa Frei Luiz, fez 
grande movimento esta navegação : em Po rtugal de 
desgosto, de alvoroço em Castella, e maiores espe
ranças do que na verdade merecia. E l-rei despachou 
a toda pressa quatro caravelas que lhe fossem buscar 
a nau . . . que por este tempo tinha ferrado terra em 
S . Lucar. » Mandou tambem dizer por Luiz da Sil
veira ao imperador que elle .tipha obrigação de entregar 
tudo o que a nau trazia, visto ser tomado em terras 
de que estavam pacificamente senhores os portuguezes, 
e eram com toda a certeza da demarcação lusitana, 
assentada e recebida por ambas as coroas, etc. A estas 
queixas replicou o imperador com outras semelhantes, 1 

e tudo por emquanto· ficou no mesmo estado. A ques
tão terminou pela convenção de Sarag ossa, assignada 
nessa cidade a 22 de abril de 1529, conforme deixámos 
apontado falando da linha· de demarcação, parag. 2 I (1). 

55) D. Rodrigo de Acunha, I52S - comman
dava o navio S. Gabriel, que pertencia á esquadra en
tregue a Francisco Jofre de Loaysa, destinada a pas
sar ás Malucas (Ilhas de Maluco) pelo occidente. Lar
gando da Corunha a 24 de julho de 1525, avistou 
essa armada o Brazil em principias de dezembro ao 
sul do Cabo de· S . Thomé, indo pela maior parte des
baratar-se junto ao Estreito de Magalhães. T anto o 
almirante Loaysa como o immediato Del Cano, mor
reram pouco depois. Procurou'!- S. Gabriel refugio em 
uma enseada, ao sul da ilha de . S : Catharina, conhe
cida durante algum tempo com o n0me de Porto de 
D . Rodrt'go, onde encontrou alguns companheiros de 
Solis, que ahi viviam desde I 5 I 6. Abasteceram-no de 
agua, lenha e mantimentos, dando da terra informações 
tão encantadoras, que, apezar dos maiores esforços 
do capitão, trinta e dois tripulantes, ficaram no Jogar. 
Voltou, portanto, D. Hodrigo até ao Rio de Janeiro, 

(
1

) Vide Frei Lui1. de Souza Annaes de D. João I!I, pag. 4'· . Vide tambem Feller, art. 1\lagelian. 
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ahi tomou a resolução ele regressar para a I-lese anha. Passando pela Bahia ele Todos os Santos, pe:~eu mais nove pessoas que, indo á terra, nunca mats appareceram, devoradas acaso pelos barbaro_s. Como velejasse para _o norte, e o nav10 fize~se mUlta ~gua, ·tratou de arnbar a um porto, proxuno do ~{.to S. Francisco, em que estavam carregando de bra~tl ~lt~as naus e um aaleão ela França. Bondosos no pnnc1p10, offereceram b os francezes dois calafates; decorridos, porém, oito dias, quand? a S. Ga_briel estava já virada de querena, aggredtram repentinamente aos hespanhóes. Mettendo-se então D. Roclrigo no batel, foi ter com esses senhores, dos quaes obteve treguas com a condição de ficar elle ~m refem , e fornecer-lhes vinho e azeite, de que, segundo affi rmavam, careciam. Emquanto discutiam este assumpto, logrou a S. Gabriel empinar-se, surgir boiante, e picar as amarras, sahindo barra fóra. Seguiu-a D. Rodrigo no batel todo aquelle dia e parte do outro, bradando, e fazendo signaes; porém não o attenderam seus tripulantes, que, desconfiados, desappareceram no horizonte. Emproou. portanto, para a terra, indo com seus remadores desembarcar na localidade actualmente chamada Baz'xos de D. Rodrz'go, quasi de fronte elo rio Cururipe, umas dez leguas ao norte ela paragem em que estavam os fr~ncezes. Dirigindo-se a esse Jogar por terra, acharam so o galeão que dahi a um mez partiu, deixando aos hesp~nhóes, desamparados, em um batel sem nenhuma provtsão. Superaram um sem numero ele difficuldades· • 

I corttram muita fqme, e chegaram por fim a Pernam-~uco pór mar, onde Christovam Jaques recusou dardes passagem por preÇo algum para a Europa, e até e leva-lo~ comsigo quando em 1528 regressou a ~prtug~l. Escreveu D. Rodrigo ao rei D. João III (30 
d
e a

1
hnl de 28); requereu a Antonio Ribeiro successor e a . , qu~s, um julgamento, obtendo afinal a justiça qãue pedta e lhe era devida. Na carta que diricriu ao rei sont · . b , ~ . ? avets as phrases seguintes: «Estou àqui (na teztorza de p b 1 d . . ernam uco) 1a ez01to mezes, perdtdo, e 

9 
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nu como um selvagem, sem ter em nada desservido 
á V. Alteza . . . Mas que esperar quando aos mesmos 

filhos de portuguezes os deixam aqui por alimento e 
manjar dos selvagens?. . . Actualmente se acham es

-palhados por esta terra mais de trezentos christãos, 

filhos de christãos que estariam mais provaveis de 
serem salvos na Turquia que aqui » . 

Qual fôra, no entretanto, o fado da nau S. Gabriel? 

Depois de elegerem capitão o piloto Pilola, não conse
guindo os tripulantes montar o Cabo ele S . Agostinho, 
retrocederam até á Bahia (r de Julho ele z6) para que
renar ; molestados ahi por outra nau franceza, passaram 

ao _Cabo Frio, e deste a um porto mais ao sul, donde 
afinal se fizeram de vela para a Europa, indo lançar 
ferro em Bayona de Galliza a 28 de maio de r 527. 

56) Caboto e Diogo Garcia, 1526.- D z'ogo Gar
cia, portuguez ao serviço da Hespanha, commandou 

uma expedição, preparada a expensas do conde Fer
nando de Andrade, Christovam de Faro e outros, com 
o fim de reconhecer o Rio da Prata. Partiu do Cabo 

Finisterra a quinze de janeiro de r 5 26; abordou as 
costas do Brazil na altura do Cabo de S. Agostin!tO; 
achou no porto de S. Vicente, um bacharel que lhe 

vendeu muitos refrescos e mantimentos do paiz, e tudo 

·o mais que tinham mister. Comprou um bergantim que 
lhe deu um dos genros do dito bacharel, o qual genro 
foi até ao rio da Prata servir-lhe de língua. Fretou este 
mesmo genro do bacharel a maior embarcação de Garcia 

para levar á Hespanha oitocentos (talvez seja oitenta) 
escravos, a qual embarcação de facto voltou do Rio 
da Prata a S. Vicente (1) . 

Sebastião Caboto-natural de Brístol e filho do 
veneziano João Caboto, o descobridor da Terra Nova, 

(1) Rev. V~l. XV, part. I, pag. 6 e seg. 
~err~ra d1z que a expedição entrou em S. Vicente no dia quinze 

d~ Janeiro de 27 ; mas o proprio Garcia nffirma que nessa data sa
bJU desse por:o para o Rio da Prata. 
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rehendeu uma viagem por conta de alguns ~1e~o
e~Pt de Sevilha enthusiasmados ao ver as especmnas 
c1anes ' , · d M das Malucas levadas .a Europa por um nav1o. e .a-
alhães. Era incumbido de demandar Tars1s, Oplur, 

~ataia, e Cypango de Ma~·co Paulo. Suspendeu ferro 
em s. Lucar a tres de abnl ele . I 526, mel ostr<~:ndo1 ~oda a tripulação, des?e antes de. partir, gra~1 e ant1pat ua ao 
seu chefe. Surg1ram no dm tres de Jtmho d1ante do 
Cabo de S. Agostinho, e foram pelas cor~entezas ar
rastados até Pernambuco (1), onde se detiveram tres 
mezes e 25 dias. Fazendo-se de vela para o sul, tocou 
na fl!ta dos Patos, hoje de S. Cat!tarina, chamada pelos 
indígenas Jurlt1nz'1'z1n, segundo diz o P, Simão de Vas
concellos, ou Jw·eréuu'rz'm, como quer o Visconde de 
S. Leopoldo. 

Encontraram nessa ilha os desertores da nau S . Ga
briel, e alguns ·companheiros de Solis. Sobresahiam en
tre estes JV/elchz'or Ramirez e He"!-rz'que JVfontes, os 
quaes contaram tantas maravilhas dos rios da Prata e 
Paraná, que Caboto resolveu abandonar a idéa de ir 
ás Malucas sob o pretext9 de ter perdido a capitanea 
que, na verdade, se despedaçára sobre um escolho a 
28 de outubro de I 526. Assistiram nessa paragem tres 
mez~s · e 27 dias, construindo um bergantim, e tomando 
provisões. Os indios, que os ajudaram em todos seus tra
balhos, abasteciam diariamente a frota com viveres de 
toda a esl?ecie e fructas do paiz. Retribuiu-lhes Caboto 
e~ta hospJtalidade, arrebatando quatro filhos dos prin
Clpaes, e depois deixou numa ilha deserta tres officiaes 
que haviam censurado o seu proceder. -(I) F . . 
'tempos 01 asstm, diz o Sr. Vasconcellos, conhecido nos primeiros 
lado d 0 a~coradouro e terra firme em frente á Ilha de Itamarttcá do 
·onde s~ ~~ u~ ca~al .ou rio_ :Jussará, como os índios o chamavam, e 
na! deno . da f7ttor1a legua e meia acima da entrada do mesmo ca· 

' mma o Já t"' · S . chamado d . . .en uo rto . Gruz por D. João UI, e no Jogar 
aio das ca epot~ Stlto do ll1arco pelo que ali se infincou para a dtvi
IDeiro port~t~an~s de Pernambuco, e Itamaracá ..... Foi ali o pri
do Brazil. e ernambuco, e o primeiro Jogar povoado nesta parte 



68 PRIMEIRAS EXPLORAÇÕES 

Subiu a expedição pelo rio de Solis, hoje da Prata 

até á uma ilha á q.ue deram o nome ~e S. Gabriel; re~ 
montou parte do Uruguay, do Parana e do Paraguay· 

encontrou um dos companheiros de Solis, por nom~ 
Francisco Puerto, e em diversos Jogares pelejou con. 

tra o gentio, que rechassou os invasores. 
Recebendo Caboto a noticia de terem chegado a\. 

guns navios, e temendo fossem portuguezes, determi· 

nou descer rio abaixo para defender-se. Felizmente 

para elle, as naus chegadas eram da frota de Diogo 

Garcia, que estivera, como vimos, em S. V icente. 

Unindo·s·e então os dois chefes, subiram, juntos, rio 

acima, onde, tendo recebido dos barbaros algum ouro 

e prata que julgaram ser do Jogar, e talvez viera do 

Perú, mudaram o nome de Rio de Solis pelo de Rio 
da Prata. Enviaram esse metal como amostra para 

a Europa, pedindo reforços ; cançaàos, porém, de es· 

perar, voltaram para a Hespanha. 
Caboto foi preso, dizem, por não ter levado a ef· 

feito o seu compromisso. Retirou-se dentro em breve 

para a Inglaterra, e acommetteu uma viagem ao mar 

Baltico em procura de um novo caminho para a In· 

dia. Foi o primeiro inglez que travou relações com· 

merciaes com a cidade de Arkhangel. 

57) Aleixo· Garcia. - Segundo o !listoriador pa· 

raguayo·, Ruy Dias de Gusman, autor ela obra intitu· 

lada A1-gmtàza, foi no correr de r 5 26 que o portuguez 

Aleixo Garcia emprehendeu a sua jornada ao Perú, 

reinan.do ainda o Incá Huayna Capac, predecessor de 

Atahualpa morto por Pizan·o. 
Partiu de S. Vicente com mais tres ou cinco com· 

panheiros europeus, e grande numero de indios que 
se augmentou pelo caminho. Atravessando os sertões, 

foi pelo Paraná e Paraguay ter aos confins do Perú, 

donde, bem que ~echassado pelos charcas, voltou car:· 

regado de despoJos. Do Paraguay mandou para dt· 
ante dois companheiros com amostras dos thesouros. 

do paiz. Estes chegaram salvos a S. Vicente; eJic;, 
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, r0
i 1)ouco depois assassinado pelos proprios 

porem, I' I . r d 
gu

aranys com os quaes. 1av1a rea I
1
za o _a sua bescutr-

1 são. Induziu-os a perpetrar taman 1~ cnme, a ru _a 
b' a dos objectos preciosos que para SI guardara Garcia. 

~~é~ de Gusman, conta es~e facto o P . Nicolau d<7l 
Techo, jesuíta; ambos, porem, confundem esta expe~:lt-
ão com a de Pero Lobo, mandada por Mart1m 

Âtronso em r 53 I . . Varnhagen pretende qu~ esta ex~e
dição partiu do Rw da Prata, e A. Garc1a nella nao 
tomou parte. A falta de documento~ authenticos 
torna difficil saber-se ele que lado esteja a verdade. 
Não se póde, comtudo, pôr em duvida a realidade 
das aventuras de Aleixo Garcia; pois dellas recolheu 
noticias certas Cabeça de Vaca em I 542, e lhe foram 
subministradas pelos índios guaxarapós, chanesés e 
sacociés. Todos estes barbaros nutriam saudades de 
Aleixo Garcia, e affirmavam que era portuguez. 

Este mesmo facto, e o seu desfecho, quanto á sub
stancia, consta de uma representação feita pela muni
cipalidade da cidade de S. Miguel do Tucuman ao 
governador de Buenos Ayres. Affirma-se nesta repre
sentação que A. Garcia era portuguez, partira do 
Brazil, chegára ao Per{t, etc. O documento leva a 
d~ta de seis de abril de r 72 5. Uma copia delle existe, 
diz o Sr. Vasconcellos, na secretaria do Governo de 
S. Paulo, livro de officios para o minrsterio que serviu 
de 1769 a I77I. · 

Tratando desta expedição de Aleixo Garcia, escre
veu. So~they: «Grande pena é não se ter conservado 
a

11
htstona deste aventureiro portuo-uez · home·m deve 

e e t 'd o ' . 
. er SI O de extraordinarios dotes l)ara COm SÓ 
cr~ , , 

· t' e~ropeus, ter levantado um exercito e penetrado 
a e n~ats de meio do continente sul-ame'ricano e o 

assrespeito em que sua memoria era tida mostr~ que 
ln1 como e d . l ' 

05 . m pru encta e va or deve ter egualado 
vel:~~res dentre os conquistadores, tampem prova-

O f: e os excedeu em humanidade ». 

tos a acto que narra Varnha!len, de haver prestado mui-
nnos d · · 1 ~ 

epots re evantes serviços á colo~1ização · do 
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Paraguay, um Aleixo Garcia que crescera no meio dos 
indios daquella localidade, este facto, dizemos, é ver
dadeiro, facilmente se explica, · e confirma a historia de 
que tratamos. Quando Aleixo Garcia partiu para a 
sua aventurosa entrada levou comsigo um filho do 
mesmo nome e de menor edade, que lhe nascera de· 
uma índia em S. Vicente. Esta criança, poupada pe.
los guaranys na occasião do morticinio de que acima 
falámos, ficou no meio delles e, passados annos, contou 
aos hespanhóes a catastrophe de seu progenitor (1 ) . 

5~, D Pedro de Mendonça, 1534 - c avalleiro 
hespanhol de Cadiz, que em r 527 se enriquecera no 
saco de Roma (2), capitaneou, como os outros, uma ex
pedição para o Rio da Prata. Conseguiu numerosos pri
vilegias, trazendo no mesmo tempo avultado numero .de 
tripulantes, soldados e colonos. . 

Deteve-se quinze dias no Rio de Janeiro, onde, fi. 
cando aleijado, passou o commando a João Osorio, a 
quem dentro em breve mandou assassinar com o pre· 
texto de que conspirava. Surgiu perto da Ilha de S. 
Gabriel; lançou os alicerces de Buenos Ayres, na foz 
do Prata , e de Buena Esperança, em uma ilha dos 
Timbués que o agasalharam como amigos. Regressando 
mais tarde para Buenos Ayres, embarcou para a Eu· 
ropa, cortindo na viagem tanta fome, que teve de co· 
mer uma cadella favorita, e morreu repentinamente não 
longe da foz do Tejo. No entretanto Ayolas, que lVIen· 
donça deixára em seu lagar, subia pelo Paraguay etn 
busca de ouro (8

); tirava aos carijós a aldêa em que 
( 1) Vide RC71.1 vol. XVII, pag. 1. 
(2) Encontraram os hespanhóes nesta occasião na margem do rio 

uma serpente que media quarent.a e cinco pés de comprido; era da 
grossura de um homem, e negra a pelle e mosqueada de vermelho e 
a_marello .escuro. Foi r_norta á bala. Declararam os índios que nuncll. 
tln~am v1sto outra ma1or, e que estas cobras eram muito perigosi\S; 
p01s na agua os enlaçavam, lev:mdo-os ao fundo e devorando·OS· Southey, I, 107. ' · 

(
3

) «Tantas vezes têem sido mal gnstas as riquezas mal adquiridas, 
que não h a lingua em que esta verdade não passasse em provcrbio, Southey, I, 95. 
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d a cidade da Assumpção, hoje capital elo Para-fun ou · d' - d I) ' . roseauia a viagem na Irecçao o cru, e era guay' · pado 0pelos payaauás. Foram não muito depois assassm o d 
05 

hespanhóes obrigados pelos barbaros a esamparar Buena Esperança e Buenos Ayres. 

59) Alvaro Nunes Cabeça de Vaca, 15~0 .que, durante dez annos, soffrer~ medo!lho captiVeiro entre as ferozes tribus da Flonda, foi nomeado em Madrid para succeder a Mei~donça .no P~raguay com 
0 titulo de Adelantado. Partiu no dta dois de dezem-· bro de 1540 com duas naus e uma caravela, levando 400 soldados, tod_os com armas dobradas: Fez aguada ao norte do Brazil, e, costeando o seu httoral, tomou ·em Cananéa posse da terra para a coroa de Castella, apezar de já se saber que desde múitos annos ella pertencia a Portugal. Em S. Catharina (29 de março de 41) mandou desembarcar toda a sua gente, e vinte ca-· vallos, restos dos 46 que trazia. Informado pelos indígenas de que existiam, nas immediações, dois franciscanos hespanhóes, mandou chama-los; e, a pedido delles', os aggregou a seu sequito, levando-os comsigo para o Parag"uay. Eram Frei Affonso Lebrun e Frei Bernardo de Armenta, que naquellas paragens haviam naufragado com outros companheiros, os quaes tomaram destinos clifferentes, ficando elles no meio dos barbaros a catechiza-los. 

Apoz uma demora de sete mezes, partiram para a Assumpção (dois de novembro de 41), indo parte da gente por mar, parte pelo caminho terrestre. Compu~ha-se a pri~1eira partida de 140 homens ás ordens de· f~<.lro Es.topmhan Cabeça de Vaca, appellido que o suppor parente do Adelantado. A segunda com~anda?a pelo proprio chefe da expedição, co~stava e mUitos bésteiros e arcabuzeiros. Tratando bondosamente 0 · d' s m tos que em toda a parte se mostraram mansos e g ra , ff, enerosos, at~avessando o Uruguay e o Pa-e~a; e ec~uaram essa vmgem terrestre até á 'Assumpção 43 dtas. Emprehendeu pouco depois Cabeça de 
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Vaca uma escursão ao Perít, sendo no lago Xarays 
forçado pelas doenças, e pela falta de mantimentos a 
regressar para a Assumpção. . . 

Cabeça de Vaca não gosava de mUita populandade 
entre os hespanhóes, porque não tolerava certas de
sordens. Foi, portanto, preso, e remettido para a Hespa-

. nha. ·A mesma sedição, que derrubára Cabeça de Vaca, 
elevou Yrala, o qual, dirigindo-se sem demora ao Perú, 
avançou até Chuquisaca, donde uma ordem do go
vernador daquelle paiz o obrigou a retirar-se, levando 
nada menos que doze mil escravos entre homens, mu- · 
lheres e crianças, a quem tratou como animaes! Yrala 
queimou vivos dois payaguás, que, postos a tormen
tos, confessaram serem os aittores do assassinato de 
Ayolas! 

6o) Senabria, 1549. - E' memoravel tambem a 
viagem que cometteu Diogo de Senabria, o qual, 
nomeado governador do Paraguay, se fez de vela com 
trez navios e numerosos colonos. De um desses- tres 
vasos nunca mais se teve noticia ; dois salvaram-se 
em S. Catharina. Ia em um destes o famoso allemão Hans 
Staden, cuja historia interessante havemo"s de relatar 
brevemente em outro Jogar. 

61) Portugal - e o Brazil.- Portugal não se 
occupou no principio com grande cuidado em bene· 
ficio da Terra de S. Cruz, porque tinha muito interesse 
em apossar-se do commercio da India que dava resul
tados fabulosos, ao passo que o Brazil offerecia apenas 
as vantagens vagarosas da agric).lltura. E' certo, com· 
tudo, ter o rei O. Manuel em I 516 ordenado ao feitor 
e officiaes da Casa da lndia que. dessem «machados 
e enchadas e toda a mais ferramenta ás pessoas que 
fossem povoar o Brazil» e que «procurassem e eleges· 
se?l ~"? homem pratico, e capaz de ir ao Rrazil dar 
prmc1p1o a um engenho de assucar; e que se lhe 
désse sua ajuda de custo, e tambem todo o cobre e 
ferro e mais · ·causas necessaria.S» para o fabrico do 

·' 



EPOCA I. -TEMPOS PRIMITIVOS 73 

. 110 (1) Infelizmente não reza o Alvará a 
d't enuen · 1 0 t do Brazil se destinava o constructor que se 

· que dpar e procurar mas parece ter sido Pernambuco, 
man ava ' c · · · · d 1 a 

d 
·' existia uma 1e1tona regJa, umca e que 1 on e Ja · . (9) 

noticia authentJca ~ . 

6z) Christovam Jaques, 1516, 1526. - Julga~os 
der affirmar com o Sr. Vasconcel!os que Chnsto

po Jaques veiu duas vezes ao Brazd guardar a costa vam . N . . . d . d contra os estrange1ros. a pnme1ra vtagem, estma a 
a defender o paiz contra os f•:ancezes e os hespanhoes, 
e provavelmente emprehend1da em I 5 r6, navegou 
Christovam Jaques até ao Rio da Prata, e levantou 
uma feitoria no Sitio do JV!arco em Pernambuco (3

). 
Na segunda viagem, dirig ida contra os francezes, e 
realizada pelos fins de I 526 até I 528, não ultrapassou 
a Bahia e fundou um estabelecimento na ilha de Ita-. ' 
maracá. 

Achamos conveniente ex pôr desde já as razões 
sobre que se baseia a opinião que adaptamos. Ponde
remos os factos seguintes. Na carta com que D. João III 
a dez de março de · I 534 dôou a Capitania de Per
nambuco, lemos estas palavras « ... ficará com o dito 
Duarte Coelho a terra da banda do sul e o dito rio 
(o de S. Cntz ou lgarassú), onde Cltristova11t '.laques 
ftz a _Primeira casa de 1rtinlza f eitoria, etc. (4) . Si 
esta fot a primeir~, então construiu mais alguma outra. 
Em ~516 os companheiros de João Dias de Solis, que 
no Rto da Prata tinham escapado do morticínio em 
que pereceu esse · illustre navegante ao recolherem-se 
para a E~ropa, tocaram em P-::rnam'buco ·, carree-aram pau b 'I · ~ · num ra~t , ~ pr~nder.am onze portuguezes encon.trados 

a fettona allt extstente (5). Nos mezes de junho--~~~~~e Varnhngen pag. 95 . (') v~t Vasconcellos, png. 65, nnno 1526. 
(') V~d e a ?Ota do par. s6. 

José Be~e ~ Integra desta carta nas Mtm: Hist. de Pe,·11ambuco por 
1$) V'dar ° Fernandes Gama Vol. I pag. 42. . 
' I e par. 53. ' ' 

10 
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setembro de I 526 (por conseguinte antes que chegasse 
Christovam Jaques), refrescou naquella mesma paracrem 
a frota de Sebastião Caboto, que ahi achou c~ma 
feitoria do rei de . P?rtugal para . o_ estanco do pau 
brazil, na q ~a\ extstm1:1 treze chnst~o_:; portuguezes, 
dos quaes fot bem servtdo o Sr. Capt tao general em 
tudo o que precisou para o abastecimento da armada. (1). 

Seguindo a viagem, encontrou Caboto em S. Catharina 
Melchior Ramirez, um dos dispersos da frota de J. Dias 
de Solis, o qual contou ter servido de lingua a uma 
«armada portugueza que fôra ao Rio da Prata em 

passados tempos, commandada p or Clwistova11z Yaques. 
Estando no anno seguitite (1527) Sebastião Caboto no 
interior do Rio Paraguay, e sendo informado de terem 
chegado naus ao r.io de Solis, determinou o Sr. Capitão 
General descer, porque temia que na dita armada 
viesse C!tristovam Yaques, que já uma outra vez ti11ha 
viudo a este rio de Solis, e promettido a Francisco 
Puerto, que alli achámos, que voltaria, e si fosse o 
referido Christovam Jaques que havia entrado no dito 
rio, as nossas naus estariam em má .condição etc. » 

Consta, portanto, que Christovam Jaques fizera uma 
viagem ao Brazil antes de I sz6. 

Qual seria a epoca dessa primeira viagem? Como 
nenhum chronista ou historiador · portuguez a refere, 
torna-se difficil determina-la. Possuímos, todavia, recursos 
sufficientes para a collocar com probabilidade em I 5 I6. 

Cumpre antes de tudo excluir os annos de I 501 e 
I 503, porque hoJe ninguem admitte mais a vinda de 
Jaques naquellas expedições, e nem os chefes dellas 
tiveram encargo de lev~ :!tar feitorias. E ' provavel que 
as noticias idas da França e a da segunda viaaem de 
S 1

. , 1:> 

. o ts ~m I 5 I 5 excitassem o zelo dos portuguezes para 
tmpedtr que os francezes traficassem pelas nossas costas, 
e os hespanhóes tomassem posse do paiz que, em virtude 
do tratado de T ordesilhas, pertencia a Portugal. Do 

(
1

) _São Palavras de Luiz Ramirez na sua celebre carta escripiJ 
do Rio da Prata em 1528. Acha-se na sua integra e em lingua 
hespanhola no tom. XV, png. 14-41 da Rev. 
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lado sabemos que o rei D. Manuel em I 5 I6 outro ' . 1 rou mandar ao Braz1l co onos e pessoas capazes 
procu I d . (1) N- é )ois de construir um engen 10 e as~~car . . ao . , I , 
diffici) suppôr que nessa occas1ao viesse Chnstovam 

Jaques. . 6 ' 
Quanto á feitoria levantada na VI~ge1~1 de, I 52 , e 

quasi certo qu7 , fos~e _a de Itamaraca, nao so porque 
a de Igarassú Ja existia, mas tambem porque em I 532 
achamos nessa ilha uma feitoria, e não ha moti~o algum 
para attribuir a sua fundação a qualquer outro que não 
seja Christovam Jaques. . . 

Passemos agora a tratar da vmgem de I 5 26. V em 
Christovam Jaques com uma flotilha de cinco caravelas 
e uma nau, cujos chefes subalternos foram Gaspar Corrêa, 
e os irmãos Diogo Leite e Gonçalo Leite. Trouxe um 
alvará pelo qual o rei concedia a um tal Pero Capico, 
capitão de uma das capitanias do Brazz'l (vê-se, pois, 
que havia diversas) licença de regressar para o reino 
levando todas as peças de escravos e mais fazendas 
que tivesse. Como no anno seguinte andasse percorrendo 
a costa, travou peleja com tres navios francezes : um 
de 8o, dois de 140 toneladas. Combateu com elles um 
um dia inteiro, mettendo-os a pique, e fazendo grande 
numero de prisioneiros, que levou a Pernambuco e mais 
tarde para a Europa. Segundo V arnhagen, que se baseia 
êm conjecturas, teve Jogar este combate pelo rio Para
guassú acima perto de uma ilha conhecida pelo nome 
de Ilha dos Francezes; suppõe-se, porém, ter começado 
na foz contra uma caravela esgarrada das outras. De 
certo os francezes agcrrediram essa caravela fucrindo . • b , :::. 

no acima quando viram as mais. 
(\ Jaques succedeu em I 5 28 Antonio Ribeiro, de 

CUJOS fettos militares não temos noticia alo-uma· é pro
v~vel, porém, ter sido em breve chamado:::. a ou~ro ser
VIço, porque a feitoria de Pernambuco foi, pouco depois, --
. (•) Vide par. '17 e 61. Vide tambem o Sr. Vasconcellos, pag. 71, anno 1526. 
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posta a saco por um galeão francez Só o feitor Dioao 
Dias logrou escapar em uma caravela, que alli então 
passava com destino a Sofala. 
· O facto de Christovam Jaques contra os francczes 
produziu uma complicação diplomatica na E.uropa ; pois, 
em vista das reclamações dos armadores, pecl1u F rancisco 
I uma indemnização em dinheiro, e, como nada obti
vesse, assignou contra Portugal uma carta de corso em 
favor do celebre Ango. Viu-se, portanto, D . João IH 
obrigado a celebrar capitulações com esse corsario, e 
os dois governos, depois de muito disputar, convieram, 
1537, em installar em Irun e Fontearabia commissões 
mistas ele Portugal e de França para attenderem aos 
que de uma e de outra parte apresentassem reclamações 
a respeito de presas e tomadias. 

63) Martim Affonso de Souza, 1530. --Já neste 
tempo se começava a reconhecer em Portugal que as 
pequenas capitanias, fundadas até então no Brazil, não 
logravam repellir os estrangeiros. Do outro lado, as 
esquadras de guarda-costa, além de serem insufficien
tes, exigiam sacrificios enormes do thesouro. Começou, 
portanto, a vingar a idéa de estabelecer no Brazil uma 
colonia capaz de rechassar os entrelopos, e servir como 
'ponto de apoio ás armadas. A nova, recebida neste 
ínterim da Hespanha de que Caboto acabava de vol
tar, derrotado, do Rio da Prata, fez com que se tomasse 
a resolução de fundar nas margens desse rio a colonia 
vigorosa em que já se ·ia pensando. Apromptou-se com 
bastante ~apidez uma frota composta da capitanea, cuj~ 
nome· se tgnora; da nau S. Mt'guel, do galeão S. Vt
cente, e das caravelas Rosa e Pràtceza. Embarcaram 
ao todo quatrocentas pessoas . 

. Regres~ara~ nes~a occasião para o mar do s~l 
D10go Lette, Ja offictal de Christovam Jaques, e Henn
que Montes. que, companheiro de Caboto na volta, 
passára . a Portugal, e fôra agraciado com 0 titulo de 
Cavallezro da Casa, e bem assim com 0 officio de pro
vedor dos mantimentos. Chefe de toda a expedição era 
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Martim Affonso de Souza, que apenas contava trinta 
os de edade · tinha, porém, qualidades tão ex· 

ann • . , . 11 d · 
t Ordinarias que Ja pertencia ao canse 10 o rei. 
ra ' . . fi 

Trouxe plenos poderes, extensrvers a quem casse em 
seu Jogar, tanto no mar como na ~erra, para g~werna: 
a futura colonia, com alçada no crvel e no cnme ate 
morte natural inclusive, excepto para os fidalgos, que 
si delinquissem, devia envia-los para o reino. Era auto· 
rizado a tomar posse de todo o territorio até á linha 
meridional demarcadora, a dar sesmarias, fazer lavrar 
autos, collocar marcos; crear tabelliães, officiaes de jus· 
tiça, etc., etc. (I) 

Veiu nesta frota, commandando a caravela Rosa, um 
irmão de Martim Affonso, chamado Pera Lopes de 
Souza, que escreveu um cliario da expedição. Este traba· 
lho de Pera Lopes, tão precioso para o conhecimento 
da nossa historia, ficou desconhecido até aos nossos 
dias. Publicou-o Varnhagen e acha-se na Re11. do Insti· 

· tuto Historico, volume XXIV 
Sarpando do T ejo no dia tres de dezembro de I 530, 

e indo refrescar na Ribeira Grande, perto da capital 
das Ilha.s de Cabo Verde, avistaram terra a 31 do mez 
e anno seguinte. Logo no primeiro dia apresaram uma 
nau franceza, abarrotada de pau brazil. A tripulação, 
ao ver os nossos vasos, fugira para terra, -internando-se 
no matto. Deu-se este facto de fronte da Ponta de 
Olinda, que então se chamava Cabo de Pe1·caauri. 

Apossaram-se nesse mesmo dia de outro navio fran· 
cez, fundeado ao sul do Cabo de S. A uostinlto. Infor
mado pelos prisioneiros de que na ilh~ de S . Aleixo 
~sta~am duas embarcações francezas carreO'ando pau 

razrl, Martim Affonso mandou -para lá o ~eu irmão 
qu~ nada encontrou. Acossou Pero Lopes no dia se-
gumte uma · d 1 11 ilha. . nau que Ia passan o na a tura daque a 

•. alcançou-a no escurecer· pelejou com ella toda 
a norte e o d' . d' ' 
h ra rmme rato, conseguindo toma-la ás sete 
oras da tarde r· -- . ~ rzeram-se então de vela para o porto 

(1) v 
ide Rev, vol. XXIV, pag. 74· 
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de Pernambuco, onde no dia 19 de fevereiro se reuniu 
toda a frota composta agora de sete vasos, incluindo 
os tres apresados. Faltava A o gale~o S. Vicente, que, 
contrariado pelos ventos, fora obngado a voltar para 
Lisboa. Em seguida ·Martim Affonso ordenou a Diogo 
Leite que com as duas caravelas, Rosa e Princeza, 
fosse explorar o rio do Maranhão; despachou a João de 
Souza para o reino com uma das naus apresadas. Quei
mou outra por inutil; e levou comsigo a terceira que en
tregou a Pero Lopes, o qual a denominou Nossa Senhora 
das Candeias, porque a tomára no dia dessa invocação. 

Percorreu Diogo Leite a costa do norte até, pelo 
menos, á foz do rio Gurupy, que por algum tempo se 
chamou Abra de Diogo L eite. E' a divisa actual entre 
o Estado do Pará e do Maranhão. 

Velejando para o sul, visitou (r 3 de março ) Martim 
Affonso a Bahia, onde se lhe apresentou o Caramurú, 
rodeado dos principaes do logar, que lhe offereceram 
mantimento.:;, e foram retribuídos com as dadivas do 
costume. Deixou a Diogo Alvares dois degradados e di
versas sementes de plantas uteis. Nos quatro dias que 
ahi se demoraram, tiveram occasião de assistir a uma 
grande batalha naval. Eram de cada lado cincoenta al
madias, levando cada uma sessenta pessoas. A victoria 
decidiu-se para o lado em que estavam surtos os nos
sos, 9ue se conservaram espectadores impassíveis. A? 
segUJrem a sua derrota, foram nossos mareantes obri
gados por um temporal a retroceder até á Bahia ( 26 
de ~arço ), e alli encontraram a caravela, que, com 
destmo a Sofala, passára por Pernambuco, levando 
a bordo Diogo Dias, feitor do estabelecimento que um 
galeão francez acabava de saquear Aaaregou Martim Affi ' . bb ~mso a ~ua esquadra .essa caravela, e surgiu (30 de 
.abnl) no R1o de Janeiro, em que construiu uma casa 
forte com cerca ao redor. (1) Enviou para 0 interior 

(1). Segundo Varnhagen, o estabelecimento de Martim Affonso deve 
ter lido lagar na ense~da em que desemboca o · rio Comprido, em 
uma pa~agem que, amda meio seculo depois se denominava Pol'lo 
de Mar/1m Affonso, conforme assegura Gabri~l Soares. 
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I Onlens que voltaram no fim de dois mezes, quatro 1 • 1 
d ndado 65 leguas por montanhas mmto a tas, 

ten ° a 1 · · d · t - Eram · 50 por p amc1es e 1mmensa ex ensao. c 
e mms h d d I 

Panhados por um reg ul. o, seq or e to as aque -acom . c · · 1 d' Ias terras, que lhes havia teito murta 10nra, e 1sse 
no rio Paracruay se achava ouro e prata em abunque ::. · - 1 dancia. Recebeu o chefe da exped1çao co1~ notave 

agrado este maior~l ; deu-l.he. diversos <;Jonatlvos, · ~.o 
mandou regressar as suas ten as. po R10. de Jane~to, 
onde estiveram tres mezes, constnnndo do1s bergantms, 
e tomando provisões para quatrocentas pessoas durante 
um anno, seguiram directamente l I ele agosto) no ru
mo de Cananéa, indo ancorar elo lado de dentro da 
.ilha do Abrigo. Acharam nessas praias alguns castelha
nos, um tal Francisco Chaves, e um bacharel ahi de
gradado havia trinta annos ( r 2 · de agosto). Tendo este 
Francisco Chaves promettido trazer.. dentro de dez 
mezes, quarenta (outros dizem 400) escravos ou indí
genas carregados de ouro e prata, concedeu-lhe Mar
tiro Affonso uma bandeira de oitenta homens, armados, 
metade de arcabuzes, metade de béstas, que nunca 
mais tornaram a apparecer. "Suppõe-se terem sido as
sassinados, todos, pelos carijós nas margens do Iguassú, 
ou em algum outro logar do interior. O chefe desta ban
deira foi um tal Pera Lobo. Nos quarenta e quatro dias 
em que a esquadra esteve surta em Cananéa, conservou
se se_mpre encuberto o sol, circumstancia que, talvez, de
termmasse ao depois Martim Affonso a procurar melhor 
Jogar para fundar a sua colonia. Navegando a final 
fara o sul, soffreram, na altura do arroio Chu11 hoie 1ront · ·d· .., ' J . eira men 1onal do Brazil uma tormenta que arro-jand · ' ' ' 0 a capttanea contra a costa causou a perda dessa 
bmesma nau, de quasi todos os' mantimentos, de um erga f · 
d n Im e de sete pessoas. Em consequencia deste esastre a t . a . ' ssen ou-se em conselho que se abandonana 
tad~aâem do Prata, já por falta de provisões, já pelo es-
ber 

0.s outros navios; que só Pera Lopes com um ganbm t · · ·rio p e nota pessoas iria tomar posse daquelle 
' assando o resto da armada a espera-lo na Ilha 
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das Palmas, ao norte do Cabo S . Maria. Chegou Pero Lopes até ao esteiro dos Charandins ; collocou dois padrões, e voltou dahi a pouco mais de um mez. «Muito provavel é, diz V arnhagen, que no entremeio de tantos dias, em que Pero Lopes demarcou o Rio ·da Prata, não estivessem ociosos os pilotos que haviam ficado na costa, com Martim Affonso. E m terra tive. ram occasião de fazer frequentes observações astronomicas sobre a latitude e longitude do logar, e isso lhes daria a convicção, e ao Capitão-mór, ele que aquella costa, e, com mais razão, todo o Rio da Prata, já se achavam fóra, isto é, mais a loéste da raia até onde se extendia, pelo tratado de Tordesilhas, o dominio portuguez naquellas paragens. A o conhecimento deste facto em Portugal devemos attribuir o não prosegui· rem · em Madrid as reclamações acerca desse rio; o desistir aquelle reino de mandar mais frotas ás suas aguas; e até o não doar, quando doou outras terras, as que ficavam além das de Santa-Anna, ou ela Laguna onde terminava a courela que de direito por ahi lhe tocava ». 
«Talvez tambem pelo conhecimento deste facto, mais que por serem ahi as terras (no . littoral) sáfias e are· entas, é que Martim Affonso não se deixou ficar nas plagas da actual província do Rio Grande, onde o la~· çára de si o proprio mar, e decidiu retroceder maJs para o norte, a buscar outro local, onde fixar-se de preferencia » . · 
Chegou Martim Affonso á costa de S . Vicente no dia 20 de janeiro, lançando ferro dentro do porto no dia 22 desse mesmo mez 'do anno de I 532. Agra· da~do:se . com o sitio, resolveu parar nelle, fundando a przmezra colonia regular no Brazil. Levantaram o pelourinho; construíram diversas casa.S, uma egreja e urna alfandega; distribuíram-se sesmarias, etc, etc. Netn deixou Martim Affonso de subir serra acima, indo es· ·tabelecer nas planícies de Piratininaa a povoação de S. André da Bor?a do Campo, onde a dez de ou~· bro de I 532 ass1gnou a primeira carta de sesmana 
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doan ° 1 • d I Alguns colonos parece terem passac o aes e ogo para 

s André. · fi 
·Ponderando Mar~im . Affonso que seus nay10s ca-
. 

1 
·
1
nutilizados st amda ficassem por mats tempo nan ' . . ' 5 Vicente que os offictaes da frota vencenam, sem 

em · ' d · 1 · r · proveito, seu ordenado, e esejoso c_ e U11ormar o ret 
do que fizera, despachou (22 ele mato ele 32) para o 
reino Pero Lopes, seu irmão, que tocou no Rio de Ja
neiro e na Bahia ; combateu em frente da ilha de S . 
Aleixo com uma nau estrangei ra; deixou em Pernam
buco, numa fortal eza, que tirou aos entrelopos, um 
Paullos Nunes com alguns soldados, e levou a Portu
gal para mais de t rinta prisioneiros, alg uns índios, e 
duas naus francezas. Quatro dos índios, reconhecidos 
como chefes de tribus, foram honrados com o titulo 
de reis, e vestidos de seda. 

Chegava, no entretanto, a S . Vicente (pelos fins de 
32) João de Souza, portador da carta reg ia de 28 de 
setembro de r.;32, em que o rei participava ao chefe 
d~ .e~pedição que desde o anno precedente resolvera 
dtvtdtr o Brazil em capitanias hereditarias e clestinára 
a ~e S. Vicente para ::VIart im A ffonso, ao qual deixava 
a hberdade de permanecer no Brazil, ou regressar a 
Portugal. Escolheu esta segunda parte, abandnnando 
o no~so paiz na primei ra monção de 1 533· 

Detxou como seu L oco-tenente e capttão-mór t:ncar
rega~o do ~overno da capitania, Gonçalo Monteiro, qu t: 
servta de vtgario ou parocho da colonia . 
ciJ~~ga~1os não ser fóra de proposit0 contar que tm 
S e. e S. Paulo, no museu que pertenceu ·w Sr 
e ertono, e hoje é do Estado, <;e conservam a ~olll'l~\."~ 
ill~tspada, ambas de um pc;.;~J não. colllllllltJJ dc!-!1:. 

Pada~e P~~guez. Lé-se em um ladr, da follt ;; da ·,.1,: 
·- i vão me saq · .1 1 Não 1/l"' • ues sem necessuuuu:. e IIIJ oult'n : 

.. embaznhes sem honra. 

Lo~~s ~ p~;lerine. -- Ç>H feít( l!! rnilital'cll ~~~~ l'ot'' ' 
nambuco ex1gcm rm.tJ!l :tlt:wua l' ,~ot pll'-:tll.,'ilo 

li 
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que, para não interromper a historia ele Martim Affonso, 
differimos até este Jogar. A_ 3 I ele clezembr~ de I 530, 
precisamente quando Mart1m Affonso velejava para 
o Brazil, partiu de Marselha em demanda do mesmo 
paiz a nau franceza La Pélerine, esquipada á custa do 
barão de S. Blancard, general das armadas navaes. 

Commandada por João Du Perret, e guarnecida com 
18 peças de bronze e outras de ferro, béstas, lanças e I20 
soldados, trazia um carregamento de generos aprecia· 
dos pelos indios, munições para uma fortaleza, provi
sões, e instrumentos agricolas. Chegando a Pernambuco 
em março do anno seguinte (3 I), e entrando pelo rio 
Yussará ou de S. Cruz, em frente ele Itamaracá, asse
nhoreou-se á viva força ela feitoria portugueza que ahi 
encontrou. Trataram então os francezes de erguer no 
mesmo Jogar uma fortaleza, e dentro em breve tinham 
reunido tantos objectos ·elo paiz, que, carregançló com 
elles La Pélerine, a remetteram para a Europa. Go
vernando a fortaleza ficou um tal Sr. De La Motte. 
La Pélerine foi no Mediterraneo presa e confiscada 
pela esquadra ele guarda costa que Portugal mantinha 
no Estreito ele Gibraltar, emquanto De La Motte e 
seus companheiros cahiam em Pernambuco nas mãos 
de Pera Lopes. 

O barão de S . Blancard, no seu protesto, narra est~ 
facto elo modo seguinte: « Pôz Pero Lopes cêrco a 
fortaleza, e bombardeou-a durante r 8 dias. O Sr. De 

· La Motte, que era o commandante, vendo que tão 
cêdo não seria soccorrido, propôz a capitulação, e Pero 
Lopes acceitou-a, promettendo viela e bens aos alliados. 
e leva-los a lagar livre onde lhes daria a liberdade. 
Assim, porém, não fez, ' apezar do juramento solemne
mente prestado sobre a hostia consagrada: mandot~ en· 
for:ar o sr. De. La Motte, mais vinte companheiros; 
dots entregou VIvos aos indios, para que os· comessem, 
os outros levou comsigo pa-ra Portugal. El-Rei man
dou-os prender em Faro, onde passaram 24 mezes: afinal 
foram soltos os que restavam:· excepto onze que foram 
enforcados, e quatro que morreram de máus tratos •· 
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... · y 1·cente do Salvador confirma em parte este 
cre1 · · · D · 
b Procedimento para com os pns10ne1ros. epots 

bar aro d , 
de relatar a tomada ela fortaleza . que, por engan?, a 

arrasada. e referir que se preparavam mantimen-
como · . · c1 p L 
t e carga ele brazil para os navios e ero opes, 
os, ~ . 

Crescenta :- « Emq uanto estas co usas se ,az1am, suc-
ac . c1 . _ , 
cedeu uma noite que estan o o . capitao-mor, com a 
candeia, e a janella aberta, lhe atiraram de fora com 
duas frechas, elas quaes uma lhe foi tocando com as 
pennas no roupão, e ambas se foram pregar em umas 
rodellas que estavam ele fronte na parede. O qual, sus
peitando nos Francezes, mandou pela manhan que os 
enforcassem todos, e começando-se a fazer execução, 
vendo dois, que elle havia tomado para a fortaleza por 
serem bombardeiros, que os mais eram innocentes, dis
seram em altas vozes que elles eram os culpados, que 
lhe 'haviam atirado, cuidando ele o acertarem; e nem um 
daquelles outros tinha culpa; pelo que mandou sobres
tar a execução nelles e enforcar a estes outros. mas esta
vam muitos enforcados, e cá se consumiram todos, etc. »(1) 

Duvidas 
65). Titulo.- Que titulo tra:;:ia Ma·rtim Affonso,J Os 

ch~omstas em geral o tratam simplesmente de Capitão
mor. Este mesmo titulo lhe dá o rei na carta em que 
dEla~a os poderes extraordinarios ele que o investe. 

~ « nv1o Martim Affonso ele Souza por Capztão-mór ela 
armada que envio á terra do Brazil, e assim de todas 

nas Dte~r<l:s que elle achar e descobrir. » Lê-se todavia 
0 mno d p L ' ' 

de S e ero opes o seguinte: «Martim Affonso 
ouza meu irm- · · · _J 

mad. ' ao, que Ia por capztão ue mna ar-
nas a e governador da terra do Brazil » Elle mesmo 
, cartas de se . . 

de Gov smanas, que passou, tomava o titulo 
do C ernlhador, começando: « Martim Affonso de Souza 

onse o d El R . N 
das r~ j e - e1, osso Senhor, e Governador 
--::as "o Brazzl». 

(') Pag. 52-· 4 F . v· · 
francezes esta; · . r~t •~ente d1z expressamente que a fortaleza dos 

a na ilha ae Itamaracá. · 
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Podemos, por isto, concluir que o monarcha o cons
tituiu Go7;ernador da J\Tova Lusitania, embora nas 
cartas regias não se leia sinão o titulo de capitão-mór. 
Parece, portanto, não ser justo declamar, como o fazem 
Frei Gaspar e outros, contra Charlevoix por · ter dado 
a Martim Affonso o titulo de Governador Geral do 
Bmzil; pois, entre Governador das Te·rras do Brazz1 
e Govemador Geral do Bmzil, não ha grande dis
tancia (1). 

66) Os padrões de Cananéa. - Quem col!ocou 
esses pad1·ões /Frei Gaspar, Machado de Oliveira, Aze
vedo Marques e Varnh. pretendem ter sido Martim 
Affonso. «De fronte da I!lta de Cananéa, diz Varnh., 
·sahe da terra para o mar um pontal de pedra que 
se chama hoje de Itaquaruçtt, onde ainda existem tres 
padrões de marmore sacharoide, do que se encontra 
nas formações vulcanicas das immediações de Lisboa, 
os quaes, com toda probabilidade foram ali postos 
durante estes quarenta dias . . . Os padrões de Cmzmzéa 
que examinámos pessoalmente, são de quatro palmos 
de comprido, dois de largura e um de grossura; e 
tem esculpi~a.s as quinas portuguezas sem a esphera 
manuelina, nem castellos, e nenhuma data se lê em 
sua face». 

O P. Ayres do Cazal refere na introducção que a 
frota de I 50 r chantou o terceiro marco em Cananéa; 
esquecido, porém, do que dissera, affirma em outro 
logar que aquelle padrão foi ahi_ posto pela esquadra 

(
1

) Não é no~so intento defender em tudo Char)evoix. Sabemos 
que, tratando do Brnzil, referiu diversas cousas inexactas mas, desejaríamos que nos dissessem qual é o escriptor, mesmo nacional, que neste assumpto não cahiu em erros .ainda maiores. No en'tretanto, a Charlevoix assiste a desculpa de ser estrangeiro e de falar do nosso 
paiz apenas incidentemente. Aos que mostram aff~ctado desprezo para 
com este ~utor, p~dimos tenham a bondade de pondernr o que dell~ 
e~creve o msuspetto Vapereaux no seu Diccionaire des Littératures' 
c ~e~ ouvrages illtirtssallts, tXttt:l.• et savatJts ~ont: Histoire et des· c~pll?n du Japo~; Histoire de l'ile EspagnoÍe ou de Saint-Dominque; Htstotre de In Nouvelle-Frnnce; Histoire du Paraguay. 
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-- · 1 S attribue esta honra á ex-

de I 503- Gabne E o ares . . 
i ão de I SOI. ~ sta parece set a sentenç~ matS 

ped ç , verdade. Pois a frota de r 50 I mcum-
conforme a . I I -
'd de collocar padrões com tttu os c e posse,. nao 

bt.a . de raze-lo em um loe-ar tão apropnado, 
detxana 1

' - • • ~ • 

d seaundo se affirma, detxou um ou do1s degra-
on e, t> • , 

d d Além disto o marco que la encontraram e que 
a os. I r· G B 

hoje se acha na ei1trada do Inst. - 1st. ~ eogr. raz. 

no Rio de Janeiro, para ond~ o transfenr.am em I 866; 

é egual em tudo ao que e:ta no Arrma! do JWarco~ 

na costa do Estado elo R10 Gr?-nele do Norte, e fot 

o primeiro chantado pela fróta exploradora ele I 50I (1). 

Accresce que em I 53 r não havia necessidade ele se 

tomar posse desta paragem já muito conh ecida como 

pertencente a Portugal, marcava-se nas cartas geo

graphicas desde I 508, e era frequentada pelos navios 

que demandavam o Rio ela Prata. 

·67) O Bacharel.-- Quem seria este bacharel que 

em 15,27 Diogo Gm·cia viu em S. Vicente, e ém I5J.I 

Martzm Affonso acltou em Cananéa .J . Fique antes de 

tudo assentado, conforme concordam todos, que era 

um. bacharel degradado, e que o deixou por essas 

pratas. a frota exploradora de I SOI Em seguida á 

~xped~ção. d: Martim Affonso, nunca mais apparece. 

hsto Isto, veJamos. Varnhagen quer identificar esse ba

c arei com um Gonçalo da Costa· C;,ndido Mendes 

com João Ramalho. Em nosso ver' nenhum dos doi~ 
acertou. Não póde ser Gonçalo da 'costa porque este 
segundo He I . , 
bacharel rrera, ao qua appella Varnhagen, não era 

stj- C ' e em I 530 voltou para a Hespanha com Seba

lli~ abato, indo estabelecer-se em Sevilha onde D João 
mandou cha ffi d 11 ' · , 

para mar, o erecen o- 1e segurança e merces 

que fosse. a Lisboa. Isto faz crer que Gonçalo ---(I) Vide v 
part I! asconcello~. pag. 89. Vid~ tambem Rev. vol XLIX, 

• pag. 261 e seg. 
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da Costa era ou um degradado, ou algum desertor Observe-se que Caboto esteve só uma vez no Brazii em I 526, e tocou unicamente em Pernambuco e em S. Catharina. Pois, si Gonçalo da Costa seguiu Caboto em I526, e voltou com elle para a Europa em ISJO, corno em I 527 podia estar em S . Vicente, e em 1531 em Cananéa? E como podia dizer a Martim Affonso que morava naquelle lagar havia trinta annos? Isto é, pelo menos, difficil de conciliar. 
Nem se póde tão pouco identificar esse bacharel com João Ramalho, que era analphabeto, e por isto não era possível que fosse bacharel. Nem se diga que lhe davam o titulo de bacharel como alcunha, porque neste caso lho teriam conservado, e diriam : :João Ramal/to, o Bac!tard. Affirmar com Candido Mendes que esse bacharel, vivendo entre os selvagens, tinha esque· cido tudo, e por isto parecia analphabeto, cremos que é d~mais. A não falarmos no Frei Gaspar, cuja boa fé em nossos dias é reconhecida como assaz duvidosa, todos · admittem que João Ramalho veiu a estas terras pelos annos de I 51 5, ao passo que o bacharel morava cá desde 1502. O bacharel tinha numerosos genros, e por conseguinte muitas filhas: as filhas de Ramalho foram apenas duas, Beatriz e Joanna, as quaes se casaram com Lopo Dias e Jorge Ferreira, portu· guezes vindos na frota de Martim Affonso. O bacha· rei, sendo d~gradàdo, não podia prehencher officios publicas, como os occupou Ramalho, o qual, embora de máu caracter, entregue a vicias baixos, etc .. não era c!egradado . . Si era àifame, como dizem os chronist~s, -era-o no sentido commum da palavra; não no sent1do legal. O facto de nunca mais se falar no bacharel, explica-se facilmente pelo desprezo publico a que o condemnaram em virtude de seus merecimentos. (1) 

(
1
) Vi ele Vnsconcellos, png. 43, s4 -88. 
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--- de assucar. - -Pretendem diversos chro-
68} Can

5
naVicente 0 loaar em que primeiro se achou 

·stas ser · :::. 1 f s ca · no 01 • de cultivar a canna, e c e azer o as u t : 
0 m~do s mudas, dize:n , foram por ordem de Martun 
Brffiazll. ~ ·azidas da ilha da lVI a dei r a. Gabriel Soares 
A onso 1 r. sua vez que fo i na capitania dos Ilhéos 
affirma, po ., · · 111 l C b 

5 5 e que a semente v1era das 1as c e a o 
em I 3 , · 
Verde. 6 1 

Assegura-nos, entretanto, Varnhagen que ~m I 52 c 1~-
gou ao reino assucm· d~ Pernambuco e de_ Itamaraca, 
conforme consta dos hv)'l)s de arrecadaçao da. C:asa 
da India em Lisboa , onde se pagavam os d1re1tos 
tambem dos productos idos do Brazil. Confirma-se isto 
mesmo pelo" alvará que citámos no par. 6 1. Alg uns 
pensaram ser a canna uma planta indígena, e citam 
em abono desta opinião o facto de a terem os com
panheiros de Magalhães em r 51 9 achado no Rio . de 
Janeiro, onde ainda não exist ia nenhum europeu. Ap
pellam tanibem para a autoridade de Joã.o de Lery, 
o qual conta que no tempo de Villegagnon havia e~1 
toda a vizinhança do Rio ele Janeiro muita canna de 
assucar. Isto, todavia, não convence, porque, si essa 
planta fosse indígena, não se acharia só na beira-mar, 
em pequena quantidade, e em certos e determinados 
pontos da costa; mas geralmente em todo o territorio 
como a mandioca, o milho e outras plantas. 'f: pro~ 
vavel que para esses pontos fosse levada pelos navios 
que, vmdo da Europa, haviam tocado nas Ilhas de 
C~bo Verde, onde se cultivava em arande escala Nem 
a ISto se oppõe o facto relatado por Monsenh~r Pi-
zarro a saber· q · ram 'essa p · . ue os ~nhgos povoadores encontra-
tancia de S rec~osa grammea ,no s~rtão a grande clis
Matto Gro . Vlce.nte, como e o no S. Lourenço em 
a canna ·/~?· Pois este facto se deu em I 730, quando 
lonos e J 1 or~ P.ropagada em toda a parte pelos co-

pe os 1nd1os . 

. 69) Gonçalo M t · . szmptes lei . on e1ro. - E1·a ecclestastico ou 
'go este lagar-tenente de jJ.fartim Affonso ,J 
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Alguns, affirmando-o, dizem que foi o primeiro paro. 
cho .cJe S . Vicente ; outros o negam . A zevedo Marques 
affiança não ter encontrado nenhum documento em 
que basear a parte affirmativa. O chronista Pedro Ta. 
ques, entretanto, cita uma carta de sesmaria, passada 
a favor de Estevam da Costa, na qual Gonçalo Mon
teiro toma o titulo de Vigario e de Capitão lagar-te
nente. Supposta a authenticidade deste documento, 
não pode haver mais duvida na questão, si a palavra 
vigario é nelle equivalente a p aroclw (1) . 

70) Familias. - Vieram f amilias z'ntet.1'as ju1lfa· 
mmte com jJ!lartim Affonso? O p rimeiro que respondeu 
affirmativamente a esta questão, foi o P. Santa Maria 
em seu Santuario Jll/ariano. Jaboatão, imitando-o, accre· 
scentou que a frota fôra preparada por Martim Affonso 
e á sua custa. Varnhagen affirma simplesmente que euz, 
barcaram familias inteiras. Frei Gaspar, que defende 
acremente não ter Martim Affonso trazido familias, 
assegura em outr:o logar que em r 580 ainda existiam 
alguns povoadores • que v ieram n'armada (de Martim 
Affonso) com suas· mul/ze1'es e jillws. » Estamos, toda· 
via, pela negativa, e , baseamos a nossa opinião em 
um tit.ulo de sesmaria de terras dadas em S. Vicente 
por Gonçalo Monteiro, a 4 de abril de I 538, e começa 
deste modo : «Por João Gonçalves meirinho morador 
em esta villa de S. Vicente, me foi feita a petição, 
que lhe désse um pedaço de terra nas terras de Iriri
pz'ranga, para fazer fazenda como os outros morado· 
res, visto como era casado -com mulher e filhos em a. 
dita terra, passa de um anno E É o PRIMEIRO HOMEM 
QUE Á DITA CAPITANIA VEIU

1 

COM lVIULHER casado sÓ 
com a detenninação de povoar, etc.» 

Confir?la-se esta mesma opinião pelo procediment.o 
de Marttm Affonso durante toda a sua viagem. Pots 
antes de parar em S. Vicente gastou um anno, um 
mez e dezesete dias em navegar e combater, o que 

(
1

) Vide Rcv., vol. IX. 
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~:trouxesse famílias. Neste caso, ante~ . de 

não d . olonia para accommodar as famdms, 
tudo fun ana a c < • • • (1) 
e então iria em procura dos Jt11111Jgos, etc. 

71
) Entrada. - Por onde entrou ~1/'m-tim Affonso? 

F G ·par que com toda a energ m da sua penna 
r. a:; , . . · f 

sustenta ser Martim Affonso o ~Jnme1ro .e UIUCO .un-

dador de S. Vicente, o descobndor d~ ~10 de JaneJr~, 
e 0 constructor da fortaleza da Bet twga, ( ) asse

vera que entrou pela Bertioga , accrescenta ndo que 

csó um louco entraria por esse canal, si conhecesse 

a que hoje se chama Barra de Santos ». Infeli zmente, 

porém, para o bom do Frade, consta com toda a cer

teza que S. Vicente existia nessa epoca desde varios 

annos, e frequentavam o seu porto navios europeus. Alé m 

disto, o bacharel e . os outros encontrados em Ca · 

hanéa hão de ter informado o Capitão-mór do que 

havia em S. Vicente, da pr~sença ahi de alguns · colo

nos, etc., etc Podemqs, portanto, concluir que Martim 

Affonso entrou pela Barra elo meio, que, das tres 

era por s · d · ..1 Ih - ' 

B 
. em uvtua a me or, e que hoje se denomina 

arra de Santos. · ' 

~ As outras particularidades, a saber : a construcção da 

10rtaleza a ret· d d - d" . . 
. , 1ra a os 111 tos, os prpea:-atlvos belhcos 

a tda de Ramalh t ' ' B · ' 
cebe 0 a e a ertJoga, a festa com que re-

se u 0~ europeus, seus patrícios· o convite de subir 
rra actma etc t d , 

nhece r . ., o as estas causas, desde que se co-

radas ~~t~~~~~~~ de Pera Lopes,. foram e ficam dester

lhantes endas pouco mms ou menos verosime-

documeni~: :~~~ra. se co~tavam para, na falta de 

phantasia ntlcos, sattsfazer de algum modo a 

--(I) Vide 
('1 Corru Vasconcellos, pag. 79· 

IJ11ri • pçi!o de Buriq,; , . 
IJIIU, bugios. oca, c~sa ou covil de Bugios. Úca. casa; 

12 
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III 

Povos que habitavam o Brazil na epoca do seu 
descobrimento 

72) Introducção. - As primeiras questões que se deviam apresentar ao espírito de Cabral e ·de seus companheiros, quando pela primeira vez viram os indígenas da terra que acabavam ele descobrir, tão diffe. rentes dos de outros paizes, haviam de ser naturalmente as seguint.es : Quem seria este povo desconhecido e extranho? Donde, como, quando viria para esta terra? Quantos seriam elles ? Que língua falariam? Quaes seus usos, costumes, religião, governo, etc.? A estas e muitas outras questões procuraremos satisfazer nestas paginas do modo melhor que nos fôr possível. 

73) Origem. -Donde, como~ quaudo 11irz'am? In· formados cabalmente pela Revelação e pela Sciencia d~ que todos os homens derivam de um unico par prt· mitivo, não podemos hesitar em asseverar que tam· bem os selvagens do Brazil descendem desse casal, conhecido egualmente na Historia Sagrada e na Pro· fana pelo nome de Adão e Eva. Como do outro lado sabemos com sufficiente certeza que esse casal primitivo viveu no Antigo Continente, cumpre-nos sustentar gue nossos selvagens tinham emigrado do Mundo AntigO para o Novo ou America. Quanto á epoca e ao lagar dessa passagem, nada podemos affirmar, porque ta?to a Historia cemo a Revelação se calam a este respe~to. lgnoram?s ~ambem si a America seja e tenha sido sempre mte1ramente separada do resto da terra, etn· bora.não poucos a~Itores sustentem que outrora ? No.vo Contmente era utudo com a Asia no actual EstreitO de Beltring (1), e ainda não conste si no polo arctico 
. ( ') Bthl'i1lg, navcgante dinamarquez ao serviço da Russia, incum· h! to . em 172 5 de ex_plorar as costas da peninsula Kamtchatka, desco nu em 1,728 o E~treito que lhe conserva o nome, e averiguoU que a Amerlca lltslt ·t,rdo é separada da Asia. 
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t ·a ou não. cercada pelo mar. Na hypothese, porém, 
es eJ , - . A . . 

los favoravel. ele ter stdo a menca sempre ISO-
m~ - • 
lada como o é actualrnente, po~em~s suppor que. seus 
habitantes passaram por esse Estre1to. Nada mats na
tural do que terem esses l~omens avist<_~.db alguma das 
numerosas ilhas do menciOnado Estretto, e se terem 
dirigido para ella .. D a primeit:a ilha á~ outra~ succes
sivamente, o trans1to não havm de ser nnposstvel, nem 
impossível era que os homens a pouco e pouco se 
espalhassem pelos immensos sertões da America até 
chegarem ao Brazil. 

Sabemos, além disto, em nossos dias que os barbaros 
da Alaska passam, durante o inverno, sobre o mar 
gelado, indo dessa península até á Siberia. Então, porque 
não podiam fazer outro tanto os homens primitivos? 
Os que vieram por esse Estreito, formaram o tro11co 
pn'mitivo amare/lo. 

Outra hypothese, certamente não absurda, é que 
alguns nautas dos antigos phenicios, moradores das 
Canarias, fossen1 por alguma tempestade arrojados até 
á costa oriental do Novo Continente, em que ficaram 
por escolha, ou por falta de meios para tornar a ver 
a sua patria. Este seria o t1·onco pn'müivo brartco que 
segundo alguns, se teria cruzado com o tronco ama-
1:etto. Esta supposição, no ver de autores respeitaveis, 
e corro~orada pelo nome de carijós, parecido com o 
de canos 

Por ulÚmo. como já deixamos apontado em outro 
Jogar (1), é hoje historicamente ceí-to que, no seculo 
lsono ?a ~ra christan, os dinamarquezes occuparam a 
a land.~a (ue_ land, terra gelada). donde, passando para 
y G~enl~ndta, chegaram até ao parallelo da actual Nova 
I. 0~ · Deranr a esta ultima terra o nome de Vi7U:
an em virtude da e-rande multidão de videiras sil-
vestr ~ S e.s. que nella cresciam. 

enam, portanto, tres os povos que occuparam anti
gamente a America, e talvez tambem o Brazil. E' bem --(I) Vide par. 19. 
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· natural que, encontrando-se. estes povos se tenham· 
cruzado; nada, porém, podemos affirmar, porque nos faltam informações. 

Autores ha que, examinando os sepulchros, as armas 
a lingua e os ossos destes barbaros, pretendem recons: 
truir a ~ua historia desde os tempos mais n~motos. En
tendemos, todavia, que a Historia . para ser digna deste 
nome, exige alguma causa mais determinada e certa. 

7 4) Epoca.- A respeito ela epoca dessas immi
grações e desses cruzamentos, nada podemos aventurar 
nem sequer com alguma probabilidade. Podemos, é ver
dade. suppôr que os phenicios vieram em tempos 
relativamente recentes, e os primeiros em éras muito 
mais remoias; si, porém, tentarmos precisar de algum 
modo a data, não conseguiremos esquivar-nos á neces· 
sidade de reconhecer a nossa ignorancia . 

75) Ethnographia -Comquanto o estudo das lin· 
guas i10S tenha fornecido alguns meios para a ethno· 
graphia dó Brazil, anterior á epoca do seu desce· 
brimento; é mister, todavia, confessar que ainda lucta· 
mos com grande falta de dados para resolver numerosas questões. 

O. Sr. Couto de Magalhães no &eu - Selvagema_dmttte uma raça primitiva pura, ·aba{ma, e duas ntes· 
tlças. Os individuas da primeira são grandes, robustos 
e escuros, cô1· de cobre tirante ao clwcolate. Seus repre· sentantes actualmente seriam os mondurucús do Ama· 
zonas, os guaJ1Curús do Matto grosso, e os clzavantes de 
Goyaz. Os individuas da segunda raça são claro~, e de estatura. pequena, peculiar ao valle do rei dos nos. Pa~te da primeira raça, segundo o mesmo autor, ~e tena conservado pura até ao presente, parte se teria 
cruzado. com outrç>s povos em tempos e lagares t~tal· mente Incertos. E deste cruzamento que derivanatn os tapu!as e os IUPJ'S. . . 

Não tgnoramos existir entre os índios essa diverst· dade de typo, de estatura e de côr· mas duvidamos 
' 
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muito que della se possam, ao menos po~· en.1quanto,· 

deduzir conclusões de a~gum valor para a s~1enc1a _ethno- · 

raphica. Diremos, p01s, que essas cons1de~aç?es ~o 

~r Dr. são hypotheses mais ou menos plausive1s; nao 

m~is, porém, que hypotheses, e só como taes as apre-

senta 0 seu illustre autor. . 
0 certo é que entre os numerosos p~vos, habitan

tes do Brazil na epoca do seu descobnmento, duas 

eram as raças principaes: a tu.py e a g uara?2J' · Aquella 

occupava o norte e o littoral, esta dominava ~1as ba

cias do Paraná e do Paraguay. Parece, todavta, que 

ambas eram invasoras, e tinham repellido para o inte

rior outro povo, que por desprezo haviam denominado 

tapuya, barbaro. 

76) A raça tupy - era o tronco principal, de que, 

com raras excepções, faziam parte ou descendiam to

das as nações deste immenso paiz. Seguimos aqui 

de bom grado o Sr. Varnhagen, em cujo ver isto se 

deduz do proprio nome tu.py. Pois ypy significa principio 

de geração, e typy ou tupy quer dizer geração de si 

mesmo, porque o T, anteposto a qualquer substantivo, 

o torna reflexivo de si mesmo. Eram, portanto, os tu

pys aquelles que se gabavam de pertencer á primeira 

geração ou raça invasora. Nem os diversos nomes que 

á primeira vista parecem indicar povos differentes, fazem 

alguma difficuldade, não sendo elles na realidade si· 

~~o appellidos ou alcunhas já de honra e de' respeito, 

Ja ~e odio e desprezo, ou indifferentes. 

_ T1tu~o de honra era, por ex ., tu.pinambá-tupy va

~ao-visto como abá ou nambá, significa 'llarão. E por 

I~to que os índios em toda a parte ambicionavam este 

titulo, e, quando se lhes perguntava quem fossem, · ou a 

que nação pertencessem, respondiam quasi todos que 

eram tupz'nambás. Titulo de honra era egualmente o 

nome guarany-·guerreiro-que deriva de guariny
guerra. 

Outros nomes eram appellidos de respeito, com~, v. 

g., tamoyo-avô- e se dava áquelles de quem outrem 



94 POVOS DO BRAZIL 

fazia:m timbre . de descender. Tmt~'ninó -neto -era o titulo assum1do pelos que se glonavam de provirem dos tamoyos. Observamos de passagem que, p01: via de regra, os jovens tratavam de ta11tOJIOS- - avós-aos velhos e estes davam áquelles o tratamento de toniniuós-netos~ Eram titulas tambem de respeito g uaiazes ou guaianazcs, que deriva de guaiá ou guaianá- irmão (I); amoipiras-parentes afastados ou os ele além
1 v. g., monte, rio, etc. ;-anacés- quasi parentes;-iubeguáspacificos.- e tupàt.t"quins-tupys vizinhos.- Outros nomes eram alcunhas de desprezo e ele odio, como por ex., tupinaem-tupys máus; maractr.)tás- gatos bravos; - n!teêngaibas -línguas ruins; - tapuy-barbaro. --Era por isto que os indios chamavam aos europeus tapuytinga, isto é, barbaros brancos. · Outros ~ram appellidos por si, pouco mais ou menos indifferentes, e denotavam alguma qualidade ou profissão da tribu á qual esses nomes se applicavam. Por exemplo, bugre, termo generico para indicar os escravos, quer dizer portador ele carga, e provem de bolm?"éa; ub~J'aras-caceteiros-isto é, que manejam paus e cacetes; guatós-navegadores -; guz'ta_-cá-corredores-; ca-iapós-salteadores dos mattos ; jurú-unabocas negras-; tupy-una - tu pys pretos-; tupy-ti1zga -tupys brancos - ; t?·mumbés - vagabundos ou nomades - em opposição aos taba-:fares - aldéados - que vivem em aldéas;-purús ou puris - anthropophagos-; Kairz'ris-tristonhos-; carumará --sarnentos .. ; aka11-pebas-cabeças chatas. - Caboco ott caboclo parece:: derivar de caa- boqua. vergontea ou ramo. Emboabas, alcunha dada pelos indios aos colonos, vem de. amboabâ, contracção ele mbae-abá que significa homem, isto é, como homem. ' 

77) ~ume!o.-A falta de informações sufficientes torna 1mposs1vel calcular com alguma approximação 

(
1
) O nome Guia11a tira origem dos guaianazes, habitantes da beira do Orenoque. 
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ero dos selvacrens existentes no Brazil na epoca 
0 num ::. . · fl · 
do seu descobrimento . S1, todavm, re ecttrn:os que os 
rímeiros descobridores, desde o Oy~pock ate ao Prata! 
~ncontraram por toda a parte tnbus numerosas, Sl 

bservarmos que o mesmo se deu, quer com os hes-
0 · I I) t ' P ' · 
anhóes que subtram pe o ara~uay a e ao eru, que1 
~om Cabeça ele Vaca em sua viagem por t :_rra, de ~ · 
Catharina para a Assumpção, com o allemao Schrm: 
dei, que atravessou o sertão desde o , Paraguay ate 
S.Vicente, com Orelhana que elo Peru desceu pelo 
Amazonas até o Atlantico; si ponderarmos tudo isto, 
poderemos com toda a razão c~:mcl ui r que os selvag:ens 
do Brazil, nessa epoca, eram mmto numerosos, e devmm 
subir, pelo menos, a diversos milhões. 

«Não se póde numerar, nem comprehender (diz Pero 
de Magalhães ) a multidão de barbaro gentio, que semeou 
a natureza por toda esta terra elo Brazil . . . e assim 
como são muitos, permittiu Deus que fossem contra
rios uns dos outros, e que houvesse entre elles gran
des odios e discordias; porque, si assim não fosse, os 
portuguezes não poderiam viver na terra, nem seria 
possível conquistar tamanho poder de gente» . Vide 
Rev. XXX., Il, 66. 
·Fica esta mesma sentença ainda mais manifesta 

pela seguinte observação. 
Quem conhece alguma cousa da historia do Brazil, 

entende sem cliffi.culdade que desde o principio do sec. 
XVI as causas da mortalidade entre os índios avulta
ram . d_e um modo espantoso em consequencia do 
cap~t~etro a que foram reduzidos, dos extermínios justa 
0~ 111JUstamente praticados pelos colonos, das emigra
çoes a que foram obrigados, e das guerras em que tive
ram de derramar o seu sane-ue. Deve-se, por conseguinte 
sup A oJ ~ / 

1 
por que no principio do sec. XVI o numero dos 

~7 vagens era notavelmente maior do que em nossos 
e~~~· Ora, segundo os calculos de pessoas competentes 
B 1~las de fé, ex istem actualmente nos sertões cl~ 
e:tzdt para mais de tres milhões ele índios ainda no 

a o barbaro. 
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. ~ão igno~·a~os que. Varnhagen ( 1) or~a ap enas em um 
mz'lltão os mdws existentes no Braztl na epoca do 
seu descobrimento, e tenta basea r esta affirmação nas 
du~s razões seguintes : - «Em certas paragens os pri
meiros colonos exploradores atravessavam extensões 
de caminho de 40 a 50 leguas sem encontrar gente._ 
Em qualquer paiz a povoação só toma o devido des. 
envolvimento quando os habitantes abandonam a vida 
errante para se entregarem á cultura da terra com ha
bitações fixas ». 

A segunda destas razões sahe totalmente do assumpto 
porque não se trata de saber si os indios se multi~ 
plicavam ou não: mas pergunta-se quantos eram. A 
segunda póde fazer mossa apenas em quem não conhece 
a extensão do nosso paiz, em quem nunca lançou Ç>s 
olhos sobre o mappa, v. g ., do Matto Grosso e ·do 

. Amazonas. Conta hoje o Brazil, pelo menos, de quinze 
a vinte milhões de habitantes. Basta, no entretanto, 
viajar um pouco pelo interior de alguns Estados para 
observar· que muitas vezes se atravessam terrenos 
immensos sem se encontrar habitaÇões. 

Cumpre não esquecer que Porto Seguro tem sempre 
em vista a sua these favorita, a saber: que os colonos 
absorveram, não destruiram os selvagens. Esta thes!!, 
verdadeira em ambas as partes, si fô r interpretada em 
sentido li_witado, fica sendo falsa nas duas, quando se 
toma em sentido exclusivo como a entende Varnhagen. 

78) Lingua.- A maior parte elas numerosas !in· 
guas, faladas pelos selvagens do Brazil, eram dialec· 
tos do tttPJ'·gum·any , que tambem se usava no Perú, 
no Paraguay e, talve7., até na costa oriental da · 
America do Norte. Dissemos tup;'·guaranJ', porque · 
uma. differe tão pouco da outra, que mal se podem 
considerar como linguas diversas. E' verdade que nas 
obras dos padres, Montoya e Luiz Figueira, a differença 
entre ellas parece notavel; essa diversidade, porém, 

(t} Hist. Geral do Brazil, 2 .o. ed., pag. 13 e 14. 
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- ' I·ste tanto a respeito da substancia da língua, 
nao ex ' d d . no acerca do modo de escrever, a opta o por es-
~~~ dois autores,. que, s~ndo, um por~uguez ... outro l_1es-

11101 não IJodmm deixar de seguir cammho diffe-pat , d . 1' ente na escolha das lettras o seu 1c toma para ex-
~rimir os sons da lingua selvagem (1

) . 

l9) As propriedades - princ~paes deste idioma 
são as sea uintes : - I) E' uma hngua agglutinantt!. 
Costumam::. os philologos reduzir as línguas .. a t res ca
teaorias: monosyllabicas, agg lutiuautes , e de .fle:~:ão . 
Applicam o epitheto de mouosyllaóicas ás linguas em 
que .cada syllaba .expri me a~gum .Pensa1~1e~~o. Chamam 
a(T(Tlutiuantes as hnguas, cuJaS raizes pntmttvas ele uma 
sÓ

0
syllaba têem, quasi todas, perdido o seu significado , 

quando isoladas ; manifestam , porém , alguma idéa 
quando entram em composição com outra raiz. 

Denominam línguas ele .fle;-cão aquellas cujas raizes 
já pereceram todas, ele sorte que o pensamento só se 
póde expressar usando nomes de maior ou menor nu
mero de syllabas, mas qu~ não são uma raiz. Cons
tituem esta terceira categoria as linguas européas. 

A' família elas linguas agglutz'uantes pertencem, en~ 
tre outras, as línguas ~ui-americanas, nas quaes sobre
sah.em o quzdma e o tupy-gum-any. O quiclma era 
a hngua dos incás, imperadores do Pert'tl Affirmam 
que se acham nella milhares de raizes cio sanscrito 
~st~ cl~ssi,ficação chama-se morphologica, porque se 
ltmlta a forma externa . 

• 2) ~arece o t?tp;t-guarau.y das articulações j'J, lê, ri, 
Vt', ze, fortes, sendo ellas sempre brandas. Em com
pensação possue quarenta e dois sons. vogaes, que o 
P. Montoya indicou pelas seis vogaes com sete accen-
tos cada uma. · 

3) O a;cento ten~ uma influencia mui'to grande, visto 
c?mo al,tera o senttdo do vocabulo: v. g ., Túpa sig
lllfica rede ele dormir ; tltpá, raio ; tupan , espírito 

(•) Vide Couto de l'viagalhães, o: C. p. 41 e seg. 
13 
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supremo ( 1) . Túpa.vanma, corda ele rêcle ; tu.pauxamna 
corda sagrada. Púa, cousa reclóncla; p uan, levanta,r, em~ 
pinar. Donde üá-p/t.a, p~dra t_:_~donda ou prego; itá-puqn, 
pedra levantada, em pe. - E lambem ele lembrar que 
o som nasal antecedente faz nasal o consequente c 
vice-versa: v. g. de ulteê, lingua, e cat!Í, bom, se fó;.01,1 nheêngat/t, porque o e de nht·ê, sendo nasal, faz na. 
sal o ca de cat/t, e o converte em nga. 

Dahi resulta a necessidade de inserir, frequentes ve
zes, por euphonia, alguma lettra entre uma e outra 
parte das palavras compostas, e a mudança reciproca 
das lettras 111. P, B , C. G. 

4) Possue só quatro nu meros , que são: iépé. ·um; 
mokoin, dois; moçapi1·a, tres; cn mdi, quatro. Para 
exprimirem cinco, diziam: A-p o, mão da gente ; para 
dez: ce-po, minhas mãos: para vinte: ce-po, ce-pi, 
minhas mãos, meus pés. O distributivo fórma-se ·pela 
repetição do numeral : v. g , iépé iépé, um a um; 
mokoin mokoin , dois a dois, etc. 

Muitos selvagens mal sabiam contar até cinco; ou· · 
tros, até dez; poucos, até vinte. Deste numero em diante 
diziam tuba, muito ou muitos. E' o nosso inlw meravt>l; 
incalculave!, sem 1mmero, etc. 

S) Toda a phrase interrogativa exige uma d:stas 
particulas- taltá, sn·á, tá. São parti cu las interrogativas, 
como no latim ne, an, utrum.. V. G. Tens tu pão1 
Habes ne panem ? Rn·eli~ó será miapé? Tens tu uma 
boa espingarda ? R e1·ekó taltá iép é mucáua catlt ? 

6) Não existe propriamente declinação de nomes, 
indican~o-se as diversas relações, como em portug~ez, 
por m~1~ das preposições, que melhor se chamana01 
posposzçoes, porque se pospõem sempre ao nome. 

7) O plural dos nome:=; forma-se accrescentando-sc 
ao singul~r a particulá itá, etá ou llt!tá : v g. , Oca, 
cas~; ocaztá, casas. Auanma, parente ou amigo ; A1lall· 
maztá, parentes ou amigos. 

(l) Vê-se daqu'1 como · . 1 '" ' (cs· d se enganam os que opmam que llr'~ cr~ven ° e pronunciando 111al) não significa espirito supremo. 
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8) A distincção de get~ero exist~ só para os no-

lll
es . de pessoas e ele a111maes. · Indica-se por palavras 

Jlllú, irmão; · differentes, como em portuguez: v, g., 
l

.Je'1·a 1·rman· ou [JOsponclo-se ao nome a palavra 
re1 "' ·• · ' _ , 
l
'ndicadora do sexo. Estas. palavras, sao apgaua, ma-
cho; cmtltau, femêa : v . g., !auara apga/ta, cão; 
iauát·a czmltmt. cadella. 

gJ Graus. --Para forn:ar o ~omparativo P,ospõe-se 
ao positivo a pal~vra pzre,_ mats: "': · g., Cattt, bom; 
catúpire, bom ma1s, ~u mais ~om, Isto ~· m~lhor . Pt·
dro catú.pi?·e 'João çuz, Pedro e bom mats _Joao ele, ou 
Pedro é melhor elo que João.- O superlattvo forma-se 
pospondo ao positivo a palavra. été ou ité, que, quando 
0 positivo acaba por vogal, ex1ge um R euphomco an
tes de si: v. g., Catu-rité. muito bom, optimo. Poranga, 
bonito; porangareté, muito bonito. . 

Nltaltá nwcáua caturité, aquella espingarda é op· 
tima. Alguma vez omitte-se o R: v. g. A bá, pessoa ; 
abaété, pessoa em grau superlativo, isto é, muito i.l
lustre -Para formar o augmentativo pospõe-~e ao po· 
sitivo a palavra turussú, grande ou muito, que na 
composição perd~ a primeira syllaba, ficando ussú, 
uassú ou assú. As vezes introduz-se um G euphonico 
entre o positivo e a fôrma augmentativa, e ás vezes 
ta~bem o positivo perde a ultima vogal : v. g ., pirá, 
petxe; pirauassú, peixe grande, baleia. Pará, rio ou 
mar; parauassú ou paraguasszí; rio grande, ou mar 
gran~e, oceano . .lltfogyguasslt, Mogy grande; marajoasslt 
maraJÓ grande; igára, canôa; zgarassú, canôa grande. 
--O d_i~linutivo forma-se pospondo ao positivo a pala
n~_ mznm ou a lettra i: v. g . .ll1aracujámirim, mara
CUJa pequeno; imi1:á. pau; úniráz', pau fino, isto é, 
va.ra. Ja~m·é, crocodilo; jacm·éi, crocodilo pequeno. 
Pzrá, peixe; pzrái, peixinho. Cumpre tomar cuidado 
~ não confundir o i do diminutivo com o y substan· 
tiVo q~e ~ignifica licor, agua ou rio . Pois, si pirái, 
J, g., ~~_gmfica peixinlto, pirá!t)' , vale-- rio do peixe; 

adcarez, crocociilo pequeno; JacaréiiJ', rio do era-
co ilo. · 
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'-~~rdr A maz's intercssa7lte :-particularidade dos nomes ~~e:,Oi~~1ste !lo poder de expnnm o passado 1~1edian~e 0 <'J ~1\ffixo 'ERA: v. g. A/~mtga, cabeça; akanguera, caveira ~ ~1sto é, que foi cabeça, e ela qual fica quanto basta par~ ·f ~O:Jf;) indicar o que foi . Anltangá, nome proprio de um aenio fi c~ ou demonio; aultanguh·a, feiticeiro, isto é, q;e foi ~ A nltangá, e do qual fica alg uma cousa, Taba, aldêa· -~· tabaoêm ou tapêra, ruinas de uma aldêa, isto é, que fol aldêa, e della fica alguma cousa. Pi, pelle do animal vivo; pi1·êra, couro, ou pelle do animal morto. Soó, carne do animal vivo; soóquêra, carne do animal morto. N. B.-A euphonia, segundo o genio da língua, exi· ge que nos dois primeiros exemplos o A, ao receber o suffixo êra, se mude em u · que no terceiro se in· troduza um o entre o nome e o suffixo, ou sinão que o B de taba seja substituído por um r ; que no quarto se colloque' um R, e no quinto um QU, entre o nome e o suffixo. 

So) A~jectivos, pronomes, preposicões. - O adjectivo pospoe-se seú1pre ao substantivo. E xceptuam· se os possessivos, que se antepõem sempre: v. g. Jl1tt· cáua catú, espingarda boa ; ce mia.pé, meu pão.-Ha tres demonstrativos que servem, tanto para o mé!-SC~· lino como para o feminino. São g ua!tá, este ; 1llliilta, aquelle, ultã!tá amu, aquelle outro. Os pron~me~ p~s: soaes são: cite ou xe, eu; iué, tu; alté, elle; zaue, nos, péeu, vós; aétá ou a!tétá, elles. 
As p1·eposz"ções collocam-se ·sempre depois da palayra sobre que, actúam: v. g. Ped1·o cat/t p irc :João çttt -I)edro é bom mais João de isto é Pedro é melhor do que João. Cite a-só ce roca 'keté.--.Eu vou 7Jtàdta cas~ para, ou vou para minha casa . Cite a-só ce roca kde parauá. n tpi- vou minha casa para rio pelo, ~u vou para mmha casa pelo rio. Oca, casa, toma aqm um R euphonico em virtude do E que precede. 

SI) v,er~o.-As terminações pessoaes, que nós_P05: pomos a ra1z do verbo, no tupy-guarmzy se antepoelll· · 
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Cite a-iuca, eu mat-o ; z'né 1·e-iuca, tu mat-a~; áltc 
v.· ga. elle mat-a · iam} z'á-iuca, nós mat-amos; p ceu pc-o-me , ' , . 11 t · a ,,ós mat-ais· altelá o-urca e es ma -am. zuc ) ) . . . t 0 pronome pessoal geralmente se omttte, ex~ep _o 
nas primeiras pessoas, nas q~me~ _se un~ ao pr efix~ 
pessoal: Clw-iuca, eu mato; wma-mca,, nos m,atamo.s. 

Ha muitos modos, mas um tempo so, qu~ e o pt e
sente. Os outros tempos formam-se po~· meto de par
tículas indicadoras elo tempo. Estas parttculas ou aclver
bios são: O;,ei, hoje, agora; clldté, hontem; CWT, ele
pois; ana, _antes: v. g .. Clu· a-u OL~ clta-1~. ,eu como ; 
iné ?'e-tt oyez, tu comes hoJe, agora; a/te o-71 cuclte, e \I e come 
hontetn isto é e\le já COmeu; ia71/ ia-71, QL; zanz'a-1f. ana , 
nós c01~;emos ~ntes ; pem p c-u wry, vós com eis depois. 

Na primeira pessoa do · plural existem duas fórmas: 
uma dellas indica tanto os que falam como os que 
ouvem ; outra só os que fal.am: v. g . iané ia-?t ou 
iauia-u, comemos (nós todos); ia-ué ro-u, comemos 
(nós outros). 

Não existe verbo correspondente ao nosso verbo ser 
no sentido ele indicar a essencia, a ex:istencia, etc.; 
pois o verbo auxiliar ikó equivale só ao nosso verbo 
estar. Ver_tem-se, por conseguinte, sem verbo as phra
ses que denotam a substancia, essencia, existencia, etc. 
v. g. Cite cat/t, eu bom ; porque clu a-ikó catú, não 
quer dizer que sou bom, mas que estou bom. A lté o-i!.:ó 
será catlt? Está elle bom ? 

. · C?bservaremos por ultimo que na ·composição ele 
m~1tas palavras o tupy-gum·auy assaz se pa.rece com 

·O mglez : v. g. Tupan, Deus; oca, casa; Tupan-oca, 
c~a de Deus ; pacoca, casa ou cova da paca; carapa:
uatuba, a~undancia de carapaná ou mosquitos; p iratna, _saluda do peixe; ubátttba, abundancia de ubás, 

( espec~e de c~nôa); _üzdaiátuba, abun~ancia de indaiás 
e~pec1e de coco) ; ztámaracá, maraca de pedra; sen'

!Jtpe, ferrão do siri; pú·átininga, sêcca do peixe; itatin
ga, alvura da pedra, ou pedra branca; itápira, peixe 
d~ pedra; i.gám-pé, caminho da igára ( especie de ca-
noa) e · · 1 ' ' por tsto nac 10, arroyo ou carrego. 
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82) Trabalhos principaes sobre a lingua tu. 
py-guarany.- «Üs Padres jesuitas hespanhóes e po. 
tuguezes foram os unicos que na antiguidade estud;. 
ram as I_inguas se~vagens . . . O mais antigo e, à todos 
os respe1tos, prec10so monumento que possuimos em 
portuguez, é a Grammatica do jt·suita pad1'e José de 
Anchieta, o mais notavel dos antigos catechistas .. . 
Em seguida a esta obra, as mais preciosas são inéon
testavelmente as elo P. Antonio Rodrigues Montoya, 

. jesuita hespanhol, filho de Lima, e que floreceu no 
primeiro méado do sec. XVII . .Escreveu elle :- A1·te 
e <Jocabulan'o de la lengúa gum-a7li, Madrid, 1640 . . . 
A segunda edição traz accrescentamentos debaixo do 
titulo de escolios, escriptos pelo P. Paulo Restivo da 
Companhia de Jesus, 1724.-2) T eso1·o de la l.enguagua
rauí. E' a obra mais completa e o mais profundo estudo 
sobre a lingua; é um monumento que ha ele passar ás 
mais remotas éras, si não perder-se agora ; só com seu 
auxilio seria possivel restaurar a lingua, si ella se per
desse . .. 3) Catecismo de la doutrina cltristan. H a duas 
edições, uma de Madrid que deve ser elo mesmo anno 
1640, e uma de S. Maria Maior, augmentada pelo mes· 
mo jesuita, o P. Paulo Restivo, já citado ... 4) Sermones 
de las doutz'nicas de/ ai"to e fies tas de /.os àzdt'os . . _. ». 

« A's obras deste seguem-se as dos outros mJSSIO· 
narios portuguezes. Não sei que exista um só exem· 
piar das grammaticas de Manuel da Veiga, e Manuel 
de Moraes. . . A bibliotheca fluminense, e creio que 
a do Rio de Janeiro, possue um exemplar do ca
tecismo grande dos jesuitas, pelo qual elles ensinavam 
a doutrina christan a nossos selvagens. Essa obra tem 
por titulo: Catecismo brasilico da Doutrina Christã, 
com o ce1·emonial dos Sacramentos e mais actos paro
cltz'aes, composto por padres doutos da Compa1thia d:f 
Jesus, apeifeiçoado, e dado á luz pelo padre A1ltomo 
de A1·mtjo _da mesma Compaultia, emendado nesta se· 
gtmda ú~tpressão pelo pad1'e Bartholomm de Leam, da 
mesma companlu'a, Lz'sboa I686». 
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Grammatica da Hngua geral dos índios ·do Brazz"l 
« 

0 
·ta pelo padre Luiz Figueira, reimpressa na 

comp ::. ' S J - J · J 
Bahia em 18 51 aos esforços do r. oao ?aqt~Im c_ a 
Silva Guimarães. No meu pensa~·, o padre F 1gue1ra nao 

conheceu tão profundamente a h?gua. qu~nto o pa?re 
Montoya; co~1tuclo , _na gra~1mat1ca propnamente d1ta, 
isto é, na pl11losophm da lmgua. me parece que elle 

é superior ao dito. pa~re ~1on,toya . . • 
«Este padre Lwz I~ 1gue1r~ e_ um de~ses vult?s a1_1 · 

aelicos, que illuminam as pnme1ras pagmas da histona 

dos jesuítas em nossa terra; já velho ~ cançado, nã? 
cessava de viajar pelos sertões do Braz1l para catechi
zar e doutrinar os pobrt•s brasis, como com sincera 
ternura os denominava no pr:ologo da sua grammatica. 
Gosou da g lo ria elo martyrio ; foi morto e devorado 
pelos indígenas da ilha de Marajó no Pará ». 

«Além destes trabalhos que se referem ao tupí ou 
guaraní, existe um mui curioso e importante sobre um 
grande clialecto da língua, que era falada antigamente 
em grande extensão do Brazil : re ferimo-nos á lingua 
kirà·i; tem por titulo : Catecltismo da doutrina cltn:Stii. 

na làtgua b?·azz"lica da uação lún"ri, co111post(J pdo pa

dre Luiz Vzizccncio J1!Jammia7li, da Companhia de Jesus, 
missionario da província do Brazil, Lisboa 1698. » (1). 
E~tre as obras contemporaneas, possuímos o Dz"ccio

narz~ da língua tupy por A. G. Dias; Crestomat!tia 

da hngua brazilica pelo Dr. E rnes to Ferreira França ; 
Gto.ssaria linguaram braziliensium elo Dr. Carlos Fre
denco Martius : Vocaóulano da lingua indígena geral 
para uso do Seminario E.piscopal do Pará pelo Padre 

~L , . S .. ; Ci.rf!mmatz"ca ela lingua indígena para uso elo 
~e1~1lllano Episcopal do Pará pelo coronel Faria, etc. 
'-XIstem muitas outras obras, relativas tanto ao tupy
guarany .. como ao quichua, e mais línguas sul-america
nas; _deixamos, porém, de menciona-las para esquivar
nos a prolixidade r~J. -1 :;\1~ Couto ,de Magalhães, O Selvagwr, edição do Rio de Janeiro, 

~ • ~ag. _sS-62. 
() Vade-Annnes da Di.bliotheca nacional, vol. Vil!, pag. 144-211. 
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83) Periodo de civilização. -:-- ~ffirmam diversos autores contemporaneos que os md10s do Brazil n começo do sec. XV~ s~ achavam no periodo de civil~ zação chamado neolztlttco (pedra nova) ou da pedra po. lida, e que, do período pa!eolitltico (pedra antiga) ou da pedra lascada, ainda não se encontrou indicio algum. o Sr. Couto de Magalhães, entre outros, sustenta que esses barbaros deviam ter passado em outro paiz 0 periodo paleolü!tico c o pastonl, porque, diz elle, tS· tes precedem sempre o da agric1tltura, que era o de . nossos sdvagcns nessa: epoca.<t. T oda a raça que é en· contrada no período em que usa de metaes, teve sua edade de pedra. Toda que é encontrada com instru· mentos de pedra polida, . teve seu período de pedra lascada . . .. A philosophia e a h isto ria ensiriam que o homem em relação á industria alimentar foi primeiro caçador e pescador, depois pastor, e só depois de haver percorrido esses dois periodos é que foi agricultor» (1
} E' destes princípios que o Sr. Dr. pretende deduzir a prodigiosa antiguidade dos selvagens do Brazil, sup· pondo·os anteriores ao proprio A dão, e dando por ne: cessaria uma revisão dos livros sag rados para ver SI o priineiro homem acaso não seja mais antigo elo que se tem pensado até agora. 

Parece-nos muito claro que o S r·. Dr. devia antes de tudo demonstrar o principio sobre que baseia a ~ua theoria. Elle, pelo contrario, sem nem sequer suspe1tar da necessidade de tal demonstração, passa a falar da descoberta ele urnas funerarias encontradas no fundo de uns aterros existentes no . Matto Grosso e no Ama· .zonas-descoberta que, si baquear o principio funda;nen· tal, prova bem pouco ou mesmo nada. Appella, e ver· dade, para a philosophia e a historia, mas ele um mod.o tão vago, que se torna impossível entender o que quJZ dizer. Pois affirma · que a· pltilosopltia demo1tstra · · · Onde? De que modo ? Com qual principio ? Desculpe· nos 0 Sr. Dr., mas cremos que a philosophia nada 
(

1
) "<;> Selvagem, pag. 24 e 2 s. 
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demonstra a est~ .reSJ)eito. Em todo o caso incm~bia a? 
Sr. Couto a obngaçao. ele mostrar onc~e e como e q71e ~t 

hilosophia faz tudo 1sto. Nem vale mvocar os pnncl
pios ele Rousseau, porque Rousseau é um philosopho, 

·\ão a philosophia. Por isto o Sr. Dr. neste caso, ~1ão 
·devia dizer que apltilosoplda demousb·a, etc ; mas s1m : 
conforme os prinâpzos de· a~flt7ZS pltilosoplw.s, etc. 

E a historia ? A historia com factos bem certos e 
determinados prova iateiramente o contrario, isto é, 
que e.visti?·am juntameutc a ag riculttwa e a 'i:'ida pas
toril; o uso dos mctaes < da pedra, quer pobda, qun· 
lascada. 

Essa Mestra da vida. com efieito, logo no começo 
refere que, dos filhos elo primeiro homem, Caim t' Abd, 
um foi pastor; outro, agricultor; que Tuba/caim, filho 
de Lamech, descendente ele Caim, foi artífice illustraclo 
em todas as obras ele bronze e ele ferro, sem mencio 
nar que antececlentemente tivessem passado, elle ou os 
seus ascendentes. pelos períodos pakolitltico e neolitltico. 
Na epoca ele Moysés e ele Josué, os hebreus já conhe
ciam os metaes, e o modo ele fundi-los, visto terem 
no deserto feito um bezerro de ouro . Usavam, toda
via, tambem ela pedra, como se deprehende do 'capi
tulo quarto do Exodo, onde Moysés relata que Se
phora circumcielou seu filho com uma faca de pedra. 
Isto mesmo póde observar-se no capitulo quinto do li
v~·o de Josué, em que Deus ordena a esse illustre ca
pitão aprompte facas · de pedra para circumcidar o povo 
qu_e.- tendo nascido no deserto, ainda não tinha cum
pndo com essa ceremonia legal. 

1 
S~gundo o testemunho unanime dos egyptologos, os 

lab1tantes do valle do Nilo conheciam os metaes 
desde a epoca .remotíssima do antigo imperio, e os 
empregavam na agricultura, nas artes, na caça, na 
pesca, nos ornatos, etc. Usavam, comtudo, no mesmo 
~mpo. it~strumentos de ·pedra, madeira, osso, chifre etc .. 
Cue dtra o Sr. Dr., si ll;e transcrevermos aqui um 
. recho de um egyptologo, não menos sabio do que 
Insuspeito ? 
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E' o illustre Chabas que, no cap. V de seus
E'tudes sur l'antiquité ltiston(pte d 'apres les sources 
.t:gyptüines et les moumnozts réputés pré!tistoriqucs 
fala do modo seguinte :- «0 Egypto historico demons: 
trou que elle (o Egyt:Jto) fazia uso de todos os uten. 
silios dos tempos prehistoricos: havia-se, no entretanto 
supposto que esses instrumentos pertenciam á barbaria: 
ou que, pelo menos, provavam a ignorancia dos metaes. 
Si estudarmos com attenção sempre maior as desco. 
bertas desta ordem, ficará sempre mais coufinnada a 
coexistencia de instrumentos de p edra, de osso c de metal. 
Quando o Sr. Mariette viu que os barbeiros ele Abydos 
rapavam a barba com 1ta1Jal!t.as de p edra, quando os 
Arabes de Quournah lhe mostraram as pontas, egual· 
mente de pedra, das lanças elos beduinos, pareceu-lhe 
ser transportado para a edade da pedra, e concluiu 
que no Egypto essa edade da p ed1•a correu sob os 
plta·raós, os gregos e os romanos ; p ersevc?'01/. sob os 
m·abes, e até certo ponto p ermauece em nossos dias,_ 

Os sabias que visitaram o Egypto neste seculo )\IX, 
acharam em cidades outrora florescentes, numer:osos 
instrumentos de pedra: alguns tão grosseiros, que se 
podein classificar como pedra lascada; outros tão per
fdtos, que se devem collocar entre os instrumentos 
de pedra polida. Pois bem: sabe agora o nosso autor 
o que estes sabias observaram? E' que os instrumen; 
tos grosseiros, ou de pedra lascada, pertencem a 
epoca dos gregos, ao passo que os polidos sã~ ~e 
epocas anteriores. Dahi elles estabeleceram o cnt~no 
seguinte: Um utensilio de pedra é tanto mais antzgo, 
qua1tto mais polido. O Sr. Couto, pelo contrario, assume 
gratuitamente como principio que um iustrument~ de 
ped1·a é tanto mais antigo quanto maz's g1·osseiro! Ja se 
vê que são bem accorcles ! · 

De outros povos que se serviam da pedra, posto 
que conhecessem os metaes falam diversos autores, 
como Tacito, Diodoro da Si~ilia Herodoto e outros 
Omittimos particularidades par~ não abusarmos da 
paciencia do leitor. 
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A respeito . do periodo pastoril o~servaremos _que, 
c111ndo a historia de todos os pa1zes conhecidos, 

St:0 - I • ' d 
uando um povo chegou a ser pastor, 1sto e, a omes-

q . . t 
ticar alguns anunaes, nunca ma1s orna a separar-se 
inteiramente delles, porque o animal domesticado é de 

grande vantagen: ao homem. Para conhecermos . este 
facto não precisamos recorrer aos povos antigos. 
Observe-se o europeu que desde o principio do sec. 
XVI emigrou para a America. Não encontrou, nem o 
cavallo nem o boi, nem as ovelhas, nem o cão, nem 

0 gat~, nem a gallinha; tudo, porém, elle trouxe 

comsigo, porque sentia a necessidade ele não se sepa
rar desses animaes tão uteis, e ele certo modo neces
sarios á sua subsistencia. Este mesmo facto repete-se 
hoje, para não falarmos de outro~ paizes, na Alaska, 

aonde os americanos. embora com muita difficuldacle, 
tentam introduzir o gato, o boi, o cavallo. e outros 
animaes domesticos. 

Os selvagens do Brazil não tinham nenhum animal 
domestico. E' força, portanto, admittir que, ou nunca 
foram pastores, ou constituem uma excepção unica 
entre todos os povos conhecidos. 

A historia, portanto, depõe COQ1 a maior evidencia 
contra as affirmações gratuitas do Sr. Couto ele Maga
lhães, porque ensina com toda a clareza ser falso que 

o ~ornem tenha de passar successivamente por esses 
penados, paleolithico, neolithico, pastoril, etc., etc. e>-

84) Tabas. -As alclêas dos indios chamavam-se 
tabas; eram geralmente fechadas por uma cerca de 
pau a pique, caltiçara, com uma unica entrada. Só 
algumas tribus do Paraguay faziam fojo em roda de 
suas moradas. A taba constava de uns poucos de 
ranchos, óca, dispostos circularmente em torno ele 

~~~ praça, ocára, e cobertos com folhas de pindoba. 

1 
111 lam uns cincoenta metros de comprido, cinco de 

argo, quatro de alto, sem divisão interna. Em cada --(') Vide o Homem prchistori~o na nossa Historia Universal 
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rancho existiam, junto ao tecto, gi raus ot; alpendrada~ 
·em que se guardav~m. os utensilios domesticos, e ~~ 
recolhiam os comesttvets. Cada um communicava com 
a praça por !:neio de tres aberturas ou portaes sem 
porta. Nesses ranchos armava cada familia suas rêdes 
e accendia o fogo sem chaminé. Caso que o Coa~ 
se apagasse, o accendiam de novo pela fricção aturada 
de dois paus. Collocavam a este effeito no chão um 
pau assaz firme, e em uma pequena cavidade, nelle 
praticada, introd~1ziam ·outro, roliço, bem duro, que 
faziam rolar mui forte e velozmente entre as palmas 
das mãos até se produzir o lume. A mudança da 
taba, que, por via de reg ra, se effectuava de quatro em quatro annos, devia resolver-se no conselho da 
tribu inteira. A taba abandonada denominava-se tq:baoêra 
Olf. tapêm , que foi tába e clella fica alguma cousa. No Alto Paraguay e no Amazonas havia tribus que viviam 
no meio elos rios em casas construiclas sobre esteios. 

s·s) Seus principaes utensilios domesticas
eram o patiguá .. panidt ou pa1ladt, cana,stra de palha que servia de arca ; talhas ou iguaçabas, potes para 
guardar .licores; têstos para cozer a mandioca ; cmnan, 
panellas d.e barro; CliJ'ambuca, cumbuca olt cambum para guardar farinha; cu;,as que serviam de copo, 
prato, etc.;· musstwmurs, cordas de algodão ou de embira; a· rêde de dormir, k;,çaba; o sambm'á, }f!cá, 
etc. Algumas tribus, não conhecendo a rêde, dormmm sobt:e uma esteira, pembz'. 

86) Os instrumentos de musica- eram a inubia, buzina; o ua;', tambor, geralmente oblongo;_ o 11tt'mb;', flauta simples, feita de algum femur ou tib1a,; o torô, · flauta dobre e triple, feita de taqt'tara; o maraca, cabaça quasi cheia de pedrinhas, enfiada em um cabo 
de pau, e ornada com pennas de guará. 

87) Usos, costumes, etc.-Mostravam-se os selvagens extremamente hospitaleiros e' generosos. Vigorava 
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entre os da mesma tribu uma verdadeira frat~rnicláçle 
communista. Anelavam : m completa. nudez, e pmtavam 

0 corpo em formas capnchosas; sarJ~vam-no c~m den

tes de cu tia, e, afim ele tornar dura ve1s essas sarJaduras, 

punham nellas umas côres en~quanto fresc~s. Logo que 

praticavam uma façanha, fazmm. novos n s!:os com o 

intento ele perpetuar a sua memona. Alguns furavam os 

beiços, principalmente o inferior , as ':'entas e as ore_lhas, 

'pondo nos bur~cos um botoque. Apphcaram-lhes, pois, os 

europeus o epJtheto ele botoc1tdos. Taes botoques eram de 

p~u, de osso, ele pedra polida, ele barro cozido ou de 

mnbar. Outros costumavam esburacar as faces, mettenclo 

nestas, de dentro para fóra, dentes de animaes. Lustra

vam o cabello untando-o com azeite, e o aparavam mui 

regularmente por uma linha que passava pelo cimo das 

orelhas. Alguns deixavam crescer a guedelha, ao passo 

que outros usavam ele cercilho ou coroa, e por isto 

os nossos lhes eléram o nome ele coroados. Tinham em 

geral os sentidos mui apurados e os instinctos mui 

agudos. «Eram todos ele estatura ordinaria, reforçados 

e bem feitos; de aspecto tristonho, olhos pequenos, 

com frequencia negros, encovados, e erguidos, por via 

de regra, no angulo exterior, como na raça mongolica; 

sobrolhos estreitos e mui arqueados; orelhas grandes, 

cabello liso, seguro e sempre negro, bem como as 

barbas que arrancavam por costume, e bem assim os 

cabellos do corpo, pestanas e sobrancelhas, ficando 

lampinhos ; dentes alvos e persistentes, e pés peque-

' nos » (1). Faziam muito uso do tabaco de fumo e dos 

banhos; dedicavam-se com muita paixão á musica, á 
dança, e á toda a sorte de folgà ; pouco ou quasi 

nada ao tra?alho. Eram geralmente todos anthr<;>popha

gos pelo ocho que votavam a seus inimigos; os tapuyas, 

porem, outrosim por gula. Estes comiam seus páes e 

âutros p~rentes gua~1do acabrunht,tdos pela velhice ou 
?enças mcurave1s, Julgando prestar-lhes deste modo 

um acto especial de<tpiedade ! -
(

1
) Varnhagen, p. 26. 
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Cultivavam os indios o cará, algodão, milho, feijão e a mandioca; ~onheciam a arte cera~ica, e o fogo, do qual se servmm em numerosos mtsteres da vida. Parece que . não tinham noticia dos metaes, porque, quando os vtram no poder dos europeus lhes deram nomes cuja radical é sempre itá, pedra. Assim denominaram o cmro itá-jubá, pedra amarclla; o ferro, itá
U1ta, pedra negra; a prata, itá-tiug-a. pedra branca; o cobre, üá-jubáraua, pedra de amarello falso. 

88) Ornatos.- Usavam, como ornatos, fios 9e contas brancas, feitos ele dentes ele inimigos ou de animaes ferozes; pemtas vermelhas, amare lias, .azues, brancas, etc. grudadas no corpo. Quando o selvagem queria vestir-se de grande gala, cobria o corpo de gomma com que segurava pennas miudas, primorosamente coordenadas por suas éÔre:;. Tambem untavam a · pelle afim de parecerem mais formosos. Os chefes usavam de· cocá1·es (açan-gatá?'es) que lhes cobriam o craneo até ás orelhas; nos pés uns ornatos de certos fructos que tiniam como cascaveis. Da cintura pendia, pela parte posterior, uma tanga de plumas de ema. Alguns se cobriam com aço)taba, especie de manto feito de pennas. 

89) Trabalhos, caça, pesca, etc. - Os homens apromptavam as armas, iam á gUL rra, faziam a roça, e tratavam da caça e da pesca Occupavam-se as mulheres elas sementeiras, plantações e colheitas ; fiavam e te· ciam; fabricavam a farinha, as bebidas espirituosas e os utensílios caseiros. . 
Paj!- a caça usavam frechas, esgaravatana, fojo e bolas. A esgm·avataua, que ainda hoje se emprega n? Alto Amazonas, é um tubo ôco, tendo mais ele dots n~etros de coniprim~nto, com que por meio elo sôpro disparavam settas finas ou puas, cujas cabeças estavam envolt,as em pequen~ quantidade de algodão oa su:_nauma. Com esta arma caçam,. e nós tivemos oc:a· s:ao de ve-lo, lagartos, pas:;aros, ratos, etc. No foJo·, 
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e 'emprea-avam tambem como meio de defeza, apa
~~avam animaes bravos. Abriam uma cova bem alta; 
punham no fundo pu~s •. e~trepes e . outras coubs~s que 
enconunodassem ~o uumtgo_ ou a caça; co nam-na 
cotn rama ou camçada subt1l, e um~ tona d~ terra. O 
animal ou inimigo, passando por cuna. cahm dentro. 
onde facilmente o prendiam ou matavam (1). 

Na pesca o-rossa empregavam a frecha, mergulhando 
de traz dell: logo que a tinham despedido, ou acom · 
panhando-a de um fio com ~ma pal_heta no fim, que, 
boiando, mostrava por onde 1a o petxe fisgado. Arre
mettiam, ás vezes, os tubarões a nado, encaixando
lhes na guela um pau agudo, afogando-os por meio 
delle, e atirando-os á terra. Pescavam tambem com 
uma espt:;cie de rêcle, pz"çá, e com anzóes, pàzá ou 
pindá; donde veiu o chamarem-se p z"ndauzon!tangaóa as 
pescarias feitas com anzóes, e tambem o Jogar em 
que se faziam esses instrumentos de pescar (2). 

Nos rios embebedavam o peixe, lançando na agua 
a planta tingui. ou achas de túnóó machucadas. Mo
queavam (l1) o peixe, e, limpo das espinhas, reduziam
no a pó, e preparavam com elle uma certa massa ou 
farinha, chamada piracué, que se conservava por longo 
tempo. O mesmo praticavam com a carne. 

Em certos mezes do anno forneciam-se de mariscos 
em grande escala, separando-os da casca, que amon
toavam. no proprio Jogar da pesca. E' de lá que ti
r~m ong:em as celebres casqueiras e· ostreiras, que 
amda hoje subministram tão grande copia de cal. Em 

(
1
) Vide Armas, par. 99. 

[!) Piçá, rêde de pescar ; itica, apanhar; piçáitica, apanhar ou 
~~s~a~ com rêde. Pi11á ou Pindá, anzol : mo11ha11

1 
fazer; gaba Jogar· 

11
(
1 a1110illtallgaba, Jogar em que se pesca a anzol ou se fazem ~nzóes.' 
31 111. ' ' F" : oqutare assar ou sêccar no moquem. Pratica-se deste modo : 

l
ançam-se no chão quatro paus altos uns dois ou "tres metros: for-

na-se num~ · 1 1 1 ·· . de r d " ~espeltave a tura, com a gumas varas riJas, uma espec1e sol· a f ou garau, sobre o qual se colloca a carne reduzida a pedaços 
Cnt lve mente finos: accende-se então no chão um fpgo lénto, e de vez 
:tté ~uamio vira-se a carne, que vae derramando a sua gordura, 

car, por assim dizer, passada. 
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ostreiras do littoral, já cobertas de arvores seculares encontram-se ossadas humanas. E' facil concluir dahi que, quando fallecia algum individuo durante a pescaria enterravam-no nessas casqueiras ou scr11ambitibas (1).' 

90) Comida e bebida. -Fabricavam bebidas espirituosas do aipim, elo milho, dos cajús, dos genipapos das bananas ela terra ou pacovas, etc. (2) que cha: mavam aJ'fJJ'-J', auaty-J', ca:fú.-y, janipa-)1, pacova-J', a saber: licor de aipim, milho, cajt't, genipapo, pacova, etc: O nome, todavia, generico dessas bebidas era cajú-y, alterado posteriormente pelos europeus em ca· 1tim. Afim de facilitar a fermentação mastigavam primeiro. esses fructos, como praticam ainda hoje. Contou-nos um missionario do rio Nap_o terem uma vez tentado fabricar essas bebidas sem mastigar os fructo:>, mas a fermentação sahiu muito ruim. Folgam0s em achar esta mesma noticia na obra ele Lery, o qual refere ter feito elle mesmo esta· experiencia com identico resultado. 
Comiam em silencio, bebendo agua só no fim. Reservavam o cauim para as grandes festas, quando bebiam rnuito e comiam pouco. Os mo?'ttbz'-zabas ou chefes sustentavam-se á custa dos seus vassallos, e tomavam suas refeições quasi sempre á parte e recostados. Os outros comiam de gamella em commum, pondo-se de cocoras no chão. Conheciam alguns o uso do sal, e o fabricavam, apurando ao fogo agua salgada; todo:, porém, em geral empregavam como tempero ot~ - mo· lho uma certa massa feita com pimenta clenommada jukiraJ'· 

91) Nas doenças - curavam-se com dieta de mingau, e até com abstinencia completa. Sangravam-se com o dente da cutia, ou com uma lamina de crystal de 

(') Vide Rev., vol. Il, pag. 522; vol. XII, pag 872 e 374i Frei Gaspar, pag. 20. 
(

1
) Ba11nlla é palavra africana; pncova brazilica. 
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I . Curavam as feridas e as mordeduras aquecendo-as 
roc m. . · fl r-
ao fogo. Procuravam deste mocl? certa 111 ammadçao _e 
· · nsibilidade local para extrahu· os humores_; epo1s 
:sfaziam fechar e cicatrizar com oleo ele copatba. Para 

mover 0 suor punham-se ao fumo, collocando fogo 
pro . s· c 
debaixo das rêdes em que clorm1am; 1 o en1ermo se 
achava em perigo, abandonavam-no a sua sorte. Tanto 
na · doença como em qualquer outro trabalho ou pade
cimento. blazonavam de mui soffredores. O defunto car
piam-no. as mulheres, que, em sign<~ l ele lucto, dispu
nham durante alo-um tempo, o cabello de outra fórma. 

' e O d · b O homem nunca devia chorar. verda e1ro ravo 
tinha de- ser completamente insensível. 

92) Casamentos. - Existiam entre os índios laços 
de familia, e até impedimentos matrimoniaes. Cifravam
se estes na consanguinidacle proxima, a saber : mãe, 
irman e filha. Quem desejava casar com alguma don
zella devia pedi-la ao pae, ao qual tinha de servir todo 
o tempo que elle exigisse. Nenhuma ceremonia reli
giosa santificava este gravíssimo acto da vida humana 
e social. Festejava-se o dia das nupcias com bailes e 
bacchanaes. A condição <;la mulher relativamente ao ma
rido era a de uma escrava. Comquanto fossem per
mittidos o divorcio e a polygamia, a primeira mulher 
cons_iderava-se sempre superior ás outras. A viuva per
te~cm de direito ao irmão do fallecido, si elle a pre
fensse; do contrario, podia contrahir oqtras nupcias 
com quem quizesse. Caso não achasse novo esposo, 
passava para a classe elas velhas. A mulher, logo depois 
de dar á luz, ia com seu filho lavar-se no rio ficando 
0• ma~ido, por diversos dias, de resguardo na rêde, como 
~1 estivesse doente. O pae denominava ao filho, tai·ra; 
a fi!ha, tagz'1'a, isto é, filho do meu sangue; a mãe, 
porem,_ chamava ambos, membz'ra, isto e, filho que 
produzi. Furavam ao recem-nascido o beiço inferior, 
achatavam-lhe o nariz, e o deitavam na rêde com suas 
armas, onde a miudo lhe estiravam os braços e as 
pernas para torna-lo forte e agil. A mãe criava o filho 

15 
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até nova gravidez, e, si esta demor~va, o cunemi (me. 
nino) ia mammando por sete ou Oito annos. Os filhos 
seguiam sempre a condição do pae, nunca a da mae· 
de sorte que os filhos das escravas eram livres, quand~ 
o pae era livre. Os paes gosavam na communidade de 
tanto maior consideração, quanto mais avultado era 0 numero dos filhos que criavam. 

93) Nomes.- Além elo nome recebido ao nascer, 
que era quasi· semRre o de um animal, planta, rio, etc., 
cada individuo, quando ia á guerra, tomava um nome 
guerreiro, e, a cada acção heroica praticaçla, accre
scentava mais um titulo ao nome. 

94) Sepulchros. - Todos tributavam escrupuloso 
respeito ás sepulturas elos seus. A lgumas tribus enter· 
ravam os mortos nos proprios ranchos; outras pos· 
suiam cemiterios regulares. O parente mais chegado 
abria a cova; a rêde servia de esquife. Os principaes 
enterravam-se cobertos de pennas, e com todas as ar· 
mas. As tribus, que não faziam uso da rêde, punham 
o finado ele cócoras com todos seus trajos dentro de 
uma talha de barro. Applica-se hoje particularmente a estas talhas o nome de cambucltis ou camucíns, que 
os selvagens davam a todas as talhas pintadas, e que 
chamavam tambem iguaçabas ; porém o termo geral 
tupico, para o jazigo dos cadaveres era t'ibJ', terra 
propria ou de si mesmo e o dos 

1
cemiterios t'ibJ'· A l fi coera, a saber: que foi terra propria, e da qual ca alguma cousa. 

Como acreditassem que a alma continu~va a acoro· 
panhar o corpo dentro do tumulo conservavam, du· 
rante algum tempo, ao finado forro' acceso, e punham 
á sua disposic;;~o comida, bebida 

0

e fumo. Além disto, 
os que enterravam em talhas, cobriam o rosto doca· 
daver com um prato concavo afim de que a alma não ficasse suffocada. 
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) 
A fórma de governo- era a patriar~hal ou 

da97tribu. O momb::-:r.aba (1
) ou chefe da tnbu :r~ 

I t·vo Tinha autondade absoluta em tempo ele guerra f 
eec 1 · . d 
moderada no de paz, v1st.o como para to os os,nego-

. . de ala um relevo devia consultar a assemblea ou 
CIOS b ~) d . . N- I . 
conselho (nheêmongaba · · os pnnc1paes. I ao .1av1a 

legislação positiva; . tudo se regulava de confornudade 

com a lei natural, mterpretada pelo .uso. 
Existiam bem poucas relações soc1aes . A offerta do 

tabaco ele fumo, e o correr a !!!ão pela cabeça de 

quem satielavam, er~m signaes de amizade. Como não 

possuíssem num~rano de alguma sorte, todas as trans

acções commercmes se effectuavam em generos. 

96) Religião. - No ver de varios autores, os ín

dios do Brazil não professavam nenhuma religião; ou

tros, pelo contrario, os pintam como extremamente 

religiosos. Essa divergencia ele opini9es procede de 

não se distinguir entre os extremos. E certo que não 

possuíam templos, nem ritos religioso.s propriamente 

sociaes. 
Não se .póde, no entretanto, duvidar que reconhe

ciam e adoravam a divindade, embora de um modo 

muito vago e grosseiro, como se podia esperar de po-

. vos reduzidos a semelhante estado brutal. Dizer com 

':arnhagen que não tinham religlão, porque não c·onhe

CI~m um Deus, unico, creador e remunerador, é pretender 

o Impossível. Sabemos que suas idéas eram muito va

~as e incompletas, mas entre ter idéas claras e dis

ttnctas de uma cousa e não ter nenhuma, ha uma 

grancte distancia. · 

Al&'umas tribus do norte parecia tributarem uma 

e:pec1e de culto ao sol, á lua e a diversas constella

çoes. Em geral, todos attribuiam a Tupau o supremo 

poder; a outras divindades inferiores, uma influencia 

~cundaria, ora boa, ora má. De -seus numerosos deuses 

((~)) j)t/or!ebi,_ lidado r; xaba, chefe ; mf'l·ubi-xaba, chefe dos lidadores. 

faz Nh;c, hngua; mon, fazer; gaba, lagar; nheêmongaba, lagar de 

er a hngua, parlamento. 
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ou genios de segunda ordem, apontaremos ape . A , , "d nas os segumtes : - 1l1tauga, o persegu1 o r dos malefic e dos destruidores da caça, que elle proteo-ia era 
0r~ o • e. presentado por um veado b ranco com olhos de fogo -Os macaclteras. vig iavam 9s caminhos, e (\compa: nhavam os guerreiros em suas expedições bellicas.Os caap01·as presidiam á caça do matto; habitavám em buracos de arvores ; ap pareciam em fórma de menit1os ou de gigantes, cobertos de pêlos negros até no rosto, e montados em um tajJJII', anta, ou cazletú porco do matto, precedido sempre por vagalumes: Quem se encontrasse com um delles, seria desgraçado em tudo. E' desse nome, parece, que deriva a palavracaipóra. - Os curu.pz"ras dirig iam os pensamentos, defendiam as florestas, e armavam laços ele toda a sorte. - Os maraguigauas annunciavam a morte, etc_. Havia tambem o Juntpary, o S acJ'·Ce1·éré, o Emllol· /atá. o Untta/t, e muitos outros, cujas attribuições em geral eram maleficas. Algumas tribus adoravam o mm·acá como verdadeira divindade ; outras, a onça, o papagaio, etc. 

Commummente todos eram muito a ferrados ás pra· ticas supersticiosas. Tomavam nota dos sonhos com temerosa credulidade. Cuidavam se tornariam inertes, si tocassem uma coruja, e daria á luz gemeos a mulh~r que comesse um grão dobrado de milho miudo. Attn· buiam os eclipses a um tigre e a um canzarrão que perseguiam o sol e a lua afim de devora-los. Olha· vam, por conseguinte, com o ~aior espanto p~r.a este~ phenomenos, receando que as feras consegUissem seu intento . 
. Tinham algumas· _idéas muito vagas a respeito ~ v1da futura e da ongem das causas. Falavam egu mente de um diluvio universal . mas de um mo~o muito grosseiro. « Têem diz o I'. Nobreaa, memona d d .l . ' o ue o . 1 uv1o, porém falsamente, porque dizem q_d~ cobnndo-se a terra de agua uma mulher com seu marJ subiram em um pinheiro ~ depois de mingoadas as I I 05 aguas, se desceram, e destes. procederam todos 
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· e mulheres"· Vê-se assaz claro que estas idéas 
homens . . . · 
são uma Ianguicla reminisc~nc.ia ela trad1ção pnmtt1va. 
Deparamos com reconJaç~es semelhantes tambem 

entre os selvagens da Amenca elo Norte. 

97
) Sumé. - Existia e~ todo o Brazil, . n~elhor 

diríamos, em toda a Amenca do Sul, a tradl<;ctO ele 
que apparecera ~ntre os sel~agen~ t~m homem ex~~·a
ordinario, clenommado S ume ; ensmara o uso ~e va11a.s 
cousas uteis, particularmente ela mandioca; e se. r:tl
rára, porque fôra · perseguido. M<;>stravam os mchos 
em diversos lagares umas pegadas 1mpressas na ped1:a, 
asseverando que foram deixadas por esse varão . Os .m•s-

. sionarios, sendo um delles o grande P. Anch1eta, 
affirmam te·las visto. Os inclios elo Pert.'1 contavam 
que esse J1omem viera elo Pacifico. Seria elle S. Tho
mé? Com certeza não é in1possivel. nem faltam razões 
de congruencia para o suppôr; não temos, porém, 
informações sufficientes para o referir positivamente 
como facto historico (1

) . 

(l) Cumpre aqui distinguir tres co usas : -- I ) o facto de ter este 

homem realmente apparecido; - 2) o facto da impressão prodigiosa 

das pegadas; - 3) procurar saber quem fosse este varão. Quanro ao 

primeiro ponto, cremos que uma tradição tão uniforme e tão espa-

' lha.da não deixa de merecer grande respeito a todo o historiador 

ser1o e reftectido ; p01s sabemos que os índios conservavam mui tenaz

mente suas tradições, nem esta era tal, que lhes lisongensse o orgu

lho. Relativamente ao segundo, é certo que os selvagens as mos

travam, e os missionnrios as viram; mas julgamos difficil ~ustentar 

que fossem ou nil.o fossem milagrosas. A terceira questão não se 

póde re~olver sinão com razões de congruencia , como o faz 

~ocha Pma, I, 102-105, dizendo que não se póde suppôr ter que

ndo Deus faltar a estas creaturas do Brazil com a prégação que 
mandárn fazer a todas as outras. 

O conego Fernandes Pinheiro (nota 10 da Chron. do P. Simão de V as· 

~~ncello~, ed. brazileira de 1867) suggere que a tradição 'de S. 

N ~mé e obra ou .invenção dos jesuítas. Entretanto a Cofia d(r 

1 
e,Bm Z()'/1!11g nws Prui(lg Lamll, que deve ter sido impres~a em 

, 5~11, se.gundo H-'ieu (Magalhães-strass, 1881, png. 92), diz : 
mé. es ~ecm tambem na mesma costa ou terra memoria de S. Tho-

p 
. ' qun:eram mostrar aos portuguezes as negadas por dentro do 

a1z nssi · . 
f 1 ' m como a cruz postn por dentro do pmz. E quando elles 
a nm de S. Thomé dizem que elle é o pequeno deus, mas que havin 
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9S) P~gé.- Repre~e~1t~nte dCl: religiã<;>, o pagé, piaga ou ca1·azba, possma tllql1ltada mfluencm, visto como se suppunha que conhecesse o futuro , todas as doenças e seus remedios; dava-se por medianeiro entre a divindade e o homem, e bem assim por senhor dos raios, elas estações, da vida e da morte. Na realidade, porém, era apenas um impostor. Quem ambicionava essa dignidade devia, antes de recebe-la, passar por dura ini.ciação, habitando em Jogares escuros e remotos, só, nu, sem lavar-se, nem se pentear, sustentando-se unicamente de pimenta, e milho assado, até cahir, ás vezes, em um estado de desmaio, e morrer. Em seguida á iniciação, levava, ao menos na apparencia, vida muito mortificada e mysteriosa, isolado em tapêras, e pronunciando seus oraculos ao som elo maracá. Na occasião oe receber algum visitante, perfumava a sua choça com a resina da J'bira-pagé. Conservavam seus ossos como objecto de culto. 
Em nossos dias o pagé encontra-se egualmente · na Patagonia com o nome de J11Jagé, na America do Norte, onde os brancos o chamam 111edicinamcm, e na Alaska, · em que assume o titulo de doutor. Suas attribuições. e seus embustes são, pouco mais ou menos, os mesmos em toda a parte. 

99) As armas -principaes eram:- 1) a clava: ou maça de quatro faces com ornatos, que, quando tmha 
um ourro deus que era maior.'Pode·se bem ~creditar que elles tinham lembrança de S. Thomé ; pois é sahido que S. Thomé por dctraz d'! Mal:Hlua (1\'i:tlaca) corporalmente jaz na costa de Siramalt (Corom~ndel) no golpho de Ceylão. Chamam elles Lambem as suas crmnças quasi Thomé>>. (0. C. pag. 102). Accresce ainda que Thevet enct)ntrou a mesma tradição entre os tamoyos do Rin de Janeiro, ainda não visitados pelos jesui.tas. é • O nome (Zomé), diz Southey, segundo todas as probnh:l.a~es, uma corrupção do ·Zemi do Hayti divindade! ou pessoa divuuzada. N p h ' que o . araguay c amavam·no Payzumé, palavra composta, com de•1~;nav:un os sacerdotes>. /list. do Braz., I, pag. 324. No . V1de as cartas de Nobrega, pag. 72, onde copiá mos esta nota. ar dno l~gar achará o leitor o texto nllemão, que nós preferimos d traduzido no pé da lettra. 
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r• a tle um remo ou de uma pá com g umes, se a .orm. 
d 

· nt'nava tanrrahena. ou, como outros escrevem, enot b . r · · 1 t iwarapemme e taJlgap_e~na . . e servm part1~u armet~ e 
ara a matança elo ppswnetro; - 2) um g1 ande at co 
~om 0 nome de úi?·apára; - ~) as frecltas, sempre 
admiravelmente acabadas, q~te tmham t~as pontas ossos 
aguçados, ou dentes de ammaes, e, JUnto da o~ttra 
extremidade, duas grandes pennas contrapostas. Faztam 
as frechas J e ubá, ou canna brava, de taqua1·a ou ta
bocas, de úpi ou caniços, e, ·. frequentes vezes, as her
vavam molhando-as no sumo de h ervas venenosas;-
4) lm:ças de pau ferro, 7/~m·uc?Ís, hervadas e mui 
compridas ; - 5) tardés ou tndentes de pedra do com
primento de quasi um metro; -- 6) laço e bola. 

Prendiam-se tres bolas a outras tantas cordas, amar
radas e juntas. Cada bola devia ter o peso de uma 
libra, pouco mais ou menos; cada corda. o compri
mento de tres a quatro metros. Servia esta arma tanto 
na guerra como na caça grossa. Atiravam-na com 
mira certeira ás pernas do animal, á volta das quaes 
enroscando-se .a corda, o fazia cahir. Foi, esta arma, 
fatal á cavallaria hespanhola que no começo parecia 
invencível, e tão grande susto causára aos selvagens. 
O _seu uso limitava-se ás hordas meridionaes. A de que 
hoJe se servem os gaüchos, parece ser esta mesma, 
embora, talvez aperfeiçoada. -7) Seus escudos ou pa
v~zes eram pequenos, ora circulares, ora oblongos, 
fe1tos quasi sempre do couro de anta ou do peixe boi. 
- 8) Outra arma indispensavel era a canôa, chamada 
ubá ou i.gára. A z'gára constava de um tronco de arvore, 
cavado por dentro com o soccorro do fogo . Rema
vam-na de cincoenta a sessenta pessoas. Fabricava
se _a ~tbá c?m uma cortiça de arvore; era menor do que 
a. J~ara; tmha pontaletes no meio, e apertava-se com 
czpo~ afim de que permanecesse convexa. O remo · de
nom~nava-se apecuitan; a pá do leme, yacumart. 
~ao poderam os europeus deixar de admirar as 

canoas, a rapidez de seus movimentos, e o modo bem 
compassado de remar. 
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IOO) G~erra. - Re_unem-se os principae~ .da 'aldêa ou da tnbu no terretro; armam suas redes, e assen. tam-se. Ouvem com muita attenção o discurso do mo. rubi-xaba, ao qual responde cada um à e per si, co~eçando pelos mais velhos. Resolvida a lucta, entregam:se todos com o maior affinco aos preparativos, que con. sistem nas armas, e na f an"nlta de g ue1-ra (1). Anda. neste meio tempo o maioral bem azafamado em persuadir a todos a justiça da guerra, exhortando-os a combater com valor. No dia seguinte, depois de almoçarem, toma cada um suas armas. a rêde de dormir, um pouco de farinha, e partem. Os principaes con· duzem comsigo suas mulheres, que levam ·a farinha e a rêde. Antes de se abalarem, nomeia o maioral um ' capitão da dianteira, exploradores, espias, etc. Marcham em fip, procedem com muita cautela, etc. A guerra offensiva emprehende-se sempre de surpresa sem previa de.claração. O systema do ataque é o das ciladas, ca· hindo de repente sobre o inimigo com grandes urros quando o suppõem descuidado. Combatem tumultua· riamente com musica, e gritaria infernal. A maior gl~ri~ para o .guerreiro é assenhorear-se de algum dos tru· migos, e leva-lo prisioneiro. Quando nos combates querem render-se, atiram fóra as armas, e põem as mãos sobre a cabeça. 
Retiram-se os vencidos commummente em desordem; os· vencedores queimam a taba inimiga, e reservam os prisioneiros para um horrivel banquete anthropo· phago. Cada parcialidade leva do· campo da batalha seus mortos, já para occultar a propria perda, já para honrar-lhes os restos mortaes. 

101) Matança dos prisioneiros.-Os prisioneiros são c~nduzidos para a taba, e pestos a bom recado em · pnsões, com cordas de algodão grossas e fortes. 
(') Formavam com esta farinha pequenos pães, embrulh~dos com folh.as de tal modo, que não lhe prejudicava a agua amda que cab!ssem ~m um rio. Ajuntavam-lhe um pouco de cm·imfm, c a coz1am mms do que a outra. 
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E d:- a cada um por mulher a mais formosa moça 
~ ue ~~~ na casa, a· qu~l tem o cuidado ele_ o ~egal~r 
~ lhe dar de comer ate que engorde e esteJa ( ) para 

0 
poderem comer, e então orclena_m grandes festas e 

ajuntamentos ele parentes· e amigos, chamados ele 
trinta, e quarenta leguas, com <;>s quaes na vespera, e 
dia do sacrificio. cantam e batlam, comem e bebem 
alegremente, e tambem o padecente come e bebe 
com elles, depois o untam com mel de abelhas,_ e 
sobre o mel o empennam com muitas pennas de vanas 
côres, e a logares o pintam de janipapo, e lhe tingem 
os pés de vermelho, e mettendo-lhe uma espada na 
mão, para que se defenda como poder, o levam assim 
atado a um terreiro fóra da aldêa, e o mettem entre 
dois mourões, que estão mettidos no chão, afastado 
um do outro alguns vinte palmos, os quaes estão 
furados, e por cada furo mettem as pontas das cor
das, onde o preso fica como touro, e as velhas lhe 
cantam, que se farte de ver o sol, pois cêdo o dei
xará de ver, e o captivo responde com muita cora
gem, que bem vingado ha de ser, então vão buscar 
o que ha de matar á sua casa todos os seus parentes 
e amigos, onde o acham já pintado de tinta de jani
papo com carapuça de pennas na cabeça, manilhas 
de ossos nos braÇos,. e nas pernas, grançles ramaes 
de contas ao pescoço, com seu rabo de pennas nas 
ancas, e uma espada de pau pesada de ambas as 
mãos mui pintada, com cáscas de mariscos pegadas 
com cera, e no cabo e empunhadura da espada gran
des pennachos; e assim o trazem com grandes can
tares, e tangeres de seus buzios, gaitas e tambores 
fhamando-lhe bemaventurado, pois chegou . a tamanha 
19n~a, e com este estrondo entra no terreiro onde o 
e:Clente O espera, e lhe diz que Se defend~: porque 
d m para o matar, e logo remette a elle com a espada 
e ambas as mãos. e o padecente com a sua se -

.,
1
_
0
(:) .Parece-nos promvel faltar aq~1i uma J>alavra, v. g p •"t r rl'lo. . 1·omr o ou 

16 



122 POVOS DO RRAZJ L 

defende, e ainda ás vezes o ffencle. mas como os q • 1 d - d · d · ue o teem pe as cor as ~ nao etxam esvtar do golpe, o m~tador lhe quebta a cabeça, e toma_ nome, que depois declara com grandes festas de vmho, e can. tares. em seu louvor, e se faz riscar, e lavrar com um dente agudo de um animal, e lançando pó de carvão pelos riscos e lavares ensanguentados, fica com elles impressos toda a vida: o que tem por grande bizarria, porque por estes lavares, e pela differença delles se entende quantas cabeças quebrou ». « Em morrendo este preso, logo as velhas da aldêa o despedaçam, e lhe tiram as tripas e forçura, qutl mal lavadas cosem para comer, e reparte-se a carne por todas as casas, e pelos hospedes, que vieram a esta matai1ça, e della comem logo assada, e cosida, e guar· dam alguma muito assada, e mirrada, a que chamam moquem, mettidas em novellos ele fio de algodão, e posta nos caniços ao fumo , para depois renovarem o seu odio e fazerem outras festas, e elo caldo fazem grandes alguidares de migas, e papas de farinha de cariman para supprir na falta ele carne, e poder chegar a todos; o · que o matou nenhuma cousa come delle, antes se vae logo deitar na rêcle: e se faz todo sarra· façar, sangrar, tendo por certo que n~orrerá sinão ?er· rama de si .aquelle sangue, nem faz o cabello . da!: ~ sete ou oito mezes, os quaes passados faz muttos VI· nhos, e appellida os amigo~ para beber, e cantar e co
1
r essa festa se tosqueia, dizendo que tira o dó daq~e e morto, e é, tão cruel. este gentio com ·os seus capttVO~: que não so os matam a elles, mas se acontece a a gum de ter filho da moça que lhe deram por mulher, a o)Jrigam 'que o entreO'ue a um paren'te mais chegado o · e para que o mate quasi com as mesmas ceremontas, . a - ' · · to que mae e a pnmetra que lhe come a carne; pos , algumas, pelo amor que lhes têem os escondem, e as I ' uas vezes so tam os presos, e se vão com elles para 5 terras, Ott para outras » (I). 

(I) Frei do Vicente Snlvndor-l/istoria do Brazil, png. 31-33· 
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Particularidades 
0 que acabamos ele expôr pertence aos inelios em. 

aeral. Não será agora fóra elo nosso assumpto, net:n 
deixará de ter especial interesse para o leitor, re fenr 
alguns costumes, particulares ás elifferentes nações ou 
tribus. 

102) Tribus do Brazil. --Os g uayanazes (em S. 
Vicente) viviam em cavernas subterraneas, onde con· 
servavam fogo a arder ele dia e ele noite. Não tinham 
rêde; dormiam sobre pelles, e camas ele folhas . Su_s
tentavam-se unicamente de caça, pesca, e fructos Sil
vestres, não cultivando a terra, nem criando animaes. 
Ao morrer algum delles, enforcavam um certo numero 
de seus amigos ou parentes, pessoas do mesmo sexo 
e, quanto era possivel, da mesma edade do fallecido, 
para que este tivesse companhia adequada. Caso fal
tassem victimas voluntarias, preenchia-se o numero á 
força. Si o defunto era um dos chefes, sacrificavam-se 
seus vassallos em Jogar de seus parentes. Nenhum ou
tro rito cruel observavam os guayanazes, raça simples, 
e facil de acreditar tudo; tratavam ·. s~mpre bem aos 
portuguezes, e guerreavam egualmente os carijós do 
sul, e os tamoyos do norte. · 

Os goytacazes (Parahyba do Sul), nadadores mui :va
lentes, só se batiam em çampo raso; nunca nas selvas, 
nem de emboscada. 

Os papanazes (no Espírito Santo), caçadores e pes
cadores, dormiam no chão em cima de folhas. Si um 
delles matasse outro, ainda que casualmente, era en.
tregue aos parentes do morto, é, na presença dos de 
ambas as partes, immediatamente estrangulado e en
terrado. No acto da execução, todos faziam clamorosas 
l~menta_ções, , e depois banqueteavam juntos por muitos 
gtas ate desapparecer qualquer vestígio de inimisade. 
fi aso o delinquente se evadisse, quem pagava. a pena, 
fillando escravo do herdeiro do morto, era o filho, a 

la, ou o parente mais chegado em sangue. 
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Os tujrinz"quins (em Porto Seguro) passavam por ser 
os mais mansos e fieis, infatigaveis e valentes de todos os indígenas do Brazil. 

Os caltétrfs {em Pernambuco) eram notaveis por suas 
canôas Uuncadas ou jangadas) de uma especie de palha comprida, que uniam em mólhos, mui apertada com 
umas varas fortes e rijas. Eram tão grandes, que po
diam · levar dez ou doze pessoas. Oppozeram tenaz re
sistencia aos primeiros colonos. 

Os tabajm·es (em Pernambuco) foram a primeira 
tribu brazileira que se ligou aos portuguezes. Dentre 
seus guerreiros que apoiaram <;>s colonos, destacam-se TabJwa, ltagybe (braço de pedra}, e Piragybe, braço 
ou antes espinha de peixe. · 

103) Os Aymorés-a mais selvagem e temiveldetodas as tribus do Brazil, eram, como alguns querem, 
um ramo de tapuyas que outrora possuíra no sertão 
urna ·linha de terra, parallela á costa, do S. Francisco ao Cabo Frio, e fôra pelos tupinambás rechassado para 
o interior. Ahi se tinham multiplicado em quanto.os por
tuguezes rareavam as tribus marítimas. A sua lingua, cuja pronuncia era muito dura e guttural, differia de 
todas as outras. Não- usavam trajos, nem possuíam habitações, deitando-se corno brutos a dormir pelas flores·tas. Na estação chuvosa dormiam debaixo de arvores, 
formando com os ramos apenas uma especie de teja
dilho. Viviam de fructos silvestres, do que matavam co~ suas settas, e dos inimigos a quem caçavam como ammaes, não rosto a rosto, mas occultos entre balsas. e brenhas, onde os esperavam com heroica paciencia. Não tinham chefe, e nunca se reuniam em grupos grandes, 
andan_do .sempre em pequenos magotes. . 

Mm valentes no curso, não sabiam nadar; nunca faz1am uso de banhos, nem eram capazes de atravessar qualquer corrente que não se podesse vadear. Presos, re: cusavam comer, deixando-se morrer á fome. Tambem os piranthztàts, que actualrnente occupam um la~go tracto de terra na margem direita do Alto Made1ra, 
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Ca S
e põem em agua, nem sequer por meio das 

nun . d · · ' ~ 
O
• as Seriam pois descendentes os aymoi es. 

can · · ' · , t Affirma Varnhagen, pag. 292, . que_ aJtmorc e na _cos a 
do Brazil um pei xe de ovas mm peç_onhentas, que 
este nome, dado a esses barba~os , :Ie~Ia ser alcunha 
que lhes applicaram os propno~ m_chos. Seg;undo o 
mesmo autor chegaram pela pnmeira vez a costa, 
junto do rio elas Caravelas, e , talv~z: fossem gm:fo 
extraviado de algumas elas raças mend10naes, patag o
nicás ou araucanas. 

104) Tribus meridionaes e do Paraguay. -
Entre os tànbués, tribu do Paraná, os homens andavam 
nus, vestindo as mulheres, uma saia de algodão que 
descia até aos joelhos . 

Os czw·emagbás- no Paraguay, traziam uma penna 
de papagaio atravessada 119 nariz. 

105) Os payaguás - dominavam o rio Paraguay 
desde o lago Xarayes até á sua conAuencia com o 
Paraná; tinham algarroba, caroba, acacia ou arvore dos 
gafanhotos, de que faziam um licor doce, semelhante 
ao mosto, e uma farinha que comiam com peixe. 
Eram quasi amphibios. Approximavam-se, ás vezes, do 
navio na escuridão, e o viravam de tal modo, que ia 
encalhar; pois não existia no rio escolho, ou banco 
de_ arêa que não conhecessem. Outras vezes nadavam 
desapercebidos até ao barco, com só a cabeça de 
fóra da agua, e em um instante o abordavam por 
tod~s os -lados. Suas canôas, extremamente ligeiras, 
P?diam levar tres pessoas. Perseguidos e alcançados, 
VIravam-nas, servindo-se deUas como de pavezes contra 
as armas dos inimigos ; passado o .peri.go, as eHdirei
t~vam de golpe, e seguiam avante. Em terra, armavam 
Ciladas aos .caçadores, attrahindo-os com a voz imitada 
do animal ou da ave que estes buscavam. Quando se 
tratava de partidas numerosas, os enga,navam . offere-

. ~endo-se por seus guias, dando-lhes mantimentos e 
· ructas, e levando-os deste modo até os ter ~m seu 
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poder para cahir então sobre elles ele improviso. 0 pés de suas mulh~res eram . tão pequenos, que têe~ sido comparados aos elas clunezas. 

ro6) Os guaranys - no Paraguay, cultivavam a mandioca e o milho; criavam aves e patos e tambem papagaios em casa. Comquanto a dignidade de 1110• rubi-xaba fosse hereditaria, podia egualmente adqui· rir-se por meio da eloquencia e elo valor .. Suas m4lheres andavam sempre decentemente vestidas. e tambem alguns homens traziam tJelles que lhes cahiam dos hombros até abaixo elos joelhos; outros levavam curto senàal de pennas; diversos uma especie ele rêde que pouco servia para cobrir a nudez, ou defender-se contra o frio . 
Distinguiam-se os guaranys na matança dos prisioneiros pelas . particu\aridad~s seguintes : As mulheres amarravam o infeliz preso, obrigando-o a dançar durante uma hora. Então um guerreiro o derrubava, dandolhe um golpe nos rins e outro nas tíbias. Feito isto, punham-se tres crianças de seis ou sete annos a ~artellar-lhe a cabeça com machadinhas, assistindo a 1sto .os paes e parentes dos rapazinhos, que os exhortavam .a serem valentes, e a apprenderem como é que se mata um inimigo. Quem vibrava o primeiro golpe tomava desde logo o nome da victima. 

107) Os guaycurús- eram caçadores, não tin~1am .domicilio cei:to, e construiam suas tendas com esteJTas. Corriam com tanta velocidade. que supera-vam qualquer animal. Em novembro recolhiam a casca da .algarroba, que punham de conserva em farinha, prep~rando daqui uma bebida forte. Prestavam a um che1e h~mras extravagantes: no acto de escarrar, ext7ndia~ 0: .cncumstantes as mãos para receber-lhe a sahva. Es.t -mesma nojenta ceremonia praticava-se entre os payagua~-Para ser admittido na. ordem dos guerreiros, devia .o guaycurú dar prova de seu valor mo~trando que d. ffi . • , E' que lP0 la so rer a dor como se fosse insensível. 0 
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t: · córtando-se e picando-se nas partes mais deli
azdtam Eclttcavam os rapazes, ensinando-lhes a blazonar ca as. c • 
d tàs demonstrações de fortaleza, e a trava1 com 
/~a 1-eal o-uerras simuladas. Costumavam dar de 
tllrl ::::. . 
noite seus assaltos, escolhendo sempre ~s mats escuras. 
Era distinctivo de classe o modo de cortar o c~bello 
Os homens anelavam nus ; as mulheres . vesttam-se 
decentemente com pelles ou pannos da cmtura para 
baixo pintando o resto do corpo como os homens. 
Quando se enterrava um morubi-xaba, suicidavam-se 
:Jguns elos seus para lhe 'fazer companhia; outros 
eram mortos sem que lhes consultassem a vontade. 
Nos cemiterios erigiam aos finados cabanas, onde 
depositavam viveres, roupa, e tudo o mais de qtte 
poderia carecer o espírito. Os enacagás, uma das 
tribus em que esta naç'ão se divide, são abominados 
das outras, porque abrem as sepulturas em busca do 
que se enterrou com os mortos. Acreditavam os guay
curús que as almas dos malvados eram condemnadas 
a ir animar feras. 

Matavam todas as Cl' ianças deformes, illegitimas ou 
gemeas, acaso por supporem que sahiriam fracas. Cos
tume ainda mais barbaro era o de criar cada mãe um 
só filho, procurando abortar, ou privando da vida to
dos, os outros, logo depois de nascidos. Ao uni co, 
porem, que ficava, faziam todas as vontades e desejos 
por mais caprichosos que fossem. Vedava-se aos ho
mens tomar ao mesmo tempo mais de uma mulher; 
era-lhe~, porém, ~icito mudar de consorte quantas ve
zes qlllzessem. 1 odos os dias, ao romper da alva, 
cantavam um hymno, e, aos primeiros raios da au
rora, sahiam todos, prostrando-se por terra, talvez, 
em adoração elo sol nascente (1). . 
b Trafica~am os g_uaycurús com os guaranys, rece
endo mtll~o, mandtoca e mandubis, e dando peixe, 
~rttdas, uma especie de manteiga ou banha, e 

' (!) ·Em algumas trihus do Norte America encontra-se este mesmo 
uso, que os missionarios catholicos lhes conservaram mudando só 
a prece, e o objecto da adoração. ' 
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caça conservada por um processo que chamavam b 
b • . c b . d ar. acoa, assun como panno ta nca o com uma especi 
de entrecasca, e pintado com muitas côres. No com~ 
mercio vociferavam tanto como na peleja ; levavam, 
porém, tudo de bom humor. 

Tendo os guaycurús adaptado mais do que nenhuma 
outra nação o uso dos cavallos, chamam-lhes alguns 
autores àzdz"os cavalleiros. 

Da mesma arte que os payaguás, infestaram os 
guaycurttS o rio Paraguay até aos fins do sec. xvm, 
matando um sem numero de portug uezes e de brazileiros. 

108) Vida das tribus aquaticas do lago Xa
rayes.- Em quanto o Paraguay corre pelo canal ordi
nario. armam estas tribus aquaticas suas tendas sobre 
a margem do rio, e vivem de peixe, cantando e dan
çando toda a boa estação. Principiam em janeiro as 
inundações que por mais de cem leg uas de largura 
transformam em um· mar todas as terras baixas. Têem 
então os barbaros promptas as canôas, cada uma das 
quaes possue um lar de barro; e metticla numa des· 
tas arcas, entrega-se cada familia ás aguas do diluvio, 
não esquecendo de levar comsigo tambem a tenda. 
Vivem deste modo cerca de tres mezes, achando pro· 
visões nas terras altas, onde, ao subir da cheia, ma· 
tam os animae::s que ahi se abrigam. Quando as aguas 
voltam ao seu canal costumado, tornam os selvagens 
aos antigos Jogares de moradia, armam de novo ·suas 
casas, e dançam e cantam outra estação de bom tempo. 
Esta nação não tem chefe. As cordas das rêdes f~
zem-se entre elles de uns filamentos de plantas, bati· 
dos. ·e espadelados na agua por quinze dias, e ~ntão 
assedados numa especie de concha dentada, depoiS de 
brancos como a neve. 

109) Cacociés·, chanesés e xaquesés.-(Alto 
Paraguay).- Criavam estes selvagens patos para dc:vo· · 
rarem uma especie de grillo que infestava as casas, 
vivendo na palha, e roendo ~s pelles, bem como outros 
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· de vestuario Suas canôas ele pequenas só le-arttaos . . I 
::::. 

1 
dois remos mas tão destram ente maneJaC as, 

vavan ' C 1 · 
arecl . ..,m voar sobre as aguas. u ttvavam man-que p " . . . . 

d
. a milho e amendotm. De notte recolhwm sua crw-tocc, .11 ção: os patos para lhes matarem os gn os ; os . pas-

saras para que os livras~em elos r:wrcegos vampiros. 
· Prevalecia entre estas t nbus a hecltonela moda ele ex

tender as orelhas, e o conseguiam usando, em Jogar 
de brincos, cabaços, cujo tamanho iam augment~nclo 
pouco a pouco, até que no buraco donde . pendiam. 
podesse caber o punh? ele t~m h_omem, cahmclo sobre 
os hombros a extremtdacle mfenor ela orelha. Como 
estas orelhas abertas offerecessem ao inimigo uma presa 
muito facil, tapavam-nas, quando entravam em com
bate. ou as amarravam atraz ela cabeça. E ram est as 
tribus, sociaveis ; mas não viviam promiscuamente, 
possuindo cada família sua propria habitação. Tinham 
ídolos ele madeira. As mulheres ftavam algoel~'[o; an
davam vestidas da cinta para baixo; pintavam o resto 
do corpo, e lanhavam as faces. Os homens aformo
seavam o labia inferi'or, trazendo nelle a casca de uma 
fructa do tamanho ele um prato grande. 

I I o) Os xarayes- viviam em famílias separadas, 
arriando os homens o labia inferior á moela dos que 
acabamos de ver . . Mais singula r é que trouxessem bi
godes. Fiavam as mulheres algodão, e fazi am estofos 
fi~os como a sêda, em que teciam figuras de animaes . 
Pmtavani-se ambos os sexos elo pescoço aos joelhos 
com uma côr azul. A perfeição desta pintura era tal, 
que um allemão, ao ve-la, duvidou si o melhor artista 

' da Germania excederia a limpeza e o intrincado elo 
desenho. Faziam duas colheitas cada anno, e criavam 
·patos para livrar-se ela perseguição elos grillos. 

r r r) Chiquito.s ou pequenotes.- Applicaram 
os hespanhóes este nome a uma nação ela Bolívia, 
porque tinham, os inelios, tão baixas as portas de suas 
casas, que por ellas só se entrava ele rastos. A razão 

17 
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deste extranho costume, segundo elles diziam era . • 'que deste modo se hvravam dos mosquitos e de outra p~agas -~emelhantes, ao passo qt~e os inimigos não p~~ dram dtsparar-lhes settas de notte. Os homens anda. vam nus, excepto os morubi-xabas, que trajavam uma . como tunica de algodão com meias mangas, egual á de que usavam as mulheres. Adornavam-se com fios de pedras coloridas passados em roda do pescoço e pernas, e àe um sendal de plumas, cujas côres combinavam com muita arte e gosto. Tambeth nas orelhas punham-pennas, e um pedaço de estanho no labia inferior. Os que de mais destros atiradores blazonavam, cobriam-se com as caudas dos animaes que tinham matado. A polygamia era privilegio dos chefes; permittia-se, porém, aos outros trocar a mulher quando .qt:izessem. As mulheres, sempre tanto mais bem tratadas, quanto o systema da sociedade conju· gal mais se approxima ela monogamia, levavam aqui boa vida. Seu mister cifrava-se em fabricar a tunica e a rêde, em abastecer de agua e lenha o rancho, e em cozinhar as frugaes refeições. 

I I 2) !ta tines. -Deixavam os homens crescer o cabello em roda da coroa, rapando o resto da cabe~a; de ornato servia-lhes uma canna passada pelo lab10, que para isso furavam aos sete annos de edade. As mulheres escarnificavam-se, alanhando-se; e ambos os sexos traziam nas orelhas uma concha triangular. Os homeps apenas se cobriam de um curto avental; _as mulheres trajavam um vestido completo ele panno, feito de casca do pinho. E' branco, toma facilmente qualquer côr, e a _conserva por muito tempo. Foi provavelmente desta tnbu ·que nos veiu pela primeira vez a gomma elastica. Vigorava entre elles o costume extranho de se fa~arem a grande distancia por meio de trombeta~ ou gmtas. _Nã~ se baseavam no principio vulgar do P01 " t?-·voz; pots nmguem, por mais versado que fosse na hngua, entendia os signaes, si primeiro não lhe desseOl a chave. 
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1 13
) Os cayaguás- o ramo mais rud~ da raça 

11
y habitavam as florestas entre o Parana e o Uru-

guara , · 1 d d f 
. não viviam em estado socta , moran .o ca a a-

~~~· á. distancia numa miseravel choça, feita de galhos 
de arvores, subsistindo ~111 icamente de caça, e conten
tando-se, por falta de ca usa melhor, com r~tos, cobras, 
formigas, minhocas, e toda a s.orte ele rept1s e vermes. 
Accusam-nos de armarem ciladas aos l~omens, matan
do-os para come-los. As mt~lheres vestiam-se decente
mente e eram brancas quast como os europeus, porque 
nunca'sahiam de seus escondrijos. Os homens traziam 
pelles mais como ornato do que como vestido. 

r 14) Os guanas- depois dos guaranys, eram a raça 
mais numerosa e mais adiantada elo sertão. Em logar 
de dormir em rêdes ou pelles, erguiam uma tarimba 
sobre quatro cavall etes, e em cima extendiam uma cama · 
de raminhos, cobrindo-os primeiro com pelles e depois 
com palha. Quando as crianças chegavam aos oito 
annos de eclade, levavam-nas ao campo com grande 
ceremonial e em silenciosa procissão. Passado ahi o 

· dia em jejum, conduziam-nas da mesma fórma para 
casa. Picavam-lhes em seguida os braços, e lhos fura
vam com um osso aguçado, o que ellas soffriam sem 
chorar, nem extremecer. As operadoras eram velhas, 
em cujas mãos se achava o exercício ela medicina, que 
consistia principalmente em chupar o estomago do 
doente. Especial influencia exerciam entre os guanas 
a_s mulheres ;mas a procuravam por meio de uma prÇL
ttca atroz. Exterminavam a maior parte das crianças do 
s~u sexo, enterrando-as logo ao nascerem para que su
btsse o preço das que poupavam. Tornadas assim escas
sas, eram as mulheres objecto de grande emulação : 
casavam sempre o mais cêclo possível antes ele nove 
anno~ de edade, ao passo que os homens permaneciam 
solteu·os até aos vinte e mais annos, isto é, até terem 
for~a para supplantar os -rivaes. Antes do casamento 
esttpulava a noiva o quinhão que lhe havia de tocar nos 
trabalhos agrícolas e domesticas do casal, declarando-se 
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no cont~acto . o. que tin_ha ele fazer. e o que della não clevta exigir o mando. Convencionava-se eaualmente si o marido teria out ra mulher ( cousa que ~aras vezes acontecia), ou a mulher outro marido, e quantos e como repartiria o seu tempo. Intrigas, crimes e fre~ quentes clivorcios eram as consequencias ele sem~lhante systema, e as vantagens que as guanas colhiam por meio tão detestavel, terminavam por torna-las menos honestas e menos feli.zes elo que as mulheres de outras tribus. Bebiam os guanas agua simples ; eram sobrios ; viviam unidos entre si, e respeitados dos vizinhos. Por uma singular especie ele convenio achavam-se debaixo ela protecção dos guaycurüs, a quem serviam nas jornadas, e lhes cultivavam as terras, devendo estes em compensação defende-los contra todos os inimigos. O serviço, ou era em si mesmo t ão leve, ou tão raras vezes exigido, que a sujeição, embora reclamada por uma parte e reconhecida pela . outra, dizem ter sido quasi nominal, posto que fosse real e efficaz a vantagem que clella derivavam os guanas. 

1 15) Tribus do Alto Amazonas.- Os mcabellados, no rio Aguarico ou do Ouro, affiuente do Napo, deixavam crescer o cabello até incommoclo comprimento, ás vezes até abaixo do joelho, moela commum a ambos os sexos. Foi em attenção a este costume que os hespanhóes lhes deram o nome de encabel!ados. Ignora· se qual fosse o seu nome vernaculo. E ram anthropophagos; cobriam com folhas ele palmeira suas casas, arte em que revelaram bast ante engenho. O dardo era a sua arma principal. 

I 16) Omaguas, umanas ou cambebas- (1) nação numerosíssima, apertando a testa e o toutiço entre duas taboas, tornavam perfeitamente chatas as cabeças cont 
li) o · · · · pelos pnme1ro nome foi dado pelos hespanhóes ; o terceiro, portuguezes ; o segundo é o vcrnnculo. Todos significam cabc;a chata: -13errcdo, no par. 719, refere a opinião de terem os omnguas nc\op· lado esse costume como distinctivo das outras nações para que nuncn. 
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fi de procurar a maior semelhança possível com 
~ h~; cheia, para elles o ieléal da belleza ele um rosto 
humano. 

0 craneo, portanto, cl~senvo~ve-se para o~ lados, 
mais semelhante a malfeita m;tra, el?, que. a cabeça 
humana. Pelos fins elo seculo XVIII Ja cah1ra em des
uso 0 emprecro elas taboas, contentando-se esses sel
vagens com o moldar a cabeça ~ força de expreme-la 
entre as mãos. As mulheres traziam tanto cabello, que 
lhes occultava a deformiclaele. Todos os autores são 
accorcles em representar estes indios a tribu mais ci vi· 
lizada, razoavel e doei! ele todo o valle elo Alto Ama
zonas. Teciam com o algodão que cultivavam, pa1mos 
ele variegaelas côres. Andavam ambos os sexos decen
temente vestidos ele um sacco com aberturas para os 
braços. Armas lhes são as settas e o pau ele arremesso. 
Matam o mais valente elos seus prisioneiros, não para 
o devorar, mas para se livrarem ele um inimigo peri
goso; os cada veres atiram-nos aos rios, g uardando por 
trophéos as cabeças. Aos outros, que poupam, tomam 
extraorclinario affecto, e si alguem lhes propõe vender 
um captivo, offencle-os a proposta como cousa horrí
vel que não podem ouvir. Embriagam-se com duas 
hervas: uma chamada flonpondio pelos hespanhóes, 
outra cum.pá na propria lingua clelles. Vinte e quatro 
horas dura a embriaguez, que, segundo dizem, produz 
ext~anhas visões. Da cuntpá fazem uma especie ele 
rap_e que tomam por meio de um junco bifurcado, in
sennclo os dois braços nas duas ventas e sorvendo 
o pó com ricliculas visagens. ' 
D~s omaguas recebemos o caoutcltouc ou gomma 

elastica. F oram os portuguezes do Pará os primeiros 
{.ue lhe conheceram a serventia. Della faziam, e ainda 
azem, sapatos, botas, vestidos, etc. etc. 

C?s tucu?tas --acreditam na metempsychose, praticam 
a Circumcisão, e adoram um ídolo caseiro chamado --fossem es · d 
O crav1za os sob o J>retexto de que eram authropor>hagos Mas costu · · • escr me. Ja entre elles prevalecia antes que nenhum caçador de 

avos tivesse alcançado e_sta parte do sertão. 
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Ita-lto. Mais P.ertinazmente, do que o,utros nenhuns 
selvagens am.e~Icanos se mostram .aferrados aos seus 
erros .supersticwsos. Os homens cmgem os rins com 
um tecido da casca de uma arvore denominada ai·chama; as mulheres andam nuas. 

Os p.urús- são notaveis por seus jejuns expiatorios, 
durante os quaes nenhum estado de doença ou fra
queza vale como escusa para quebra-los, morrendo effectivamente muitos de pura abstinencia. 

Os cari.punas e os zurtizas-primavam na arte de en
talhar. Suas cadeiras ordinarias eram cortadas da fórma de qualquer animal, bonitas, e muito commodas. 

1 17) Singularidades amazonicas. - Em geral, as numerosas tribus do Amazonas offereciam, entre 
outras~ as singularidades · seguintes. Afim de colloca
rem a farinha de mandioca ao abrigo das inundações 
regulares, a depositavam em poços fundos, hermetica
mente tapados á prova de agua, waterproof Nutriam· 
se principalmente de peixes, entre os quaes primava o denominado boz' pela configuração da cabeça, posto 
que não tenha chifres, e por orelhas dois orificios ape
nas. A semelhança está no todo da fórma e na boca. É do tamanho de um cavallo mas seus olhos não são , . maiores do que um grão de ervilha. Nunca deixa a 
agua. Em logar de pernas tem duas barbatan_as, uma 
de cada lado da barriga, perto das espaduas, adel~a; çando-se gradualmente até terminar na cauda qu.e e chata. Entre outros utensílios domesticas possmam, estes barbaros, enormes cestos, tão apertadamente en
trançados, e tão bem calafetaclos com gomma, que serv!am pa~a guardar licores sem perigo de v~-los. vasar. Tmham xdolos de sua propria lavra, distmglllndo-se 

· cada um I;>Or qualquer attributo apropriad<;>, . co?10 ° deus do no pelo peixe na mão· outro presidia as se· menteiras e colheitas e um ter~eiro era o dispeilsador ela victoria. Nenhum~ ceremonia de culto se praticava, e esquecidos jaziam os idolos na choupana emquanto não se precisava delles para a semeadura, pesca ou 
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A)aumas tribus queimavam seus mortos nas (l'uerra. o < • 1 · 
~uas habitações, e lançavam na fogueira quanto_ 1avm 

rtencido ao defunto. O funeral durava sempt e por 
pe

1
•
1
tos dias e era invariavelmente acompanhado pela mt ' . 

distribuição profusa elo cauzm. · 

IIS) Usos e costumes - que dos selvag ens pas
saram aos colonos e?wop cus. -- As circumstancias par
ticulares elo · paiz, não me no:; que as relações com seus 
habitantes induziram os primeiros colonos a receber 
dos barbaros o uso de muitos objectos, instrumentos, 
utensílios, etc., etc. conforme vamos indicar com toda 
a brevidade. A rêde de dormir, o uso frequente dos 
banhos, e o tabaco ele fumo que, passando á Europa, 
constituiu no seculo XVII um dos ramos da industria 
brazileira: o systema ele roçar e derrubar, cada dois 
ou tres annos, novos mattos virgens; queima-los, en
coivara-los e, por fim, semea-los, ficando o terreno 
coberto de troncos e madeiros, que se vão a pouco e 
pouco apodrecendo; o uso do aipim, milho, feijão, 
pirão, mingáu, cará, inhame, da mandioca, manicoba, 
das aboboras, das pacovas ou bananas da terra, das 
folhas do tayá ou tayobas, das cambuquiras, da batata 
doce ou da terra: tudo vem dos indios. 

Na construcção das casas adaptou-se, e em muitos 
l?gares a,incla se adapta o cipó-mzbé para segurar as 
npas; a barrotada para substituir o muro de pedra e 
cal;. o girau em vez do assoalho; a palha ou sapé em 
logar das telhas. Dos utensílios domesticas, instrumen
t.os, etc., muitos derivam dos selvagens. Relativamente 
a navegação pequena ou barquejar, pesca e caça, quasi 
tudo vem delles : v. g . as juncadas ou jangadas de 
Pernambuco e do Ceará, as ubás ou montarias do Ama
zonas, as canôas do sul, as balsas de mólhos de timbó 
~u- Pn't'pc?'Í ;_o buzi~ ou uatapi, 9ue os canôeiros no 
. tnazonas amda hoje tocam, cmdanclo chamar com 
Isto o vento etc. 
d Quanto á Úngl;a, são innumet:aveis as palavras tupicas 

a_ optadas no portuguez, quer para nomear animaes, 
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aves, peixes, hervas, arvores, fructos, loo-ares usos etc., quer· simplesmente para enriquecer a iing~a: v. g: moquear, encoivarar, etc. etc. 

I 19) Conclusão. -Remataremos esta dio-ressão relativa aos selvagens, observando- I) que ~1tütissi~ mos usos, costumes, instrumentos, etc. são communs aos barbaros do Brazil, ela Patagonia, do Chile e de toda a America do Norte. Quem tivesse meios para fazer, r!_isto e tambem nas · diversas líng uas, um estudo comparativo completo, prestaria, parece-nos, um grande serviço á republica litteraria.-2) T anto no sul como no norte da America, encontramos maior ou menor civilização á medida que nos approximamos ao Perú e ao Mexico. ou que nos afastamos desses dois paizes centraes. Valia, pois, a pena resolver o seguinte pro· blema: Seriam os selvagens um povo que, sahindo daquelle paiz civilizado, cahiu no estado ele barbaria afastando-se elo centro ? Ou seriam os inclios, em tempos mais antigos, todos egualmente barbaros, e se ter!~ depois civilizado o centro, donde pouco a pou~o .ra se ia perramando a luz e a civilização? A falta ele mfor· mações com que luctamos, torna, em nosso ver, este problema ou insoluvel oú, pelo menos, muito difficil. (I) -3) Não eram os selvagens em geral, nem tão estupidos, nem tão bestiaes, como alguns pretenderan!· Dizia bem o Dr. Couto ele Magalhães quando escrev1a 
o seguinte: 

( 1) O Sr. Dr. i\-lartius escrevendo ao Instituto Hist. do Brazil, diz: c Emquanto aos mdus estudos sobre a historia primitiva dos. autochthones do Brazil, e da America em aeral, consm-me, como facto geral, que toda a povoação primitiva das Americas vi,·eu clll tempos remotíssimos em um estado muito mais ci,•ilizado do que aquelle em que achamos tanto os mexicanos do nosso tempo ~11 

?~1tros povos mon!anhezes, co!no os . indios. selvagens do B.raz~l~ I o da esta povoaçao, sem duv1da mmto mms numerosa, ca\uu uma posição muito mais nobre por diversas cat\sas ». Rro., vol. II, pag. 402. 

0 Somos do mesmo parecer; mas a questão que propozemos 11 
texto é assaz differente, si não nos enganamos. 
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«Tanto a respeito ela família selvag; m. como. das 

1. ··es merecem-me IJouca fé os escnptores ant1gos. 
re lgiO ' . d . . 
Estava nos interesses elos . conqmstaclores . ep~umr_ o 
mais possível a raça conqu1stacla; com effe1to so ass1~11 
elles podiam legitimar os medonhos actos. de. ba rbana 
que commette1:am. Pm~a poder matar o H~c!Io, ~omo 
se mata uma fera bravw, para poder ton~ar-lhes 1~11pu
nemente as mulheres, roubar-lhes os filhos, cna-los 
para a escravidão, e não ter para c~m. elles lei alg~m1a 
de moral, e nem lhes reconhecer direitos: era miste r 
acreditar que nem tinham icléa ele Deus, nem senti
mentos moraes ou ele familia. A historia fa rá UJ11 dia 
plena justiça a essas asserções (1

) » . 

4) Cumpre, todavia, confessar que os selvagens no 
estado em que viviam, eram extremamente infelizes, 
já a respeito elo corpo, já relativamente á alma, e ao 
fim sobrenatural a que tambem elles foram destinados. 
Grande, por conseguinte, immenso era o beneficio que 
lhes traziam os missionarios com a civilização chris 
tan. Qual, pois, não seria a responsabilidade claquelles 
que por motivos interesseiros punham obstaculo á obra 
salutifera elo Cbristianismo!!! . . 

Talvez não seja fóra de logar referir aqui o que es
creveu o Sr. Vasconcellos na pag. I I 7 do seu excel
lente trabalho, falando ela bem conhecida bulia Ve1·üas 
tJ:.fa do papa Paulo I I I, de dois de junho de I 537. 
Ets o trecho a que alludimos. « Poucos annos depois 
do descobrimento desta parte do mundo (a America), 
prop~g:ou-se, com uma facilidade e rapidez espantosa, 
a opm1ão de que os naturaes destas regiões não eram 
homens: havia quem os classificasse abaixo dos pretos 
e um pouco acima dos macacos. As consequencias ele 
semelhante erro foram horrorosas· era o meio ele des-
va ' 
11 

necer todo~ os escrupulos . claquelles, que barbara-
lente escravrzavam os degradados americanos ». 

« Qualquer podia toma-los, e servir-se delles da mesma 
manetra que ele um cavallo ou ele um boi feri-los - '' 

(I) O Selvagem, pag. 107. 

18 
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maltrata-los, mata-los, sem injuria alguma, restituição ot~ peccado. E começou a exe_cuç~o desta nova dou. tnna na Ilha Hespanhola, a pnmetra que foi 110 descobrimento dos Indios, e primeira na execução da ruina delles, e foi lavrando pelo reino elo Mexico, e por toda a Nova Hespanha. Naquella ilha testemunha Frei Bartholomeu de Las Casas, Bispo de Chiapa, varão de grande autoridade, que chegaram os hespanhóes a sustentar os seus libréos (cães) com carne dos pobres indias, que para o tal effeito matavam, e faziam em postas como a qualquer bruto elo matto .». «Foi tal a barbaridade com que os hespanhóes trataram· os infelizes indigenas, que dentro em poucos annos a Ilha· Hespanhola ficou reduzida a um deserto, porque de um milhão e meio de indios, não restaram si quer quinhentos». 
« Horrorisado pelo procedimento de seus compatriotas, e compadecido de suas infelizes victimas,_ u.m frade humanitario, Fr. Domingos de Betonços, Provmctal da Ordem Dominicana naquella ilha, tomou a resolu· ção de enviar a Roma um seu companheiro,. Fr. Domingos de Minaya, afim de expôr ao papa_ Pau~o 111 o que ali se passava, e pedir-lhe uma provtdencta que abrigasse os infelizes indios da sanha feroz dos seus deshumanos conquistadores. O Papa não se demorou em da-la, expedindo a Bulia que acima mencionamos'· A Bulia em resumo concluía deste modo: «Em vista do que, elle Santo Padre . . . detern~in~v: e declarava por autoridade apostolica, que os t~dto:. eram verdadeiros homens como os mais, e não so ca· ·pazes da fé de Christo, sinão propensos a ella, se~undo chegára ao seu conhecimento; e, sendo assim, tlll~laOl todo o d_ireito á su~ liberdade, da qual não l?o.dta~~ nem devtam ser pnvados, e tão pouco do domtl11° ~es seus bens, sendo-lhes livre logra-los, e folgar com ~l da cc:mo n~elhor lhes parecesse, dado mesmo . que _a111•

05 
nao ~sttvessem ~onvertidos. Pelo que os dtto: tndf fé e mats gentes so se haviam de attrahir e convtdar a de Christo com a prégação da palavra divina e col11 
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o exet b d . d 
valor, nem firm~za, _ todo

1 
o 

1 
o r~ o em c

1
<;>ntrano a 

presente determmaçao e c e c a raça o aposto 1ca ». 

IV 

Capitanias hereditarias 

1zo' Divisão do Brazil em Capitanias. -As 
consicÍerações, que moveram D. João III (I$21-57) 
a dividir o Brazil entre alguns de seus fidalgos bene
meritos, foram em primeiro Jogar as difficuldades que 
achava ·em colonizar o paiz, visto como os portuguezes 
preferiam a India á T erra de S. Cruz afim de engros
sar seus cabedaes com maior facilidade e rapidez. Do 
outro lado a frota destinada a guardar a costa, sobre 
exigir uma enorme despeza, era insufficiente para re
chassar os estrangeiros, cujas visitas de contrabando 
se iam tornando cada vez mais frequentes. 

O systema das capz'tanias lte1·editarias produzira bom 
resultado nas ilhas da Madeira e dos Açores; não 
adv~rtiu, porém, o soberano que este mesmo systema 
pod~a não ser egualmente proprio para o Brazil, já por 
mottvo da distancia, já pela difficuldade ele conquistar 
o p~iz _aos barbaros, já pela immensa extensão de cada 
capttama 

Dôou o monarcha as capitanias como rei, e como 
gover~1ador e perpetuo administrador ela Ordem e Ca
vallana do mestrado de Clwisto declarando validas essas 
doações não obstante qualqu~r lei do reino, particular
me!lte a il1mtal (1

). Vinculou-as nas famílias dos pri
meiros donatarios, obricrando os herdeiros a guardar 
sem :::. 

pr~ os_ mesmos appelliclos sob pena de perderem 
~· capttama. Devia, além disto, cada novo herdeiro pe
Ir a confirmação regia. Alguns a pediam tambem 
{u~ndo o sceptro passava a outro rei. Excepto o caso de 
ratção á coroa, o vinculo se transmittia ao successor, --(1) Vide no par. 4• p. Dual'lt:. 
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si O· proprietario perpetrasse crime tal, que pelas leis do reino devesse perde-lo. 
Os limites, entre as diversas capitanias, foram fixa. dos por meio ele linhas imaginarias, traçadas de um ponto da costa na clirecçã? do oéste até irem intestar com a fronteira dos domínios de Castella, por emquanto indeterminada e desconhecida. Posto que assaz imperfeito, este modo ele demarcação, era o unico praticavel em vista da ignorancia ainda existente relativamente ao paiz. As ilhas situadas na distancia de dez leguas da costa continental comprencliam-se na doação. 

1 zr) Direitos e obrigações dos donatarios.-0 donatario devia colonizar e defender a sua capita· nia; mas recebia em troca privilegias muito notaveis, podendo perpetuamente chamar-se capitão e governa· dor della; «possuir na mesma uma zona ele dez e, alguns, até dezesseis leguas ele extensão de terra sobre a costa, comtanto que fossem em quatro ou cinco porções separadas entre si duas leguas pelo · menos, e nunca juntas, sem pagarem outro trib~to mais que o dizimo; captivar gentios para seu se.rvJço e de seus navios; mandar delles a vender a L1sboa até trinta e nove (!) (a uns mais que a outros) cada anno, livres da siza que pagavam todos os que entra· vam ; dar sesmarias, segundo as leis do reino, aos que as pedissem sendo christãos; não ficando estes ·obrigados a mais tributo que o dizimo ». . . «Competia-lhe o direito das barcas dos nos maJs ou menos caudaes; o dizimo do quinto dos. n?et~es e pedras preciosas; o criar villas, dando-lhes ll1_sJgnJas e liberdades, e, por conseguinte, fóros espec1aes, . e nomeando para croverna·las em nome clelle donatano b ' 

(
1

) Observa o Visconde de Araaunya que esta Jimitnç1ío se refe· · 6 • d ' " que 0 rm s a 1spensa do imposto não ao numero de escravos donatario podia mandar I ' 
Si D. João III tivesse previsto os effeitos funestos desta conces_sã;~ nunca a faria. A moda infelizmente vingou e o Brazil sente alll hoje suas deplorn.veis consequencias. ' 
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e de seu successor, os ouvidores, meirinhos e m.ais 
~fi · es de J·us tiça. Prover, em seus nomes, as captta-

011 CJa 1" . \" . I b d d · áe tabelliães do pub 1co e JUC ICJa , rece en o e 
~~~1. um quinhentos réis ci.e. pensão P<?r anno. D~le~a.r 
a alcaidaria ou governo tmlt tar elas vtllas, 1~os mcltvl
d\.tos que escolhessem, toma~c\o-lhes a devtda . mena
aem ou juramento de fideltclade ; o monopolto das 
:;,m·inhas, moendas ele agua e quaesquer outros enge
nhos-, podendo cobrar .tribu~<?s elos q~1e se fizessem 
com sua licença · a meta dtztma ou vmtena ele todo 
0 pescado; excet~t? D:t~rte Coel~1~ a quem foi con
cedida a outra meta d1wna; rechznna elos productos 
da terra ou o dizimo de todos os dízimos ; a vintena 
do producto elo pau brazil, ido ela capitania que se 
vendesse em Portugal; alçada, sem appellação nem 
aggravo, em causas crimes até morte natural, para os 
peões, escravos e at~ gentios; dez annos ele deg redo, 
e cem cruzados de pena ás pessoas ele maior qua
lidade; e nas causas cíveis, com appellação e aggravo 
só quando os valores excedessem a cem mil reis , ; 

« Conhecer das appellações e aggravo ele qualquer 
ponto ela capitania ; influir nas eleições elos juizes e 
'"!lais officiaes dos concelhos elas villas, apurando as 
hstas. dos homens bons, que os deviam eleger; e 
anm!mdo ou não ás ditas eleições dos juizes e mais . 
offictaes, que se chamariam pelo dito capitão e gover
nador, apezar elo que em contrario dispunham as 
ordenações elo reino» . 
. «Ü Soberano promettia, além disto, que nunca entra

nam nas capitanias os seus corregedores, com alçada 
de natureza alguma, nem jamais seria. o clonatario sus
penso ou sentenciado, sem ter sido primeiro ouvido 
por elle proprio soberano, que para isso o faria cha
mar á sua presença » . 

. « Deste modo a corca chegava a ceder em benefi
CIO elos clonatarios, a maior !)arte elos ~eus direitos 
maa t t" c ~es ~ tcos; e quasi conservava sobre as novas 
~P.1t~m~s brazilicas um protectora.do, COJ? P?deres 

UI lumtaclos, a troco ele poucos tnbutos, mclumdo o 
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do dizimo ; do qual tributo ella mesma pao-ava 0 cult 
publico e a redizima aos senhores das te~·ras. Oua~ 
que pod~mos dizer_ que Portugal reconhecia a inde~ 
pendencia do Braz1l, antes delle se colonizar » (1). 

I 22) « O Foral-era um contracto emphiteutico 
em virtude do qual se constituíam perpetuas tributa: 
rios da coroa e dos donatarios, capitães-móres, os 
solarengos que recebessem terras de sesmarias .. . 
Cada capitania recebeu o seu F ora!. Nelle se confir
mam as doações e privilegias ·feitos ao senhor da 
terra; estipulam-se os fóros elos solarengos que ahaviam 
de habitar, e as pouquíssimas regalias, que a coroa 
se reservava. Estas se reduziam aos direitos das alfan
elegas, ao monopolio elas drogas e especiaria, ao 
quinto dos metaes e pedras preciosas que se encon
trassem, e, finalmente, ao dizimo de todos os produ
ctos pagos ao rei, que como chefe elos mestrado e 
padroado da Ordem de Cl11·isto , deveria prover quanto 
respeitava ao culto divino. Para effectuar as cobran· 
ças nomearia o rei os competentes officiaes de Fa· 
zenda, equivalentes aos mordomos dos feudos antigos, 
como almoxarifes e feitores, com seus competentes 
escrivães » . 

c Os fóros concedidos aos colonos ou futuros mora-
dores se reduziam: · 

« A possuírem sesmarias sem mais tributos 9u~ 0 

· dizimo. A' isenção para sempre de quaesquer dtrettos 
de sizas, imposto sobre o sal ou saboarias, ou outros 
quaesguer tributos não constantes da doação e fora!. 
A ' garantia de que o capitão não protegeria con~ 
mais terras os seus parentes, nem illudiria as d~ta:. 
dellas, para augmentar as suas. A ser cleclaracla hvre 
de direitos toda a exportação para quaesquer terras 
de Portugal, pagando sómente a siza ordinaria q~1a~d~ 
se vendessem os productos. A ' franquia de d1re1to:. 
dos artigos importados de Portugal, excepto por 
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· estranaeiros (tratadores extranhos ), em cujo 
naVIOS ' o . . . . 

agariam o c!tzuno de entrada. Ao commetclO caso pc . . rf(t 
livre dos povoadores entre SI, amda q~1ando de c L e-
rentes capitanias, e privilegio para s? elles, qt~ando 

- 0 estivessem associados a estrangeiros, negoctarem na . d . . 
com os gentios da terra . Além d1sto ca a cap1tai~Ia 
era declarada couto e homisio ; e ninguem podena, 
portanto, ser nella perseguido em virtude de crimes 
e delictos anteriores (1). ~ 

Tambem os _estrangeiros podiam vir como colonos, 
comtanto que fossem catholicos ; nem se vedava o 
commercio aos navios de outras nações, mas devia 
ser feito entt>e a metropole e a colonia. 

Além' ào donata rio , reconhecia o I~ oral na Sociedade 
tres classes distinctas de pessoas, a saber : os fidalgos. 

' os peões e· os gent ios. E m todos os pontos não espe
cificados no F oral, suppunham-se vigentes pa ra o Brazi! 
as leis geraes do reino. 

123) Capitães e capitanias.-Não obstante offe
recer privilegias de tanta importancia, mal achou D. 
João IH doze fidalgos que quizessem acceitar terras 
tão extensas, nem todos elles procuraram ou conse
guiram realizar as esperanças do monarcha. Esses fidal
gos foram Martim A ffonso de Souza, Pero Lopes de . 
Souza, Pero ele Góes da Silveira, Vasco Fernandes 
Coutinho, Pero ele Campos Tourinho, Jorge de Figuei
redo Corrêa, Francisco Pereira Coutinho, Duarte Coelho 
João de Barros, Ayres da Cunha, Antonio Cardoso 
de Barros, Fernão Alvares de Andrade. 
~s c_apitanias, comtudo, foram quinze, porque a de 
plartun Affonso constava de dois quinhões; e a de 

ero Lopes, de tres. Vamos, portanto, referir breve
~ historia de cada uma destas capitanias. 

(I) Vnrnhngen, png 146, 147. 
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S. Vicente 
1 24) Martim Affonso de Souza- recebeu as terras que correm desde a barra ele S. Vicente ou de 

Santos até doze leguas mais ao sul ela ilha de Cananéa isto é, até ·á barra septentrional da enseada de Para: 
naguá. Do lado opposto, suas terras dilatavam-se desde 
o rio Curupacé, hoje Juquiriqueré, na extremidade norte elo canal da ilha ele S . Sebastião, até á barra 
ele Macahé, pouco além elo Cabo Frio. E ram cem 
leguas ele litt01·al; em virtude, porém, elo rumo que nessa extensão toma a costa, a capitania ele Martim 
Affonso vinha a ser menor elas outras. Promettida em 
I 533, teve o F ora! a seis de outubro do anno seguinte, 
34, e a carta de doação a 20 de janeiro ele I 525 (1). 

lVIartim Affonso, todavia, deixou 6 Brazil para o 
reino, donde passou á Inclia, assignalanclo-se naque\le 
paiz por feitos gloriosos. Viveu depois em Portugal, concluindo ahi a sua carreira mo rtal em I 57 I. Quem desenvolveu a colonia em nome clelle, com o titulo de 
Capitào-mór loco-tenente, foram Gonçalo Monteiro e 
seus successores. 

O segundo quinhão não foi colonizado, excepto por 
dois ou tres colonos que apenas em' I 5 54, talvez por influencia ele Thomé ele Souza, se estabeleceram na bahia de Guanabara. Em seguida á expulsão dos fran· 
cezes (1467), este segundo quinhão considerou-se como pertencente á coroa. E' provavel que Martim Affonso fosse o primeiro a ceder de seus direitos ; nenhum 
doeu mento, porém, se acha a este respeito. 

O primeiro quinhão a que da villa capital deram do 
nome ele S. Vz'cmte. !)rosperou tanto, que no fim e · · en quatorze annos contava seiscentos colonos, e sers · 
genhos ele assucar. 

125) Decadencia da villa de S. Vicente.-A villa ele S. Vicente, todavia, estava destinada a uma 
(I) Vide Rev., V oi. IX, parte li, p. 456. i\<Iello Moraes- Chorogl'. do imp. do Braz., tomo I, pag. 196. 
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decadencia prematura, . pr~cluzicla pe~os ~esastres se-. tes Consistiu o \)nmeiro numa mvasao de caste-gum . · d lhanos, que, vindo ela banda do ~ui, e cap1ta_nea os por um tal Ruy Mosquera, se ha:r1am estabelectdo em Iguape. Reuniu-se-lhes um cavalle1ro, ~~amado Duarte Peres, que fôra degradado naquella vizmhança (1
) . Intimou Gonçalo Monteiro, como lagar-tenente do clonatario, a este que se recolhesse para_ o logar do seu degredo, e aos castel hanos que se retirassem daque:lla paragem pertencente a Portugal. Obedeceu o degradado; resistiram Mosquera e os seus . Indo, portanto, os nossos a ataca-los, cahiram em uma cilada em que per-deram até os barcos e as canôas. Aproveitaram os hespanhóes o ensejo para aggredir de improviso a villa de S. Vicente, saquea-la, e retirarem-se. 

·Alguns vicentistas, ao mando de Pero ele Góes e de Ruy Pindo, sahir,am então ao encalço dos fugitivos, mas sem resultado, porque os castelhanos haviam des
apparecido. 

O Sr. Vasconcellos colloca este facto no meádo de 
I 537 · 

O segundo revez occorreu, no ver do Sr. Vasconcellos, em I 542. Houve na costa da capitania grandes temporaes, e o mar se tornou tão furioso, que chegou a destruir muitas casas da villa de S . Vicente, entre as quaes a do concelho, a egreja matriz e o pelourinho. Mudaram, portanto, a villa para o logar onde hoje se acha, sendo mar o sitio em que estava antes. Foram 

(I) Vnrnhag~n, na png. 166, diz : <Se havemos de dar credito a C_hnrlevoix, escriptor que em outros assumplos não nos merece muito, VIera das bandas do sul, com varios castelhanos até Iguape um Ruy 1\iosquera, e ahi se estabelecera com o d~gradado baci1arel port.uguez, cujo nome nos diz que era Duarte Peres~ . . 
1 

Charlevoix, porém, não diz que Mosquera se estabelecera em guape, •.1em que Uuarte Peres fosse bachm·el.-Peu d.: joters apres rm CCiltJ/-Iwmme po1'1ugais, no11mtt! Edue~1·d P.:rez qui avait ét,f exilé da11s l• · · · 1 • • d. ' d • vorsmage, vml te ;om re avec sa famille. Consta, (: verdade, e outro~ documentos que o Ioga r era lguape · mas da h i não se segue · que o tenha dito Charlevoix. Mais justo 'roi F r. Gaspar que verteu fielmente Charlevoix. Honra seja feita á verdade l 
19 
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encarregados desta mudança Pedr~ Collaço, Jorge Men. des e.Jeronymo Fernandes. No dta tres de janeiro d anno ~eguinte I 543, r~unidos os camaristas em a nov~ casa do concelho, deliberaram levar em conta a Pedro Collaço, · procurador da camara no anno anterior a quantia de 50 dis que St' !tavia gastado em tirar' do mar os sinos e o pelmwin!to: 300 pag·os a :Jorge JY!m. des que o 11lt!1'ecera pelo p elourinho da p1·aia; 20 a quem o con~uzz"u para a v i/ta, e 250 que satisfizera a :Jeronymo Fenzandes po1· dar a p edra. barro e agua necessm·i'a para novamente se levantar o dito pelouri1lho. Em julho do mesmo anno, 43, prohibiu a camara aos brancos a compra dos escravos indígenas por maior preço do que o taxado que era de tf.OOO 1·s. 
Diversos autores falam de um terceiro desastre cqnsistente no entulhamento elo porto e elo rio, que se tornaram incapazes de sustentar navios de maior calado. Teria sido este sinistro causado pela terra que as enxurradas levaram das roças ao mar. Fr. Gaspar, toda· via, nega ex-tripode, como é seu costume. a realidade deste facto, asseverando que tanto o rio como o porto tiveram sempre o mesmo fundo, e que o ancoradour? para navios maiores foi sempre a praia de Imbare, donde a carga ~e transferia por terra até S. Vicent~. O certo é que S. Vicente decahiu, cedendo a sua pnmazia á villa de 

126) Santos. - O primeiro a estabelecer-se _no lo· gar em que se acha hoje a cidade ele Santos, fo1 B~az Cubas, que veiu a ser procurador elo donatario, al~a!de mór, e provedor da Fazenda real (1). Tendo adqumdo 

(I) Diz Varnhagen que Braz Cubas estivera na Asia com Martiin Affonso. Como naquelle tempo se !azia umP- só viagem cada an~o, não se comprehende em que tempo estaria Bra7. Cubas com IV!artnn Affonso na Asia; pois em 1536 achamus Braz Cubas em S. Vtcente, e Martim Affonso não podia ter ido á [ndia antes de 1534, por~ue regressára a Portugal em 1533. Candido Mendes não sem 0
: r~zão cont~sta a historia que Varnhngen fnz do monjôlo ou Engu Guass\1, Vtde Rev. vol. XL, pag. 335 e seguintes. 
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as terras de Geribatuba,_ e desejoso de evita~ o !nc~:>nl~ 
modo de uma longa vmgem, quar:~o pre_cisasset Irda 

. vi!la, resolveu }ev~ntar outra em SitiO ~n~IS Cper O. a 
a fazenda e mais apto para os navws. omptou, 

su ' · · I d S C t' •15 a terra que encerrava o outemn 10 e . a na-po ' . . d . . . , rina; roçou o matto, am?a virgem; . ~ eu pnncipto a 
povoáção junto do menc:IOnado outemnho. Estabelece
ram-se ahi, dentro em breve, todos os moradores do 
rio Bertioga; os da terra firme mais proxima; muitos 
da ilha de S. Amaro, e diversos da ele S. Vicente. 

Tambem os navegantes, desamparando o antigo sur
gidouro, vieram dar fundo mais acin~a , de fron te ela 
dita povoação, aonde por seu turno 1am egualmente 
lançar ferro todas as embarcações .que desciam das fa
zendas, e os moradores da vizinhança que se dirigiam 
em canôa· para a villa, os quaes saltavam na povoação, 
seguindo então por terra, afim de evitar os perigos do 
mar. Deram, portanto, á povoação o nome de Porto. 

Tendo, porém, Braz Cubas baptizado com o titulo 
de Satltos, um hospital que fundou com esmolas, co
meçou o povo a applicar este epitheto ao Porto fazendo 
Pm:to de Santos. Nomeado Braz C1tbas em I 545 
cap1tão-mór loco - tenente de Martim Affonso o . . ' seu pnme1ro acto foi dar fora!, ou fóros .c\e villa á po-
voação do Porto de Santos. Uma carta regia confirmou 

· esse fora! no anno seguinte: 
farece que a origem do hospital e da Misericordia 

rem_?nta até I537· Um álvará regia confirmou a fun
daçao da Misericordia a dois de abril de I 551, enri
quec~ndo-a de todos os privilegias da de Lisboa. No 
~osp1tal recolhiam os doentes ; na Misericordia, os po-
res, desamparados, peregrinos, etc. etc. 

c Reverteu esta çapitania de S. Vicente á coroa por 
ompra a I 7 de novembro de 1 79 I. 

Sa.nto Ama.ro, Ita.ma.ra.cá., etc. 
~o 127) A Capitania de Pero Lopes de · Souza

nstava de tres quinhões, separados e distantes um. do 
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outro. O primeiro, que se chamou T e1·ra de S A
11 _ r . 1 . d d' · 11a e nao 101 co omza o, exten Ja-se desde a barra de p . , , I d L . ala. n?-gua ate ao su a agur~a~ no no Araranguá ou Mam. 

p1tuba. perto. da actual dtv1sa entre S. Catharina e 
0 Rio Grande do Sul. 

O seg-undo quinltão, que recebeu o nome de Gua
imbé, e posteriormente'.: de S . A1um·o, ia desde à barra 
actual de Santos até ao rio Curupacé, hoje Juquiri
queré. na extremidade norte do canal da ilha de S. 
Sebastião. 

O te1·cciro. denominado Itamaracá (1), dilatava-se en
tre o Sitio do Marco, sobre o rio Igarassú ou da Cruz, 
e. a 13ahia da Traição, pouco além elo rio Mamanguape, 
no Estado da Parahyba do Norte. Os dois quinhões me
ridionaes .perfaziam 50 leguas de littoral; o do norte, 30. 

A carta de doação destas tres porções é d0 primeiro 
de setembro de I 534; o foral tem a data do dia seis 
de outubro do mesmo anno. 

Pero Lopes, voltando para a Europa, acompanhou 
o imperador Carlos V na sua expedição contra o f~
moso pirata Barbaroxa de Tunis; casou-se logo depms 
com D. Isabel de Gamboa; foi em seguida encarregado 
de ir aos Açores esperar o comboio em que regres· 
sava da India o capitão Thomé de Souza, e continuou 
cruzando desde aquellas ilhas até ás Berlengas. Navegou 
annal para a India, e, na volta (I 539), pereceu, conforme 
se suppõe, em um naufragio perto da ilha. de M~da 
gascar. . . 

1 28) S. Amaro. -Ficou, portanto, a capttama ao~ · 
cuidados do seu Jogar-tenente que em S. Amaro . foi 
um Gonçalo Affonso, o qual' para primeiro asse~to da 
povoação escolheu a ilha - fronteira á de S. Vtcente, 
chamada pelos índios Guaimbé, Gaib~ ou Gaybéa, nome 

(I) Davam os selvagens o nome de itá, pedra, a todo~ os m~tn~ 
em gernl ; o de 111a1·acá, a todos os instrumentos de mus1ca mn•s 0 a 
menos dissonantes. E', pois, provavel que applicassem este nomÍto• ·. 
algum sino que ahi conheceram pela primeira vez. Deste modo 

1 
a 

maracá viria a significar hult'tmtmto musico de pedt·a 01~ de meta' . 
sabor: sino. · Vide Gamn, vol. I, pug. 105. · 
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d ma planta aquatica que ahi dava como praga. 
Fe t~0~1 Gonçalo Affonso a villa de S. Amaro . que 

d
unt e•n breve denominou toda a ilha . Acucl•r<un en ro . . . 
oucos . colonos, e elles foram desde o pn nc1p1o mo· 

l
p tados j)e!os tamoyos, moradores da banda do norte, 
es, . r as 
ue. em certas epocas elo anno, 1am caçar, e 1azer su 

~es~arias, naquellas paragens. Os assaltos deste:s bar
baros impediram o progresso e causaram a :-uma da 
colonia'. 

129) Itamaracá.- O delegado de Pero. Lopes em 
Itamaracá foi João Gonçalves, nomeado mats tarde al
mo~arife e feitor regia. Fundou a villa ela Conceição, 
capital da colonia, na ilha que deu o nome á capitania. 

Infelizmente converteu·se esta ilha em um valhacouto 
dos criminosos e contrabandistas que fug iam ele .Per
nambuco e de outros Jogares. Só nos annos de I 540-
43 despacharam dahi para a Europa nada menos que 
seis· barcos ele contrabando, carregados de pau brazil. 

Reverteu a capitania de Pero Lopes á coroa por 
compra : o primeiro e o segundo quinhão em 1709; o 
.terceiro em 1743. 

130) Parahyba do Sul.- Esta capitania, que 
~ambern ·se chamava ele S. Thomé, doada a Pt·ro de 
Góe~ da Sillleú·a, contou de facto vinte e uma leguas 
de httoral desde a barra ele Macahé até aos baixos dos 
P~r.gos. perto do rio Itapemirim, ao norte da actual 
dtvtsa entre o Rio de Janeiro e o Estado do Espírito 
Santo. 

Prornetticla a dez de março de 1 5 34, . recebeu ·o f oral 
' a 26 de fevereiro de 36, e a carta ele doação a 28 de 

a~osto do mesmo anno 36. Reza esta que o rei doava 
t~mta leguas de costa entre o segundo quinhão de Mar· 
ttm Affon_so e os baixos dos Pargps com a condição 
~e que, Sl houvesse mai~ de trinta Jeguas, concedia 
:'nbem. o excedente, e, SI houvesse menos, o soberano 
~ao sena obrigado a compensar a falta. Achou.se dé 
acto que eram apenas vinte e uma leguas. 



CAPITANIAS HEREDITARIAS 

Pero de Góes, Ír!não do celebre escriptor Dam·-
d G , . B "1 M . Jao e oes. vem ao raz1 c_om r art1m Affonso; acom-
panhou Pero Lopes ao R10 da Prata, e ficou em S 
Vicente. Tomou yosse d~ sua ca~itania provavelment~ 
em r 539. Attrahlll para s1 o seu 1rmão Luiz de Góes 
alguns outros parentes, e um certo numero de colonos~ 
constr\lÍU diversos ranchos, que denominou ViL/a d~ 
Rainlta, e tratou de fixar com Vasco Fernandes a de
marcação do lado do norte que não estava bem· de
terminada. Por mutuo consentimento o rio Itapemirim. 
ficou sendo o limite entre as duas capitanias. Dedicou
se a plantar canna de assucar. cujas mudas trouxera 
de S. Vicente. Deixando pouco depois em seu ldgar 
um Jorge Martins, passou a Portugal afim de procurar 
ferramenta c outro:; artigos de que precisava para cons
truir engenhos, c adiantar a sua colonia. Entendeu-se com 
alguns negociantes. e de volta entra.va já alegre pelo 
rio Parahyba elo Sul, quando soube que o administrador 
á testa da maior parte dos colonos, tinha desertado. 

Não desanimou o bom Pero. Angariando mais uma vez 
o gentio, começou novas plantações; passou ao. Espírito 
Santo, donde trouxe um official de engenhos; armou. 
duas engenhocas de cavallo perto da costa, e começou 
a construir um grande engenho a dez leguas rio acima. 
Pedindo a seu socio mais trabalhadores, e sessenta es: 
cravos de Guiné, dizia-lhe que esperava mandar-lhe, 
deiltro de um anno duas mil arrobas de assucar. Essas 
bellas esperanças, todavia, desappareceram repentioa
mente. Pois, tendo um tal Henrique Luiz, homem _d~ 
capitaqia vizinha, preso e entregue a seus maiores Inl· 
migos o chefe dos índios do districto, alvorotaram-se 
estes,incendiando cannaviaes, destruin<io engenhos e ~al
teando povoações. «Sahiu, assim escreveu Pero de Goes 
ao rei a 29 de abril de I 546, sahiu da Terra de V~sco 
Fernandes Coutinho um homem por nome Hennque 
Luiz com outros e um caravelão sem eu ser sabedor, 
e se foi a um ·porto desta minha capitania. e contra_ 0 

Fora! de Vossa Alteza, rese-atou o que quiz, e nao 
~ . d' o contente com isto tomou com enganos um m 10, 
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·
0
·r principal que nesta terra havia, mais amigo dos mal · · d' d or elle christãos, e o prendeu n~ nav1o, pe Jn o p 

'to resaate o qual depo1s de por elle lhe darem o mui ::.' • · c1· que pediu, por se congraçar com outros m lOS con-
trarias deste, que prendeu, lhe o levou e entregou pres_?, 
te lhe o deu a comer contra toda a verdad~ e razao 
por don_cle os índios se aleva~üaram todos, dtze,ndo de 
nó:> mmtos males, que se nao fiassem em nos, que 
não mantínhamos verdade, e se vieram logo a uma po
voação minha pequena, que eu tinha mais feita, e es
tando a gente segura, fazendo suas f:nendas, _deram 
nelles. ·e mataram tres homens, e os outros fugtram e 
queimaram os cannaviaes todos com a mais fazenda 
que havia e tomaram toda quanta a rtilharia havia, e 
deixaram tudo destruido, indo a~ novas a mim acudi 
com toda a gente que pude e quando lá fui estava 
tudo destruido, etc. (1) , . 

Tentou o donatario resistir, mas perdeu vinte e 
cinco dos seus, ficando dle mesmo ferido, e privado 

. de um olho. Teve por ultimo de abandonar a terra, 
·da qual fugiram tambem os colonos. Retirou-se para 
a capitania do Espírito Santo, e clahi para o reino 
no mesmo anno ele r 546. Voltou mais tarde ao Brazil 
com o primeiro governador geral como capitão mór 
da costa. Reverteu esta capitania á corôa por com
pra a dez de junho de I 7 53· 

131) Espirito Santo.- Vasco Fernandes Couti
uho recebeu cincoenta leguas, começando no rio Ita
pemirim e fenecendo no rio Mucury, raia septentrional 
do _Estado do Espírito Santo. A carta de doação foi 
ass1gnada no primeiro dia de janeiro de I 534; o F oral, 
a sete de outubro do mesmo anno (2) . Illustrára-se 
Vasco Fernandes na Asia combatendo ás ordens de 
~ffonso de Albuquerque. Achava-se nesta epoca na 
villa de Alemquer, a poucas leguas de Lisboa. onde 

(' ) A integra desta c:mn acha-se no /Jmz. Hist., do Dr. Mello Moraes, vol. I, pag. 170. 
(

2
) Vide Rev. vol. XXIV. 
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desfructava uma tença remunerativa, e os cabedaes 
adquiridos na lndia. Vendeu a sua quinta de Alem. 
quer; contrahiu alguns emprestimos ; cedeu ao Estado 
a tença Çt troco de um navio e de varias generos; an
gariou numerosos colonos, e, no principio de I 53 5 sa
hiu do Tejo com a intenção de nunca mais to~nar 
a ver a patria. Chegou a seu destino no dia 23 de 
maio, durante o oitavario de Pentecostes (1), e por isto 
deu á capitania o nome de Espírito Santo. A ser ver
dade o que disseram seus inimigos, elle nutria o pen
samento de vir a ser na Terra de S. Cruz um poten
tado independente. 

Entre os colonos que o acompanharam, contavam-se 
dois nobres degradados, e um Duarte ele ·L emos,. q·ue 
na A sia obrára feitos importantes. A quelles eram D. 
Simão de Castello Branco, · e D . Jorge ele Menezes, o 
descobridor da Nova Guiné. Fundou Vasco Fernandes 
a Villa do Esplrito Santo, e, passando a distribuir ses
marias, deu a primeira ilha da enseada a D. Jorge de 
Menezes, a outra immediata a Valentim Nunes, a de · 
S . Antonio a Duarte de Lemos. Foi nesta ilha que 
em I 55 r lançaram os alicerces da Vi/la de Nossa 5~
nhm·a da Victoria, capital, outrora da capitania, hoJe 
do Estado (2). . . 

O gentio, que no principio oppôz alguma reststencta, 
vencido, apaziguou-se, e ~omeçou a concorrer para os 
trabalhos da colonia. Posto que a maioria dos col?nos 
lavrassem as terras para mantimentos, introduztu-se 
a cultura da canna, e foi construido um :ngenho. 
Tudo parecia proceder com a melhor prospendaele ; a 

(I) O Sr. Vasconcellos, .posto que sempre escrupulosamen~e exncto, 
cahiu aqui em um pequeno descuido affirmando que o donatarto cheg~u 
no Domingo ele Pentecostes a 23 de maio. Em 1535 Paschoa v(ctu 
a 28 de março, e por conseguinte, o Domingo de Penteco~tes 5~ dias) foi no dia 16 de maio. 1~0 autor, que estimamos mutto, pe 
dimos queira relevar o nosso atrevimento. d e) A razão de dnr este nome á Villa foi terem, no mez c 
setembro desse mesmo anno, comeguido os colonos _rcpellir ap~z renhida peleja, um temivel ataque dos barbaros. A' anltga povoaÇ• 0 

do Espirito Santo ficou o nome de Vil/a Vdha. 
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1 ·a porém. incluía elementos de dissolução que não 
codoOJ 'm em IJrocluzir seus fructos. Por um lado eram tar ara . . d' os colonos, particularmente os nobres, que p t oce ta~ 
c~m pouca regular!dacle; por outro lado era o .d~nata:·IO 
que não tinha nascido para &"overnar. De carac~et cloc1: e 
· 050 de nenhuma sevendacle para os cleltnquentes, 
JOC , - . 1 I d e sem pureza de costum~s, nao pocha ser. :11oc e o os 
bons nem terror dos maus. Chegou a dechcar-se com 
exce~so a bebidas espiri tuosas, e até se acostumou a 
fumar, ou, como então se d izia, a bebl'r fumo, o que 
naquelle tempo causava ~r~nde escancl.a~o. Procurou, 
além disto, extender o dt re1to de homtslO de que go· 
sava a capitania, acoutando nella os que nas outras 
commettiam crimes. Aconteceu tambem Clue, indo o 
donatario em r 540 a Portugal (1), deixou o governo da 
colonia a D. Jorge de Menezes . Desagmdou muito aos 
moradores esta nomeação, porque D . Jo rge era degra
dado. Havendo neste ínterim os goy tacazes aggredido 
a Villa do Espírito Santo, e tendo perecido D. Jorge na 
defeza, tomou conta do gove rno da capitania D. Simão 
de Castello Branc0, outro degradado elo mesmo jaez, 
e que tambem succumbiu na lucta. Desgostosos, por
tanto, os colot1os afrouxaram a resistencia, retirando
se muitos delles para differentes Jogares. « Emfim. gas
.tados muitos mil cruzados, que trouxe da India, e 
muito patrimonio, que tinha em Portug·al, acabou tão 
pobremente, que chegou a lhe darem de comer por 
amor de Deus, e não sei si teve um lençol seu em que o 
amortalhassem. Seu filho elo mesmo nome tambem com 
muita pobreza viveu, e morreu na mesma capitania (2)». 
Reverteu esta capitania á coroa por compra em ·1718. 

Í
1
) Rro. vol. XXIV, pag. 209. 

Em I 550 embarcou <•utrn vez . Coutinho, . e deixou a capitania 
~em declar~r aonde ern qu~ se dirigia. Divulgou-se por isto o boato 
c~ ~~ue . fug1ra para a França. Consta , porém, que visitou diversas d 1 ~am~s do norte, angariando colonos para a sua, e que na Vil/a 

t · Cmz de Pnrto St!guro, escudando-se com o direito de homisio 
rcco('l)heu e~n s~m navio alguns criminosos fugidos da cadeia dos 1/hlns: 

Fre1 V1cente do Salvador, pag. 40 , 

20 
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.132) ~orto ·~e.guro. -Do rio M;tcury para 0 norte ate o no Jeqmtmhonha, pouco alem da cidade de Porto Seguro, vinham as cincoenta leguas concedidas a Pero de Campos Tourinho: rico proprietario de Vianna do Minho. O F oral leva a data de 23 ·de ·setembro· de r 534; a carta de doação, a de sete de outubro do mtsmo anno. E m virtude do credito de TQurinho na sua terra natal, offereceram-se tantos colonos, que não foi possível acceitar todos. Preferiu, pois, o donatario os parentes pobres, e aquelles que apresentavam melhores informações. Vendidas suas prodriedades, embarcou em Vianna com sua mulher e filhos em demanda do porto em que trinta e ciqco annos antes fundeára Cabral. Já existia nesse Jogar uma pequena povoação; mas, ou porque não era o sitio saudavel, ou por julga-lo pouco vantajoso, preferiu Tourinho seguir até ao surgidouro do rio Buranhen, em cuja margem esquerda lançou os· alicerces da sua primeira villa, na extensa chapada de um monte. Segundo a opinião mais seguida, deu-se este facto em 
I 53 5. Vencido, e levado co111 certa política, o gentio, de natureza mansa, deixou tranquilla p. nascente co-1011ia, que seguiu seu curso vagarosa, mas prosperamente. Prevaleceu no principio a industria da pesca, introduzindo-se mais tarde a cultura e fabrico do assucar. Durante a vida do primeiro clonatario, correu tudo regularmente. «Havia nella (na capitania) bons costumes, fazia-se justiça a todos, eram os habitantes tementes a Deus, e. observadores da- rdigião, sem a qual não ha sociedade possível (I)». 

Sob seus herdeiros. porém, diversas desordens, e principalmente as invasões dos terríveis aymorés, causaram a de cadencia. F oi esta capitania em I 5 s6, cotn licença do rei, vendida por cem mü reis dt• juros a D. João de Lancaster, primeiro duque de Aveiro. Etn 17 59 reverteu a coroa por confisco. 

l 1) Vnrnhagen, png. 182. 
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I"' ) Ilhéos:-Deve esta capitania o seu nome a div~r;as ilhotas, escalvadas, todas, excepto ~m~, que - ,, · do porto Comquanto não se md1que a estao 101a · • . raia entre ella e a precedente, podemos supl_)or que 
começava no rio Jeguitinhonl~a; constava ele cmcoe1~~a 
leguas; fenecia no_ no Jaguanpe que clesagua na ba11a 
occidental ela Bahta. . A carta ele doação leva a data ele z6 de JUlho de 

· I534i o Fora!. a _ elo clia_ onze de m<l:rço _do a nno __ :e· 
guinte. O agraciado fot_ Jorge ele_ F 1guetredo _Cott ea, 
escrivão da Fazenda, que, para nao abandonar o ~m
prego, mandou em seu lagar o ca~telhano _ Franc1sco 
Romero, ou, como quer Gandavo, um Joao de A~· 
meida. Lançou Romero, em I 535, os alicerces da pn
meira povoação no cimo elo morro de S. Paulo, na 
ilha de Tinharé ; logo, porém, a mudou para o porto 
dos 11/u!os, denominando-a S. Jorge em honra do santo· 
do donatario. Não faltavam colonos, nem terras ex· 
cellentes, e o gentio fôra valentemente repeli ido; Ro· 
mero, todavia, homem ignorante ele assumptos do go· 
verno político, pretendeu regular tudo a seu arbítrio, 
postergando as leis. Irritados, portanto, os colonos. 
prendendo-o, remetteram-no ao donatario, ·que cahiu 
no erro de confirma-lo no officio, e manda-lo de novo 
para os llhéos. · Recusaram os colonos recebe-lo, e a 
desunião, que deste modo se introduziu, juntamente 
com as invasões dos aymorés causaram a ruína da 
colonia, Reverteu á coroa por compra em I 761 . 

. I 34) Bahia. - O largo tracto de terra, comprehen· 
dtdo entre o rio Jaguaripe, na barra occidental da 
Bahia, e o rio S. F ranciseo exclusivamente, foi a cinco 
de abril de I 534 (o Fora! t~m a data do dia 26 de 
agosto do mesmo armo) concedido a Francisco Pereira 
Coutinho, já illustre por suas façanhas na lndia ao-ora 
velho ~ e~cessivamente bondoso. Em 1536 fur~d;u o 
~eu ~mm~rr? estabe~ecimento logo da barra para dentro. a mao drre1ta, na · lmda paragem que ainda hoje con
serva o nome de Victoria. Era o lagar em que assistia 
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Ca1:amurú, e gue . mais tarcl~ se disse Villa Velha. Alu deu as pnme1ras sesmanas; commetteu, porém, no começo o erro ele tolerar que os colonos se espa
lhassem pelo Reconcavo, os quaes deste modo se des
mai~daram, e, qu_anclo q~iz reuni-los. não obedecetam ('). Pedm o donatano a D10go Alvares que o auxiliasse 
na em preza colonial; levantou tres engenhos de assu.car, e dois de seus companheiros casaram-se com duas filhas do Caramurú. 

As rivalidades. todavi<l, não se demoraram. Quer fosse ciume, quer desconfiança, começou Francisco Pereira a desapprovar o procede r de Diogo. 
Alêm disto os colonos parece terem vexado aos -selvagens, e um delles matou o filho ele um principal. Der,am, pois, os barbaros principio a uma insurreição. 

Como Diogo aconselhasse medidas de brandura, Coutinho o mandou prender a bordo de um navio surto no p9rto. Esta prisão causou um levantamento geral,· 
.que se tornou ainda: mais furioso quando se espalhou .o boato de que Caramurú fôra privado da vida. Incendiando os estabelecimentos agrícolas, e matando a 
muitos colonos, entre os quaes um 'filho do capitãornór, os barbaros reduziram o donatario e os seus á 

f 1) Di?. Capistrnno de Abreu ter achado na Bibliotheca Nacional, um' papel, com a data de r 536, em que se refere a •chegada de Coutinho á Bahia. Desse papel extrahimos, por julga-lo interessante, 
D trecho seguinte : 

c A terra muito pacifica ; obra de uma Jegua daqui ha uma al~êa .com 120 ou 130 pessoas muito pacificas que vem á casa por ~açao, .e o príncipe delles. com sua mulher, filhos e gente, querem Já ser .christãos. De uma parte da sua capitania se vem quasi todos para .elle, dizendo que querem ser christãos, e não querem comer carne humnna, e trazem mantimentos: uma anta vale um vintem, um· .yeado me~mo vintem, um porco montez mesmo vintem, um c~elho .dois vintens e muitas outras caças de muitas maneiras. O petxe é ·tanto; que vale de graça, pe;xe de oito palmos e mais que se toma .no anzol, muitas pescadas, salmonetes, linguados, sardinhas. A cosi~ tem muito coral, mas não tem ainda com que o tit·e. A terra dara tudo o que lhe deitarem, os algodões são os mais excellentes do mundo, o assttCal' se dará quando quizerem >. 
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ltima extremidade. Depois de longa e inutil_ resis~ 
~encia, foram todos obrigados a . buscar salvaçao nos 
navios (r 545), retit:anclo-se a ~1a10r parte para. a caJ 
pitania de Porto Seguro. Sentt_ram clent~o em, b1 eve os 
indígenas a falta ele mer~aclonas europea~, as qua.~s· 
estavam habituados. E nvtaram-se mensageiros de pa1 te 
a parte; concluiu-se uma especie ?e convenção, e Cou
tinho voltava juntamente com D10go Alvares, quando 
naufragou na costa de Jtaparica. Os que escaparam do 
naufrao-io foram , menos Caramurt't e os seus, devorados 
peÍos s~lvagens ela ilha. A farnilia elo infeliz capitão-mór, 
ficando nos llhéos, cahiu em tão grande pobreza, que 
teve ele recolher-se ao hospital. 
· Confessamos ser muito cliflicil atinar, nesta historia. 
de Coutinho, com a verdade. Accioli, nas Memorias 
da Bahia, vol. I, pag. 58, dá toda a culpa ao donaJ 
tario e a seus colonos; Varnhagen, pelo contrario, parece 
criminar só os barbaro~, e os christãos estabelecidos 

· na· Bahia antes ele Coutinho. 
Refere, como é seu costume, o que os índios fizeram, 

calando o que tiveram ele soffrer, e não menciona a 
circumstancia da prisão ele Diogo Alvares, sem a qual 
é difficil explic,ar os factos. Accrescenta que o velho 
donatario foi preso por seus proprios parciaes, com o 
artificio ou embuste ele um alvará falso . 
. S.em desprezar Varnhagen, preferimos a versão de Ac

ciOh, porque, em nosso ver, explica de um modo mais 
p~ovavel e intelligivel os acontecimentos. Como, po · 
rem, Accioli não diga onde é que achou essas infor· 
mações, damos tudo com a maior reserva. 

E1~1 r 548 reverteu esta. capitania á coroa por compra, 
~edmnte ·um padrão de Juros ele 400$000 rs. annuaes, 
vmculados ao filho do donatario Manuel Pereira CouJ 

' tinha, e seus desçendentes. ' 

. 13?> Pernambuco.-Foi com a doação desta ca
~ttama . agraciado a dez de março de r 5 34 (o F oral 
e do dm 24 de setembro do mesmo a:mo) Duarte Coe
lho, cavalle1ro notavel por seus feitos gloriosos na 
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Asia. ~oltára do Orien~e h~via quatro ou cinco annos; contralura enlace matnmomal com Dona Brites, irman de Jenonymo de Albuquerque ; andou cruzando pela costa da Malagueta, e nos Açores a espera das naus da In dia ( 1). 

Feitos os preparativos necessarios e convenientes deixou Coelho o reino em outubro de r 534 ou mai~ tarde, visto ter chegado no dia· nove de março de 1 535· Entrou pela parte merid iana do canal de Ita. ·maracá, que então se chamava - Porto de Pernambuco. Fundou o seu primeiro es tabelecimento sobre um outeiro, admiravel pela vista e purez;;. dos ares, ao qual deu o nome de O/inda. Levantou uma torre no gosto da Edade Média, uma capella e' outros edificios. At·· trahiu com muita arte numerosos índios que trabalharam juntamente com os colonos. Dentre elles ficararO. memoraveis nos annaes de Pernambuco os nomes de ftabim , ItagJ'be, e principalmente o de Ur.'1·á - uby, Arcoverde (:l). 
Quizeram alguns explicar o nome de O/inda con: tando que o donatario ou algum dos seus, ao cheg~r sobre o outeiro, exclamou: O' linda posição. HoJe em dia, porém, já ninguem admitte esta versão. 

( 1) Afiirmam o P. Simão de Vasconcellos , Raphael de Jesus e Gam~ que, de volta da lndia, em 1530 arribou Coelho a ~ernamhuco • venceu os francezes ; fundou a villa de lgarassú, e segmu para P~r· tugal ;, que voltou em 1532, c em 1534 registrou a sua carta e doação na Camara de Olinda . Nada disto se póde admittir. Pois Coelho partiu para a In<ha e: 1509 ; regres~ou em 1529 ; em 1532 andou cruzando na costa a Malagueta, donde, em 1533, passou á Uha Terceira a ~pera~ a frota da lnclia. A c cresce que em 1 534 lgarassú existia des~e _vart~S annos, e Olinda ainda não tinha sido fundada etc. Vide l•re• Ltuz de Souza, Annncs de D. João 1[[, pag. 377 e seguintes. Duarte Coelho nã:o tinha o appellido de Pereira, que alguns erradamente lhe dão. 
Pcrr~ambuco, corr~pç~o de pa1·am!-mbucq, si~nific~ ma~ larg~~ Extendtn-se esta Cap1tama desde o R1o S. Franctsco ;nc!ttstvamen até o Rio lgarassú no canal de Itamaracá ou Rio S. Cru~. (2) Uh·á, arco; ttb)', verde. 
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Mais provavel · parece ter sido este. o ~ome de 
alaum logar de Portugal que o donatano q utz perpe· 
tu~r afim de acalmar ~s saudades, como fez. co1:n o de 
Nova Lusitania, apphcado a toda a capttama. Ac
cresce que Oünda er~ o ~orne de uma das damas do 
Amadiz de Gaula, cuJ a le ttura naquelle tempo estava 
em grande voga. . . . . 

Alliou-se Coelho com os tabaJares, 11111TI!gos dos 
cahétés; promoveu os casamen~os dos ~olonos com as 
índias ela terra ; mandou orgamzar um lt~ro do tombo 
das terras que clava, e outro de matncula dos que 
se propunham a adquirir os fó~·os de moradores da 
sua capitania. Como o donatano se mostrasse ener
gico, punindo severam~nte as desordens, e f~tze?~o 
justiça a todos, a coloma C~)lneçou de~de o pnnc1pw 

. a vingar de um modo admtrav~l. Cultl\·avam o algo· 
dão, o assucar e os mantimentos. 

A noticia desta prosperidade contribuiu muito para 
·attrahir de todos os lados, colonos honestos e labori
osos: Olinda,· por conseguinte, cresceu tanto, que a 
12 de março de I 537 recebeu um F oral, confirmado 
pelo monarcha a I 7 de março de I 5 50 (L). Dizem que 
o primeiro juiz ordinario da villa foi um João Carneiro. 

Em uma viagem ao reino entabolou Coelho ajustes 
com alguns mercádores sobre a construcção de obras 
para o fabrico do assucar, e foi tão feliz, que em 
poucos annos já estava senhor de diversos engenhos. 
Nada, porém, conseguiu relativamente .á exploração 
do Rio S. Francisco, porque suas exigencias foram 
na metropole julgadas excessivas. Parece, no entretanto 
ter sido no seu tempo que Paulo Affonso cheaou á 
famosa cachoeira que ainda lhe conserva o nome. Talvez 
fosse nessa mesma epoca que um Sebastz'ão Alvares 
a devassou sem que delle e de seus companheiros se 
recebesse mais noticia alguma. -
a \

1
) Vide Vasconcellos, pag. I 1 I, col. z, e as bellas reflexões que o 

~~tor accrescenta ao documento deduzindo delle que Pernambuco 
ora desde muito antes colonizado. 
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Progredia egualmente a colonia ' pernambucana d /, , d - e 
garasstt, apezar e ser nao raras vezes salteada pel barbarps. O maipr desses assaltos foi o de 1548 que~s d · 1 - . · ta estrUJ- a a t~ao ser o socc?rro mesperado da tripulação de um ~1av1o que _do remo chegou a Pernambuco. Dessa tnpulação fazta parte o allemão Hans Staden, do qual trataremos em outro Jogar. Segundo elle nos conta os defensores de Jgaras:;ú montavam a cento e sessent~ homens, inclusivamente quarenta índios amigos. Fallecendo Duarte Coelho em princípios de I 554 (1), succedeu-lhe nos direitos seu filho primogenito, Duarte Coelho de Albuquerque ; como, porém, este se achasse errí Porttigal, continuou no governo a viuva D. Brites de Albuquerque, a qual o estava exercendo na ausencia do marido, e logo o assumiu em nome do filho, tendo como accessor Jeronymo de Albuquerque, seu irmão. Os herdeiros de Du'arte Coelho tiveram o governo da capitania até 1630, epoca da invasão hollandeza. Restaurado Pernambuco em I654, annexou D. João IV a capitania ao domínio da coroa, visto como os ·ditos herdeiros não podiam manter um exercito conveniente, que naquellas conjuncturas era necessario; nem eram capazes de indemnizar os pernambucanos pelas _grandes despezas feitas na lucta. Recorreram, os herdetros aos tribunaes, e posto que eonseguissem sentença favoravel, resolveram em I 716 desistir da causa mediante a compensação de oitenta mil cruzados .. pagos em dez annos(~). 

( 1) Concordam os autores relativamente ao anno da morte ~~ Coelho · não referem porém nem onde nem como occorreu. l 
. , . , ' ' , o e 

Fr. Vicente do Salvador, na pag. 49 confa que, passando a metrop ~ o rei «o recebeu com tão pouca graça, que indo para casa enfermde de nojo, e morreu dalli a poucos dias; pelo que indo Affonso 
0 

Albuquerque com dó ao passo, e sabendo El-rei delle por quem .111 
trazia, lhe disse : Peza-me ser morto Dum·te Codlto, porque era 111111 bom cavallteiro >. 

. ue • Esta foi a paga de seus serviços; mas muito di ffere~tte a 1u·e. de Deus receberia, que é só o que paga dignamente, e a111da u con~ignum aos _que o servem •. . . le Per• (·) Vide Jose Bernardo Fernandes Gama- Jlftmonas 1/tst. t uambuco, vol. IV, pag. 336, edição de 1846. 
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1 ~6) Capitanias.- A 'João de Bt~rros e Ayres da 
Cut11ta foram, a 18 de j~.mho de I ~3 5; ?o,adas cem legu_as 
desde a Bahia da Tra1çã? (AceJutlbu·o) p~~a o t~otte 
até á serra do Apody e a barra do Mossot o, extrem?
do Estado do ~io Gr~nde do ~orte, ou, se&"undo Canch
do Mendes, ate o R w Jaguanbe ~o Ceara . 

Aut01u"o Cardoso de Barros f01, a 19 de dezembro 
de I 535, agraciado com quar~nta le~uas. de littoral desde 
0 rio Mossoró ou rio Jaguanbe ate o n o Mondohytuba 
(Mundahú) além da F ortaleza, hoje capital do Ceará . 

A Fernand'A lvares d'A nd1'ade concedeu o soberano, 
a 18 de junho de I 535, setenta e cinco leguas desde 
o Camucim ou Rio da Cruz, no Ceará, até á Ponta dos 
Mangues Verdes, no Maranhão, conhecida actualmente · 
por Cabo de Todos os Santos. 

A João de Barros e Ayrcs da Cunlta couberam mais 
dncoenta leguas (o Fora! é do dia onze ele março 
de 1535; a carta de doação não se conhece) desde o 
Cabo ele Todos os Santos ou Ponta elos Mangues 
Verdes até o rio Gurupy ou Abra de Diogo L eite, di
visa actual entre o Pará e o Maranhão. 

137) Donatarios.-Fernand'Alvares d'And1'ade do 
con~e.lho do rei era thesoureiro-mór do reino. Foi sempre 
solltcttador acerrimo de providencias favoraveis ao 
Brazil. 

A;,res d_a Cunlta, valente nauta, que se distinguira 
como capltão-mór elo mar em Malaca, tinha andado 
cruzando nos Açores com uma esquadrilha de ouarda 
costa, e prestára serviços importantes. Em setembro ele 
1533, chegando a Lisboa, offereceu ao ooverno a sua 
~ooperação para ir desmantellar a feitoria fundada em 

ernambuco pela nau franceza La Pélerine · foi 
porém, dispensado por trazer Pera Lopes nesse· ínterim' 
a noticia de ter acabado com aquelle e;tabelecimento: 

João de Ban·os, o bem conhecido autor das Decadas 
era t r · . . ' nes e tempo 1e1tor ela casa da Indta. Servtra 

21 



CÀPIT Al:'·HAS HEREDIT A RIAS 

tambem interinamente de theso~u·eiro dessa mesma ca 
Dos precedentes do cavalleiro fidalgo Antonio Card. sa. 
de Barros nada sabemos, e ignoramos eo-ualmenteos~ 

t d 1 . . . V . t> SI tra ou e co omzar a sua capttama. e!U mais tard 
ao Brazil servir de provedor-mór da Fazenda com Thom~ 
de Souza, primeiro governador geral. 

1 38) Mallogro.-Como F ernand'Alvares e João de 
Barros em razão de seus empregos não podessem vir 
pessoalmente colonizar suas capitanias, fizeram socie
dade com Ayres da Cunha, perante o qual Alvares foi 
representado por um homem de confiança; João de 
Barros, por dois de seus filhos . Obtiveram os tres so
cios a doação especial do ouro e da prata que na terra 
se descobrisse, e esquiparam uma frota de dez navios 
com novecentos· {1) homens, em que entravam cento e 
treze ele cavallo. Os preparativos foram · tão extraordi
narios, que excitaram as reclamações da Hespanha, ~ 
qual temia que esta força se dirigisse ao Rio ela Prata -
ou ao Pertt. Partindo ele Lisboa em novembro de 1535, 
chegaram com feliz viagem a Pernambuco, onde Duarte 
Coelho mui bondosamente lhes forneceu linguas, e uma 
fusta de remos para ir adiante sondando nas paragen,s 
menos conhecidas. Lançaram ferro no actual Ceara
Mirim, no Rio Grande do Norte, com a inten~ão ~e 
fundar nesse logar uma colonia; cedendo, porem, as 
hostilidades dos petiguares, . açulados pelos francezes, 
tornaram a embarcar, seguindo derrota no rumo do 
Maranhão. Perderam dahi a pouco a fusta de remos 
que se desgarrou, e andava perdida com falta de man· 
timentos e ele agua, quando um navio hespanh.ol re· 
colheu os tripulantes, levafldo-os á ilha de S. Dommgo~ 
Nove embarcações aportaram, salvas, em março de I 53 
á ilha do actual Maranhão, a que os colonos pozera;n 
o nome de Trindade, começando nellà uma povoa~o 
que denominaram Nazareth. Da decima embarcaçao, 

(I) Por um descuido imperdoavel dissemos nas Lições, png. 23• 
que trnziam mil colonos. 
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ia 0 proprio Ayres da Cunha, nunca se rece
em qoutet'cia alauma sendo por isso obvio suppôr ter pere-
beu n o ' r d · ] - ( 1) 'd J·untamente com seu chete e to a a ~npu açao . cto · · · 1 t ased~ Fizeram no pnnctpto os co onos mut as roç , c:-

-se bem com os barbaros, mas dentro em breve 
~~~01 por uma insurreição destes o~rigados á retir~da. 
Ignoramos si alguns delles consegmram voltar dtrec
tamcnte para a Europa; consta, poré~n, que em agosto de 
153s alguns entraram em Porto Rtco; outros, em S. 
Domingos. , 

Estes foram esbulhados ele tudo, e ate, por ordem 
da Hespanha, retidos como colonos. Foi só á custa 
de muitos sacrificios que João ele Barros logrou reha
ver seus filhos. Este digno portuguez teve a generosi
dade de pagar não só suas dividas, como tambem as ele 
Ayres da Cunha e dos outros. Perdoou-lhe em seguida 
D. Sebastião a somma de uns seiscentos mil réis que 
ainda devia ao thesouro regia, e, apoz sua mo~te em 
1570, agraciou a viuva com uma pensão ele quinhentos 
mil réis. Mais tarde Philippe II (I de Portugal) con
cedeu a Jeronymo de Barros, filho do nosso donata
rio, uma tença de cem mil réis com faculdade de tes
tar della até a quantia de trinta mil réis. 

Não será desagradavel ouvir agora o pruprio João 
de Barros, . que fala do modo seguinte: «Os feitos da 
qua~ (da província de S. Cruz) por eu ter uma destas 
capttanias, me têem custado muita substancia de fa
zenda, por razão de huma Armada, que em praçaria 
de Ayres da Cunha, e Fernão Dal vares d' Andrade, 
?esoureiro-mór deste reino, todos fizemos pera aqud
~s o anno de quinhentos trinta e sinco. A qual 

1 
(') Bcrredo não menciona a circumstancia de ter a expedição 

~~~~do em P~rnambuco e no Ceará-Mirim, e affirma ter perecido 
ilh nos bmxos da barra, salvando-se alguns poucos a nado na 
aba ~o Boqueirão ou do Medo. Estes, por falta de recursos, teriam 

P
. an onado essa paragem, regressando a Portugal em navios de lfatas. 

llo Can~ido Mendes conjectura que o naufragio não teve logar no 
~ quelrão, nem na Coroa Grande, mas nos Lençóes Grandes Vide 
til., vol. XII, part~ Il, pag. 118. ' 
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Armada foi de novecentos homens, em que entravam 
cento e tn~ze de cava~lo, cousa que pera tão lon e 
nunca sahm deste remo, ela qu~l era capitão-m%r 
o -~H:;smo Ayres da ~unha; e p~r Isso o principio .da 
mJ!JcJa desta terra, amda que seja o ultimo de nossos 
trabalhos, n~ memoria eu o tenho mui vivo, por quão . 
morto me le1xou o g rande custo desta Armada, sem 
fructo algum ». J. de Barros. clec. I, liv. VI, cap. I. 

139) Diego Nunhes. -Algum tempo depois do 
desastre de Ayres da Cunha, obteve em Portugal li· 
cença para ir colonizar o Maranhão um Diego-Nunhes 
que estivera muitos annos no Perú; ajuntára grandes 
cabedaes, e conhecia mui bem o Alto Amazonas. As
sociando-se ao capitão portuguez João de Sande, con
seguiu, segundo parece, armar quatro navios. Nada 
mais, porém, sabemos a respeito desta empreza. 

140) Luiz de M.ello, 1554.-Aconteceu um pouco 
mais tarde (1 539) que, sahinclo ele Pernambuco para 
Lisboa, foi Luiz ele Mello da Silva arrastado pelos 
ventos até o Amazonas, onde, apanhando um indio, 
agradou-se tanto do que viu, e do que poude colher 
das informações do seu prisioneiro, que, chegando a 
Portugal, pediu a D. João III a concessão da capita· 
nia elo Maranhão, já renunciada por J. de Barros. Par· 
tiu, pois, de Lisboa no correr de I 5 54 com tres naus 
e duas caravelas (outros dizem oito ou nove caravelas. 

·e alguns bergantins) afim de colonizar aqt~ella p~rte 
do Brazil. Não é bem liquido si a expedição fosse_ 
particular ou em nome e á custa do governo. E' certo, 
porém, que nos baixos do Maranhão pereceu to?a a 
flotilhà, menos uma caravela que o novo donatariO to· 
mou a nado com alguns companheiros, recoll?endo·S~ 
para o reino escarmentado. Navegou em segmda par 
a India Oriental, onde, durante uns vinte annos, accu· 
mulou thesouros, que tencionava despender em colo· 
nizar o Maranhão; mas, do navio S. Francisco em que 
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no anno de I573 regressava á Europa, nunca mais se 

sou~be cousa alguma. 

I4
I) Tentativas e mallogros castelhanos .. -

Diego de Ordas, I 53 I, que I~ a. historia_ do Mextco 

deixou memoravel nome, por ter vtsttado o ctmo <;la ~non
tanha ardente ele Popocatepett, reg uereu a commtssao de 

submetter e colonizar o paiz desde o Cabo de la Vela 

para o nascente num~ extensão de ~u~entas l_egu~s: 
Alcançqu o que desejava com a condtçao de expl01 a1 

a costa até o Maranhão, com tanto que não ultrapas

sasse os limites do rei de Portugal. Deram-lhe o ti

tulo de governador e o de adiantado com poderes 

muito amplos e privilegias especiaes. Sahiu Ordas 

de Sevilha em I 531 com quatrocentos homens. Em 

Teneriffe se lhe reuniram tres irmãos ela família Silva 

com duzentos infantes. Dalli velejou para o Maranhão 

ou Amazonas, e tentou subir pelo rei dos rios; achou, 

porém, a navegação excessivamente difficil, vendo-se 

em risco imminente entre os baixos e as corredeiras, 

e perdendo um ele seus navios. Resolveu, portanto, 

procurar fortuna em outra parte. Passou a Pat'iá; en

trou no Orenoque, e teimou em invernar nesse rio. 

Perdida grande parte ela sua gente em naufragios e· 

outros desastres, abandonou finalmente a em preza ; 

fez-se de vela para a Hespanha, e morreu na viagt;:m 

ou logo depois de chegar (I 532). 

I4.~) ~onçalo Pizarro, 1539. -Segurada, como 
elle tmagmava, a autoridade da sua familia no . Perú 

pela ex~cução de Diogo .ele Almagro, seu companheiro 

e bemfeltor, entregou o Marquez D. Francisco Pizarro 
0 governo de Quito a seu irmão Gonçalo incumbin-
do. d · · ' ' . 

. o e tr tomar posse do pa1z da cannela e conqUis-

t~r ~~ Dourado, que se suppunha existir a léste do ter

ntono outrora senhoreado pelos Incás (1). Partiu Gonçalo 

e ~
1). Correra o boato de que no interior da America meridional 

XIStla uma cidade 1 d 1 
fc h·d • . !1a qua tu o era ouro: ca çadas das ruas, cas:.s, 

c·~ d urns e utenc•hos, tudo era desse metal precioso. Viviam nessa 
1 a e um grande numero de ourives, que occupavam ruas a perder 
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com uns duzentos infantes, cem cava\leiros qu t 'l I b d . ' aro mt. se vagen~, e o ra e. q~atro mtl porcos e car-
neiros da lndta. A Na provmct_a dos. Quixos, tentaram 
os barb~ro_s oppo: alguma r~ststencm ; sentindo, porém, 
a propna mfenondade, fugtram, levando comsiao mu. 
lheres e crianças. Em quanto alli fazia alto o

0 
exer

cito, occorreu violento terremoto, que derrubou as ha
bitações dos indígenas, fendendo-se a terra em diversos 
logares. Seguiram-se horríveis tempestades de raios e 
trovões acompanhadas de grande chuva. 

Abandonando esta paragem, atravessaram um ramo das 
cordilheiras, onde muitos indios morreram gelados. 
Ahi deixaram os viveres e o gado para, movendo-se 
mais de pressa, salvar as proprias vidas. Foram 
abrindo caminho pelas mattas até o va\le de Zumaqut·, 
nas fraldas de um vulcão, a trinta leguas de Quito. 
Reuniu-se-lhes nesse logar, com trinta homens de ca· 
vallo, Francz'sco de 01·elhana, cavalleiro natural de 
Truxillo na Hespanha. Nomeou-o Gonçalo seu tenente 
general, e, deixando o grosso da sua gente em Zu
maque, avançou com setenta peões para o nascente a 
reconhecer o paiz da especiaria. Achou essas arvores, 
mas o povo era tão pobre, que Pizarro se indignou . 
summamente. Quando perguntou aos indígenas que 
paizes ficassem além, e elles nenhuma razão poderam 
dar do Et Dourado, desse aureo reino, alvo de seus 
deseJ'os então com a alma de um verdadeiro Pizarro, 

' 
A I nome que nunca se pronunciará sem horror, po· os a 

tormentos p.ara lhes extorquir uma confissão do qu~ 
ignoravam, nem podiam ter motivo de occultar .. Quet· 
mou alguns em vida, e outros tambem em vtda os 
atirou a seus cães, molossos cervaes ensinados de pro· 
posito a nutrirem-se de carne humana I Volto~ então 
a Zumaque. Durante dois mezes que alli se dettveram 
os hespanhóes, choveu sem cessar, de modo que nunca 
estavam enxutos, apodrecendo-lhes no corpo a roupa. 
de vista. O rei do paiz, E!-.Dourado, cobria-se cada manhan de our~ em pó, que lhe sopravam no corpo por meio de um tubo, e qu depunha pela tarde tomando um banho. 
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Não tardou Gonçalo a sentir os m_áus effeit<;>s da 

Ueldade Correra o boato de tnbu em tnbu, e 
sua cr . . . . d 

d elle perauntava pelos pmzes ncos em CUJa e-
~:;d: ia, os p~bres indígenas o illudiam dizendo-lhe 

ue seguisse avante. Chegaram, por fim, os hes
\nhóes á margem de um rio profundo e largo (era 

~ Côca), ao longo do qual ~o:am descendo . . E m um 
logar viram a corrente precipitar-se da altut~ ele . al
guns centenares ele ~és, e qu~r~nta leguas mais abaixo 
contrahir-se entre dois precipicios em uma largura ele 
apenas sete metros . Resolveram lançar-lhe uma ponte 
de rocha a rocha. Os naturaes, que ela outra margem 
tentaram frustrar-lhes o intento, foram de pressa pos
tos em fuaa. Infinita clifficuldade houve em atraves
sar a pri~eira trave , sendo comparativamente facil 
o resto. 

Mas, si grandes haviam sido os soffrimentos na re
gião ' montanhosa e nas florestas, maiores os espera
vam aqui. Tinham de vadear pantanos, passar lagôas, 
e savanas inundadas, sobre apanharem outra vez chu. 
"Vas torrenciaes. Como as provisões estivessem quasi 
exhaustas, começaram os hespanhóes a devorar seus 
cães de guerra. Resolveu-se construir um bergantim 
que levasse os doentes; forjaram quanto ferro leva
vam comsigo, colheram resina que lhes servisse de 
al:atrão, e em logar . de estopa empregaram os pro
p~tos vestidos já podres. As tribulações, todavia, 
at~~a c_ontinuaram a ser grandes. Levava Gonçalo 
pnsJOneiros todos os rnorubi-xabas que podia colher á 
mão,_ e punha a ferros aquelles de quem receiava se 
eva?Iss~m. Já pelo medo, já para desviarem de seus 
t:rnt?nos semelhantes hospedes, affirmavam estes pri
f,to~eJros _que na frente ficavam regiões ricas e ferti
Isstmas, mformações em que pelo mesmo fundamento 
concordava~n todos os indígenas. Repetiam a Gonçalo 
que _chega:Ja a esta região seguindo sempre o curso 
â? no, ate que outro maior viesse reunir-se-lhe. Um 
dia estes morubi-xabas atiraram-se á agua, acorrenta-

os como estavam, e, gat1hando a margem opposta, 
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il~udiram t?d~s as pe.squizas. Achavam-se então, 110 d1zer dos md10s, a ottenta leguas ela juncção dos rios 
e era extrema a fome que reinava. qrdenou, portanto: 
Gonçalo a Orelhana que, tomando cmcoenta homens 
descesse no bergantim até ao fertil paiz de que fala~ 
vam os naturaes, e, carregando ahi de provisões, vol
tasse o mais ele pressa que podesse em soccorro do 
exercito. 

I43) Orelhana, 1540.- E ra tão fo rte a corrente do 
Côca, pelo qual navegavam, que, vencendo mais de 
cem leguas, em tres dias .chegaram ao rio Napo, cujo 
littoral era deserto sem nenhum signal de cultura ou 
população. Ponderou, pois, Orelhana aos seus que nem 
era possivel voltar atraz, nem esperar ahi o exercito. 
Além disto, concebera elle a esperança de atravessar o 
continente até o Atlantico,. e, indo á Hespanha, re
querer a conquista dos paizes que descobrira. O dominica· 
no Frei Gaspar de Carvajal, e Herman Sanches de 
Vargas, joven fidalgo de Badajós, oppozeram-se ao pro- . 
jecto representando ao chefe a miseria em que nest(! 
caso se acharia o exercito. Orelhana mandou pôr este · 
ultimo em terra afim de que perecesse antes da c~e
gada de Pizarro (1). Renunciou depois disto á commts
são que Gonçalo lhe dera, sendo investido mais uma 
vez elo commando pela eleição da sua gente. Celebrou
se missa para os navegantes, e no ultimo dia de d7· 
zembro de I 540 encetaram esta viagem, uma das mats 
atrevidas que jamais se emprehendeu. 

No dia oito de janeiro de I 541 foram nossos nau
tas alegrados pelo som de um tambor indiano; e, ao 
romper da alva, descobriram quatro canôas que re
cuaram quando viram o berganlim. Logo· appareceran~ 
uma aldêa, e grande copia de naturaes preparados a 
defeza. Não foi difficil afugenta-los, achando os hospedes 

· cuja ( 1) Tendo-se sustentado de hervas, achou-o vivo o exerctt?, .1 miseria, ao regressar pelo mesmo caminho alé o Perd, é mats fact 
imaginar do que àescrever! ' 
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mpto fornecimento. Voltaram os barbaros; ~rava
f:~-se relações an~igaveis, e dentt:o em pouco vteram 
diversos chefes visttar os estrangetros. . . 

Sete hespanhóes morrera m em consequencia da fome 
que tinham c01·tido. Tomaram os n~utas posse da t~ rr~ 
em nome do imperador ; fi zeram dtverso_s prepara~tvo:; 
para a const~ucção de um novo berga ntun, eyarttr_a~n 
apoz vinte dtas de de mora. Encontraram mats abaixo 
outras aldêas de indios muito mansos, que lhes deram 
tartarugas e papagaios para sustento. E m ambos os 
lados do rio, todos most ravam a mesma boa vontade. 
Era ao-ora bem povoado o paiz por onde avançavam 
No di~ seCTuinte sahiram-lhes ao encontro canôas, cuja 

b . . 
tripulação lhes deu tartarugas, perdizes e peixes, agra-
dando-se tanto os indios do que recebera m em troca, 
que convidaram o commandante a ir á terra ver o seu 
chefe Apariá. F oram bem agasalhados, e , erguendo 
uma cruz, tomaram posse do Jogar. D emoraram-se aqui 
trinta e cinco e mais dias para construir outro ber
gantim maior. 

· • Emquanto trabalhavam nesta obra, chegaram quatro 
indios, vestidos e enfeitadós, e de alta estatura. Eran1 
da tribu dos encabellados. visto como o cabello lhes 
descia até á metade do corpo. Dirig it1do-se a Orelhana 
com muita reverencia, depozeram mantimento diantê 
ddle, dizendo que vinham enviados por um poderoso 
chefe afim de saber quem eram estes estrangeiros, e 
para onde iam. Fez-lhes este o sermão de costume 
sobre . a religião christan, supremacia do Papa, e poder 
do ret de Castella, despedindo-os em seguida com pre
sentes. 

Passára-se a· primavera antes da partida dos hes
panhóes. Frei Gaspar e outro padre, seu companheiro, 
confessaram toda a gente; prégaram-lhe, e exhorta
ram-na a arrostar valentemente todas as difficuldades 
até o fim. A 24 de abril embarcaram todos de novo. 
Pelo espaço de oito leguas povoavam as maraens tri
bus trataveis; dalli para baixo tomava o rio en~-e mon
tanhas desertas, onde se deram por felizes com terem 
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h~rvas, e milho. to~~ado de que se alimentassem. No dta d~ze de .m~to Ja estavam_ na_ populosa provincia.de J11aclzzparo, hmttrophe do terntono dos omaguas. Atacados pouco depois no meio do rio, abriram-se 0 caminho pelejando, e tomaram de assalto uma arande aldêa, da qual levaram muitos de:>pojos. A co~sequencia foi que se alvorotou o paiz inteiro, apparecendo mi· lhares de indios nas duas margens, e numerosas canôas na agua. 
Desceram numa ilha deserta para descançar e comer; aggredidos, porém, tiveram de buscar a salvação nos bergantins, combatendo sempre, e seguindo viagem. Metteram, por fim, uma bala no peito de um principal, e, emquanto os barbaros se entretinham com o ferido ou morto, afastaram-se os hespanhóes consideravelmente. Dois dias e outras tantas noites continuou a caça até que se transpozeram os limites territoriaes de JWaclzipat·o. Quando viram que já ninguem os pers.eguia, saltaram em terra; expulsaram de uma aldea pequena os seus habitantes, e alli se detiveram tres dias. Partiam desta aldêa muitos caminhos, o que in- · di cava uma fórma de gqver·no mais temivel do que os hespanhóes pode_riam arrostar, pelo que lhes não pareceu bem demorarem-se longo tempo. Embarcaram, pois, boa provisão de fructas, e biscoutos de milho e de mandioca, despojos do Jogar, e ·largaram outra vez no domingo depois da Ascensão. No dia seguinte, vendo um sitio pequeno, deliciosamente collocado, aventuraram-se a ir á terra, e sem muita difficuldade forçaram a praça. Acharam nella grande copia de viveres e, numa especie de casa de recreio, algumas jarras de ~xcellente barro, além de outras vasilhas vidradas e mmto bem pintadas (1). Depararam tambem com ouro e prata, 

(1) Affirmam diversos autores que os indios nunca . pensavam no futuro, comendo cada dia tudo quanto tinham. A vmgem, por~m, de Orelbana prova totalmente o opposto. Observe tambem o leitor como era povoado o Amazonas. Seria, pois, verdade qu: o numer~ dos habitantes de todo o Brazil subia apenas a um milhão 1 Im possivell 
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e dois idolos colossaes, te~idos com rama de palmeira. 
p rfam daquelle estabelecimento duas estradas reaes. 
a E~ cada uma dellas caminhou Orelhana uma_ legu~; 

vendo, porém, que se alarga_vam sempre mms, nao 
julgou prudente passar a _noite em terra, acha~do-se 
em um paiz como este. Mms d7_ cem leguas veleJaram 
ainda por aquclla populosa reg1ao, guardan~o ~emp~e 
0 meio da corrente para se con~ervarem a ?•~tanc1a 
segura da beira. Entraram depo1s nos domm10s do 
m~ioral chamado Pag~tana, onde tiveram amigavel 
recepção. Fertil era o paiz; o povo, parecido com os 
peruanos. No domingo do Espiri_to · Santo passaram 
por uma grande povoação com mmtas ruas, que, todas, 
iam dar ao rio. Por ellas sahiram os habitantes, met
tendo-se nas canôas, a atacar os bergantins; promptos, 
porém, se retiraram ao sentirem os effeitos elas armas 
de fogo. Na tarde elo domingo da Trindade, assal
taram um estabelecimento, cujos moradores se serviam 
de g~andes pavezes como arma defensiva. Pouco abaixo 
dahi vinha do sul um rio desembocar na corrente prin-

. cipal : suas aguas eram negras como. tinta de escrever, 
e formavam ainda por mais de vinte leguas uma linha 
escura sem se mesclarem com as outras (1). 

Passaram por muitas povoaçõesinhas, salteando uma 
em busca de mantimentos. Já ia tão largo o rio, que 
de uma beira não se avistava a outra. Por onde que 
appareciam, gritava-lhes da terra o gentio como desa
fiando-os . A sete de junho entraram sem opposição 
numa aldêa, n~o se vendo ahi sinão mulheres ; pro
ver~m-se bem ele peixe, e Orelhana, cedendo á impor
tu~tdacle dos soldados, consentiu em dormir naquella 
no1te em terra. Ao escureçer, todavia, voltaram elos 
campos os homens, que tentaram expulsar os intrusos. 
~o~am de pressa postos em fuga, mas Orelhana in
s~stm prudentemente _no reembarque e immediata par
tt?a. Chegaram depo1s a uma grande povoação, onde 
Vtram sete pelourinhos com cabeças humanas espetadas 

(li Seria este o Rio Negro? 
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em lanças. Partiam dahi estradas calçadas com fileiras 
de arvores, plantadas de um e outro lado. 

A 22 de junho avistaram muitas povoações grandes 
d~ lado esquerdo, mas tão forte era a corrente, que 
nao a poderam cruzar. Desde então nunca deixaram 
de ver aldêas, habitadas por pescadores. Ao dobrarem 
um angulo do rio, alongou-se diante clelles a perder 
de vista o paiz coberto de numerosos estabelecimentos, 
cujo povo, avisado ela vinda dos estrangeiros, se havia 
reunido evidentemente com intenções hostis. Mostrou
lhes Orelhana diversos dixes, de que se burlaram ; mas 
elle teimou em approxim(!.r-se afim de obter provisões 
por bem ou por mal. Partiu da te rra uma nuvem de 
settas de que ficaram feridos cinco hespanhóes. Toda· 
via desembarcaram, seguindo-se renhida peleja em que 
os indios não se acobardaram com a mortandade que 
entre elles se fazia. Deram costas, a final, os barbaros; 
mas, de todos os lados rebentavam partidas taes, que 
Orelhana embarcou á toda a pressa sem fazer nenhuma 
preza. 

A alguma distancia deste perigoso passo, depararam 
com outra povoação grande em que, não vendo s~l
vagem algum, quizeram desembarcar; logo, porém, 
que os bergantins chegaram assaz perto, surdiram os 
indígenas, disparando incalculavel multidão de frechas. 
Sobre a margem meridional, já as aldêas em parte 
nenhuma distavam mais de meia legua uma da outra, 
nem menos povoado era o sertão, segundo asseveraram 
os hespanhóes. No meio do rio ficavam numeros_as 
ilhas em que pensou Orelhana saltar, reputand<:>-as . Jll· 
habitaclas ; de repente, porém, largaram dah1 umas 
duzentas canôas, cada uma com seus trinta ou qua· 
renta homens, alguns dos quaes levantaram discordante 
ruido de tambores, trombetas, e uns instrumentos que 
pareciam gaitas, emquanto todos atacavam ~s ber· 
gantins. Apezar de rechassarem estes inimigos, vtram-se 
tão apertados os europeus que em nenhuma dessas 
ilhas poderam tomar mantimentos. Chegaram, por fim, 
a uma aldl!a em que se julgaram assaz fortes para 
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obter provisões; mas, repellidos, cl~ram fundo .á sombra 
de uma floresta, levantando barncaclas. Allt lhes pa-
receu que já se percebia a maré. . 

Mais um dia ele viagem os levou a umas Ilhas eles
habitadas, onde com infinita alegria conheceram sem 
duvida alguma os signaes do fluxo e refluxo . . For~m 
ainda aggrediclos por duas vezes, e com mmta cllffi
culdacle repelliram o inimigo. Cruzaram então os nautas 

0 rio para o lado do norte por ser muito povoado o 
sul. Era esta outra margem deserta, mas bem se dei
xava perceber que no interior não faltariam habitantes. 
Ahi descançaram tres dias. Encontraram tempos depois 
um ermo em que se demoraram dezqito dias afim ele 
reparar suas embarcações. Ao approximarem-se do mar, 
outra ve7. se detiveram duas semanas em preparativos 
para a viagem marítima; de hervas fizeram cordas, e 
velas, das mantas em que dormiam. A oito de agosto 
tornaram a dar á vela, ancorando com pedras quando 
enchia a maré. Tendo por ultimo aprovisionado os 
navios como poderam, prepararam-se para atravessar 
o oceano nestas frageis embarcações, com miseravel 
apparelho, e mantimento insufficiente, sem piloto, bus
sola, nem conhecimento ela cos~a. · 

Sahiram barra fóra a 26 de agosto, carregando so
bre o rumo elo norte ao longo do littoral. De noite 
perderam-se os dois bergantins, ele vista. O maior foi dar 
no golpho ele Pariá, donde não poucle sahir durante 
s:te dias. Aportaram finalmente á ilha de Cubagua (1) no 
dm onze. de setembro, sem saberem onde estavam. Ha
vian~ sido nesse logar precedidos de dois dias pelo ber
ganttm velho. Alli foram recebidos com os emboras 
que suas maravilhosas aventuras bem mereciam e 
Orelhana largou sem perda de tempo para a Hes
panha a dar conta ao rei, das suas descobertas. 

144) Fim de Orelhana.-Admittiu-se a desculpa 
que elle deu por ter abandonado o seu commandante. 

(I) Cuúagtm, no mar das Antilhas, entre a ilha Margarida e a 
<:ostn de Cumana. Pertence á Venezuela. 
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Sollicitou e obteve a concessão da conquista das reg1·0- • d , D . es q~te evas~ara. estm~:>U-se o nome da f{ueva Andalu-
zza ao pat.z ~u: dev.ta governar, ficando as ilhas fóra da sua JUnsdtcçao ; tmha de converter os ilhéos, po
dendo traficar com elles, mas não conquistar, nem fundar estabelecimento algum entre elles. Recommendou
se-lhe tambem que não violasse o territorio portuguez. 
Havendo promettido tudo, levantou fundos e aventu
reiros para a expedição, achando-se até uma mulher 
que o acompanhasse, e em maio de 1544 sahiu de S. Lucar com quatro navios e quatrocentos homens. De· 
morou-se tres mezes em T eneri ffe, e dois em Cabo Verde, 
onde lhe morreram 98 homens, e 50 ficaram por in· validos. Seguindo com tres navios, detiveram-nos tanto os ventos contrarias, que, a não serem as g randes chu
vas, todos teriam pereciJo por faita de agua. Neste aperto, voltou atraz um navio com setenta homens, e nunca 
mais se soube delle cousa alguma. Os dois restantes entraram afinal no gra'nde rio; logo, porém, morreram mÇtis 
57 homens, e foi necessario desfazer os dois navios, já muito avariados. Construíram dois ou tres bergantins, mas procuraram de balde a corrente principal no 
meio de um labyrintho infinito de ilhas. Por fim Ore· lhana, sentindo-se doente, desceu rio abaixo. Da sua gente, alguns ficaram entre os barbaros, outros passaram á ilha Margarida, onde foram pela viuva informados d~ morte do seu chefe. Vendo elle crescer a sua enfermtdade, resolveu abandonar a expedição regressando á Europa. Emquanto buscava provisões, haviam-lhe os 
índios morto dezesete homens. O pezar e a doença 
pozeram-lhe termo á vida ainda dentro do rio. . «Tal foi a sorte .de Orelhana, que como descobndo~ excedeu todos os conterraneos; como conquistador fot 
infeliz. Tanto melhor para elle agora. Nem queimou indios vivos, nem os atirou aos cães de guerra; e tal- · vez que á hora da morte rendesse elle graças a Deus, que nunca lhe havia dado poder para commetter estas atrocidades, de que não creio se possa absolver conquistador algum. O grande rio que elle explorou, do 
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seu nome se chamou al~um (~)ia, e ainda com elle se 
encontra em mappas ant1gos » . . 

Orelhana tem sido accusado de s~ ter apropna,do 
arande thesouro que Gonçalo P1zarro embarcara 

~~ b~rgantim; parece, todavia, improvave~ que Gonçalo 
em uma viagem desta ordem levasse coms1go semelhante 

thesouro. 

145) Pedro de Orsúa.-Em I 560 sahiu da cidade 
de Cusco com o titulo de conquistador das Amazonas, 
Pedro de' Orsüa, em companhia de Lopes de Aguirre 
e D. Fernando de Gusmão, commandante de numero
sos e bem luzidos soldados. Seguindo caminho diverso 
do que trilhára Pizarro, entraram felizmente pelo rio 
Jetm' ott :Jetaú, e pelo :Juruá (outros escrevem Y etai 
e Yeruá) que os metteu no Amazonas na altura de 
cinco graus ao sul da linha. Alli os militares, açulados 
por Aguirre, mataram Orsüa, acclamando rei a D. Fer
nando que não tardou a ter a mesma sorte. Então 
Aguirre, constituído tyranno absoluto, assassinou muitos 
de seus proprios soldados, e foi .parar na ilha Marga
rida, que saqueou corri novas crueldades. Passando, 
afinal, a fazer o mesmo em outras ilhas, foi vencido e 
morto por seus moradores (2). 

146) Vida dos primeiros colonos.-Adoptaram 
os c~lonos muitos usos dos barbaros nos objectos do
mesticas e. de primeira necessidade (3). Quanto á la
voura, os artigos mais cultivados desde o principio 
foram o assucar e o arroz. Uma arroba do melhor 
assuc~r valia 400 rs, 50 um alqueire de arroz em casca. 
A,, fannha de mandioca vendia-se em S. Vicente a cem 
reJs o alqueire, e, como os colonos se queixassem, a 
camara a elevou a 120 rs. 

Quiz o uso que aos mestiços, chamados em tupy 
curzbocas d ' d ___ , se esse o nome e mamelucos, que em 

(~) Southey, I, p. 156. 
<;) Berredo par. 86. 
( ) Vide par. 118. 
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algumas terras de Portugal se applicava aos filhos d 
christão e moura. Chamaram-se, com palavra africa e 
mozombos, os filhos dos chegados ela Europa, res~~~ 
va~do-se o termo portu~,u~z , cr:oulo, para os filhos dos 
afnca~os, que: quando Ja mstnudos no serviço de casa 
e na hngua, eram quahficados de ladàws. 

Infelizmente, porém: os colonos, sem deixar os de
feitos que traziam da Europa, entregaram·se a muitas 
desordens e vic.ios, proprios dos naturaes da terra. 
Nem podia ser diversamente, em consequencia da fra
queza humana, das relações que deviam travar com os 
barbaros, e do abandono em que se achavam longe da 
metropole e no meio dos bosques. Os poucos sacerdo
tes que no principio vieram com elles, por grande in
fortunio, não eram dos melhores, tornando-se dentro 
em breve taes, que com seu exemplo impelliam o po
vo a uma vida cada ve7. peior. O mal, sob todos os 
respeitos, cresceu tanto, que o Brazil correu serio perigo 
de perder-se para se111pre. Esse mal e esse perigo ori
ginavam-se principalmente ela extraorclinaria desmora
lização ele algumas .capitanias, da irreligiosidade que 
lavrava em todas ellas, da vinda dos degradados, e das 
expedições francezas. 

A desmoralização ele algumas capitanias chegou a 
ser tal, que nellas se armavam navios ele piratas, os quae.s 
iam a corso pela costa. « Estavam os mares do Braz1l 
ainda peiores elo que nesse tempo os de Tunis e d 'Argel. 
Seis caravelões, preparados numa elas capitanias do sul, 
foram á Parahyba do Norte tratar por sua conta com 
os inclios e fazer braz il para vender não sabemos onde. 
O capitão ele Itamaracá asylava naquella ilha aos. que 
fugiam de Olinda, para escapar ao mereci~o castigo a 
que por seus delictos os conclemnava o severo Duarte 
Coelho » (1). 

Já referimos como um certo Henrique Luiz e outros, 
sahidos da capitania do Espírito Santo, ca~saram/ 
ruína de Pero de Góes prendendo um morub1xaba a 

( 1) Varnhagen. 
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I ba do Sul e entre"ando-o aos seus inimigos· 
Para lY ' ' . ::::. ) I I . t 
AI uns navios traztam ele I ortuga co onos con ra 

g 011
tade · c succedia que estes se levantavam, 

sua v • c\ . -

d. ·xando em alaum porto menos frequenta o o capltao, 
er ::. . . 

1 
. 

lais crente que recusava rmrta- os e seguram o rumo 
en ::. , · · D t 
que lhes agradava, ent_reganelo-se a p~ratana. es a 

>raga ele pirat:as provreram, po_r r~1Luto tempo, as 

~ueixas e rivalidade~ ~le uma . c~p~tanra para as outras, 

á custa das quaes vtvmm os mrmrgo<> . 
«Assim a intelli o-encia que alguns clonatarios queriam 

b . • 

dar ao homisio e couto, fazendo-o extensrvo aos cnmes 

commettidos nas capitémias, apresentava por absurdo 

que um criminoso poderia só no Bra_zi_l perpetra r _onze 

crimes, e ter egual numero de hom1sros successrvos. 

Já em .1546 se queixava a tal respeito o velho Duarte 

Coelho, pedindo ao rei que ordenasse aos outros do

natarios e seus capitães que satisfizessem ás precatarias 

para entregar os criminosos; porém nada tinha conse

guido. Dahi odios e rixas entre os capitães e as 

capitanias • ( 1) . 

Outra praga era a remessa elos degradados que foi 

augmentando ele 1535 em diante. A maior parte delles 

era mandada a Pernambuco por ser conhecido o rigor 

com. que os sabia levar seu velho donatarjo, que afinal 

se VIU obrigndo a representar contra esse abuso. 

Alguns de taes clegradaclos conseguiam fugir para 

outras capitanias, onde a poder de intrigas e adulação 

chegavam até a occupar empregos pu blicos. « Em 

Portugal os habitantes, pervertidos moralmente com 

ta~ta~ fortunas, bem ou mal adquiridas na Africa e 

pnnc1palmente na lnclia, já não eram os mesmos do 

seculo anterior. O espírito de cavallaria tinha perecido e 

· com. elle o desinteresse, a boa fé, e a ambição ela alaria, 

nasc~da da elevação elo espírito. O desejo ele conquista 

lla~cm só da cobiça. Os crimes não tinham fim e os 

egrsladores, conhecendo que eram insufficientes 'todos 

os esforços e rigores elo Livro Quinto cl·as Ordenações -
(

1
) Vnruhngeu. 

28 
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para fazer barreira ao vicio, que estava menos 
h . d I . no ornem que na socte ~c e, vtam-se obrigados a com-
mutar em degr~dos. ~mtas condemnCJções á morte » (•). 

Longe de nos a tdea. ele querermos com isto rebaixar 
de qualquer modo o respeito e a esti ma que professamos· 
para com a nossa querida patria adoptiva. Em primeiro 
Ioga r, a melhor nobreza é aq uella que se adquire com ac
ç~es pessoaes, porque a g loria de nossos antepassados, 
em vez de ennobrecer-nos, servirá ~ó para maior infamia 
si os deshonrarmos com nosso mnu proceclet'. Em segun: 
do Jogar, quando relatamos que a metropole presenteava 
o Brazil com a escoria de seus habitantes, não queremos 
dizer que a maior parte dos colonos eram criminosos 
ou degradados. Consta, pelo contrario, ter vindo para 
a Terra de S. Cruz avultado numero ele colonos ho
nestos e trabalhadores, bem como muitos portuguezes 
nobres, e respeitaveis por suas acções. Assim Frei 
Gaspar, por ex. , na pag. 91 e seguintes, menciona 
um largo numero dessas famílias que vieram para a 
capitania ele S. Vicente; .e Rocha Pitta. liv. II, par. 1 16, 
escreve o seguinte : « Ha mui cl<1 ra~ famílias ele conhecida 
nobreza divididas por todo o Brazil; porque, posto 
que a elle vieram sempre (corno para todas as outras 
conquistas do reino) reus pun idos pela justiça, tambem 
em todos os tempos, conviLhldos da grandeza deste_s 
paizes, passaram a habita-los sujeitos oriundos de nobt
lissimas casas de Portugal; e sendo ramos de generosos 
troncos transplantados a e:-;te clima. produziram fructos 
de continunda descenclenr-ia, 'lue n<io degeneram das 
suas origens, antes as acredit am ». 

Observaremos tambem com Varnh<~gen « como nas 
aristocraticas c<~pitanias de Pernnmbuco, S. Vicente, e 
ao depois na da Bahia, donde procederam os po~~a: 
dores elo Rio ele Janeiro, Maranhão c Min<~s, as famthas 
principaes, fazendo timbre ela sua origem. ~e ex~remaram 
sempre, evitando allianças com individuas, cuJOS prece· 
dentes não conheciam ». 

(1) Varnhngen. 
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Voltando, porém, ao nosso as:;t~mp~o! ~umpre-nos 

1 tar qlle a desmoralização e trrellg JOstclaele, em 
re a ' ' r ·-
diversas capitanias, chegára a tal ponto, que « a .r~ tgtao 

e a moral, primeiras columnas ela humana fe!tctdacle, 

estavam abaladas, ou antes . tombad~s ; a honradez, 

que deve presid!r nos negoctos pt~bhcos , .com~ tH?~ 

particulares, ceclta .o passo ~o ~ymco egotsmo, 7 Ja 

quasi começava a JUStiça equt.tattva, e por consegumte 

a boa fé e a confiança, a fug tr desta terra ». 
« Mas outro perigo crescente punha em maior risco · 

toda a colonia e ameaçava a ruina e a perda elo Brazil. 

Eram as naus francezas; as q uaes, não pas~anclo ante

riormente elo Cabo de S. Agostinho, ou, quando muito, 

da Bahia, desde que estas terras tiveram clonatarios, se 

aventuraram ao Cabo F rio e Rio de Janeiro, Ilha 

Grande e Ubatuba, de modo que já por estes por tos 

não ousavam mostrar vela os navios portuguezes. A 

Bretanha e a Normanc! ia consideravam as terras do 

Brazil tão suas, como o proprio Portugal . . . . . 

A longínqua colonia de S. Vicente, que até então 

tinha crescido com a paz em p rosperidade, esteve, em 

consequencia do trato elos navios francezes, em termos 

de ver córtaclas as rdações com a · mãe-patria. » (1) 
Ü brado mais energico pelo qual a côrte se inteirou 

bem ao vivo do risco em que se achava esta terra 

partiu da capitania ele S. V icente, destinada a tornar~ 
se tão celebre nos annaes elo Brazil. Levantou-o Luiz 

d~ .Góes, ir~ão do clonatario ela Parahyba elo Sul, e 

ma~~ tarde Jesuita, a quem a Europa é devedora ela pri

meu a planta · de tabaco que recebeu da Ame rica « ... . si 

com tempo e brevidade, assim, a 1 2 ele maio de 
1548, escreveu elle ao rei, Vossa Alteza não soccorre 

a estas capitanias e costa do Rrazil ainda que nós 

percamos as vidas e fazendas, V oss~ Alteza perderá 

a . terra . . . . . De dois annos a esta parte vem sde e 

?1to ~aus cada anno ao Cabo Frio e Rio ele Janeiro: 

J nao ha navio que se atreva a passar, porque a 

(I) Vnrnhngen. 



ISO CAPITANIAS HEREDITARlAS 

muitos têem elles acommetticlo e alguns tomado· 
f 

_ . etn 
quanto o~ ranceze.s. n~o pa~sava~n do Cab~ de S. Agos
tmho ~1a1s q~e ate a Bah1a, nao eram tao suspeitos e 
nem tao pe1:1~osos, mas desde que se atreveram a 
p~ssar os batxws e dobrar o Cabo Frio, queira Deu$ 
na o se atrevam a dobrar o Cabo ele Boa Esperança ... 
Roubam os portuguezes a terra e mais que os fran
cezes, porque já não ha capitania que não esteja rou
bada e alevantada por elles, e por sua causa, as que 
se perderam, estão perdidas, e está esta para se perder, 
e antes que se perca, soccorra Vossa Alteza, e tenha 
piedade de muitas almas christans, pois só nesta ca
pitania, entre homens, mulheres e meninos, ha mais 
de seiscentas almas, e de escravaria mais de seis mil, 
e seis engenhos » . 

A metropole, portanto, depois de ponderar todas 
as difficuldaàes, e de expender diversos planos que se 
propunham, assentou pelos fins de 1548 crear no Brazil 
um governo central para acudir ,onde a necessidade 
apparecesse maior. Resolveu-se egualmente tirar aos ?o
natarios algumas prerogativas de que não tinham sabtdo 
usar. Tal era, v. g., a alçada que no cível e no crime 
possuíam sobre os colonos. Deviam, por conseguinte, 
desde essa data entrar em suas terras os corregedores 
e outras justiças, e podiam elles mesmos ser suspensos 
de suas funcções . Aggravaram os donatarios, sendo, 
porém, attendido só Duarte Coelho que governára com 
energia e tino legal. Aos outros donatarios. só ~em, e 
nenhum mal podia resultar das novas provtclenctas. 

EPOCA li, I549-IS8I 
l)rimeiros governa<lores 

I 

Thomé de Souza. 
1 47) Estabelecimento de um governo cen

tral, 1549.-Recebida no reino a noticia da desastrada 
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de Colttinho, e colllJ) racla a capitania me-
morte 1 
diante ajuste com o filho elo clonatat:io . tomoBu-se .fe os 

fins de 1548 a resolução . ele constttutr no razt um 

governo central para acudtr ~os male~ que ameaç~vam 

de extrema ruína esta coloma. Pr~fenu-se ~ Balua de 

Todos os Santos •por ser o mats conve111entc logar 

que ha nas terras elo Brazi l, para. cl.ahi se . ela: favor e 

ajuda ás outras povoações e ~_: mmtstrar JU ttça . . Ins

tituíram-se nessa mesma occastao os cargos ele ouvtdor 

ueral ele proveclor-mór ela Fazenda e ele capitão-mór 

da c~sta . O primeiro administrava a justiça, o segundo 

cuidava em arrecadar os impostos devidos ao rei, o 

terceiro commandava a frota. O escolhido para gover

nador foi Thomé ele Souza, filho natural ele uma elas 

· primeiras casas elo rei no, clistincto por sua grande 

habilidade g,wernativa, e pelo valor e pruclencia que 

mostrára na Africa e no Oriente. Possuía, além disto, 

o dote de grangear o amor e a confiança ele seus sub

ditos, de ser superior sem deixar de ser companheiro. 

A' povoação que ia fundar-se destinaram o nome 

de Cidade do Salvador. O ele S. Salvador foi-lhe ap

plicado mais tarde na bulia pela qual o papa Julio III 

!tom.eou o primeiro bispo; .tanto, porém, este como os 

Je~mtas em suas cartas continuaram sempre a dizer: 

Czdade do Salvador. As armas da nova cidade foram 

~m campo azul (') uma pombinhà com a divisa : Sic 

tlla ad arCclm 1·eversa est. Era este o symbolo da paz 

e da salvação que o novo governador veiu de facto 

tra~er a este nosso abençoado paiz. A Vil/a da Vz'c

torza, onde haviam moraclo Coutinho e Caramun't, ficou 

se chamando Vil/a Vell&a, e, desamparada, pouc.o a 

pouco desappareceu, a ponto de affirmar Rocha Pitta 

HI, 3, que no seu teinpo nem suas ruínas permaneciam: 

á ti-8) .Gramatão Telles.-Pelos fins de r 548 chegou 

alua de Todos . os Santos o capitão Gramatão 

(I) Rocha Pittn rr, 30, dJ'z ·. E·.. cn"I"'O .J I . • 
tod ffi • ... . ... T veruc; IOJe, porem, 

os n nnam que era i!m campo asul. 
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Telles com duas caravelas, portador de uma carta 
que o, rei ordena a Diogo Alvares_ que ajude em tu~~ 
Th01~1e d_e Souza, nomeado Capitão Governador do 
BI:azil. Diz-lhe tambem ~ue escreve egualmente a Paulo 
Dms, gen_ro do Caramuru, que abasteça de mantimentos 
a terra mdo busca-los pelas outras capitanias. Esta 
carta assignada pelo monarcha, leva no sobrescripto: 
-Por El-Rei. -A Diogo Alvares, cavalleiro da sua 
casa 11a Baltia de Todos os Santos. Consta, portanto, 
da existencia do Caramurü, e ela influencia que aosava h • 

149) O regimento - que a I 7 de dezembro de 
1548 recebeu Tliomé de Souza, continha quarenta e um 
artigos, e mais sete supplementares. Reconimenda-se 
nelle o bom tratamento dos gentios; impõe-se pena de 
morte aos colonos que fossem buscar indígenas para 
os escravizar; prohibe-se vender-lhes armas, e o em
brenharem-se os mesmos colonos para a terra dentro 
comnnmicando-se pelo sertão de uma a outras capi
tanias. Fixa o regimento o termo da cidade em seis 
leguas para cada lado; estabelece o modo de se darem 
sesmarias para os engenhos ele assucar, obrigando os 
donos destes a moerem as cannas dos lavradores vizinhos, 
a fortificarem os mesmos engenhos, etc. etc. Provi
denceia contra os abusos do luxo nos vestidos; dispõe 
a respeitt) da fortificação da capital, da construcção 
de navios, e do clescobri.mento e exploração de todo 
o Rio S. Francisco. Nos casos omissos devia o gover
nador consultar os principaes em pregados e as pessoas 
mais idoneas, prevalecendo a sua opinião, si houvesse 
discordancia; lavrando-se, porém, da sessão da Junta, 
um termo ou acta que seria enviada á Côrte. · 

Para o cargo de ouvidor geral, com alçad3: e ~uto· 
ridade ele passar provisões em nome do rei, f?I no· 
meado o desembargador Pera Borges, que servira de 
corregedor no Algarve, e gosava a reputação de hot?e~ 
justo. Competia ao ouvidor conhecer as causas cnme 
por acção nova com alçada até morte natural ~xclu· 
sivamente, aos escravos, gentios, e peões chnstãos 
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I
. . 'tos quaes quando merecessem pena de morte, 
1vres , c • • - • 11 
odia esta applicar-se sem a ppellaçao, ~~ ne a. con-

. ~ordasse o governador geral; . do contrano, devi~ re
etter ao correO"t:dor da Corte os autos e o p1 eso. 

Nas pessoas ele ::.maior qualid ade tin~a o o~viclor al-
ada até cinco annos de degredo ; no c1 vel, ate sessenta 
~1il réis. E stes poderes eram ~nclepende!ltes do g:o~er .. 
nador, que não esta':'a auto 1:1za~o, nem a ammst1ar, 
nem a punir. A qu1nze de )ane1ro d e_ I 549, recebeu 
Borges a promessa de que s~na promov1d<;> a .desemb~r
aador da Supplicação, S I serv1sse bem, e, do1s dtas dep01s, 
~rdenon o monarcha que á sua mulher, Simôa da 
Costa, se abonassem 40,000 réis annuaes. 

Antonio Cardoso de Barros. o mallog rado donatario 
do Ceará, obteve o cargo de proveclo r-mór da Fazenda. 

Í' Recommenclava-lhe o seu regimento de providenciar 
em cada cápitania ácerca das casas da alfandega e 
dos contos ou thesou rarias, organisando, ém livros 
separados, os lançamentos elas clifferentes rendas e 
direitos, etc. 

Confiaram o emprego de capitão-mór da costa a 
Pero de Góes da Silveira, o infeliz donatario da Pa
rahyba do Sul. 

Além destes quatro chefes, foram nomeados muitos 
outros officiaes, de sorte que o numero total dos que 
·embarcaram vencendo ordenado, subia a trezentas e 
vinte pessoas. F ixou-se o ordenado do governador 
geral em 400$000 rs. annuaes, sendo o dos outros 
menor em proporç:ão de seus cargos . Todos estes 
empregos foram providos por tres annos, como se cos
tumava no reino. 

d I so) Viagem.- Logo . que a .expedição coloniza-
o~a esteve prompta, sahm do TeJO a frota no pri-

ln~elro de fevereiro de 1 549, indo lançar ferro na Ba-
lla d' · no 1a vmte e nove de março do mesmo anno. 
Constava essa armada de tres naus (Conceição Sal-
vad A' d ) • 
na or. e . JU a , dua~ ca_,ravel~s e um bergantim. Vinha 

pruneua o propno 1 home de Souza; na segunda, 
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- -Antonio Cardoso; Duarte de:: Lemos na terce1'ra c d .' · om. m.an avam as caravelas Pero ele Goes e Francisco 1 S.l Al' d · ' · (a 1 va. em os Ja mencionados, acompanhavam 0 .governador quatro centos clegraclaelos, duzentos e oi. tenta col0nos, e um certo numero ele soldados, perfazendo todos o numero ele mi l. 
Embarcaram tamb.em seis jesuítas. os primeiros que viu o Novo Mundo. ~ram o P. Nobrega, superior; os padres João ele A lp1scueta Iavarro, Antonio Pires e Leonardo Nunes, bem como os irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jacome. «T ão g rande parte, diz Southey, tomaram os jesuítas na histo ria da America do Sul, que estes n01nes se tornam dignos ele memoria•. Affirmam geralmente os chronistas que, surta a esquadrf\ no porto, Diogo Alvares não se demorou em comparecer, prestar obecliencia ao governador, e assegurar-lhe o espírito elos selvagens, os quaes deitaram por ter rã os arcos em signal de par. e ele amizade; e que Thomé ele Souza se alojou na casa elo Caramurú, sendo Pero Borges e Antonio Cardoso ele Barros hospedados por Paulo Adorno e Affonso Rodrigues, genros de Diogo Alvares. No entretanto Francisco de Andrade na - Clu·o1u'ca do 1·ez' D . '.João li!- não menciona Diogo Alvares, contentando-se de referir que o governador «foi recebido com muito gosto e alvoroço de toda aquella povoação, porque Gramatão Telles, que estava nella, não tinha mais que só trinta hofl?ens (quarenta ou cincoenta, diz o P. · Nobrega), e, amda que estava de paz . com os gentios, não vivia sem gran· eles receios das suspeitas e não cuidadas mudanças . daquella gente, que nunca está menos segura, que quando trabalha ele o parecer mais». Dos jesuítas conta o P. Simão ele Vasconcellos ~ seguinte: «Depois do Governador sahiram tambe'fh ~ terra os religiosos da Companhia e foram· agasa a dos junto ao arraial: élqui fazend~ o seu primei~·o sd~ crificio o mais solemne que puderam em acçao s graças». O P. Nobrcga refere isto mesmo C?lll ~e seguintes palavras: << • •• e achámos uma manetra . 
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· J·l111to da qual \oo·o nos aposentámos os Padre!' 
eareJ<l < ::. • ,.. f, . _ 
~>! ·mãos em umas casas a par della, .que lMO 01 pe 

e 
1 

1a consolação para nós dizermos m1ssa e confessar-
que! ' · . . . . c · 

O r)rimetro domtnao q ue cl tssemos mtssa 101 a 
mos. :::. . · , d' ·-. 
quarta clominga ela quadragessuna », 1 st~ _e, ,..no ta .) I 
de março. Parece-nos que entre a natt ~çoto do P. 
Vasconcellos e a do P . Nobrega não exts ta aquella 
arancle clifferença que alguns pretendem. 
I> 

15 I) Fundação da nova cidade. -_Trazia Thomé 
de Souza ordem ele mudar a povoaçao para uma 
nova paragem, caso achasse o utra melhor. O bservou, 
pois, que a povoação da V ictoria e ra pouco ~efensa
vel por estar muito perto da barra , e, além d1sto , ca
recia de agua para beber. Concordaram todos em 
assentar a nova cidade em Jogar mais pro?rio. Di
versas pessoas foram ele parecer que se escolhesse a 
península de Itapagipe, nas jmmecl iações elo sitio ac
tualmente chamado Bomfim. Prevaleceu, todavia, a 
opinião ele preferir-se o Jogar mais proximo ao pouso, 
até então habitual dos navios, onde havia na praia 

·uma fonte, da qual os mesmos navios se abasteciam 
de agua·. F icava esta paragem á meia distancia en
tre a reputada melhor e a povoação primitiva. 

«Tomada essa resolução, diz Gabriel Soares, tra
tou-se de a levar a effeito, fazendo-se primeiramente 
um cercamento forte de pau a pique, para os traba
lhadores e soldados poderem estar seguros elos gentios, 
e acabado elle, começaram a ecli"ficar a cidade em 
boa _ordem com as casas cobertas de p.alha, ao modo 
gent10, em as quaes por entretanto se agasalhavam 
os mancebos e soldados_ que tinham vindo na armada. 
Depois mandou o governador cercar esta cidade de 
~uros de taipa grossa, o que se fez com muita bre
VIdade, com dois baluartes no lono-o do mar e quatro 
'b b 
a . anda da terra, e em cada um clelles assentou muita 
~rttlharia, . que para isso levára, com o que a cidade 

cou mats bem fortificada .para se segurarem do 
42 
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gentio, fundando (1) logo o governador nella a Sé collegio elos padres cl_a Companhia, e outras e~reja~ ~ grandes casas l?ara viverem os governadores, casa da Camara e cadeia. _alfandega, _contos (fazenda), armazens e outras officmas convenientes ao serviço de Sua Alteza» . 
. Levados pela influencia elo Caramurü, pelo proceder c1rcumspecto elo governado r e pelo proprio interesse trabalharam os tupinambás, volunta rios, nas edificações: Em quatro mezes estavam em pé um cento ele casas, e muitas plantações de canna de assucar nas vizinhanças. No anno seg uinte chegaram supprimentos de toda a especie, e calculou-se em 300,000 cruzados a despeza total dos dois armamentos. V eiu no terceiro anno outra armada, em que mandava a rainha muitas or:phans ele famílias nobres que deviam ser dadas em casamento aos ofliciaes. Vinham tam bem rapazes orphams para sere1n educados pelos jesuítas; e anno por anno chegavam navios com supprimentos e reforços. Afim de acudir á falta ele gado que em breve se fez sentir, destinou o gove rnador a ca ravela Galga ao serviço exclusivo de ir busca-lo nas Ilhas elo Cabo Verd~, levando, para o comprar, madeira que naquelle m:chl· pelago se vendia a preço mui alto. Estas medidas asseguraram o bom. resultado. Cresceu rapidamente a colonia, e da sua prosperidade participaram todas as outras capitanias. 

r 52) Dois casos desagradaveis. - Com quanto não possamos precisar a data, é certo que, durante a administração do primeiro governador, occorr~ram es· tes dois factos que alguns confundem como s1 fossem um só. Sendo um colono morto por um selvagem a oito leguas da cidade, exigiu Thomé ele Souza que entregassem o criminoso. Amarrado depois á. boca de uma peça, mandou-o atirar aos ares. «Mais .huj mano, diz Southey, para o paclecente, mais ternve 
edi· ( 1) Serin mnis exncto dizer que marcou o Jogar pnrn esses fi cios. 
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a os expectadores. não podia ser o supplicio. En· 
par ' b ' r · t'l l' - aos co 
cheu de terror os tupinam as, e tOl u 1 .1çao < • ~ 

tonos, que se abstiyeram ele metterem-se, 1mpruclentes, 

entre os barbaros ( ) » . 

0 segundo caso o referiremos con: as palavras . ele 

Southey: - « No governo ele T home ele Souza f~r am 

quatro colonos ~em licença sua tra~car numa das Ilhas

da Bahia onde tinham travado relaçoes com algumas mu

lheres d~ paiz. Haviam estes Ilhéos anelado ~ntigamente 

em guerra com os portuguezes, mas depo1s se fizera, 

a paz : sobreveiu-lhes, porem, um accesso ele vingança, 

provavelment~ não sem provocação, ~' matando tod~s· 

os quatro chnstãos, os comeram. Ve1u-se a descobnr 

o caso; uma partida de portuguezes atacou os selva

gens, tomando uma mulher e dois velhos que foram 

executados como tios elos principaes clelinquentes. Aban-· 

donaram os habitantes a Ilha, mas, tendo ahi deixado

muitas provisões, voltaram com um corpo de alliaclos

das montanhas, esperançosos de poderem manter-se com 

este auxilio. Contra elles mandou o governador mar• 

char toda a força que poude reunir, ficando apenas com 

a força precisa para a cidade. Foi Nobrega na jornadar 

levando um crucifixo, que infundiu nos selvagens pavor r 

nos. christãos valentia. Fugiram aquelles sem resistenciar 

q~eunaram estes duas alclêas nesta e numa ilha pro· 

Xlma. Aterrados ficaram os naturaes, e ter-se-iam su· 

geitado a todas as condições, si tivessem podido crer 

que houvesse condições que lhes fossem guardadas (2}». 

I 53) Visi~a offi.cial ao sul, 1549. -Desejando o

go~ernador mform_ar-se elo que se passava nas capi· 

tamas elo sul, env1ou para ellas o ouvidor crera! e o

provedor-mór em uma flotilha, compostao de duas-

(') O P. Nobrega con.ta este facto com as mesmas circumsl:lllcias' 

em uma t 1· · "d (') v· cara c mgt a ao Dr. Navarro a JC> de agosto de 1549. 

c tl~ o . Snr. Vasconcellos, o. c. p. 154 o qual refere uma• 

e:rta (o Jesmta P . Antonio Pires de 2 de ag~sto de 155 J . Conta. 

~ sbe padre que os dois velhos foram, como o primeiro executados· 

" oca do 1 " d ·' 
can t .. o, sen o precedentemente convertidos e b~.ptizados . 
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.ca~avelas e_ de. um ~erg~ntim ,_ com mandada por Pero .de 
Goes ela Silvetra. Segu1ram JUntamente com elles 

05 ~~clres Manuel· ela Nobrcga e Leonardo Nunes, 0 irmão 
uwgo Jacome, e dez ou doze meninos cathecumenos · 
O P. Nobrega e o_ irmão Jac~me ficaram na capitani~ 
.ele Porto Seguro, melo os ma1s a S. Vicente. Sahiram 
.da Bahia no primeiro de novembro, dia em que Thomé 
.de Souza tomou solemne posse elo seu governo. regis
trando a sua patente e prestando juramento na Camara 
.da Cidade elo Salvador em presença ela nobreza, clero 
.e povo. Visitaram succes-ivamente os llhéos, Porto Se
.guro e S . Vicente, recolhendo em toda a parte infor
mações uteis, e dando providencias opportunas para a 
:administração ela Justiça e ela Fazenda. Nos Ilhéos, en
.carceraram diversos colonos, criminosos ahi refugiados. 

Alguns clelles, porém, escaparam dentro em pouco para 
·porto Seguro, onde lhes offereceu homisio o elonatario 
.do Espírito Santo, que se achava com seu navio no por.to. 

Emquanto o ouvidor geral e o provedor-mór elesen
·penhavam seus deveres em S. Vicente, fez Pero de 
-Góes uma excursão á bahia de Guanabara. onde pren
.deu dois francezes que cortavam brazil. Não os enfor· 
.caram, porque um delles era grande lingua; outro, 
l1abil ferreiro. Postos, porém. a ferros, obrigar~m o 
'língua a servir ele interprete pela costa, o ferre1ro a 
Jlcar na Bahia, fabricando béstas, espingardas e ferra· 
mentas para os colonos. Na volta, entraram nossos 
.officiaes no Rio ele Janeiro, percorrendo-o todo, e en· 
.contraram no Cabo Frio uma nau ele França com a 
.qual combateu Pero de Góes dois dias e meio sem 
.conseguir apresa-la. No Espírito Santo ach~ram a co· 
jonia quasi perdida em discordias e elesvanos, porqt~e 
Vasco Fernandes Coutinho partira. e ninguem sabm 
.onde estava. O ouvidor geral fico~1 nos Jlhéos para 
.continuar ahi na sua correcção, e Pera de Góes chegou 
.á Bahia pelos fins do anno ele 1 5 50 (1). 

( 1) Pero de Góes, escrevendo ao rei a 29 de abril de 51, nflirm~ 
.que partiram de ~- Vicente depois do méado de agosto de !55 
..Nesta <luta foi muito infeliz Varnhagen . 
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1 54) Vae Thomé <;fe. Sou~a ao Sul_, I_553·
Pelos fins de r 552 part1u fhom e de Souza Jlllltamente-

ll O I:> Niobreo-a da Bahia IJara o sul, levando uma 
COI • :::. I 

, 

nau e duas caravelas ao mando de Pero de Goes. D eu 

em toda a parte providencias, opportunas á seguranç~ 

das povoações e c~os ~ngenhos, erg uendo m~u·os, cler

xando alo-uma artJihana. levantando pelounnhos nas· 

villas co~struinclo cadêas. e casas de audiencia, etc. 

etc. Nos Ilhéos depôz o capitão, substituindo-lhe João

Gonçalves Drumond, fidalgo de cota d'armas, proce-· 

dente da ilha ela Madeira ; no Rio de Janeiro, admi

rando a bellexa e grancliosiclade da sua enseada, de

sejou, como o escreveu ao rei, fazer nella uma povo-· 

ação !tom·ada e boa. Em S. Vicente, approvou a fun

dação da villa ele Santos ; estabeleceu a ela Conceição

de Itanhaem, e, afim ele oppôr uma barreira aos ta

moyos, mandou levantar a fortalexa da Bertioga. 

Sendo informado ele que em S. Catharina alguns· 

naufragas da infeliz expedição ele D. Fernando de Se

nabria padeciam toda a sorte ele privações, mandou-os

buscar, e os soccorreu assaz generosamente, gastando· 

neste acto de caridade as economias de 35 annos . 

. Su~i:t o governador serra acima, e nas planícies de· 

Prratmmga elevou á cathegoria de villa a povoação de 

~· André da Borda do Campo, já inaugurada por Mar

tun Affonso. 
Confiou o 2'0Verno desta villa a João Ramalho e 

" <i.J 
1 f 

cercando-a, o.rd~nou se retirassem para ella os povoa-

dores por alh drspersos (1). Entre os principaes cl~ S.-

---
I
.(') Não se póde duvidar ser esta a vi lia que Nlarti m AO'onso 

a em d 1 '-' \T' · ( 
a <e ..,, 1cente, tnaugurou, porque o P. Nobrega em 1554 

es:rcvendo ao rei relativamente á casa de S. Paulo assim se ex: 

)lrJme . « e d d I . . ' 
de · 0 ~lar ez eguns, pouco mnts ou menos duas leguas· 

,_, ~?'a povoaçao de J. Rnmalho, 'lue se chama Piratinin onde· 

Mmlml AI'Fons d. S · · • . 
1 

out d .U' 0 ' ouza f!n/Juu-o f!o~•flou, aJUnlnmos todos . . I! >>Em 
ra o mesmo ]' s I · 

perto d . anno < •z a • gnac10 que n nova casa eslava« 

dese"ama Vt~la d~ S: Aml~é, que é de christãos e todos os christãos

"'-· J _ de tr nlh v1ver, s1 lhes dessem licençn · a/li fi'i a "'rimeira 
r•vMçao de ck . · r . · r 
A (fomo ,- 'ts ao> q~te nc.<la l.:rra IIOuv.: em t.:mpo d( ;Jfartilli 

, e '1eram a v1ver ao mar por razão dos navios, de que-
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André, dois merecem aqui menção es11ecial pelo · . t . . s ser-viços que p1 es aram a nossos pnme1ros colonos Sã 
Tebiriçá e Ca:uby ou Cayuby. · .. 0 

Aquelle, em honra do donatario de S. Vicente tom 
b . d M . A ' ou no aptismo o nome e art1 m ffonso; este, o de João, 

.acaso por ser tal o nome do monarcha de Portugal. 

I 55) Os jesuitas . -Era D: J<;>ão 11 I o gran
.de bemfeitor dos jesuítas, seu pnme1ro, segunss1mo e 
mais util amigo. Já mandára S. Francisco Xavier ao 
Oriente, e <J,gora principiavam a dar-lhe cuidado as almas 
.de seus subditos brazileiros e brazilienses. Um zelo sin
cero e leal o animava, de derramar a sua religião por 
entre os pagãos; e o Christianismo é sempre uma 
_grande e poderosa alavanca de Civilização, um grande 
e inestimavel beneficio. Confiou elle este encargo ao 
P . Simão Rodrigues, um dos primeiros socios de S. 
lgnacio, e que introduzira a ordem em Portugal. Es
colh!do já antes por companheiro de S. Francisco Xa
vier, fôra retido em Lisboa pelo rei, e agora esperava 
.que se lhe-pennittisse dedicar o resto da sua vida aos 
selvagens do Brazil. Sendo, todavia, obrigado a ficar 
em consequencia da morte do P. Martinho de S. Cruz, 
que devia substitui-lo, partiu em seu Jogar o P. Ma· 
nuel da Nobrega com mais cinco religiosos, conforme 

ng~ra todos se arrependem.» Daqui lambem se vê que Martim J\ffonso 
não conferiu os fóros de vi lia a S. André. Era um arrai r..l, uma s1mples 
povoação. 

Piratining'l é nome generico que significa peixe _sêcco ou l_ogn~em , 
que o pdx.t ;in~ em sêcco. Isto acontecia na occas1iio das jnractmns 
(sahillll dl.l peixe), a saber : quando os rios transl>ordav~m e,_ rcco· 
lhenclo-se ao leito regular, deixavam nos campos muno pelxC em 
5êcco. Dava-se o no•ue de campo de Pirntininga a qu_a~i . todo So 
territorio comprchendido entre o Ypiranga e o mu111c1p1o d~ • ~ 
Paulo. O rio Piratininga uu nunca existiu ou era o que h~J\:. 
chama Ypimu_::a, rio de agua vermelha, ou, segundo outros: rl~ri n 
nito, suppondo ser corrupção de Yporang<~- A aldên ~le_ fel> ç • 
antes de! ter o nome de S. André denominava-se P1~atmmgn. . . , li" . 1 ProvmCliL Vide Azevedo Marques-Apontamentos para a · lstona <a 
.d'e S. Paulo, art. Pimtini11gn. 
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·, vimos. « Era Nobrega portuguez e _de nobre fami-
11~ Vendo fuair-lhe uma honra collegtal, a que era 
Ja, b . li d" "t d 

candidato, e a que se julgav~ com me 1or Irei o o 
ue .o seu feliz rival, renunciou ao mundo m~navel
~idade de desgosto; mas, mal pensava el\e entao que 
esta renuncia devia faze-lo representar neste mesmo 
mundo um papel muito mais importante, elo que d'~utra 
fórma lhe caberia com todos os seus talentos e hson

geiras esperanças ( 1) . 

· rs6) Os jesuitas e os_ s~lvagens. ·-- Desde 
Jogo principiou da parte elos Jesllltas para com os na
turaes esse systema ele beneficencia de que estes ja
mais se afastaram até a sua extincção como ordem. Gran
des e numerosos eram os obstaculos á commettida 
empresa. A religião, o orgulho e a alegria dos selva
gens brazileiros eram as suas festas anthropophagas, e, 
não tendo os europeus até então procurado refrear 
este costume entre os seus alliaclos, mais difficil se tor
nava extirpa-lo . . . . . Como estes banquetes tornavam 
mais exterminadora a guerra, parecia-lhes boa política 
acoroçoa-los e por esta política se reprimia, como de 
costume, o horror natural da humanidade, e se tinhan 
em nada os santos mandamentos da relig ião. Sacerdotes, 
guerreiros, mulheres e cr~anças, todos olhavam esta pra
tica abominavel com egual deleite, com egual interesse. 
Er~ o triumpho do vencedor, era um sacrificio expia
tono aos manes dos irmãos trucidados; era a festa 
publica_ em que as velhas . assoalhavam os mysterios 
domesttcos; era o dia de jubilo para os rapazes» . 

• « Começaram (os jesuítas) por captivar a affeição das 
cnanças á força ele bugiarias que lhes davam; com 
estas. relações apprendiam elles propri~s algumas noções 
da hngua, e habilitavam ele pressa os pequerruchos 
ao myster de interpretes. Visitavam os enfenüos e 
se acreditavam que todo aquelle que borrifassem' á 
hora da morte, era uma alma arrancada ás garras de 

(
1
) Southey, I, 302· 
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sa~anaz, não eram perdidos nos vivos os caridosos of
ficJOs que accompanhavam estas conversões. Á sua che
gada _ao _ Brazil haviam s ido os portuguezes recebidos 
com J_ub!lo pelos naturae<>; mas, tanto que os originarias 
po~smclores do terreno perceberam que os hospedes 
se 1~m t~rnand<? senhores, tom::tram armas, e, suspensas 
as mtestmas dissensões, tentaram expelli :k>s. Armas 
ele fogo européas depressa os rechassaram, e a politica 
européa depressa. lhes rompeu a ephemera alliança. 
lV~as nem a paz com os colonos portuguezes garantia 
a estes a segurança; quando é permitticlo reduzir inimigos 
á escravidão, não ha amigos seguros. Debalde partiam 
de Portugal decretos humanos; em quanto se reéonhecer 
o atroz principio de que pode haver circumstancias 
que constituam legitimamente o homem escravo do 
homem, fraco escudo serão todas as leis e formalidéldes 
contra a violencia e a avareza (1)». 

(I) Como se vê pela citação, estas expressões, e estes principias 
relativos :i escravatura são do protestante ing lez Sqmhey. Caso o 
leitor deseje conhecer sobre es te assumpto a opinião rle um illustre phiiosopho e publicistn catholico do nosso seculo, pode ler Jayme 
Ba lmes no seu - Pn•tcstantismt> Compm·ado com o Catho/icismo
tomo I, cap. XV-XX, cujas idéns em resumo vêm a ser estas : Se· 
gundo S. Agostinho e S. Thomaz, todo o homem é livre por na
tureza. 11. escravidão c! fructo do peccado. Os pagãos, tanto na prn
tica como na theorin, levaram a doutrina da escravatura _n .um excesso hediondo. Nos primeiros seculos da éra christan ex1stmm 
tantos P.scravos no mundo, que, sem compromctter gravemente a 
ordem social não era possível forra-los a todos de uma vez. Pon· derando JlOÍ~ a E o-reJ· a de um Indo esta difficuldnde insupP.rn~el, • ' o ' s1go do outro os grandes males (1ue sempre a escravatura traz con.• 
para o individuo, a família e a Socieclade, co:..meçou por modificar 
as idéas, ensinando a cgualdade de todos os homens perante D~us, 
e a fraternidade universal em Jesus Christo. Ao serem informa

1 
os . r ogo desta doulrina, alguns ~sc~·a'·?s entenderam . que ~carmm 1vrcs sub-que abraçassem o Chnst1nn1smo. A EgreJn pregou a estes n 

missão a seus senhores pelo amor de Jesus Christo Inculcava 110 

· d . t em seus .es-mesmo tempo e pelo mesmo mouvo aos onos tra nss 
cravos com humanidade e caridade. Conseguiu deste mudo que a 
sorte do escravv fosse melhorada de muito. , . 10 Uepois de conquistar a sua liberdade no tempo de Constnn.u s~ , . I' d. l . I ~ civil se tornas a Egrep procurou, a em ISto, que a eg1s nç.10 . . d ste sempre mais branda, e fnvoravcl aos escravos. Facilitou-se c 
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«A' chegada dos j.esuitas muitas tri~us .andavam en\ a.r
mas contra esta oppressão, .que, pnme1ro pela not1~1a 
de terem vindo homens amigos e protectores dos . m
dios, e depois P? r experimentarem-lhes os bons. officJos, 
vieram entregar seus arcos ao. governador, sufpli cando-o 
que como alliado~ . os _recebe3se ~ . . . 

« Nenhuma habiiitaçao para o seu offic10 faltava a este.s 
missionarios. Eram zelosos ela salvação elas almas; tJ
nham·se desprendido de todos os laços que nos ligam á 
vida , e assim não só não temiam o martyrio, como antes 
o ambicionavam. Acreditavam do intimo da alma na ver
dade do que prégavam, e estavam elles mesmos con
vencidos de que, aspergindo um selvagem moribundo, 
e repetindo sobre elle uma fo rmula de palavras que 
lhe eram inintelligiveis, remiam-no de tormentos eter
nos, a que de outra sorte estava inevitavelmente . . . 
condemnado. Nem se pócle pôr em duvida que faziam 
ás vezes milagres sobre os doentes; pois, si acredita
vam que o padecente podia ser milagrosamente curado, 
e este proprio assim o esperava, não raro suppriria a 
fé a virtude em que confiavam ». 

r 57) Caso perigoso.-«Principiaram Nobregae seus 
companheiros a sua obra pelas hordas que demoravam 

mo~o immensamente a alforria, que, em consequencia de tal exhor· 
t~çao da Egreja, muitos christãos outorgavam a seus escravos em 
diversas occasiões. Dahi alguns christiios excessivamente fervorosos 
de~ejando pôr côbro quanto antes á escravatura, deram·se a protege; 
a hb.er~ade com desordem, e com prejuízo dos proprietarios. A Egreja 
repnm1u lambem estas irregularidades, seguindo sempre constante o 
scud systhe~a de abolicionismo pacifico, sem comprometter nem a 
or ~~ soc1al, nem os interesses dos donos. · 
d l•ot deste modo que a Egreja Catholica logrou pouco a pouco 
ar cabo da escravatura na Europa. A Egr.:ja, pois, nunca favore

cee~, nem louvou ou approvou a escravidão, mas a tolerar afim de 
Vltar males · F · I · E · C · 

a d 
• maiores. , ot, pe o contrario, a • greJa atholtca quem 

ntes e qualque t d · trato d . ~ ou ro e com gran e constanc1a, mas sem desordem, 
O ~ei e restttm: aos homens a. s~a liberdade .natural. 

me t 
1 

tor ach,~ra estas mesmas Jdeas desenvolvidas na Carta monu
.1 n a que o Sr,nto Padre Leão xrn escre,·eu aos Bispos do Bra· 
~1 

11
na occasião de se abolir entre nós' a escravatura, e que vamos 

0 ocar no fim deste pequ~no volume. 
25 
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nas ·vizinhanças de S. Salvador; persuadiam-nas a v1· .
1
. . ver em paz, ~econc1 tavarr~ mveteraclas inimizades, e lo-

gravan~ evttar a e_mbnaguez e fazer prometter a mo
nogamia; m~. 7xt1rpar a anthropophagia, não 0 po
deram : o dehno de banquetear sobre a carne de ut'n 
inimigo era por demais fo rte para se renunciar. Vãos · 
foram todos os esforços para se acabar com este ha
bito. Um dia ouviram os padres o alarido e regosijo 
dos selvagens em um destes sacri ficios ; irromperam na 
área no momento mesmo em que acabava de ser der
ribado o prisioneiro, e as velhas arrastavam o corpo 
á fogueira; arrancaram-lho elas garras, e, á vista de 
toda a horda, estupefacta de tanta coragem, o levaram. 
Não tardaram as mulheres a instigar a vingança deste 
insulto os guerreiros, que deitaram atraz dos missio
narios, a quem apenas haviam deixado tempo de enter
rar secretamente o cadaver. Recebendo disto aviso, 
~andou o governador buscar os jesuítas á malhada de 
barro que habitavam no sitio onde havia mais tarde de 
erguer-se o seu magnífico collegio. Não os achando alli, 
estiveram os selvagens a ponto de atacar a cidade, tendo 
de reunir toda a sua força o governador, que em parte 
com a demonstração das armas de fogo, e em parte por 
boas palavras logrou, com tudo, reduzi-los a reti rada • · 

« Passado o perigo, levantaram os proprios por_tu
guezes alto brado contra os jesuítas. que com fm~attco 
zelo tinham posto em risco a cidade, nem tardanam a 
fazer de todos os naturaes outros tantos inimigos. Mas 
não era Thomé de Souza homem que por politica tão 
myope se deixasse aterrar de proteger e acoroçoar 
Nobrega; nem tardou muito que e~tes mesmos selva
gens, lembrados da verdadeira bondade com que sem· 
pre pelos jesuítas haviam sido tratados, e _de que era_m 
estes os melhores amigos dos índios, não vtessem pedir
lhes perdão e rocrar ao !!overnador q' ue ordena~se aos • b ~ • 't los padres que lhes perdoassem, e continuassem a vtsl a- d' 
promettendo elles nunca mais repetir as suas festas e 
homem. Mas, demasiado deliciosa era a pratica, para 
de uma vez ser posta ele parte. e continuou em segredo». 
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U dos J
. esuitas porém conseguiu abolir efficaz-

• c m ' ' · · 1. 
te este costume entre algumas hordas, disctp 1t1an-

men d · d' t ' · 11 o 
do·se deante das portas o~ m lOS a e manat- 1e 
sangue, e dizendo que asstm 1 .~e 1a1 ton~eifll~a':'<~ para 
d sviar o castiao que Deus a tas 1es 111 tgma por 
u~ peccado q t~ brada v a aos c~os. Não !?o deram . re
sistir, e, confessando que era mau o que tmham fetto, 
decretaram severas penas contra quem de ~ovo o 
praticasse. Entre outras tribus, porém, p·or felizes se 
davam os missionarios, quando lhes davan~ accesso 
aos prisioneiros, para instrui-los na fé salvadora antes 

de marcharem á morte ». 

158) Novas difficuldades -«Manifestou-se en
tre elles (os índios) uma epidemia; disseram que era 
a molestia devida ás aguas do baptismo, e todos os 
conversos, que Nobrega e seus companheiros operarios 
com tanto trabalho haviam recrutado, os teriam aban
donado, e fugido para as selvas, si elle não empenhasse 
a sua palavra de que o mal em breve cessaria. Fe
lizmente cedeu elle em breve ás sangrias, remedio a 
que os indios não estavam costumados (1) .. 

Pouco depois veiu uma tosse catarrhal ceifar muitos, 
e .tambem isto foi imputado ao baptismo ... . uma 
so calamidade os não visitava, cuja origem se não 
buscasse logo nestas goltas de agua mysteriosa ..... . 
Os pagés, como é facil de suppôr, envidavam todos 
os esforços contra os concurrentes que lhes vinham 
estragar ? negocio, e persuadiam os indios que estes 
lhes metttam nas entranhas navalhas, thesouras e outras 
cou_sas assim, com que os faziam morrer . . . . feiti
çana .em que os selvagens parecem ter · geralmente 
acreditado ». 

f: 
~59) Capellas e esGola.- «Assim que podiam 

az1am · · ' 
os Jesmtas pelos neophytos erguer na aldêa -va~')PPa~ece-nos pouco cxacto, porque tambem os indios costuma

ratlcar a sangria. 
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uma capella, que .. ainda que tosca os prend1'a , 1 l 'd d b 1 · ' a oca. 1 a e,_ e esta e ec~am uma e~cola para crianças 
catech1zavam na sua propna lino-ua ensina11d que 

· P d N ::, o-as a · d1z~r o . a re 1 oss? sobre os d~entes . . . . Tambem 
03 mstrmam na le1tura e escnpta, empreo-ando d' 
N b - i:> . , 17. o rega, a mesma _Per:masao com que o inimigo ven. 
ceu o homem: ~erezs quaes .deuscs, co1~ltec~dores do bem 
e do mal. Adm1ravel parecta esta sc1enc1a aos índios 
que por isso vivamente desejavam obte-la, prova irrefra: 
gavel de . quão facil teria sido civilizar esta raça •. 

« Dentre os missionarios era Alpiscueta o mais habil 
escolastico (linguista); foi o primeiro que compôz um 
catecismo na língua tupy, transladando para ella orações. 
Apenas se tornou assaz senhor do idioma para nelle 
se exprimir com fluidez e valentia, adaptou o systema 
dos pagés, e principiou a cantar os mysterios da fé, 
correndo á roda dos ouvintes, batendo os pés, palme
ando e imitando todos os tons e gestos que mais cos· 
tumavam affecta-los ». 

« Nobrega abrira perto da cidade uma escola, onde 
instruía os filhos dos naturaes, os orphams mandados. 
de Portugal, e os mestiços, aqui chamados mamelucos. 
Apprendiam a ler, escrever e contar; ajudar á missa e 
a cantar os officios e eram muitas vezes levados em 
procissão pela Cidade. Produzia isto mui salutar effeJto, 
por quanto eram os naturaes apaixonados pela mus1ca, 
tão apaixonados, que Nobrega principiou a esper~r q~e 
a fabula de Orpheu seria o prototypo da sua m1ssao ( )• 
e que com cantos converteri~ os gentios do Braz!I. 
Costumava levar comsiO'O quatro ou cinco destes me
ninos de côro nas sua~ expedições de cateche~e, e, 
ao approximarern-se de uma povoação, ia um ad~alJte 
com o crucifixo e entravam todos a cantar a ladaJn Ja. • d voz Quaes cobras se deixavam os selvagens vencer .a lle 
do encantador; recebiam-nos alegres, e, ao ·partir ~a 
com a mesma cerimonia, seguiam as crianças a musJC · 

, 1 · ailusilo a (1) Em nenlJUma carta de Nobrega encontramos es a 
Orpheu. 
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p•z em solfa o catecismo, o Credo e as orações ordina

·0 e tão forte era a tentação de apprender a cantar, 

nas, os tupizitos fuo-iam ás vezes aos paes para se 
que o . .t 
entregarem nas mãos dos Jesui as )) , 

100) Os jesuitas e os Colonos. - «Maiores 

difficuldades encontraram os pad~·es no proce_cl~r dos 

seus compatricios elo que nos habttos e. clts~ostçao clo_s 

indígenas. No meio seculo que a colomzaça~ c~o Bra z!~ 
ficára entregue ao acaso, tinham os colono_s vtvtclo q:tast 

sem lei, nem relig ião. Muitos nunca mats se havtam 

confessado, nem tinham · commungaclo desde que esta

vam no paiz: os mandamentos da Egreja não se cum

priam por falta de clero que administrasse os _sa

cramentos, e com as cerimonias se haviam esquec1d? 

os preceitos moraes. Crimes) aliás faceis de se . repn

mirem no principio, tinham com a frequencia clegene· 

rado em habitas, agora já por demais robustos para 

serem suff0cados. Havia por sem duvida individuas, 

em quem se podia fazer reviver . o senso moral , mas 

na grande maioria estava elle anniquilaclo: sobre aquelles 

homens ain<ia o medo elas galés podia alguma causa; 

o temor de Deus, nada. Estava em voga entre elles 

um systema de concubinato, peior que a polygamia 

dos ~elvagens : estes tinham tantas mulheres quantas 

q~enam ser suas esposas, aquelles tantas quantas po

dtam escravilmr )) . 
«_ Estigma indelev~l marca os europeus · nas suas re

laçoe~ com todas as raças que reputam inferiores: a 

~uxuna . e a avareza perpetuamente se contradizem. O 
. azendetro toma hoje uma escrava por concubina, e 

am~nha~1 a vende, como si fôra de outra especie e 

mais vil . . . uma bêsta de trabalho. Si é ella em 

verdade ·um animal inferior que diremos da primeira 
ac - ) s· ' ' 
u~ao: ' e um ente egual a elle, uma alma immortal, 

q dtremos da segunda?. De qualquer modo ha sem-
pre u · ' 

Nm cnme commettido contra a natureza humana. 

sa c obreg~ _e os s~us companheiros nobremente recu

ram admmtstrar os sacramentos da Egreja aos que 
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retinham índias por meretrizes e indios p·or e 
E d I . scravos ste proce er reso uto e chnstão reduzia mu't · b 'J • IOSao _omd camm_1do; uns

11 
por que _as consciencias não haviam 

am a morn o ne es, dormttando apenas· outros d . . I . , por mun _anos respettos., JU gando_ ?s Jesuítas armados de 
a~tonda?e sec:tlar alem da esl?mtual. Sobre estes ultimas 
nao poclta. pots, o bom effetto ser si não passaaeiro 
~o~erosa como é a religião catholica, mais p~tent~ 
e amda a avareza; e em despeito de todos os esforços 
de algun~ do7 ~1elhores e. mais habei~ homens, de que 
~ or~em Jest~tttca, tã~ ferttl em va t:ões Jilustres, se poude 
Jamats glonar. contumou a prattca ele escravizar os 
natura.es ». . 

« De pressa principiou a crescer o numero elos je· 
suitas; tambem se aclmittiram alguns coadjutores lei· 
gos, que conhecendo a fqndo os costumes e a lingua 
dos índios, e chorando amargamente os crimes que 
contra estes homens haviam commettido, possuíam as 
melhores habilitações de conhecimentos e de zelo. A 
armada elo anno seguinte ao da chegada dos primei· 
ros padres, trouxe outros quatro, e para Nobre~a _o 
titulo de vice-provincial do Brazil, sujeito á provtncta 
de Portugal » . 

161) O Clero. - « Anciosamente aguard~va ~?· 
brega a chegada do Bispo. Nenhum demomo, dtzta 
elle, o havia perseguido tanto a elle e a seus com~a· 
nheiros, como alguns dos ecclesiasticos que ell~.s vte· 
ram achar no paiz. Acoroçoavam estas sevandtJaS os 
colonos em todas as suas abominações, mantenélo . aber· 
tamente que era licito escravizar os naturaes, p01s que 
eram bêstas, e depois servir-se das mulheres como 
barregans, pois que eram escravas. Era esta a dou· 
trina que em publico prégavam, e bem podia . No~e: 
ga dizer que elles faziam o officio do demomo. . P 
pozeram-se aos jesuítas com a mais requintada J.tru· 
lencia, si estava em jogo o seu intere~~e!. Ne~n po ~~~~ 
tolerar a presença de homens qu~ dtztam mtssa e 
lebravam todas as cerimonias da religião . . . de graça~ 
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1
6z) 0 Padroado .. -Sendo as terra~ do Brazil 

d d O P
rincipio cons1deraclas como pertencentes ~ 

es e . . · · 1 
Ordem de Christo, eram suJettas no espmtua , ao. vt-

io de Thomar que, como delegado da S. S e, tmha 

~:~sdicção em todas as terras nultius dz"q:ceseos dessa 
J esma Ordem. Por uma bulia de sete de JUnho de I 514 

~~ncedeu Leão X ao rei D. Ma~uel o direito. de pa

droado e apresentação das egr~JaS e benefictos nas 
terras situadas ao sul do Cabo Bopdor. Com outra bulla 
de doze de junho do mesmo anno creou o . Successor 
de S. Pedro para as mesmas terras o b1~pado ~o 
Funchal, primeira diocese a que pertenceu o B•:azt~. 
Em I 522 conferiu Adriano VI a D . João III a ciJgm
dade de Grão Mestre ela Ordem de Christo, que em 
seguida vieram a · ter todos os reis, seus successores. 

Pois, fallecenclo a 22 de Julho de 1550 D . Jorge, Mestre 
das Ordens de Santiago e ele S. Bento (Ordem de Avii), 
o papa Julio UI aimexou e incorporou para sempre 

em I 55 I o grão mestrado elas tres ordens (de Christo, 
de Santiago e ele S. Bento) na coroa ele Portugal. 
Assim, dessa epoca em diante, coube aos monarchas 
lusitanos a apresentação das egrejas e beneficios. bem 

como a cobrança e administração dos dízimos. O mo
narcha, porém, devia fazer todos os gastos do culto. 

I63) Primeiro bispo.- A 25 de fevereiro de I 55 r 
expediu-se a bulia Supe1· Spec:t!am Milita?ZtzS Ecdesú:e 

pela qual o papa Julio III, a pedido do rei de Portugal, 
creou o bispado da cidade de S. Salvador, nomeando 

para esse cargo Pedro Fernandes Sardinha, já proposto 

no anno precedente, bacharel pela universidade de Pariz, 
outrora provisor ou vigario geral da India e actual

mente clerigo de Evora. A nova Sé ficou sendo suf
fraganea da de Lisboa com jurisdicção sobre todas as 

te~ras do Brazil, que por isto foram desannexadas da 
m.ttra do Funchal. Partiu D. Fernandes Sardinha de 

Ltsboa a. 24 de março de I 552; avistou a 27 a ilha 
da Madeira; chegou á de Santiago em Cabo Verde a 
8 de abril, e, deixando essa ilha a onze do mesmo 
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mez, entrou n~ Bahia a 2 2 de junho, onde já 0 povo 0 esperava, recetoso de algum naufragio. ( 1) Hospedou-c! . . , 11 se na casa os J~Stutas ate se 1e achar conveniente a . d - G d. (c commo açao. overnou a 10cese desde 22 de Junho de I 552 até 2 ~e jun~o de 56,. quando embarcóu para a Europa. V em entao por VISitaclo r e commissario geral de toda a costa o Dr. Francisco Fernandes que regeu a egreja brazilica até I 5 59, epoca da chegada de D. Pedro Leitão, segundo bispo elo Brazil. . Apezar da existencia de tantos abusos, não entrou o nosso prelado nas reformas com excessiva severidade, por lhe parecer « que nos princípios muitas mais cousas se hão de dissimular que castigar, maiormente em ter-ra tão nova». Isto elle dizia prudentemente escreven-do ao rei. Persuadido elos effeitos prodigiosos que a musica excita no coração humano, pediu que lhe mandassem um orgam para a nova Sé. Participava no mesmo tempo terem chegado de S. Vicente noticias da descoberta de ouro, que, no seu entender, muito conviria propalar pela Europa, afim de que a cubiça estimulasse a vinda de numerosos colonos. Os jesuítas já tinham anteriormente communicado estas novas, accrescentando que o melhor ouro no Brazil estava na conversão dos indígenas. Julgamos. que não se enga· navam, porque deste modo o paiz se teria mais ~êdo e mais bem povoado, e se teria pr0movido a agncultura que constitúe a melhor riqueza de ~oda a ~açã~. Não ha nega-lo essa mania de achar mmas aunfera::., , da qual a metropole se deixou por tanto . tempo do· minar, foi um dos muitos erros que se commetteram no governo deste paiz. Descobriram-se finalmente essas minas, porém ninguem se enriqueceu com ellas. 
(•) Varnhagen diz que o bispo partiu de Lisboa pelos fins de setern· . d . de 1551 Itern 

bro e chegára á Bahia antes e se terminar o anno · Ca~dido Mendes aflirma que sahira de Lisboa a 4 de dezembro d~ 51
• e que chegou no primeiro de janeiro· de 52: Nobrega, por~m, em 1

55
2 

escreveu: cVcspera dn Vespera de S. João chegou o B•spo&. 
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6 ) Duas Entradas - Regressan?o Th?t:1é ele 
1 4 ·a a c·1ctade do Salvador deiJOIS de vtsttar as 

Souza par, ' G , -
·tanias do sul :nandou a Portugal Pero de oe:; 

capt ' c· t . s Jeito 

fi · de informar em pormenores a or e a 1 e 1 · 
a m 1- • - le 
do estado ela Colonia, e de so lCttar a e~ecuçao c. 

, rias medidas que elle propunha por escnpto. O ut ro 

~~sumpto , porém, exigia ~gora a sua atten~ão . Os 

boatos ela existencia de mmas de ouro cresctam to

dos os dias. Vinham ele S. Vicente, e principalmente 

de Porto Seauro, onde alguns índios elo sertão affirma

vam encontr~rem-se, nas vizinhanças do Rio S . Fran

cisco, serras com esse met~l amarello, cujos pedaços 

iam ter aos rios. Apresentavam no mesmo tempo 

amostras ele varias pedras finas; algumas dellas ver

des como esmeraldas. O governador procedeu nisto 

com muita cautela, porque nunca mais tivera noticia 

de uma galé, mandada, no anno precedente, para o 

norte a ver si, entrando pelos rios na direcção do 

Perú, deparava com indicias ele minas. Autorizou, 

todavia, duas expedições que sahiram de Porto Seguro. 

A primeira, capitaneada, segundo parece, por um tal 

Jorge Dias, constava de doze homens. Depois de an

darem tres mezes entre mattos e terras humidas, su

bir-am a serra do mar; baixaram até o Rio S . Fran

cisco; retrocederam, e chegaram a Porto Seguro 

quando Thomé ele Souza já se recolhera para o reino. 

O P. _Aipiscueta Navarro, da Companhia de Jesus, que, 

a pedtdo do governador, acompanhára esta entrada 

como capellão, e della nos deixou uma breve historia, 

ficou tão enfraquecido, que pouco mais poude traba

lhar, fallecendo dois ou tres annos depois. O unico 

resultado desta empreza foi a descida de um grande 

numero de índios para a capitania. 

F A segunda e~pedição, á cuja frente esteve Sebastião 

ernandes Tourmho, entrando pelo Rio Dôce e subindo 

P~lo Aceci quatro leguas, chegou á Serra que deno

mmou das Esmeraldas por ter encontrado nella umas 

pedras verdes que deviam ser turmelinas. 
26 
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165) Fim do governo de Thomé de Souza.
Desde I 55 I lembrava Thomé de Souza ao monarcha 
que em janeiro do anno seguinte se findava o t rienniO' 
por qu~ fô,ra nomeado, e pedia ser substituído para 
se reumr a sua velha esposa e a uma filha moça que 
deixára em Portugal. 

Deteve-à, todavia, o rei até o méaclo de I 553. mas 
recompensou-o depois amplamente nomeando-o vedar 
da casa real (r 2 de janeiro de 58), dando-lhe uma 
commenda lucrativa na Ordem de Christo, e conce
dendo-lhe seis leguas de terra para as bandas do Po
juca, ao norte de S. Salvador, concessão que logo, 
decorridos dez dias (20 de out . de I 563), recebeu um 
accrescimo de oito leguas até o R io Real. E' prova
vel que mais tarde as passasse por venda ao seu an-· 
tigo criado Garcia d'Avila, o qual em seguida· se tor
nou senhor de immenso cabedal. 

Conta Frei Vicente do Salvador que, quando o mei
rinho, o qual sabia que Thomé de Souza desejava re
gressar para o reino, esperançoso de receber alviça7 
ras, se foi muito alegre ao governador participando-lhe 
a nova de estar no porto o seu sucessor (I 3 de julho 
de I 5 53), teve a seguinte resposta: 

« Vedes isso, meirinho, verdade é que eu o dese
java muito, e me crescia a agua na boca quand_o cui~ 
dava em ir para Portugal, mas não sei que e que 
agora se me sêcca a boca de tal modo, que .quero 
cuspir e não posso. Não deu, accrescenta Fr. V1cente, 
o meirinho resposta a isto, nem eu a dou, porque o 
leitor dê a que lhe parecer ». . . 

Em 1552 escrevia o P . Nobrega ao re1 que o un!co 
defeito notado neste primeiro governador era se~· atm~o 
da Fazenda regia um pouco mais do que dev1a. N~o 
sabemos ao certo em que mez e dia abandonou o Brazli. · 

166) Aventuras de Hans Staden.-E' tempo 
de remirmos a palavra, já mais de uma vez empenhada 
a respeito deste aventureiro allemão. Natural de Ho111· 
herg, no territorio . de Hesse, resolvera Hans Staden 
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ir rocurar fortuna juntamente com os portuguezes na 

In&a Oriental. Chegando a Portugal quando ~ n~us 
'á tinham partido, acceitou (I .547) o ·posto de .artilhetro 

~m um vaso de guerra que smg rava para Olmda com

boiando uma embarcação ele degradados. . Occupaclo 

or Duarte Coelho (r 548) na defeza da Vtlla de Iga

~assú, que os cahétés assediavam, deu provas de no

tavel esforço, derrotando os barbaros. Regressou, to

davia, á Europa, e se achava em Sevilha qu~n~o Se
nabria (vide par. 6o) preparava a sua expedtçao ao 

Paraguay (r 549). Os interessados em re.crutar ~ven

tureiros espalhavam falsos boatos a respetto das nque

zas fabulosas daquelle afortunado paiz, e Hans foi um 

dos muitos que morderam no dourado anzol. 
Não tardou a embarcação em que elle ia, a separar-se 

do resto da frota, perdendo depois o rumo por ignoran
cia do piloto. Apoz uma desastrosa viagem de seis 

mezes, descobriram terra pelos gráus 28 ele latitude 

sul, ignorando onde é que se achavam. Entraram 

como por milagre em uma enseada, e dois portugue

zes que appareceram, disseram-lhes que a paragem se 

chamava Su.prawai (talvez superagui, ilha que forma, 

ao norte, a entrada ela bahia ele Paranaguá); que S. 
Vicente ficava dahi a 18 leguas para o norte, e S. Ca

tharina a 30 leguas na direcção do sul. Demandaram, 

pois, esta ilha, onde encontraram um Juan Hernandes de 
Bilbáo, mandado, havia tres ·annos, por Yrála, da As-

. sump~ão, afim de viver com os carijós persuadindo-os 

a cu~ttvar a mandióca para ab'astecer os navios que, 

na vtagem do Prata, tocassem naquelle porto. Pôde 
este João Fernandes de Bilbáo considerar-se como o 
primeiro colono ele S. Catharina. 

Passadas tr~s semanas, chegou a embarcação que 
levava Senabna a bordo; da outra nunca mais se soube. 

Tomaram provisões para. seis mezes, e iam continuar 

a derrota quando o navio transporte naufragou dentro 

do porto. Não sabendo que resolução tomar, ficaram 
na tlha dois annos a braços com a fome e toda a sorte 

de privações e de miserias .. visto co~o os barbaros 
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que ·lhes forneciam mantimentos, tinham a('rora d 
apparecido. Seguiu afinal uma parte delles '"'pore teres. 

d. - 1 p ra na Irecçao c_o arag~ay, aonde chegaram todos aquel-
les .que na VIagem nao perece_ram de fome. Os outros 
deviam embarcar, mas logo viram que o navio era in
capaz ~e conte-lo? a todos. l~esolveram, pois, enviar 
a S. VI~ente _pedll·. uma embarcação maior em que po
dessem 1r ate o R10 ela Prata. Hans fez parte da tri
pulação deste vaso. 

No segundo dia o vento os obrigou a lançar ferro 
perto da ilha dos Alcatrazes; e, seguindo para o norte. 

· naufragaram, no outro dia, em um Jogar ela costa qué 
cuidavam ser S. Vicente. Entrando casualmente pela · 
terra dentro, acharam uma feitoria de portuguezes 
chamada Itanhaem, a duas milhas (1) apenas de S .· Vi
cente, aonde os naufragas passaram, sendo recebidos 
com toda a caridade, e sustentados a expensas publicas 
emquanto tratavam de prover á sua propria subsistencia. 
O resto da partida mandou-se buscar, e depois de 
estar algum tempo em S. Vicente, seguiu por terra, 
como affirma V arnhagen, até á Assumpção ; ou voltou 
para o sul em canôas, segundo pretende o P. Simão 
de Vasconcellos. Quem se mostrou tão caridoso para 
com estes infelizes foi o nosso primeiro governador 
que juntamente com o P. Nobrega estava nesta conjunc
tura na capitania de Martim Affonso (r 55 3). 

Hans ficou em S. Vicente, acceitando o posto de 
artilheiro na fortaleza que Thomé ele Souza mandou 
construir na Bertioga como defeza contra os tamoyos. 
Não tardou, porém, em cahir nas mãos daquelles sel
vagens, que, despindÇ>-o e amarrando-o, o .}evarm~ 
para suas aldêas pert.o da actual Ubatu~a. A pn: 
meira cousa que fez, ao ver-se derrubado, foi exclamar. 
« Senhor, tende piedade da minha alma l » E' impos
sível referir quantas affrontas lhe fizeram, quantos des
gostos cortiu, quantos riscos correu! Como os ~ar
bares o tratassem ele portuguez, e dissessem que 1am 

( 1) É o que diz I-lans. 
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· O'ar nell~ a morte de tantos dos seus, Hans pro
~~~tou asseverando ser allemão,. e ter chegado a. S. 
Vicente, naufragando em um nav1o castelha_no. Acc1 es
centou que era amigo elos francezes, a CUJO testemu-
!lho appellava, si por ahi app~re~esse algum. . 

Não · eram os barbaros destltllldos de . todo _o sentt: 
menta de justiça. Fecharam,-no em estre1ta pnsã? ate 
que se ap1:esentass.e opportumclade ele_ submett~-lo a pro · 
va 1'equencla. Velll finalmen~e. um. JOVen 1_101 mando,. o 
qual jurou ser portuguez o pnswnetro. MovidO, todavia; 
pelos rogos do infeliz allemã<;>, re~ractou-se dentro e~1 
breve aff1nnando que se eqmvocara. Chegando ma1s 
tarde um bote elo navio franzez, Jlfarie Bellette, surto no 
Rio de Janeiro, Hans pediu á tripulação quizesse livrai-o 
do captiveiro; nada, porém, se obteve, porque o dono 
exigiu um resgate que os francezes recusaram pagar 
por lhes parecer excessivo. No momento da sahida d_o 
escaler, não poucle o desditoso captivo resistir á ten
tação de atirar-se a nado, e fugir. Repelliclo pelos 
francezes, foi obrigado a regressar para a alclêa, onde 
disfarçou o crime da fuga affirmando ter ido lembrar 
aos estrangeiros que na volta não olvidassem trazer 
um bello presente para o seu amo. 

Mais humana se mostrou a tripulação do navio. egual
mente francez, Cat!teràze H7ate1·ville. Informado o com
mandante, Guillaume de Moner, das aventuras do al
lemão,' enviou dous homens para ver de que modo o li
vraria de tão triste captiveiro. Disse Hans que um deveria 
fazer de irmão do prisioneiro, e affirmando que trouxera 
mercadorias para elle, obter-lhe 'licença de ir a bordo e 
fingir que tinha ele ficar no paiz até o anno segui1;te, 
occupado em preparar um carregamento, já que era 
agora~ amigo dos índios. Hans e seu senhor foram, pois, 
ao nav10, onde, passados cinco dias, perguntou o sel
vagem pt::ias mercadorias, e quiz volver á terra. Man
dou o allemão mostrar-lhe essas mercadorias declaran
do-se prompto a acompanha-lo para a aldêa. Pediu, 
comtudo,. mais algum tempo afim de banquetear com 
seus amtgos. 
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Demoraram-se deste modo comendo e bebendo 
emquanto não se acabou de tomar a caro-a Arr 

d 
o . l:>ra-

decen1ho entã~ o commandante ao . selvagem 0 bem 
que e tratara o conterraneo, dtsse-lhe te-lo con
vidad~ a ·bordo em. reconl~ecimento de tal beneficio, e 
outros1m para confiar ma1s mercadorias ao cuidado 
de Hans que devia ficar no paiz como feitor e inter
prete. !inha, pot:ém, este dez irmãos a bordo, que 
delle nao se podtam separar, agora que o haviam tor
nado a encontrar. Dez tripulantes representaram ha
bilmente seus papeis; insistiram com Hans que vol
tasse á patria para que o pae lhe visse o rosto antes 
de espirar. Nada de melhor se podia imaginar para 
libertar o captivo sem offender o senhor. O comman
dante affirmou desejar que;: Hans permanecesse no paiz, 
mas repetiu que muitos em numero eram os irmãos, sendo 
elle um .só. Pela sua parte protestou Hans que ficaria 
da melhor vontade, mas os irmãos o não deixavam. 
Sobre elle choraram o -bom do selvagem e a sua mu
lher; receberam um rico presente de navalhas, pentes 
e espelhos, e partiram mais que satisfeitos . 

. Ficou assim livre o nosso aventureiro, deixando o 
Rio de Janeiro no dia 3 I de outubro de I 554 a bor
do do navio francez Catlun'ne 1/Vatervil/e. Restituido 
á patria contou suas aventuras em um livro intitulado 
Historia de um paiz situado no JVovo JJ!fundo (1

). 

167) Ulrico Schmidel.-- Julgamos oppor~uno dar 
tamben1 uma pequena idéa das aventuras de Ulnco Sch
midel. Natural de Strailbing, acompanhou D. _Pe~ro 
de Mendonça ao Rio da Prata, e assistiu á pnmetra 

· ( 1) Vicie Rcv. vol, 55, p . I, pg. 266, on.:le se acha o titul? se
guinte" Rela{ão veridica e succincta dos u.sos e costumes dos tupt~~am
bás . .. Na [ p Hans, relata suas aventuras; na H descreve os cos
tumes dos selvagens. E' um excellente trabalho que se lê com pra• 
zer, e poderia subministrar um bom a.ssumpto para um romance ou 
úm drama. · d 

Conta I-lans que na França achou a noticia de não ter ai~ a 
chegado o navio llfarie Belletle, e muito se temia que tivesse pereci 0

• 
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~ dação de Buenos Ayres ( I 534 ). Tomou parte acti
vU: nas expedições h~sp~nholas no Paraguay. ~ez a 
auerra em muitos terntonos, penetr~ndo pelo . patz d~n
tro até á região dos Andes, e nessa. vt~a de cunosas e m
teressantes aventuras gastou quast vmte annos comple
tos. Partindo da Assumpção no Paraguay a 26 ?e 
dezembro de I 5 52, emprehencleu por terra e por . In

hospitos sertões uma viagem sobremodo arro)ada 
com fraquissimos 

0
recursos e poucos companheiros. 

Passando por Piratininga, chegou a S. Vicen.te na ca
pitania do mesmo ~ome no dia ; reze ~e jtml~o _de 
1553· Cumpre, porem, ob_servar t~ao ter s tdo o prunetr.o 
qu~ acommetteu essa pengosa vtagem. Escreveu mats 
tarde na sua patria uma relação ele suas aventuras pu
blicada pela primeira vez em r 567 na cidade de Fran-· 
cfort sobre o Meno. 

O seu titulo é-Histm·ia ve1·dadeira de uma viag em. 
curiosa na America ou LVovo Jllbmdo pelo B1·aât e Rio 

· da Prata, desde o amzo de I534 até I554· 

II 

Procedimento dos primeiros jesuita.s 

168) Estado da questão. -E' hoje opinião com
mum entre os escriptores da historiado Brazil que os 
primeiros jesuitas, Nobrega, Anchieta, Navarro, Pai~a, e 
outros, são dignos dos melhores elogios, e que foram 
~e gr_a~de vantagem á nascente colonia, quer quanto 
a pohttca, quer sob o respeito m0ral reliaioso e ci-

"1 ' ::::, Vt , porque elles persuadiram os indígenas a abandonar 
os francezes ; reformaram 0s costumes dos colonos· 
distribuíram gratuitamente a educação a todos, ~ 
fizeram com que os barbaros acceitassem o juao 
dos portuguezes. Mais tarde porém affirmam os m~s-m , , 

1 
os autores, arrastados, os successores desses apost<5-

ios •. pela ambição e cubiça, começaram a proteger os 
ndtos, chegando até ao excesso de lhes dizer que a 

terra era delles l Offenderam deste modo os colonos 
' 
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cuj.os interesses prejudicavam, merecendo afinal serem 
expulsos pelo marquez de Pomba l. 

Parece-nos, por conseguinte, do maior alcance · 
1 · · d d · para a ltstona ver a etra estudar com ala uma dilige · 

'd d · · · . . ::::. neta a vt a os pnmetros mtssJOnanos elo nosso paiz oonde. 
rando su~s rel~~ões com _os indios e os colot~o·s . Em 
nos~os citas Ja correm tmp ressas numerosas cartas, 
escnptas por esses pad res ao co rrer da penna com 
aquella lhaneza e sinceridade que só se pode esperar 
en1: documentos não destinados ao publico. Ninguen1, 
pots, ha de levar a mal que translademos para estas 
paginas documentos que já andam pelas mãos de 
todos. Elles nos dirão que a d istincção entre os pri
meiros jesuítas e seus successores é ab~urda, porque 
àquelles não fizeram, para a defezà dos indios contra 
a injustiça dos portuguezes, menos do que estes, ·e 
si os jesuítas posteriores viviam do trabalho dos in
dias, aos quaes dedicavam toda a sua vida, desse 
mesmo trabalho viveram os Nobregas, os Anchietas e · 
os Paivas. Cumpre, portanto, ou condemnar todos os 
jesuítas por terem perpetrado o crime de refrear a 
cubiça dos portuguezes, e de fendido a liberdade indi
vidual dos indios, ou absolve-los e elogia-los a todos. 

169) Cartas de N obr.ega.- Desde o mez de agos
to de 1549 dizia Nobrega a seu superior de Portugal 
o· ·seguinte : «Escrevi a .V . R. acêrca dos saltos que se 
fazem nesta terra, e de maravilha se acha éá escra~'o 
que não fosse tomado de assalto, e é desta manetra 
que fazem pazes com os negros (índios) para lhes tra
zerem a vender o que têem e por engano enchem os 

' d' ue navios delles e fogem com elles ; e alguns tzem q 
o podem fazer por os negros ~erem . já f e~ to ma~ a~! 
christãos. O que posto que seJa asslm, f01 depots 
terem muitos escandalos recebidos de· nós. De mara· 
vilha se achará cá terra, onde os christãos não f~s~~n 
causa de guerra e dissensão, e tanto que nesta a 1

1~ 
que é tido por um gentio dos peiores de todos, sed e 
vantou a guerra por os christãos, por-que um pa re, 
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or lhe um principal destes negros não dar o_ que. lhe 
pedia, lhe lançou a morte (1), no que tant? Jmagmou, 
p morreu e mandou aos filhos que o vwgassem ... 11 

que ' · b · «Alguns destes escravos me parece que, sena om JUn-
ta-los e torna-los a sua terra, e fic~r la um ~os nos
sos para os ensinar, porque por aqui se orclenana gran-
de entrada com este gentio . . . . .. E ntre outros saltos 
que nesta costa são feitos, um se:: fez ha dous _annos 
muito cruel, que foi irem uns navios a um gentiO que 
·chamam os carijós, que estão além ele S. Vicente. o 
qual todos dizem que é o melhor gentio desta c~sta, e 
mais apparelhado para se fazer fructo : elle somc:nte 
tem duzentas leguas de terra : entre elles estavam con
vertidos e baptizados muitos: morreu um destes cleri
gos (2) e ficou outro e proseguiu o fructo : foram alli ter 
estes navios que digo, e tomaram o padre dentro em 
um dos navios com outros que com elle vinham e levan
taram as velas ; os outros que ficaram em terra vie
ram em naus a bordo elo navio, (dizendo) que levas
sem embora os negros e que deixassem seu padre, e 
por não quererem os do navio, tornaram a dizer que, 
pois levavam seu padre, que levassem tambem a elles 
e logo os recolheram e os trouxeram, e o padre puze
ram em terra, e os negros desembarcaram numa ca
pitanial para venderem alguns delles, e todos se aco
lhe~am á egreja dizendo que eram christãos e que 
sab1am as orações e ajudar a missa pedindo mise-
ricordia. » ' 

(~) Lançar a morte significa predize-la e affirmar que vem por 
castigo e ordem de quem a lança. Era a pratica dos pagés. O 
pobre do selvagem ficava tão perturbado co:n isto, que morria de susto. 

Este trecho esclarece algum tanto a historia de Coutinho 
_(

2
) Evidentemente falta alguma cousa, v. g. entre elles ~stavam 

dts. clerigo: que tinham convertido e bnptizado muitos.- Estes dois 
~ er~gos deviam certamente ser os dois franciscanos que Cabeça de 

n_ca em 1540 achou em S. Catharina.- Embora aquelles dois se· 
gu

1
Issem com Cabeça de Vaca até o Parnguay é certo que depois 

vo taram a S. Catbarina. ' 
il - Os carijós dos portuguezes, os carioes e carios dos hespanhóes 

s o os guaranys. 
27 
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«Não lhes valeu, mas foram tirados e vend"d 
I . . d I OS pe as cap1tamas esta costa. A(Tora me dizem ' 1 ' "d d r . "' que e a 1 o_ o pa re a 1azer queixume; delle poderá sa-

ber mais largo o que passa . Agora ten}os assenta
do com o governador, que nos mande dar esses negros pa
ra os tornarmos a sua terra , e ficar lá Leonardo Nu
nes para os ensinar. D esejo muito q ue Sua Alteza en
commend~s:· muito isto ao governador, digo que man
dasse prov1sao pa ra que entregasse todos os escravos. 
salteados para os tornarmos á sua terra, e por parte 
da Justiça se saiba e se tire a limpo, posto que não 
haja parte, pois disto depende tanto a paz e conversão 
deste gentio ». 

Um trecho de outra carta do mesmo anuo explica 
mui bem o que acabamos ele copiar. E ' o seguinte:
«Este (os carijós) é um gentio melhor que nenhum desta 
costa. Os quaes (talvez aos) foram, não ha muitos an· 
nos, dous frades castelhanos ensina r, e tomaram tão 
bem sua doutrina que tem já casas de recolhimento 
para mulheres, como de freiras, e out ras de homens 
como de frades. E isto durou muito tempo até que o 
diabo levou lá uma nau de salteadores e captivaram 
muitos delles. Trabalhamos por recolher os tomados, 
e alguns temos já para os levar á sua terra com os 
quaes irá um padre dos nossos». 

No anno seguinte escreveu ainda o P. Nobrega:-
« Nesta terra todos ~u a maior parte dos · homens têem 
a consciencia pesada por causa dos escravos que pos· 
suem contra a razão, além ele que muitos, que eram 
resgatados aos paes não se isentam, mas, ao contra· 
rio, ficam escravos pela astucia que empregam co":l el· 
les, e por isso poucos ha que possam ser absolv1d~~ 
não querendo abster-se de tal peccado nem de vendd. 
um ao outro posto que nisto muito os rcprehenda t· 
zendo que o ' pae não pode vender _o filho, s~lv<;> e:· 
extrema necessidade como o permtttem as le1s 1mp 
riaes, e nesta opinão' tenho contra mim o povo e ta~
bem os confessores daqui e assim satanaz tem ~I . , . d"fficl todo presas as almas desta maneira e mu1to 1 . 
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· este abuso porque os homens que aqui vêem 
é tJrarh outro ' modo sinão de viver do trabalho 

· não ac am - b · Ih I' 
Cravos que pescam e vao usca1 - es o a l-

dos es ' . , - - I d , 
to e tanto os domina a pregmça e sao c a os as 

men s' senstJaes e vi cios diversos e nem curam de estar 
cousa . 
excommungados, possuindo os dttos escravos». 

«Pois que nenhum escrupulo fazem os s_acerdotes 

daqui, 0 melhor remedio destas c~usas_ sena que o 

rei mandasse inquisidores ou commissanos para fazer 

libertar os escravos, ao menos. os que são salteados ..... 

e que a nossa companhia houvesse delles cuidado, 

amestrando-os na F é, da qual pouco ou nada podem 

apprender em casa _dos senhores e antes vivem como 

·o-entios sem conhecimento algum de Deus». 
b Em I 5 52 ainda dizia o mesmo padre que desejavam 

penetrar pelo sertão a dentro, porque nas capitanias 

ca medo nos querem (os índios) por razão das muitas 

maldades dos brancos '. Nesse mesmo anno de 1552 

escrevia Nobrega ao rei.- « A terra recebe muito 

bem ao Bispo, e já se começa de ver a olhos o fructo 

o qual esperamos que cada vez mais irá em crescimento, 

porque da primeira prégação que fez, já cada um co

meça a cobrir e a dar roupa a seus escravos e vêem 

vestidos á egreja ». 

Vê-se de outras cartas do mesmo anno que os colonos 

' se mostravam escandalizados de muitas obras boas dos 

jesuítas, como posteriormente fizeram tambem outros 

colonos a respeito elos successores de Nobrega. Murmu

ravam os portuguezes, porque os padres tinham obtido 

qu~ forrassem os carijós salteados apezar de serem 

d:nstãos, e os tinham posto no Espírito Santo, onde vi

VIam casados em sua liberdade «e sómente 1'ecol!tz' co11/.

nosco dous moços para appreuderem co1mwsco a serem 

bo1ls cltristãos. Tambem nos pediam dizimas do peixe e 

~os !llantimentos dos meninos, o qual, por eu não con

t enttr que se pagassem, se queixaram alguns». Gritavam 

ambem contra os padres, porque tinham terras e es

c~avos etc. Accrescentava Nobrega:-« . . . casas de me

nmos nestas partes são muito necessarias, não se podem 
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ter sem bens temporaes .. . e sendo assim h a de 1 
I 

1aver 
estes e outros escanda os ». Nem pararam aqui os d t 

B
. era- . 

ctores, mas recorreram ao •spo, e tantas causas disse-
ram do P. Nobrega, que este cuidou ser menos mal aba . 
danar quasi ~odo o trabalho j á começado na Bahia, i~
do-se a S. V tcente, onde se demorou emquanto não 
soube que o prelado partia para o reino. 

Em I 557 escrevia mais uma vez o P. Nobrega da 
cidade do Salvador: «Succedeu a terra estar necessi
tada de mantimentos, porque os índios não o tinham, e 
padecem ainda agora muita fome; a causa disso foi não 
quererem plantar, por terem para si que os haviam 
de deitar da terra e lhes haviam de dar guerra, no que 
elles tinham muita razão de cuidarem; porque era pra
tica de muitos máus christãos, por qualquer causa que 
não lhes queriam dar os índios, ou fazer-lhes, os amea
çavam com o governador dizendo que logo os haviam 
de matar e deitar fóra da terra, pelo qual não ousa
vam a fazer nada de novo. mas sómente comiam o 
mantimento que tinham feito » ... 

Em outra carta diz Nobrega: '<Com o gentio tam· 
bem se faz pouco, porque a maior parte delles ... fugi
ram ; a causa disto foi tomarem-lhes os christãos as 
terras em que têem seus mantimentos, e, por todas as 
maneiras que podem, os lançam da terra, usando de . 
todas as manhas e tyrannias que podem, dizendo-lhes 
que os hão . de matar, como vier esta g~nte, q~e _se 
espera, e esta~ a commum pratica de .maus chnstaos 
que com elles tratam, e de todos seus escra~os; e 
cuidam que salvam a alma em os deitar daqui ~ fa· 
zer-lhes mal pelo grande odio que todos lhes teem. 
E porque alguns se asseguravam com as nossas palav~as, · 
inventaram a dizer-lhes que nós os queriamos ter JU1l· 

tos para melhor os matarem, e com este medo de os maé 
tarem e com lhes tomarem as roças e terras, que fi 
outro genero de os matar se foram muitos, outros : 

' • .: SI 
caram ainda, que tambem esperamos que se 1rao 

d · - 'de fazer a causa vae como vae; o governa or msso nao po . 
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d nem sei si o que vier fará alguma causa ; para 
na a, • 
nós é grande dor esta .. . » . , 

«De maneira que por todas as vws. esta. e~ ta terra 

I
. perdida e desbaratada, nem ha msto JUSttça nem 

mu · fi · - d t t 
media porque acharam que 111 1e1s nao po em es e-

re , . . 
munhar nada contra chnstãos, e p_or 1sso, qu~m quer, 

se atreve a viver como quizer, ameia que seJa peccar 

notoriamente perante o gentio ; só mente se guardam 

que christão que os não. veja fazer peccado e f~zer 

muitos aggravos ao gent1o e tomar-lhes o. seu, por_ que 

não ha justiça contra elle, que attente msso, e amda 

que queira attentar, como não ha provas de brancos, 

ficam absoltos, como aconteceu clms pa~sados, que 

um barco que estava ao resgate da banda d'além da 

Bahia, pontue se botou ao mar um escravo que lhes 

haviam vendido , porque teria saudade da mulher e 

filhos que lhe ficava, podendo haver o seu pelo mes

mo senhor, que lho havja vendido, que estava ainda 

no navio, movidos os chritãos de ra iva diabolica, ma

taram a sete ou oito pessoas, scilz"cet, ao mesmo senhor 

do escravo, velho tolhido, e os mais, mulheres e moços, 

pelo qual se levantaram todos daquella parte, de guer

ra, e têem feito já muito mal e se quebraram as pazes1 

que tinham com os chistãos, prenderam alguns, que fi. 

zeram isto, e:por não haver provas sinão de indios sa

hiram soltos». . 
Ficou o P . Nobrega por estas causas tão aborrecido, 

que resolveu abandonar o Brazil passandg ao Paraguay. 

Todos os padres, menos um, foram do mesmo pare

cer; _não levaram, porém, a effeito a resolução de medo 

que tsto desagradasse ao rei. 

Copi~~e~os ainda alguns trechos da carta que em 
1559 dmgm Nobrega a Thomé de Souza dando-lhe 

uma idéa do desbarato que houve no tempo de D. 

~ua~te. <;ameça_ dizendo que, desde quando veiu ao 

0 
raztl _do!s deseJOS o atormentaram sempre. Um foi ver 
5 chnstaos reformados em seus costumes · outro con

ve~ter os gentios. Disto nasciam mais doi~ desej'os a 

sa er: que viesse o Bispo. e que sujeitassem o gen'tio 
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ao jugo da obediencia dos christãos porque . 
d . l' b d ' «SI O etxam em sua 1 er ade, como é crente brutal 

f: d 11 1- t:. , não se az na a com e es . . . rouxe Nosso Senhor 0 b' 
D. Pedro Fernandes. tal e tão virtuoso qual 0 Votspo 
M • · . ' ssa erce conh~ceu, e mut zeloso da reforma dos COStu. 
mes dos ç_!mstão~, mas quanto a? gentio se dava pouéo, 
P?rqu~ nao se tmha por seu btspo, e elles lhes pare
ctam mcapazes de toda a doutrina por sua bruteza e 
bestialidade, nem os t inha por ovelhas do seu cur
ral, nem que Cluisto Nosso Senhor, se dicrnaria de 
os ter por taes .. . . O Bispo, posto que era 

0
muito ze. 

lador da salvação dos christãos, fez pouco, porque era 
só, e troux~ comsigo uns clerigos por companheiros 
que acabaram com seu exemplo e mal usarem e dis
pensarem os sacramentos da Egreja de dar com tudo 
em terra .. . Bem se lembrará Vossa Mercê que, vendo 
eu isto logo em seu principio, cuidei de dôr perder o 
sizo . . . :& _ 

«E estes peccados têem a sua raiz e principio no 
adio geral que os christãos tem ao gentio, e .não 
sómente lhes aborrecem os corpos, mas tambem lhes 
aborrecem as almas, e em tudo estorvam e tapam os 
caminhos que Christo Nosso Senhor abriu para se. el· 
las salvarem, os quaes direi a Vossa Mercê, pois já co· 
mecei a lhe dar conta da minha dôr. Em toda a costa 
se tem por grandes e pequenos que é grande serviço 
de ·Nosso Senhor fazer os gentios que se comé\tn e se 
travem uns com os o.utros, e nisto tem mais e~perança 
que em Deus vivo, e nisto dizem consistir o bem e 
segurança da terra, e isto approvam capitães e prela
dos, ecclesiasticos e seculares, e assim o põem por 
obra todas as vezes que se offerece, e d'aqui vem q~e, 
nas guerras passadas que se tiveram com o genttO, 
sempre dão carne humana a comer não sómente a ou
tros indios, mas a seus proprios escravos. Louvam ,«; 
approvam ao gentio o comerem-se uns a outros, e dJ~ 
se achou christão a mastigar carne humana para a 
rem com isto bom exemplo ao gentio .. Outros mt; 
tam em terreiro á maneira dos gentws, · toman 



EPOCA II.-PRIMEIROS GOVERNADORES 2I 5 

· e não sómente o fazem homens baixos e mame-
nomes, · - ' 1 O ' rue! cos 
l 

os mas o mesmo capltao, as vezes . c · 
uc ' h b · - 1 O' christãos tão tume ! O' des umana a ommaçao . 
cégos! .. . . .. » . 

«Deste mesmo odio que se tem ao gentto, n:sce 
não lhe chamarem sinão cães, tratarem-no como ca~s, 
'" olhando 0 que dizem os Santos que a verdadetra nao . 1. - t justiça tem compaixão e não me tgn_açao, e quan. o 

maior é a ceaueira e bruteza do gentio e sua erroma, 
tanto se mai: havia o verdadeiro christão apiadar a 
ter delle misericordia, e ajudar a remediar sua mise
ria .. .. . Outro peccado nasce tambem desta infer
nal raiz, que foi ensinarem os christãos aos gentios 
a furtarem-se a si mesmos e venderem-se por escravos. 
Este costume, mais que em nenhuma outra capitania, 
achei no Espírito Santo, capitania de Vasco Fernan
des (Coutinho), e por haver ahi mais disto se tinha 
por melhor capitania . . .. . . » 

«Em Pernambuco ha tambem muito trato deste, 
principalmente depois das guerras passadas, que os 
índios, por mais não poderem, davam. O mesmo se 
introduziu nesta Bahia em tempo de D. Duarte, por
que ainda em tempo de Vossa Mercê não havia disto 
nada, e isto depois da guerra passada, da qual os ín
dios ficaram medrosos, e, por medo e sujeição dos 
christ~os, e tambem por cobiça do resgate, vendem 
os mais desamparados que ha entre elles». 

• Os de Porto Seguro e Ilhéos nunca se venderam, 
mas os christãos lhes ensinaram que aos do sertão 
que vinham a fazer sal ao mar, os salteassem e ven~ 

·dessem, e assim se pratica lá os do mar venderem 
aos d? sertão quantos podem, porque lhes parece bem 
~ rapma que os christãos lhes ensinaram e porque 
Isto_ é geral trato de todos, me conveiu c~rrar as con
fissoes, p~rque ninguem quer nisto fazer o que .é obri
fh~do, e teem toda outra clerecia que os absolve e 

os approva » . 

t,.. .« Desta mesma raiz nasce darem-se pouco os chris
.aos pela salvação dos escravos que têem do gentio, 
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deixando-os viver em sua lei, sem doutrina 11e . . ·~ . m en-smo, em mm,os peccados; e, s t morrem os e11t ' err.am nos monturos, porque delles não pretendem mais o serviço e, para terem mais quem os sirva tra que . , , zem gent•?s a casa para se contentarem de suas escravas e ass1m estã~ amancebados c h ristãos com gentios ... . ~ 
« De manetra que a sujeição do gentio não é para ~e ~alvarem e c~nhecerem a Christo e viverem em JUStiça e razão smão para serem roubados de suas roças, de se.us filhos e filh~s e mulhere~ e dessa pobreza q_ue teem, e quem dtsso usa mats, maior serviço lhe parece que faz a Nosso Senhor, ou por melhor dizer, a seu senhor, o príncipe elas escuridades». 

I 70) Em resumo- collige-se destas cartas que os portuguezes roubavam os índios, e os despojavam de tudo quanto podiam, usando túnbem com elles toda a sorte de máu trato ; semeavam entre el!es a discordia; acoroçoavam-nos a comer carne humana; induziam-nos a saltear, roubar e vender seus patrícios · que os colonos compravam apezar de saberem que eram furtados; quando os barbaros pegavam em ·armas, era geralmente sempre para vingar alguma des· sas affrontas em que não tinham achado justiça, que para elles quasi não existia. Não podemos deixar de reconhecer que, depois de tudo isto, é muito para ad· mirar que os selvagens se induzissem a abraçar a re· ligião dos colonos. . _ Que fariam os jesuítas em tão melindrosa. stt~a~ao? Podiam fechar os olhos ao verem que a cubtça mJusta e cruel punha esse obstaculo immenso á con~ersão do gentio ! á qual tinham ·dedicado toda a sua vtda ?_ ~ra impossível! Invocaram, pois, as leis, e a protecçao. do monarcha que os enviára. Ninguem poderá duvt?ar que estavam em seu pleno direito. E' certo, porem, como consta dessas mesmas cartas, que nunca se oppozeram a que os barbaros fossem reduzidos ao ca· ptiveiro quando existia algum titulo que o podesse de algum modo justificar, ou que lhes fizessem gu.erra 
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uando os barbaros offendi.am ou se mostrava~n rebel
des, ,nem a que os compelhssem. P.e!a f<:rça a detxar seus 
maUS costumes,. e a<:cettar a CJVJltzaçao, . y e remOS 110 

decur:;o desta htstona que. nem o P .. Vtetra, nem os 
outros jesuítas fizeram mats do que tsto: 

Cumpre-nos, porém, antes · de prosegmr, esclarecer e 
d<>terminar bem duas questões q ue Varnhagen e outros 
c~nfundem, segundo parece, mesmo de prop?sit_o. Uma 
é perguntar si fosse licito_ fazer guerra ~os mchos re
beldes e subjuua-los, obngando-os a deixar seus maus 
costudtes e a 

0
Serem subditos pacifica s de Portugal. 

Outra é discutir si se podesse sem peccaclo e injustiça 
rouba-los, despoja-los, vende-los. 

A' segunda destas questões responderão affirmativa
mente só aquelles que p retendem justificar todos os 
latrocinios, e qualquer sorte de crimes; da primeira nunca 
duvidaram os jesuítas, conforme apparece de suas cartas 
e de suas obras de que fala a Histeria. Segue·se destes 
princípios que não se podem. citar as palavras de No
brega e de Anchieta para justificar o que faziam os colonos. 

171) Os jesuitas e os negros.-Perguntam Var
nhagen e outros da mesma escola : Porque não se op
po~eram os jesuítas ao captiveiro dos negros, a res
petto dos quaes não se praticavam menores cruelda
des do que com os índios? A resposta é facil. Seguindo 
? e~emplo e ensino da E greja Catholica, nunca os 
J~SuJtas approvaram a escravatura, de qualquer espe
c.te que ella fosse; quanto, porém, a combate-la posi
ttvam.ente, a questão é muito differente pelo que diz 
respeito aos negros no Brazil Os jesUJtas não repro
varam. no Brazil a escravidão dos africanos, porque não 
o podtam, nem o deviam. A importação dos nearos 
~·a I:gal, e, segundo as. ~déas da epoca, toleradas pela 
·feJa, suppunha-se legtttma ou de algum modo jus

h ca~el, nem pertencia aos jesuítas · averiauar si fos-

• 

sem Just · · o a ou InJUStamente escravos quando na Africa 
~ram <:omprados como taes. As crueldades e as in
ecencms que os negociantes praticavam na viagem, 

28 
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e os d~nos no Brazil, as deploramos do fundo da 
alma na o menos que V arnhagen e seus admiradore 

d • 
1 

s, e 
po ~mos suppor que o 1Qnesmo 1ão de ter feito os 
JeSUit_as no se~ _tempo.. uem não vê, todavia, que 
fisc~hzar, repnmn·, castigar esse proceder indigúo não 
cabta de nenhum modo a esses missionarios? O con
trario occorria a respeito dos indios, visto como os 
jesuitas haviam sido enviados a esta terra com o fim 
expresso de converter e civilizar o gentio. 

Cumpre tambem observar que a escravatura não 
era, para os negros, obstaculo tão grande á conver
são, como o era para os indios, que quasi não apre
sentavam outra razão contra a vida civilizada, porque 
amavam muito a liberdade, e sobre qualquer outra 
causa receavam perde-la. E quem não faria outrotanto? 

E' tambem de lembrar que se trata do captiveiro 
imposto por injustiça e prepotencia, não do que se 
póde de algum modo desculpar ou justificar, ou, para 
melhor dizer-- do legal-, porque contra este não re· 
clamavam os · jesuitas. Esta objecção, portanto, não 
vem ao intento de quem a propõe. A razão perpe· 
tua dos colonos era que elles precisavam. Mas ha de 
ser possivel dar por boa essa razão ? Neste caso cum· 
pria justificar tambem hoje todos os ladrões, sa~teado· 
res e criminosos de qualquer especie, porque, SI esse 
motivo se désse por bom, n~o se acharia quem não o 
apresentasse para desculpar seus crimes. 

UI 

D. Duarte, 1553-57 
172) D. Duarte da Costa - armeir_o -~ór ~~ 

reino nomeado aovernador do Brazil no pnme1ro . 
, b . . d mato março tendo partido de Lisboa no dta o1to e 

com t;ma flotilha de tres caravelas e uma nau,. la?~t 
ferro e desembarcou na Bahia no dia _treze de JU•l~ 
do mesmo anno, tomando posse immed1atamente. Elle 
varam o seu ordenado a 6oo,ooo rs. Vieram com e 

• 
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--
ssoas Tres destas eram padres, e quatros irmãos 

?50 pe . G . , ' t d 
:" ·1tas ás ordens do P. Luiz da ran, Ja re1 or o 
Jesu , N b t' 
collegio de Coimbra, que trouxe para 1 o reg~ o_ 1-

1 de Provincial. Contava-se entre os quatro mnaos, 
tu o · · 1 
José de Anchieta, mais tarde sacerdote, provmc1a e 

apostolo do Brazi\. 
A administração de D. Duarte tornou-~e notavel 

pela conquista do Reconcavo, donde e~pellm os se_J
vagens, e p~r suas desavenças com o ?tspo. D .. Pedto 

·Fernandes Sardinha. T ratando ~estas desmtelltgenc!as es
creveu Varnhagen o seguinte: «E provavel que D. Duarte 
cheaasse ao Brazil animado de muito bons desejos; mas 
do ~eu governo não o podemos nós deduzir. Trouxera 
comsigo um filho , D. Alvaro da Costa, moço que 
havia servido em A frica; e que, pela sua edade ou 
pelo seu caracter, não reunia os dotes que devem 
suavisar as maneiras de todos os jovens, principalmente 
dos que se dedicam á vida publica, quando são mais 
vivos e talentosos. O bispo que, segundo já sabemos, 
era de parecer que se não devia ser na terra dema
siado rigoroso, viu-se obrigado a admoestar ao dito 
moço, ou fazer numa pratica allusão a certo facto 
escandaloso pelo mesmo commettidO >' . 

Escrevendo ao rei em data de onze de abril de I 554, 
conta o prelado que D. Alvaro dava muito escandalo 
o~fendendo .gravemente a honra das familias, bem 
como affrontando e ameaçando a todos; que tendo fa
lado disto ~o páe, este não fez caso nenhum; que ha
vendo no dia de Todos os Santos prégado em geral 
c.ontra o adulterio, e contra os males que se 'commet
tlam desde a retirada de Thomé de Souza o o-over-

d 
, b 

na. or, .n~ostrando-se altamente offendido, prohibiu a 
todos VIsitarem o diocesano, contra o qual revolucionou 
os conegos, mettendo a ferros o unico que lhe ficára 
fiel. ~ccrescenta o Bispo terem D. Alvaro e seus com
panhetros subtrahido as cartas que no anno precedente 
o prelado enviára ao rei 

1 
Por seu lado D. Duarte mandou ao monarcha duas 

ongas cartas, negando quasi todos os factos de que 
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fôra accusado, e queixando-se de que o prelado 
· · d' - 1 usur. pava a JUns 1cçao secu ar, lançava excomunhões · 

pun~1a mult,as; era des~orlez, cubiçoso, etc. etc. Tu~~: 
pore~, esta em ver SI estas accusaçõ~s, quasi todas 
ge~encas e vaga~, se baseavam na realidade dos factos. 
H<?Je, apezar de. t~rmos os documentos, é muito dif
ficll forma_r_ um JUizo seguro a respeito da innocencia 
ou culpabilidade de qualquer dos dois. O certo é que 
o povo em geral estava com o Bispo contra o gover-_ 
nador, e a Camara da Bahia, segundo refere Accioli 
dirigiu em I 556 ao rei uma representação pedindo e~ 
altos brados e em nome de todo o povo que pelas 
Chagas de Clt1·isto mandasse com brevidade governa
dor e ouvidor, retirando os actuaes, visto como para 
penitencia dos peccados já bastava tanto tempo. Am· 
bas as cartas de D. Duarte são de I 555; uma do dia 
tres de abril, outra do dia vinte de maio. Parece, to· 
davia, ter-se D. Duarte reconciliado com o diocesano, 
porque em uma carta escripta da Bahia · a doze de 
junho do mesmo anno pelo padre Ambrosio Pires, 
lemos o siguinte:- « Um dia destes (o P. Antonio 
Pires) fez as pazes do Bispo e do governador e seu 
filho, que estavam muito clifferentes e eram cabeças 
de partido e occasião ele muitos odios e tumultos; e 
conseguiu que se visitassem e que o filho d~ gover
nador fosse pedir perdão ao Bispo, o que f01 não pe: 
quena causa, pois o joven fazia disto questão de honr_a». 

Não consta que dessa epoca em diante se de~av1es· 
sem mais uma vez. Assim mesmo no anno segumte o 
Prelado deixou a Bahia para o reino, chamado, pare· 
ce, pelo monarcha . 

173) Morte do Bispo, . 1556. - · No dia dois ?e. 
junho de I 556 a bore:io da nau Nossa Senhora da AJU· 
da fizeram-se de vela o Prelado, Antonio Cardoso de 
Barros, dois conegos e numerosos fidalgos co~. suás 
familias, subindo a cem o numero total dos vtaJantes. 
No dia dezeseis do mesmo mez. naufragou, infelizmente 
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navio nos Baixos de D . Rodrigo, na E nseada ?os 
Fra;1cezes, entre o Rio S. Francisco e _o Curunpe. 
Salvaram-se todos a nado, e fo ram co m s tmulada cor

t~zia agasalhados pelos selvagens c~hétés, s~nhor_:s do 

logar, que se offereceram ~or g,lllas. na dtr~cçao d~ 
Pernambuco. Chegados, porem, a betra do Rto S . MI
guel, os assassinaram com refinada crueldade e os co

meram a quasi todos. Af~rma o P. Blasques que esc:~ 

param de7. pessoas. F r. V tcente do Sal~acl?r ~ Jaboatao 
contam que apenas se salvaram dots tndto<;, e um 

portugue7. que falava a lingua dos barbaros. O Prela~o, 

que já passára em balsa para a outra margem do n<;>, 
presenciou esta horrível scena, e não tard~u em cah1r 

victima dos mesmos selvagens. Posto de Joelhos com 
os olhos e as mãos levantados para o céu, esperou 

os golpes da morte sem mudança no rosto. 
Lastimamos com Varnhagen que não se tenha 

erguido algum monumento nessa paragem banhada com 
o sangue do· nosso primeiro Bispo . « O logar, diz 
o P. Simão de Vasconcellos, C. C. li, I 8, onde foi 

morto este virtuoso prelado, é tradição commum que 
nunca mais viu em si formosura ou ornato algum 
natural ; porque, vestindo-se antes de herva e de arvo

redo, ficou da h i em diante este ri! ». Southey, porém, 
como bom protestante, mofa deste facto que, por conter 
alguma cousa de sobre ou prc.eter natural', apresenta, 

como de costume, qual invenção jesuítica. 
Responderemos simplesmente o que se lê no tomo 

li, p. 3 da Rev., e é o seguinte: - « Ao que diz a 
tal respeito o Sr. Accioli no t . r I I das Memorias 

Hi~t. da Bahia, a pag. 208, em a nota I 4, podem 
dots dos membros da commissão juntar o proprio 

testemunho em quanto á tradição e crença de se haver 

torna~o e~teril _o terreno, em que se derramou o sangue 
do pnmetro Btspo do Brazil.» O texto do Sr. Accioli 

no Jogar c!tado- é o seguint~ : - ~ Ainda hoje entre 
algu_ns habttantes da sobredtta para&em subsiste a 
tradtção · de que um pequeno escalvado (não todo o 
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territorio, como exaggeradamente diz V arn\1 ) 
li . 1 · · que a 1 se ac 1a, prox1mo a uma pequena col\ina , 

1 . l d r · , eo oga1 em que o mesmo pr~ a o 10 1 assado, pretendendo 
que por 1s~o nunca ma1s nelle vegetou a menor 
planta de~~ts de tal successo. Na minha passagem 
por esse sttJo, mostraram-mo, guardando-lhe um res
peito religioso, que as idéas do seculo não têem por 
ora destruido ~. 

O catalogo dos bispos da Bahia perpetuou a menro
ria deste prelado com o dístico seguinte : Brasilim 
primus, crudelz' a gente voratus, Pastm· oves p avr.· cm·
nt'vorosqu.e lup os. 

Quiz a metropole vingar es:;a crueldade, e já Men 
de Sá reunira a tropa necessaria para este fim, quan
do, conforme veremos, foi distrahido pela necessidade 
de ir combater os francezes no Rio de Janeiro. Recor
reu, pois, ao expediente ele condemnar todos os cahé
tés ao captiveiro, confundindo o innocente com o cul
pado, e offerecendo pretexto para escravizar todo e 
qualquer indio. Bastava affirmar que o indigená per
tencia a esta tribu precita, e o accusador era juiz na 
sua causa. Ao perceberem-se estas consequencias, mi
tigou-se a sentença eximindo do seu rigor todos os 
que se convertessem, e, como isto ainda não ayro
veitasse, revogaram-na, por fim, inteiramente; an~es, 
porém, deste acto de justiça já quasi toda a tnbu 
fôra exterminada. 

174) Guerra, 1555. - Ignoramos a causa que i~
pelliu neste tempo o gentio a dar um ass~lto repenti
no e medonho contra os colonos ela Balua. Começa· 
ram investindo pelo meio dia (26 de maio) o eng~
nho do Pirajá, fortificando-se no porto grande, apri
sionando numerosos christãos e tomando em ltapoam 
muito gado ele Garcia cl'Avila. O governador, _que 
dias antes sahira para Pernambuco, e um tempdtal 
obrigára a retroceder, deu sem demora as p~·ovtclen· 
cias opportunas, mandando naquella mesma nmte, con· 
tra os rebeldes, D. Alvaro, seu filho, á frente ele setenta 
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· 1 
ens de pé e seis de cavallo. No mesmo tempo 

c~~stovam d~ .ol.iveira, capitão da nau. Esp~ra?tça, 
tornava 0 mtmta o entrando com batets arttlhados 

con n ' I . S bt 
elo esteiro que se extende alem de tapagtpe. u ra-

biu Oliveira as canoas elos barb~ros, emq~anto D . Al
varo os desalojava da tranquetra que tmham . con
struido. Como os fuaitivos não encontrassem mats as 

canoas, e fossem to~ados no meio de ~l~is ~ogos, a 
derrota foi completa, e o numero elos pn~wnetros no
tavel, contando·se entre estes o seu propno chefe. 

Marchou D. Alvaro no dia 29 contra os de Itapoam, 

que, humildes, cederan~ restitt.tin~o o gado e <;>s pri.sio
neiros. Voltam, todavta, os mcltgenas no cha tnnta 
em numero de mil a atacar. o engenho do Pirajá. 
Vôa D. Alvaro contra elles com quanta gente pócle 
reunir; bate·os em cinco alclêas, em uma elas quaes 
oppõem grande resistencia; mas, vencidos, afinal, fo
gem para além do Rio Vermelho. Apresentam-se en
tão muitos índios ao governador, entregando diversos 
delinquentes e protestando sua leal e constante amizade. 

Estas victorias não bastaram para grangear popula
ridade ao governador, contra o qual e contra o ouvi
dor, seu amigo, o povo continuou a clamar, accusan
do-os de arbitrariedades, interesse particular e cousas 
semelhantes. Baseavam-se estas queixas sobre diver
sos factos, sendo um delles uma sesmaria ele quatro 
leguas, dada por D. Duarte a D. Alvaro, seu filho, 
entre os rios Jaguaripe e Paraguassli. 

17-5) Os jesuitas na capitania de S. Vicente. 
- Conforme já cleixámos apontado em outro loaar 
chegaram os jesuítas a S. Vicente em r 549 juntam~nt~ 
com o ouvidor geral Pero Borges. Eram o P. Leo
nardo Nunes e dez ou doze dos orphams vindos de Por
tugal. Abriu o P. Leonardo em S. Vicente uma casa 
rara meninos selvagens, indo busca-los no interior 
onge da costa. As clifficuldades a respeito dos índios 
e d 1 • ' 
E os c.o~onos~ fora.m qu~s1 as. mesmas que na Bahia. 

ncontt ou, alem chsto, oppostção forte e inesperada 
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nos muitos descendentes do famoso João Ramalho 
«A caus~ (d~s queixas dos colonos contra 0 P. L · 
nardo) fot , dtz o. P . Vasconcellos, C. C. t 73, aqu:lr~ 
mesma, que . hoJe persevera, e. perseverará emquanto 
dura.r entre . os. portug uezes a unmoderada cubiça de 
captlvar _os mdtos, e nos padres ela Companhia 0 zelo da sua liberdade» . 

. Recebeu o P . Leonardo na. Companhia alguns no
viços, entre os quaes mencionaremos Pedro Corrêa 
e Manuel Chaves, ambos principaes moradores da 
terra, e mui praticas na líng ua tupy. Para evitarmos 
a prolixidade deixamos de referir muitos serviços 
prestados neste tempo pelos jesuítas aos moradores 
de S. Vicente. O seguinte, porém, é tal, que não po
demos omitti-lo. Havendo os tamoyos, em um assalto, 
preso, e levado para suas aldêas, diversas mulheres 
dos portuguezes afim de come-las, segundo o costume, 
entraram o P. Leonardo e o irmão Pedro Corrêa pelo 
matto dentro, conseguindo dos barbaros a liberdade 
e restituição das ditas senhoras, cujos maridos, ao re· 
cebe-las, mal podiam acreditar a seus olhos. 

Em principias de 1553 passou a S. Vicente o P. Manuel da Nobrega, que dentro em breve penetrou 
umas quarenta leguas pelo sertão, ganhando em toda. 
a parte a mais viva e sincera sympathia dos selvagen~
Reflectindo que nesta capitania o gentio estava mat~ 
disposto a receber o Christianismo, e os obstaculos a 
sua conversão eram menores, enviou o P. Leonard~ 
buscar os seus companheiros na Bahia. Encontrou la 
este padre o reforço que acabava de chegar com 0 
novo governador. Eram os padres Luiz da Gran, Braz 
Lourenço e Ambrosio Pires, bem como os irmãos J?ão 
Gonçalves, Antonio Blasques, Gregorio Serrão e Jose de 
Anchieta. Este e alguns outros seguiram no. me~~~ anno para S. Vicente, aonde aportaram no dta vin 
e quatro de dezembro. Trouxeram para Nobrega 0 

titulo de provincial, devendo o P. Luiz da Gran,. ero 
razão das distancias, ser seu companheiro com o tttu 
de collateral. 
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6) Fundacão de S . Paulo, I554·- Elevado 
I7 d . foi 0 "1)rimeiro acto de Nobrega fundar um 

ao po er ' . . . . J . t . , a 
collegio nas planictes de Ptratmmga. a es ac101:ar. 

elle sitio alo-uns de seus conversos, e em pnnct-
naqu ::. , I. . d C 

iós de r 554 enviou pa~a la. treze re Ig!Osos a <;Hn-
p hia debaixo da obedtencm do P . Manuel de Pa1va, 
pa~do um delles o irmão José de Anchieta. Celebrou
:~ a primeira missa pela festa da conversão de ~: 
Paulo (25 de janeiro do mesmo anno), e desta .ctr
cumstancia como de bom agouro, deram ao colleg10 o 
nome do s'anto nome que se extendeu á cidade que 
alli cresceu e s~ tornou famosa na historia da Ame
rica do Sul. 

Ainda os planos de Piratininga não tinham sido 
melhorados pela cultura européa; a natureza em ver
dade os dispozera para um paraíso terrestre; mas 
como ella os deixára, assim estavam, não assistidos 
da arte humana. «E aqui estamos, diz Anchieta em 
uma carta a S. Ignacio, ás vezes mais de vinte dos 
nossos numa barraquinha de canniço e barro,. coberta 
de palha, longa quatorze pés; larga, dez. E' isto a 
escola, a enfermaria, o dormitorio, refeitorio, cozinha, 
despensa. Não invejamos, porém, as mais espaçosas 
mansões que nossos irmãos habitam em outras partes, 
que Nosso Senhor Jesus Christo ainda em mais aper-

. t~do lagar se viu, quando foi do seu agrado nascer 
entre brutos em uma manjedoura; e muito mais aper
tado então quando se dignou morrer por nós na cruz». 
Neste casebre tiveram os jesuítas de cortir toda a sorte 
de soffrimentos sem exceptuar o da fome e do frio. 

177) Trabalhos de Anchieta.-Ensinava An
chieta o latim aos numerosos meninos que alli vinham 
das proximas aldêas, apprendendo elle no mesmo tempo 
0 ~py, de .que compôz uma grammatica e um diccio
~ano, os primeiros que se fizeram. ' Como faltassem 
hvros, escrevia José para cada discipulô a sua lição 
~~ folha separada depois de concluída a tarefa do 

ta, e ás vezes vinha a manhan surprehende-lo antes 
29 
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de complet~h o trabalho. Parodiou em lingua portu. 
gueza, caste ana e tupy as cantigas profanas que an. 
davam em voga. Tambem formulou no mesmo idiom 

d c . a, para uso os :~n.essores, mterrogações proprias' para 
todas as occas10es, e para os catecumenos escreveu dia
lagos em que se explicava toda a fé catholica. 

«Sirvo, diz elle, de medico e de barbeiro, medicando 
·e sangrando os indios, e alguns se restabeleceram com 
os meus cuidados, quando já se não contava com as suas 
vidas, tendo outros morrido ela mesma enfermidade. 
Além destes empregos, apprendi outra profissão que a 
necessidade me ensinou, a ele fazer alpercatas; sou 
agora bom obreiro neste officio, e muitas tenho feito 
para os irmãos, pois com sapatos de couro não se 
póde viajar nestes desertos.! » 

Os cordões para estas alpercatas faziam-se de uma 
especie de cardo bravo que era mister preparar para 
o effeito, e que tambem servia para as disciplinas que 
todas as sextas feiras se applicavam os rapazes, aos 
quaes se ensinava a necessidade de mortificar a car.ne, 
segundo a doutrina de S. Paulo que dizia: Cast~~o 
corpus meum et in servitutem redigo . E' que os Je· 
suitas ignoravam a molleza do secülo XIX (1). P~ra 
sangrar não tinha o irmão José outro instrumento alem 
de um canivete de aparar pennas. Sendo o clerrama_mento 
do sangue prohibido ao clero, suscitaram-se duvtdas. a 
respeito deste ramo ela sua profissão. Santo Ig!1act~, 
consultado, respondeu que a tudo se extende a candad · 

17~) Ataque contra S. Paulo.- A tres legua~: 
pouco mais ou menos, do collegio de S . Paulo, t~a ~ 
trada de Santos, ficava a aldêa de S. André, habtta a 

. d 0 facto de ( 1) O protestante Southey refere com ar e escarneo e · I · · · d · d t•'ficação da carn · meu carem os Jesultas aos menmos a outrma a mor ' • S Paulo 
Pobre cégo-1 E' precisamente desses hom«;ns que fala · 'ritus. 

quando affirma que a11imalis homo 11011 tm·cipit ea qrea: S111l{.:p~e 0 
Nasce dahi que elles cuidam ser impossivel guardar a cas 1 nvn~-se 

I · d d d d 11 que conser • que ta vez seja ver a e qunn o se trata e es, por t nder o 
casto sem mortificnr a carne vem a ser o mesmo que pre e . . 
circulo quadrado, 
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rincipalmente por mestiços. Longe de serem um vn~-. 

P 1 que unisse as duas raças, era esta gente mms 

cdu 
0 

speradamente infensa aos naturaes do que os I?ro-
ese . · · b t 
· s portuauezes. Odmvam os JeSUJtas, que com a mm 

pno ::> 11 · • · t · 

0 
costume do paiz, corr~o e es se expnmmm, 111 ervm-

do 110 que chamavam llb~rcl~de d~ fazer escravoc;. A 

ducção e civilização elos md10s, dtz Southey, olhava:n-
re . d . 
a estes miseraveis como detracttva e seus mteresses, 

~ excoaitaram engenhoso meio de crear nos selvagens 

prejuiz;s contra o Ch.ristia.nismo. « Só a . cobardia,: di

ziam-lhes, os levava a de1xarem-se bapt1zar; tem1.am 

encontrar o inimigo no campo, e acolhiam·Se· sob a 

egide da Egreja » . . 

De todas as exprobrações era esta a ma1s pungen-· 

te que a um indio se podesse fazer. Accrescentavam 

que· eram os jesuítas uma cafila de individuos, expulsos' 

do seu paiz como vagabundos, sendo uma vergonha 

que se cteixasse governar por elles _quem sabia servir· 

se do arco. Instigadas por estes malvados, avançaram 

algumas tribus contra S. Paulo, mas foram derrotadas 

e repellidas pelos christãos. 
Voltaram de noite ao campo de batalha para levar os 

cadaveres dos inimigos afim de se banquetearem com 

e\les. Vendo em diversos Jogares o solo revolvido de· 

fresco, e concluindo que os corpos alli deviam estar 

enterrados, cavaram, acharam-nos e os levaram, · Ao 

romper do dia, chegados ás suas aldêas, reconheceram 

as feições de seus proprios mortos, e a almejada festa 

trocou-se em lamentos. 
Parece ter occorrido este facto em I 5 56 ou pouco 

antes. Affirma o Sr. Vasconcellos que o Bispo ainda 

se achava na Bahia, e procedeu logo como poude 

contra aquelles malfeitores; não encontrou, porém, apoio 

no governador em virtude de suas desavenças. Infeliz

~ente ~ Sr. V. asconcell~s não foi servido revelar-nos 

onde e que tirou essa mformação. 

ta 179) F.im do .Governo de D. Duarte da Cos~ 
· Movtclo, talvez, por estas desordens dos moradores 
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de' S . André, mandou por este tempo (20 d · 
neiro de I 556) o governador geral que ninguem e Ja· 

1. b ' · . sem SUat. lCença, SU IStSedserra acdlm~ a resgatar com o. 
gen 10, accrescen an o que ana esta permissão a 
poucos de cada vez, e nunca aos moços. Vedava n 
m,esma occasião o fundir quaesquer metaes que po~ 
ca se encontrassem. 

A 8 de janeiro deste anno 56, os camaristas da 
'Villa de S. Andri:!, unidos a seu capitão e alcaide·mór 
João Ramalho, protestam contra o capitão·mór ~ 
ouvidor da capitania de S. Vicente, Jorge Ferreira 
por não querer limpar a pasta e apurar os votos do~ 
novos officiaes eleitos para a mesma Camara, e pro
mettem accusa-lo perante o governador do Estado. No 
dia 22 do mesmo anno e mez, estes senhores, a pedido 
00 povo, elevam O preço da farinha a I 20 rs. o· al
queire, sendo o antecedente de um tostão. João Ra
malho neste anno (2 de set.) impõe a Diogo Freire, 
morador da Villa de S. André, a multa de 500 rs. por 
ter sabido fóra della sem licença da Camara. Baseava
se essa prohibição no risco que se corria, expondo·se 
ás aggresões repentinas dos barbaros. 

Pelos fins do governo de D. Duarte falleceu na. po
voação do Pereira, junto á Cidade do Salvador, D10go 
Alvares, o Caramurú; em Portugal entregou a ·alma ao 
Creador (r r de junho de r 557) D. João III, succeden· 
do-lhe seu neto D . Sebastião sob a regencia de D .. Ca
tharina (57-61), sua avó, e do Cardeal D. Hennque 
(6r --67), seu tio; os índios revoltaram-se em Pernambuco 
e no Espirito Santo; os aymorés appareceram em Por
to Seguro; formou-se a confederação dos tamoyos, .e 
os francezes entraram no Rio de Janeiro . . 

I 8o) Pernambuco. - Frei Vicente do Salvado~ 
conta do modo seguinte a guerra que nesta epoca ~ 
ateou em Pernambuco entre os barbaros e os colonos v· 
Logo que em I 553 se espalhou a noticia da sabida e 

(1) Liv. II, cap. X e liv. III, cap. XV. 
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.Duarte Coelho para o reino, começaram os indios a 

t 
e comer quantos brancos encontravam pelo cq.-

.ma ar 1 d d 'd d elos 
minho ou conseguiam surpre 1en er .escm a os p 
·campos. Apresentavam-se, comtudo, as portas. d?s co
lonos com seus resgates, asseverando que . os cnmmoso_s 
eram apenas alguns velhacos que mereciam ser ca:~~
gados. Então Jero!lyn:o ele A lbuquerque. o qual fica1a 
governando a cap1tam~ na ausencra. ele J?uarte Coelho, 
seu cunhado, resolveu semear a dtscordra entre elle_s 
embebeclando os principaes, porque deste modO', di
ziam seus conselheiros, uns aos outros se destruirão 
sem nós lhes fazermos guerra, e quando fosse neces
sario faze-la, nos ajudariamos do bando contrario, 
que foz' semP1'e o modo maz's facit das g uerras que os 
portuguezes fizeram no !3_1'azit. . . . , 

Surtiu o ardil o seu efferto. Os 111d10s na embnaguez, 
accusanclo-se mutuamente, vieram ás mãos. Jeronymo, 
portanto, os prendeu, e depois de acertar como poude 
quaes fossem os criminosos, mandou alguns delles voar 
aos ares amarrando-os á boca de uma bombarda, e 
outros • entregou aos accusado?'es, que os matm·am e1!t 
terreiros e comeram em confirmação da sua amz'zadt·, 
e assim a tiveram daltz' avante tão· gra1lde como sz' 
fôra de muitos mmos• . 

Dividiram-se, pois, os barbaros em dois bandos, 
fic~ndo um em suas moradas não longe de Olinda, 
e 1~1do o outro na direcção do Sul. Aquelles, como 
amigos e alliados dos portuguezes, permittiram aos co
lonos alargarem-se, e construirem engenhos em suas 
terras. Os outros, fortificaram-se nos Guararapes, donde 
de ve~ em _quando sabiam a guerrear seus adversarios. 
Re~ntu, po1s, Albuquerque mais de dez mil jndigenas 
amtgos, e quantos brancos poude ajuntar; marchou 
para os Guararapes, e deu uma renhida batalha, em 
que perdeu um dos olhos, vendo-se obrigado a recuar. 
Declararam os vencedores não terem adio contra os 
.bra~c?s, cuja amizade desejavam, mas contra seus 
patnc1os. dos quaes fizeram uma horrenda carnificina 
sem que o cunhado do donatario se lembrasse de acudi; 
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aos seus alliados. F oi nesta occasião que os barb · · d · d · aros v1ctonosos estrutram ois engenhos, já abandonados -:· 
p~lo~ colonos. Na carta que em agosto de 15 55 Jeronymo 
dmgtu ao monarcha, affi.rma que começára a auerr "havia dois annos. 15 a, 

Em consequencia deste facto, retiraram-se os vence. 
dores para as paragens do Cabo de S. Agostinho. 
Passados annos, lá os foi buscar Duarte Coelho· de 
Albuquerque, filho do primeiro donatario, a pretexto 
de vingar o damno que tinham praticado perto de 
O linda ; na realidade, diz F r. V icente, afim de se apo
'derar das terras do Cabo que eram as mais f erteis t 
11/elhores. Armou com este intuito um exercito de 
22,000 ·indios, e de tantos brancos, que em Olinda só · 
ficaram alguns velhos. Vencendo os barbaros, queiman
do:lhes as casas, e arrancando todos os mantimentos, os 
obrigou a pedir a paz que lhes « outorgou com as 
.contlições que rnelhor lhe estiveram. e repartiu as terras 
por pessoas, que as começaram logo a lavrar, os quaes; 
conio acharam tanto rnantimento plantado, não faziam 
mais que come-lo, e replanta-lo da mesm~ rama, e_ nas 
mesmas covas, e com isto fora·m fazendo seus cannav1aes! 
e engenhos de assucar, com que enriqueceram _muito, 
por a terra ser fertilissima, e só um, que por ISto se· 
chamou Jorge Paes do Cabo, ·chegou a fazer oito ~n
genhos,' que repartiu por oito filhos que teve, e coube 
a cada um seu de legitima ». . 

Tomando, um pouco mais tarde, Duarte Coelho ~e , 
Albuquerque por pretexto a obrigação que_ lhe corr~~ 
de defender seus alliados, fez guerra outro sun ao ge_ , 
tio de S~rinhaem, cujas « terras e1'am_ taufbem 11l1tt:. 
boas » repellindo os barbaros para o mtenor, e co 
quist~nclo todo o paiz até o _Rio . S. Francisco. tio 

«A · fama destas duas v1ctonas ficou todo o ~e~ 
desta costa até o Rio de S. F rancico tão atemonza o, 

· ~ ram que se de!xava amarrar dos b~an~os como SI 
0 or 

seus carneiros e ovelhas· e assun ram em barcos P · 
esses rios e os traziam c~rregados delles a vender .pol.7 
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·dois cruzadós, ou mil reis cada um, que é o preço 

de um carneiro. » 
«Isto não faziam os que temiam aDeus, sinão os que 

faziam mais conta dos interesses dest~ ~ida que 

da que hav.iam de dar ~ J:?eus, e pnnc1palmente 

veiu um clerwo a esta capttal11a, a que vulgarmente 

chamavam o b Padre do Ouro, por elle se jactar de 

grande mineiro, e por esta arte era mui estimado de 

Duarte Coelho de Albuquerque, e o mandou ao ser

tão com trinta homens brancos e duzentos indios, 

que não quiz elle mais, nem lhe eram necessarios ; 

porque, em chegando a qualquer alclêa do gentio por 

grande que fosse, forte e bem povoada, depennava 

um frangão, ou clesfolhava um ramo, e quantas pennas 

ou folhas lançava para o ar tantos demonios negros 

vinham do inferno lançando labaredas pela boca, com 

cuja vista sómente ficavam os pobres gentios, machos 

e femeas, tremendo de pés e mãos, e se acolhiam aos 

brancos que o padre levava comsigo; os quaes não fa

ziam mais que amarra-los e leva-los aos barcos .. e aquelles 

idos, outros vindos, sem Duarte Coelho de Albu

querque, por mais reprehendido que foi de seu tio, e 

de seu irmão Jorge de Albuquerque, elo reino, querer 

nunca atalhar tão gra,nde tyrannia,. não sei si pelo que 

, interessava nas peças, que se vendiam, si por que o 

Padre Magico o tinha enfeitiçado; e foi isto causa 

p~ra que El-Rei D. Sebastião o mandasse ir para o 

remo, donde passou, e morreu com elle enl' Africa, e 

ficou a capitania a Jorge çle Albuquerque Coelho 

que t.~mbem passou com El-Rei, e foi captivo, ferido, 

e aletjado de ambas as pernas, mas resgatou-se e vi-

veu depois muitos annos . .... » , 

• .E o Padre do Ouro tambem foi preso. em um 

navto para o reino, o qual arribou ás ilhas, donde 

desappareceu uma noite sem mais se saber delle » • 

C'). D!~ o P. Anchieta que Duarte Çoelho, filho do primeiro do

nnt~no deu t~nta gue~ra aos indios com favor de um clerigo que 

se tmhn por mgromat~tzco, que destruiu toda ::~: sua capitania". 
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.181) ltama~acá. - O trecho seguinte de Fr. VIcente, o . c . hv. li. Cap. XII. mostra até á evidenci o que seriam os indios, si com elles se usasse branduraa caridade e moderação. Dirigia por este tempo' os des: tinos da ilha de Itamaracá o capitão João Gonçalves a quem os barbaros mostravam grande respeito chama~do-o Capitão Vel!to e Pae de ~er~ Lopes. Elle «pro: curava o augmento desta capttama, não consentindo que aos indios se fizesse algum aggravo, mas cariciando a todos, com que elles andavam tão contentes e domesticas~ que de sua livre vontade se offereciam a servir os brancos, e lhes cultivavam as terras de graça, ou por pouco mais de nada, principalmente um anno que houve muita fome na Parahyba, donde só pelo comer ?e vinham metter por suas casas a servi-los; a assim não havia branco, por pobre que fosse, neste capitania, que não tivesse vinte ou trinta negros (indios) destes, de que se serviam como de captivos, e os ricos tinham aldêas inteiras. Pois, que direi dos resgates que faziam donde por uma foice, por uma faca ou um pente traziam cargas de gallinhas, bugios, papagaios, mel, cera, fio de algodão, e quanto os pobres tinham ? » 
« Durou esta éra, a que ainda hoje os moradores antigos chamam . dourada, em quanto viveu o Capitão Velho, mas depois· que morreu, vieram outros a destruir quanto estava feito,fazendo e consentindo fa~eremse tantas .vexações e aggravos aos pobres ge1ttzos em suas proprias te1'ras e aldêas, que se começararl_l a inquietar e rebellar, e os que pela nossa paz e amtzade se afastavam dos francezes, e sinão eram algll:ns da beira mar os outros do sertão de nenhuma maneira os admittiam' entre si, nem queriam seu commercio; depois uns e outros se liaram com elles, e nos fizera~ tão grandes guerras, quanto os moradores desta capitania o sentiram em suas pessoas e fazendas•. 

182) c A Capitania do Espírito Santo - diz o P. Nobrega,.escrevendo a Thomé de Souza em 1559, 
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de mais reinava a: iniquidade dos Christãos, e onde 
~~índios estavam mais travados entre _si com a g_uer_ra; 
orque vissem que sua esperança que tt~h~m nos mdtos 

~starem differentes não era boa, pern?Itt~u Nosso Se
nhor que se destruísse por gu~rra dos mdtos, morrendo 
nella os principaes, como fot D. Jorge (de Menez~s) e 
D Simão (de Castello Branco) e outros, e todos per-
deram suas fazendas». 

183) A Confederação dos tamoyos - não se 
extendia só, como insinl'1a Varnhagen, desde o Cabo 
Frio até a Bertioga, mas por todo o curso do · rio 
Parahyba do Sul. Seu chefe, si é que existia um chefe 
geral, de certo não er? o vaidoso Cunhanbebe, mas 
o inflexível Aimbire. E fóra de duvida que os francezes 
eram seus alliados, mas não se póde, por falta de in
formações , affirmar que elles a inspiraram. A não ser 
a retirada de Villegagnon e a dedicação heroica dos 
jesuítas, Nobrega e Anchieta, ia com certeza obter o seu 
fim, o de expulsar os portuguezes desta parte do Brazil. 

184) Os Francezes no Rio de janeiro, 1555· 
- Nicotau Durand de Vzl/egagnon, cavalleiro de 
Malta, e Vice-Almirante da Bretanha. nasceu em Provins 
no anno de I 510. Reconheciam geralmente todos na 
França o seu valor, coragem e séiencia militar.(1) 

Acompanhára (I 54 I) Carlos V na expedição de Argel 
c~ntra o tyranno Barbaroxa; defendera Malta, aggre
dtda ·pelos turcos (ISSI), e, quando os escassezes qui
ze_ram mandar para a França a joven rainha Maria, . 
Vtllegagnon illudiu os cruzadores inglezes rodeando a 
Gran·Bretanha, tomando a rainha em Dumbarton (2), 

e levando-a salva e segura a seu destino. Achando
~e, n~ste tempo, esquecido na Bretanha, e descontente 
a VIda ociosa que passava. concebeu o plano de 

et(J
1
) P.Druvil~um, Seine et Marne, a 49 K.. E . de Melun sur la Voul.r:ie 
e urtem 

E (') J?ttmba,:loll, o Dumhritonium dos romanos cidade occidental da 
SCOSSla • J d ' '' caplta o condado do seu nome, a So K. O. de Edimburgo. 

30 
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organizar para si na America u~1ia especie de pnnc1. 
pado, escolhendo a este fim o R10 de Janeiro de cujo 
terri~~rio, já desde longo te~np~ fre_q~1entado 'por seus 
patnc10s, re~ebera as m_a1s hsonJeu·as informações. 
Affirmara~, dtversos chr~mstas portuguezes que Vil
legagnon Ja fizera uma vtagem ao Cabo Frio, e assen
tára commetter esta empreza em virtude das riquezas 
naturae~ do paiz que alli encontrára. 

O mesmo, pouco mais ou menos, repetiu o abbade 
Claudio Haton de Provins. São, no entretanto, os 
autores do tempo accordes em affirmar que Villegarrnon 
só conhecia o paiz por informações. ::::. 

185) Duplicidade de Villegagnon. - Homem 
de grande talento e sagacidade, comprehencleu desde 
logo qne não log raria levar a effeito o seu plano sem 
interessar nelle o rei, e o Almiraute Gaspar ele Coligny, 
todo poderoso nesse tempo em assumptos marítimos 
na França. Não curando, pois, representar um papel 
de duplicidade que nada abona o seu caracter, insinuou 
no animo do Almirante, o qual já abraçára a refo~

ma, que seria de grande vantagem fundar-se na Ame
rica um refugio para os huguenotes perseguidos . . Elle 
de boa vontade assumiria esta tarefa, concedend.<;>., a 
quem para lá o quizesse seguir, toda a liberdade e a 
mais completa tolerancia em materia de religi~o. · 

Por ·Um lado não lhe convinha agora renunciar ab~r
tamente ao Catholicismo, e por outro, como cav~lletro 
de Malta, não podia empregar linguag:m ma1s de
cidida sob pena de não achar f~ . n~ Almtr~nte. Ada
ptou Coligny com satisfação a tdea, e, alem_ ~o.' .se~ 
apoio, prometteu falar disto ao monarcha. Dmgm~o
se Villegagnon ao rei, mostrou-lhe o grande pn;>vetto 
que resultaria á nação, de possuir uma colo~11a em 
um paiz encantador onde se deparava com nquezas 
mar~vill;osas. Henri'que II, que já conl_1eda em parte 
ser exacto o que lhe dizia o Caval~etro de lV!alta, 
concedeu-lhe tres embarcações e dez m1l francos para a 
despeza. 
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Esforços hercule?s_ envidou ymegagnon ~ara . orgà· 

. sua expedtçao e anganar colonos, 1 eco r rendo 

. nrzar a · , 1 1· T d s 11er'os 
'á aos protestantes, Ja aos cat 10 rcos. o os o 1 _ 

{he pareceram b~ns: argucias, promessas, exaggeraçoes 

incríveis. Consegmu augmentar algum pouco o seu numero 

pregándo cartazes em todas as tasca~ ~requentadas 

por ociosos, vagabundos, e .gente de ~a vtda. Se1~do, 

porém, ~inda pequena a c1f~a . dos alistados, pediU e 

obteve licença de levar os cnmmosos e condemnados 

que obstruíam as prisões de Pariz e de Ruão. 

Superados, afinal, infinitos obstaculo~, sahiu do Ha

vre de Graça a pequena frota (12 de Julho de 1555), 

composta de dois navios de 200 toneladas, bei? _ar

mados, e de uma chalupa, carregada de provrsoes, 

conduzindo aquelles umas 6oo pessoas entre tripulantes 

e colonos, melhor diríamos, aventureiros, pertencentes 

a todas as classes da Sociedade. 

186) Desastres. - Ao entrarem no oceano, ar· 

rojou-os o vento sul para a costa da Inglaterra, e 

uma furiosa tormenta maltratou as embarcações a tal 

ponto, q!Je a de Villegagnon abriu agua. Forçados a 

retroceder até o porto de Dieppe, abandonaram a 

expedição, que tão mal começava, diversos fidalgos, 

alguns soldados, e quasi todos os operarias, que vo· 

lunt.ariamente se tinham apresentado para a viagem. Pro

duZlu esta retirada um effeito deploravel, e desde 

então só poude o caudilho contar com os mercenarios 

e condemnados em numero de apenas oitenta. 

· Reparadas. convenientemente as avarias, sarpou· dQ 

porto de Dieppe a esquadra em principias de agosto, 

Sl!nÇ!lo,. lo_go que sahiu barra fóra, obrigada mais um~ 

vez a arnbar por um temporal. Fez-se, porém, definiti· 

vamente de· vela no dia quatorze desse mez, deslisando· 

se agora serena sobre o oceano caminho do seu destino. 

"O!n~ttindo os ·diversos accidentes da viagem,. que 

~ao veem ao nosso intento, vamos eiltrar com elles Oél

mcomparavel enseada do Rio de Janeiro aonde che

garam no dia dez. de novembro. Desen~barcaram na 
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ilhota em que esta hoje a fortaleza da Lacre d . d R · E ~ , enom1-nan o-a atzer. rgueram barracas de madeira· 11 d b , co o-caram uas peças em grandes de artilharia e ai r I t . , d ' I , guns 1a cone es, e Ja se 1spun 1am a levantar um fo t d f . , 
1 

. r e, quan o uma unosa mare c estrmu as · obras começada . revolveu tudo e arrojou para o mar os canhões s, 
Não é. admissivel que Villegagnon tivesse esc~lllido aquella Ilhota por assento da sua colonia; é mais provavel que a .des~i nasse a ser um ponto estrategico, e uma como pnmetra estação para entrar na enseada depois de sondar as disposições dos indígenas. Em consequencia do desastre que acabamos de relatar, transferiu o caudilho francez a sua gente para uma ilha no centro da bahia, cercada de rochedos á flôr d 'agua, podendo só pequenas embarcações entrar no unico porto que offerece accesso, e que está do lado opposto .á barra. Cham.avam-na os naturaes Seng"i'pe, sendo ao depois denominada Ilha dos Francezes, e hoje de Villegag non. Construíram nessa ilha um forte que appellidaram Colz"g1Zy em honra do Almirante, protector da expedição. Davam, porém, ás vezes o mesmo nome ao forte e á ilha. Mandou, logo depois, Villegagnon á França seus navios, carregados de pau brazil e de outros generos do paiz; informou de tudo o seu protector. e escreveu aos directores da egreja de Genébra, pedindo theologos calvinistas. Datou estas cartas - Do R z'o Guanabara 1ta França A 1ltarctica. 

187) Conspiração, 1556.-Appareceram dentro em. breve grandes difficuldades na colonia. Não se achando agua potavel na ilha, cumpria com muito inco~modo ir busca-la no continente. Por outro lado o chma ardente, os duros trabalhos, indispensaveis para construir o forte e as barracas, o genio orgulhoso e exasperado do chefe, tudo atormentava ~s rece!TIchegados. Accresce que os mantimentos traztdos era_?l poucos, e aquelles da terra, sobre serem escassos, nao podiam agradar aos estrangeiros. Grassava, portantf, na ilha notavel indisposição, logo augmentada pe 0 
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· t t d que havia 
máu humor de um 111 erpre e norman o, , . . 

sete annos, alli morava amancebado con~ uma mdta, 

d ual tinha filhos . Ordenou-lhe o cavalletro de Malta 

a qpesse sob pena de manda-lo enforcar, aquellas· 
rom ' 11 - b Chris 
relações emquanto a mu :er nao a raças7~ o . -

· · mo sendo-lhe então livre casar-se legttunamente 
ttams , 
com ella. 

Reuniram-se, pois, os descontentes para consultar 

sobre o modo de sacudir o jugo. Propozeram alguns· 

0 veneno; outros, o fogo ao paiol da polvora, sit~a~o 

perto da habitação do . tyranno .. Prevaleceu a tdea 

de assassina-lo no dommgo prox tmo, quando, estan

do todos em suas casas por ser dia santificado, n~o 

haveria quem lhe acudisse, ou o soccorro chegat:ta 

tarde. Faltava ganhar a guarda escosseza, que o cer

cava sem descanço, revezando-se dia e noite. Sup

pondo os con!'piradores que esses guardas estivess~m 

egualmente irritados, revelaram-lhes o segredo. Ftn

giram os escassezes concordar no plano, e informa

ram-se de tudo, sem se esquecer de tomar o nome dos 

principaes conjurados. Feito isto, contaram quanto· 

sabiam ·a Nicolau Barré, um dos mais íntimos de 

Villegagnon, e este, a 4 de fevereiro ele I 5 s6, prendeu 

quatro dos rebeldes. 
Um delles, antevendo o supplicio que o aguardava, 

arrastou-se como poude até ás muralhas do forte, ati

rando-se então ao mar, onde se afogou. Outro, tendo 

confessado seu crime, morreu estrangulado, sendo os· 

outros dois condemnados a trabalhos forçados. Para 

f~rtar-~e · á necessidade de punir muitos complices, fin

gtu Vtllegagnon nada mais saber. O interprete nor

~ando, autor principal da conspiração, escapou ao cas

tigo, porque, estando no continente quando ella se 

d.escubriu, nunca mais voltou. Parece que o medo de 

serem. punidos induziu egualmente alguns dos outros 

conspiradores a ir viver no meio dos barbaros. 

Tal. é a versão commum deste facto. Villegagnon, 

todavta, em uma carta a Calvino (3 I de março de 56) 
0 relata de um modo algum tanto diverso. «Aconteceu, 
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comtudo, diz elle, que uns 26 de nossos me rios, estimulados pelos appetites sensuaes · conrce~a-
t N d

. , , sptra-ram para m~ ar-me. I o Ia, porem, marcado para a 
e:x:.ecução, fot-me revel~~o o trama, ~or um dos cumphces na mesma occastao em que diiiaentemente m 

I
. :::, .. e procuravam para ca urem sobre mim. E~itei 0 perig 

pela m.aneir~ seguinte.: havendo armado cir..co criado~ meus, mvestu:nos contra elles, que, possuídos de ter
rer e pasmo, facilmente s.e deixaram vencer. Prendi quatro dos principaes conspiradores, cujos nomes me 
haviam sido revelados, occultando-se os outros depois de terem deposto as armas. 

Mandei no dia seguinte soltar um, para que podesse na maior liberdade pleitear a sua causa, mas, pondo
se a correr, lançou-se ao mar, onde se a fogou. Condu
zidos os restantes á minha presença. amarrados como estavam, declararam o que eu já sabia pela boca do 
cumplice e delator, isto é, que tendo eu castigado um delles, porque entretinha relações illicitas com uma mulher de má · viela, captou 'por presentes o ·pae dessa 
mulher para que o livrasse do meu poder, si eu me 
obstinas~e em interromper as ditas relações. Tal foi o primeiro pensameilto da revolta. Fi-lo enforcar e extra'ngular por semelharite crime. Commutei aos outros 
dois a pena de morte na de prisão com trabalho, e quanto aos mais não quiz tomar conhecimento . do seu 
delicto afim de que não fosse obrigado a pu~1-los, o que importaria um grande desfalque de operanos para .. 
as obras que tinha emprehendido ». 

188) Primeira apostasia de Villeg·agnon.
Para entender o àlcance desta carta, é mister lembrar 
que Villegagnon, desde o principio elo anno de 1.5 56, 
escrevera aos Directores da egreja de Genébra, pedm~o 
pastores que pregassem o evangelho, e alguns ? : ciaes de varias artes, offerecendo, a todos, salano!;, 
accommoclações e até mulheres. Professava, ao me· nos· exteriormente Villegaanon o Catholicismo, e , "' . ra a trouxera comsigo todos os ornatos prectsos pa . 
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b · :- do culto catholico bem como o franciscano 
ceie raçao , I t 

André Thevet, a quem se confessava ~egu armen_ e. 

Dois terços de s~us colonos eram cath?h~os; mas, m

r:: l"zmente os pewres, recrutados, quas1 todos, como 

,e 1 , ' · ~ d p · d J"> -
., 1

·mos nas tabernas e nas pnsoes e anr. e e .'\..uao. 
Ja v , . . 1 

Deu-se, portanto, a tratar pnnc11?a mente com os 

rotestantes, que eram os menos nuns de seus co?l

~anheiros . Discutindo com elles a ques~ão elo dta, 

isto é a reforma do Evangelho apresentada por Cal~ 

vino, ~chou-se, o nosso cavalleiro, vacillante em suas 

crenças, nas quaes n~o o sustentava_ o seu confe7sor, 

que tambem as não_ ~mha firmes. Na? lhe conv111d0 

abandonar o Cathohctsmo, porque sena perder o seu 

titulo de cavalleiro de Malta, e, talvez, tambem a 

protecção de Henrique II, que o julgava bom catho

lico; e, desejando ver prosperar a sua empreza com 

auxilio de gente melhor elo que os mercenarios que 

trouxera, dirigiu-se aos chefes calvinistas, fazendo uso 

da mesma argucia que empregára para com o Almi

rante Coligny. Estes, considerando o pedido como um 

primeiro passo para o protestantismo, informaram Cal

vino, que com grande zelo tratou de dar-lhe execução. 

A instancias suas e ele Colig t1y, partiram da 

Suissa ~ 16 ele set. de 56) quatorze protestantes entre 

· pastores, theologos e artistas. João de Lery, que es

c~evet~ a relação da viagem, era um delles. Em Pa

·nz untram-se á comitiva diversos fidalgos, e todos sar

param de Honfleur, na França, no dia 19 ele novem

bro. ':- frota, commandacla por Bois-le-Comte, sobrinho 

de V!llegagnon, constava ele tres navios, Grande Ro

kerge, Petite Roberge e Rosée, fornecidos pelo rei Hen

nque, li, armados com r8 peças ele bronze, e esquipa

dos a custa ela coroa. Entre marinheiros, artistas e 

soldados, embarcaram 290 pessoas inclusivamente cinco 

rapa~es, destinados a apprencler a lingua tupy, e cinco 

~~cmhas acompanhadas por uma senhora para as di

rigir. 

r,· Entrando no Rio ele Janeiro e descendo na ilhà e 

orte de Coligny numa quarta 'feira, dia dez de março 
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de 15 57, foram recebidos com grande jubilo por Vi!. legagnon, que os esperava. Houve sermão e p . reces durante as quaes V1llegag non não cessou de J'unta ' - I 11 ' r as maos, ~v~ntar os o 1os ao ceu, dar .altos suspiros, e fazer dtve1sos gestos com que attraluu a admiração de todos. Orden?u, no entre~anto, este ~avalleiro de Malta que nos dommgos se pregassem dois sermões e nos dias feriados um só, durante uma hora. Prec~s devia ·haver todos os dias depois do t rabalho. No dia 21 de março, ao. ~elebrarem pel~ primeira vez a ceia, exigiram os muustros que salussem da sala O$ que ainda não tinharn professado a fé da reforma, e que um tal João Cointa, a quem chamavam de Snr. Heitor e tambem de doutor da Sorbona, abjurasse publicamente a religião catholica. O mesmo fez Nicolau de Villegagnon, que recebeu o pão e o vinho, da mão de um ministro. 

r89) Segunda apostasia de Villegagnon.Não era possível que essa concordia sem base durasse . por longo tempo. Os recem-chegados começaram a queixar-se dos duros trabalhos a que eram obrig.ad?s, e Villegagnon principiou a dar largas a seu gemo In· tràctavel, exaggerado, argudoso. Tanto elle como J~ão Cointa declararam que embora recusassem a doutnn~ catholica da transubstanciação, não admittiam a opinião dos genebrinos de ser, o pão e o vinho consagrado, um simples signal do corpo e sangue de Jesus Christo; sustentavam, pelo contrario, o erro lut~terano da consubstanciação. Appellou Villegagnon a Calvmo, ~crevendo-lbe por um navio que se fez de vela no ?1~ primeiro de abril, protestando que se havia d~ ·SI,IJe~ tar á sentença do reformador. Por outro navw, qu. largou no dia quatro de junho, enviou o. ministro G~•lberme Chartier juntamente com dez menmos da eda e de nove a dez annos, que, comprados aos ~~Jvage~:: haviam sido solemnemente benzi·dos pelo mtmstro 
dro Richier. . Hen-Recebeu como presente estes meninos o rei rique II que os distribuiu entre os grandes da Côrte. 
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C Saram-se no entretanto, com diversos francezes 
a' ' · c. I ' V'll 

as cinco moças ele que actma .a amos, e •. e_?a-

a on prohibiu sob pena ele morte que os chnsta~s 

~~habitassem com as in dias_, mas . podiam con~ralur 
matrimonio legitimo, quando ellas ttvessem recebtdo o 

baptismo. Affir~~ L_e•y que, não obstante seus esfor-

. ços, nem um so tnchvtcluo se converteu, e que, . p_or 

·conseguinte, não se celebrou nenhum casamento misto. 

Na Bahia, porém, e em outros Jogares eram numero

sas as conversões dos indígenas ao Christianismo. E' 

que a graç<~; de Jesus Christo não acompanha a _Pré

gação elos prote~tantes. O ~1esmo aconteceu, e amda 

acontece, na Chma, na Indm e em toda a parte, como 

se póde ver na bella obra intitulada- C!trz'stz'an ·JVHs

sions: Tlteir Agents aud T!tei1' R esul.ts By T. W". JVI 

1l1arsltal.- Si algum pagão se dá por convertido, é só -

a poder ele clin11eiro, e, quando este falha, o supposto 

christão volta ao seu paganismo que nunca tinha aban

donado ele veras. Consulte-se a Historia elas missões, 

e veja-se si não falamos a verdade . 
Contimfando as disputas, pretendeu Villegagnon, ci

tando S. Cypriano e S. Clemente, que na ceia se ti

vesse de misturar agua ao vinho, que o pão e o vinho 

consagrado aproveita ao corpo e á alma; que na agua 

do baptismo se .deve pôr sal e oleo, e que, segundo 

S. P~ulo, um · ministro não pócle passar a segundas 

n~pc1as. Nestas discussões João Cointa apoiava sempre 

V11legagnon contra os huguenotes. Thevet já voltára 

para a Europa antes ela chegada dos genebrinos . Conta 

Le~y 9ue, em seguida a estas controversias, Villegagnon 

a~siStiu mui poucas vezes ao sermão ; que se pronun

c~ou egualmente contra Calvino; e começou a andar 

tao pes~roso, que jurava a cada momento pelo corpo 

de SantJ_ago quebraria a cabeça, braços ·e pernas de 

quem o Importunasse. Assim ninguem ousava mais bus

car a sua presença. 
t Declarou final~eilte aos genebrinos~ pelos fins de ou

ubro, que se retirassem. Passaram estes ao continente, 

no lado esquerdo da entrada, a meia legua ela ilha, 
:n , 
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no sitio denominado B n cpt.ite1'ie ou Olaria. Ah
1
• • 

d . , b esti. veram OIS mezes ate aca ar de receber a carga 
navio vindo ~o I-lavre de Graça, con: cujo capitão c~~ 
tractaram a vtagem .pelo preço de seiscentas libras t 

C d \ -· 1 c or-nezas. once eu 1 Il .egagnon a . licença por escripto, 
mas confiou secretamente ao capitão uma caixinha com 
ordem ele entre15a-la aos .m~gistrados da cidade a que 
aportasse. Incltua essa catxmha o processo dos retiran
tes, o qual, sendo os mag istrados que o receberam 
amigos dos calvinistas, serviu como carta de recom~ 
menclação para os accusados. 

O capitão, que se chamava Fariban, viera a pedido 
de varios protestantes examinar o logar, e, a não ser 
diz Lety, a mudança de Villegagnon, oitocentas pes: 
soas iam passar ao Brazil. Fizeram-se de vela a quatro 
de janeiro de I 558, e, como o Yaques (era o nome do 
navio) logo abrisse agua, cinco calvinistas, assustados, 
voltaram atraz em uma barca. Os outros, seguindo 
viagem e soffrendo infinitas peripecias, avistaram a terra 
da Baixa Bretanha no dia 24 de maio, na altura de 
um logar chamado Hodien~e ; e no dia 26 entraram na 
enseada de Blavet, a duas leguas da cidade de Hanebon. 

190) Fim de Villegagnon. ·- Pouco sabemos do 
que aconteceu a este aventureiro francez depois ?a 
retirada dos ministros de Genébra ; parece, todavia, 
certo que elle continuou a maltratar a sua gente; que 
se desaveiu com seu amigo, João Cointa, e que man?ou 
atirar ao mar tres dos cinco que haviam retrocedido. 
Ignoramos o motivo. Foram, segundo Lery, Ped~o 
Bourdon, João do Bordel e Matheus Vernetl. PartiU 
(59) finalmente para a Europa, (I) onde viveu despre· 
zado de todos concluindo a sua carreira mortal em , S 1 -o uma commenda da Ordem de Malta pe;to de · oa 
de Nemours. Segundo Gaffarel, Villegagnon falleceu 
em janeiro de 1571. 

(') «Tornou-se para' França, dizem que chamado d'El-Rei P11~. i: 
guerras contra os hereges, em que morrem>. Carta do P. Anc •e 
em. 1584. 
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1 a c seguinte. « Como Nicolau de Villegagnon era 

lemos o . Ih d d 
catholico, tornando á Fr~nça, tr~ba ou e 1mar~ ardr0e~ 
). · os ao Rio de Janeiro, assim para rec ucçao 
rg10s ' - d · c t d 

hereges, como para cor1':'ersad· o Co gentw
1
.. om eFs. e e-

sejo se foi a um colleg10 a ompan 11a en~ rança, 

onde, depois de confe~saddo e comn~u1ngado,1ped~ru pad
13
r:s 

ara esta empreza di zen o que t1111a na n 1a ou r a· 
p , d . . . 
il 2oo Jeauas de terra povoadas e gentro SuJerto e 

~acifico: ~s padres, muit? alvoroçados com esta .nova, 

responderam que . mandana m rec~do a<: P . Geral a p~

dir licença para rsso, e, como Isto nao se ~ff~ctuou 

pela Companhia, trabalhou de mandar estes rel1grosos ... 

Estes, como se soube dos mesmos tamoyos, fizeram 

seu recolhimento entre elles mesmos, apartados dos 

francezes, e ensinavam alg uns meninos do gentio e os 

traziam vestidos com seu habito. » 

«Mas, como Villegagnon, sabida a destruição da sua 

torre, não quiz tornar mais ao Brazil, ficaram os reli

giosos sem amparo, e não sómente desfavorecidos, mas 

perseguidos dos hereges . . . Assim que, neste mesmo 

anno 61 ou no anno seguinte, os tornaram os fran

cezes a levar á França . . . e querem dizer que a nau 

fez naufragio no caminho ou que os hereges lançaram 

os frades ao .mar. » Na carta, que se acha no vol. II, 

pag. 79 dos Annaes da Bibliotheca nacional, diz o P. 

~n~hieta em data de 1565, .que, segundo referiu um 

!~dto, os hereges mataram alguns desses religiosos na 

VIagem, e os outros logo que chegaram á França. 

191) Víllegagnon e os selvagens. - Cumpre 

con~essar que os aventureiros francezes possuíam um 

genro espe~ial para, a bem do seu commercio, captar 

~ sympath1a . dos i~1digenas do Brazil. Evitavam a este 

m ~ol!l muito cu1dado a pretenção de reduzi-los ao 

c~pttve1ro; apprendiam a lingua do paiz, e guardavam 

Cgoros~ justiça. Este mesmo foi o proceder do nosso 

~valletro de Malta, do qual escreveu Men de Sá á 

rainha regente: t: Elle (Villegagnon) leva muito differente 
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ordem com o gentio elo que nós levamos· é l"b · 
em extremo com elles, e faz-lhes muita J·ustiç~· 'reral 

f . - 1 • en.orca os . 1 an1~e) zeles pot cu pas sem processo·s; com isto é 
mmto . \ os seus, e amael? elo gentio: manda-os ensi
nar todo o genero ele offictos e ele armas· aJ"uda-o . , . , s nas suas guerras: o gentio e mmto e dos mais valentes da· 
costa; em pouco tempo se pócle fazer muito forte, , 

192) Villegagnon e seus historiadores.--As· 
fontes. principaes da historia ele Villegagnon são a obra 
de Thev~t, a de Lery, ~ diversas c,artas quer do proprio 
aventure1ro, quer de N1colau Barre, seu secretario quer
dos jesuitas do tempo. A critica mais elementa~ per
suadia não pequeno desconto nas palavras de Lery, 
por ser elle grande inimigo do Cavalleiro de Malta e 
falar com violenta paixão. V e mos, todavia, que em 
geral os · autores em nossos dias exaggeram nota
velmente o que elle refere, e até lhe emprestam .ac
cusações que elle não escreveu. Lery, v. g., nunca. 
disse que Villegagnon era um barbaro, um tigre, um 
Nero, como hoje diversos historiadores lhe chamam. Afir· 
ma Lery que Villegagnon apostatou do Catholi~isn"io 
publica e solemnemente na sua ilha posta na balua ~e 
Guanabara; mas alguns escriptores modernos _pretendem 
que elle se declarou protestante antes de part1r da E~~o· 
pa. Segundo o proprio Lery, o barco em que os nums· 
tros regressaram, não pertencia a Villegagnon; era pai'· 
ticular, e os retirantes o fretaram livremente. 

Accusam-no entretanto hoJ· e de tyrannia, por ter em· , , o· ~cy barcado a esses homens em um navio carcon1i~o .. IZ d . 
que algumz deu com justiça a Villegagnon o tlt~o d~ 
Caim da America, porque foi o primeiro que noffi unm 
N I d · - s . a rma , ovo c erramou o sangue e seus mnao , · e 
porém, hoje que todos o .brindaram ~om esse~/0~ai 
Escreve Lery no cap. XXI o segumte : -« m 

I d Annnes do (I) Damos este trecho tal qual o achamos no I. vo · 05 
8•

4 
png. 

de Rio Janeiro por Balthazar da Silva Lisboa, ed. de 1 ·ta;rn v. 
1.19; parece-nos, todavia, que neste logar falta alguma pa ' 
g. temido. Vide tnmbem Pizarro, I, pag. 14. ed. de 18zo. 
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~ Ruão, capitão d? navio (Jacques) declarou que 

Fanba se houvera deliberado a passar 700 ou 8oo 

nesse anno arancles urcas de Flandres para come·çar a 

Pessoas em :::. · - r • 

ã do Jogar onde estava mos, SI nao 10ra a re-

povoaç O c ' • C « o' · · 

ld' de Nicolau ele V1llegagnon. om ell\::tto Ct e1o 

fi
be Ja 1

te que si isto não tiv'esse acontecido e si Ni-

rmemeJ , . 'd fi I .. 

colau de Villegagnon se ttvesse mantt o e , estmzam 

hi mais de Io,ooo frmzcezes ». 

· 
0 

Esta simples phantasia ou supposição . de Lery, e~te 

·mples c1·eio muda-se, sob a penna de d1 versos escnp

:~res na affirmativa categorica de que dez milf1'ancezcs 

tslav~m promptos a pm·tz·r I 

A respeito da mudança de Villegagnon, escreve Lery 

no cap. VI, N. 22 :-«Agora, si nos perguntarem o q~e 

motivou tal revolução, direi que alguns dos nossos sus

tmtavam que o cardeal de Lorena e outros persona

gens lhe haviam escripto . .. censurando-o acremente ... 

por haver deixado a religião catholica romana, e que, 

receioso da arguição, mudára subitamente ele pàrecer». 

Tratava-se, pois, apenas de um boato, que hoje se dá 

como facto certo com o accrescimo de vistas poli

. t~cas, etc. etc. O mais interessante é que esses autores 

cttam sempre Lery, mostrando deste modo que nunca 

o examinaram em si mesmo. 

E que diremos das declamações contra o Cavalleiro 

de Malta, porque não se deu bem com os protestantes 

d~ Genébra? Observaremos em primeiro Jogar que 

V1llegagnon nessa occasião não voltou ao Catholicismo ; 

apenas declarou que preferia o erro lutherano ao ele 

Calvino, .e isto, talvez, por motivos bem secundarios, 

ou ~m VIrtude ela sua volubilidade e elo seu pessimo 

gel11o. ~m segundo Jogar, todos sabem que Villegagnon 

antes d1sto apostatára da EgreJ·a Catholica. da reliaião 

& . . b 

t seus paes, em que fôra criado; autores, no entre-

;anto, que se chamam catholicos, e até sacerdotes, como 

_e, v. g., o Sr. Con. F. P., não têm uma só palavra 

contra a · · 
pnmetra apostasia; só deploram amargamente 

· a segunda! E isto a titulo de imparcialidade!· · 
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Póde facilmente entender o leitor que não thizamos 7om este a~en~ureiro, cuja umca reli ~~~npa. rece ter sido o propno mteresse e ambição. g ~apodemos soffrer que a historia se cónverta' mas nao C I . em ro. mance. onc mremos confessando que não lorrramos comprehender como, filhos do Brazil ciciada-os q"' bl d . ' ue a-sonam e patnotas, ~nostrem tanto sentimento ao ve- · rem . mal~ograr esta mvasão dos francezes no Rio de Janeiro,, mv~são que, si . não fosse repellida, faria com que ho) e a mcomparavel bahia de Guanabara pertencesse a França! 

IV 

Men de Sá, III governador geral, 1557-72 
193) Sua vinda.-(1) Men de Sá, fidalgo da casa e do conselho do rei, bem como irmão do poeta Francisco de Sá de Miranda, deu no seu governo provas· deslumbrantes de ser homem activo, honesto, prudente, zelo1.o e de grande coração acompanhado de lettras, e experien: .cia na paz e na guerra. Nomeado a 23 de julho de rss6, fez-se de vela em abril ou maio de 57. e aportou á Bahia nesse mesmo anno, não antes do méa~o de agos to. Segundo o Padre Simão de Vasconcellos velll por tempo indefinito; no ver, porém, de Varnha~en, por tres annos como os outros. O seu ordenado foi de 6oo.ooo rs. annuaes. 

Chegando a seu destino, retirou-se, durante oito dias, a fazer os exercicios espirituaes com o P. Nobre~a,_ e em toda a sua vida exhibiu mostras de grande pte· dadc,. assistindo á missa todos os dias ,' confessando-se e recebendo a Santissima Eucharistia cada semana. 

(I) Mendo de Sá· por abrevia,.,ão - .Men de · Sá. O P. Simão dtáe . ' .. . ador es Vasconcellos affirma que a patente dest~ terceiro govern Hoje, registrada no anno 1558, data que foi accelta por to~os. em porém; consta pelas cartas dos jesuitas que estava de vinge~erto 1557, que a :4 de agosto ainda não tinha chegado : d~-se P~~ que que veiu antes do fim desse anno, mas não se sabe ainda mez. O P.- Anchieta affirma que chegou em 1551. 
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.:: they referindo o facto ele ter-se Men ele Sá "retirado 

..,ou ' I - . ll ( -
fazer os exercícios a ccrescenta:-« nJunam e es os Je-

~~tit~s) Men ele Sá ,e a si proprios se cliffamam, inculcando 

que este tenipo ele retiro não foi .empregado _em obter 

do melhor político que nelle havta, mformaçoes sobre 

o estado do paiz » . 
lt que o bom do protestante inglez ignorava ~o.m

pletamente o que significa retirar-se a fazer os exerctcios 

de S. Ignacio. Do contrario, o seu bom senso nunca 

lhe consentiria essa observação, porque Southey certa

mente sabia não ser perdido o tempo que o artifiée 

aasta em preparar os instrumentos. Na verdade é 

i'ncontestavel que Men ele Sá, apezar de empregar 

aquelles oito dias nos exercícios espirituaes e algumas 

horas por semana em assistir ·á missa e receber os 

sacramentos, foi o melhor ou, pelo menos, um dos 

melhores governadores do Brazil. . Somos francamente 

de parecer que, si todos aquelles que dirigem os 

destinos de uma nação, província ou cidade, fizessem o 

mesmo, não haveria tantas queixas (falamos elas que são 

justas) contra elles. Si isto mesmo se praticasse entre 

os povos, não exislil'iam tantos ·males que, acabrunham 

medonhamente a Sociedade ; males que si por um 

lado se chamam anarchia, por outro se denominam 

revolução. Todos estes males têem a sua origem Iio 

abandono ele Deus e ela sua relig ião . 

. 194) Seus primeiros cuidados.-'-«Concecleu-nos, 

d1z o P. Nobrega, que clahi a pouco tempo viesse 

Men de Sá com um regimento ele .Sua Alteza, em que 

o mandava mui ele proposito ajudar a conversão, por 

paz ou por guerra, ou como mais conveniente fosse ... 

Como .. : tomou a governança, começou a mostrar sua 

pr~?encia, zelo e virtude, assim no bom aoverno elos 

chnstãos como elo gentio, pondo tudo na:::. ordem que 

Nosso Senhor lhe ensinou. Primeiramente cortou as 

longas demandas que havia, concertando as partes e 

~s que de novo nasciam atalhava da mesma manei~-a 

cando as audiencias vasias, e os procuradores ~ 
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escrivães sem ganho, que era uma crrande immu11d· · • . 0 ICla que comm est~ terra, e. f~zm ga~tar mal o tempo e ~ngendrava od10s e patxoes. Tu·ou quanto poude 
0 JOgo, que era outra traça, fazendo a todos entende em seus trabalhos com fructo, e, evitado este, se evi~ taram muitas offensas ele Nosso Senhor, como blasphemias e rapinas que na terra havia · finalmente mostrou-se · mui diligente em tudo o que pertencia ao serviço de Deus e d'El-Rei». 

« Acabou o engenho (1), e acabará cêdo a Sé, e com o exemplo de sua pessoa convida a todos a bem viver de tal maneira,. que sabe Nosso Senhor quanta inveja lhe eu tenho. Na conversão do gentio nos ajudou muito, porque fez logo ajuntar quatro ou cinco aldêas que estavam derredor ela cidade, em uma povoação junto ao rio Vermelho, onde pareceu mais conveni· ente, para que toda esta gente pudesse aproveitar-se das roças e mantimentos que tinham feito, e aqui mandou fazer uma egreja grande, em que coubesse toda esta gente, a que chamam S. Paulo. Mandou apregoar por toda a terra, sciNcet, oito e nove leguas ao derredor, que não comessem carne humana, e por se mostrar ao gentio foi ouvir a primeira missa, dia de S. Paulo, acompanhado ele todos os principaes da terra, e naquelle dia se baptizaram muitos, onde deu a todos de comer, grandes e pequenos; esta será uma legua da cidade.» 
'Outra egreja· mandou logo fazer, de S. João Eva~gelista,. quatro ou cinco leguas da cidade, onde se aJUll· taram outras tantas aldêas do gentio de Mirãgaoba. A terceira mandou fazer, onde chamam o rio de Joa~ne; esta se chama Sancti Spiritus; aqui ha mats gente junta que em todas; está sete ou oito leguas _da cidade, perto da costa do mar. Nestas tres egreJ~5 se faz agora muito serviço a Nosso Senhor, e o gentto vae conhecendo que só a Jesus Christo se deve crer, 

. · . d Thome (I) frata-se de um engenho do governo, J:Í começa o por de Souza. 
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. servir Em todas ha escola de muitos me· amat e · · · · d ' · . pequeno nem O"rande morre sem ser e nos nmos' o . . N S 1 examinado si eleve ser bapt1zado, e assnn l .osso en _1_or 
e aanhando gente para povoar sua glona, e a te11 a, 

~= v~e pondo e~11 sujeiç~o ?e Deus : do g~vernador, 
0 qual os faz v1ver e1:1 JUSttça e ~azao, casttgand? o~ 
delinquentes com mu1ta moc~er~çao , com tanta hb:1 · 
dade como aos mesmos chnstaos. E c:il.da povoaçao 
destas tem seus meirinhos, os principaes dellas, os 
quaes por mandado elo gov.ernaclor l?rende~n e lhe tra
zem os delinquentes, e assun lhes t1ra a liberdade de 
mal viver e os favorece no bem. •. 

«Além destas tres, estão juntas outras muitas aldêas 
em duas povoações grandes, e estas não têem egrejas, 
porque esperam por sacerdótes, e quem resida eRtre 
elles, mas sómente são visitados a tempos das outras 
casas, porque somos poucos, e não podemos supprir 
a muita messe que ha ». 

I95) Opposição que encontra. -Continua o P. 
Nobrega. «Mas o inimigo da humana geração. . . to
mando por seu instrumento muitos maus que ha nesta 
terra, os quaes não favorecem nada esta obra, m.as 
por muitas maneiras trabalham cerrar as portas todas 
á salvação do gentio, pelo odio que commummente se 
tem a esta geração, e o primero golpe que começou 

. a dar. foi desinquietar os indios de S. Paulo, tomando
lhes suas terras e roças, em que sempre estiveram de 
posse, e nunca fizeram por donde as perdessem, antes 
na guerra passada estes ajudaram aos christãos contra 
o~ seus proprios. A causa que tin!tam os cltristão's por 
sz_ não n·a out?·a sinão que as ltaviam mistér~ e porque 
msto o gover1lador e eu estorvámos essa t;wannia con
t?·a elle e cont?·a mim conceberam má vontade .. . ' » 

«Outra grande desinquietação se dá aos . indios por 
~ente de máu ;river, que anda entre elles, e que lhes 
curt~m o que teem, e lhes dão pancadas e feridas pelos · 
amu~hos, tomando-lhes seu peixe, furtando-lhes seus 

mantimentos. E nisto não póde haver justiça, porque 
32 
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recebe cá o ouvidor geral uma opinião mt11• • d' . 
d. 

. preJu letal 
que sem prova c dozs ou tres cltrz"stãos b1• -' 

. d. . · ancos nao 
se castzga na a. amda que seja notorio, pelos · d' 

I . . . I ' In lOS 
a qua p~·ov?- e l~lposs tve. haver-se, e assim fica tud; 
sem castigo: . . hstes aSSill1 uns como outros (1) são 
agora doutnnaclos, e todos bem sujeitos á obediencia 
do governador. Por esta causa, se levantou tambem 
granel~ murmuração entre . os chris tãos, dizendo que 
os detxassem comer que msso estava a sea urança da 
terra, não olhando que ainda para o bem da terra é 
melhor serem elles chris tãos e estarem ·sujeitos, ,;ão 
como antes estavam . . . » 

«Outros, zelando por parte elos índios .. . , murmuram 
por serem presos e castigados por seus delictos, e 
por serem apremiados á do.utrina e a bons costumes, 
temendo que por isso se levantem, e não murmuram 
pelas sem razões que elles fazem aos indi9s que é 
maior occasião de se elles amotinarem, porque nós, 
posto que por uma parte os apremiamos a bem viver, 
por outra lhes mostramos entranhas de amor, pugnando 
por elles em tudo e defendendo-os de tyrannias e 
servindo-os e curando-os de suas enfermidades com 
muito amor, de que elles são bem· em conheci~ento, 
e por outra parte estes christãos, si algum incito lhes 
prejudica em uma palha ele sua fazenda, querem logo 
que seja crucificado.» 

196) Castiga um principal.-« Acima disse. como 
o aovernador mandára notificar a estes da Balua que 
nã~ comessem carne humana; muitos obedeceram, m~~ 
não um Principal ela ilha de Carum.pcba, que es a 

Pela bahia dentro sete ou oito lee-uas, que .mato}l.ez 
~ · "" qui 

comeu com festa seus escravos, e sobre tsso nao de 
vir a chamado elo governador, faland~ palavr~~cido 
muita soberba, porque estes nunca havmm con

1 
que 

sujeição, e entrava-se com estes de novo, pe 0 

( 1) Trata-se dos indios do Tubarão e dos de l\·fira~~a~~n,e ~~: 
no tempo de D. Duarte se guerreavam com muita crue n ' 
depois foram induzidos á paz. 
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mandou o governador a Vasco Rodrigues de Caldas 
com quinze ou vinte homens busca-lo por força, e trou
xeram ao pai e filhos presos, sem os seus ousarem a 
os defender. Este foi o fermento de granel~ _escandalo 
nesta terra, porque tiveram logo os ~altcws?s que 
murmurar e occasião ele levantar mentiras: disseram 
que aquelles inc!ios haviam_ morto certos es;ravos do 
engenho que f01 de Antomo Cardos~ que. la , estavam 
perto, e como se conheceu ser 1~1entira, disseram que 
um barco que o governador havta mandado a Tatua· 
para o h_aviam os índios tomado e morto a gente, 
tudli> por entristecerem ao governador, o que tambem 
logo se soube ser mentira. Este prin~ipal esteve preso 
perto de um anno, e agora é o melhor e o mais su· 

. jeito que ha na terra ». 

197) Novas queixas. - « Por estas cousas têem 
concebido todos grande aborrecimento ao governador, 
uns, porque lhes tirou o ganho das demandas que antes 
havia; outros, porque perderam a liberdade, que antes 
tinl~am de jogar e adulterar; outros, porque os obriga 
a trabalhar nas obras d'El-Rei e em prol da terra, 
maiormente aos que têem soldo d'El-Rei os quaes . .. 
antes viviam mui á larga, e os outros, porque lhes não 
pagam á sua vontade, e nisto só tê em alguma razão; 
mas não sei si tem nisso o governador culpa, pois não 
o ha tanto que baste a contentar a todos, mas a maior 
occasião que têem de o aborrecerem de graça, é isto 
que tenho dit0 dos índios, e ainda direi mais por onde 
conheça o que tenho dito e o estado da terra•. 

«O ajuntar· dos índios que o governador faz, para 
me~hor se poderem doutrinar, deu tambem n'iuita oc· 
castão de escandalo a muitos que tinham índios perto 
d~ suas fazendas, dos quaes se ajudavam em seus ser· 
Vtços, deixando-os viver em seus costumes e morrer 
scem_ baptismo, nem haver quem lhes lembrasse a Jesus 

hnsto, Nosso Senhor. » 

«Outros, depois que viram o gentio, com estas cousas 
que se fizeram entre elles, _domados e mettidos no jugo 
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e sujeição qu~ nunça tiveram, cobiçaram ser repartidos 
p~r.a seu ser~tço, como se fez nas Antilhas e Perú e 
ass1m o ped1u a Camara ao governador: mas a elle 
~ão lhe pareceu ber_n p,or não haver causa para isso 
JUSta, porque. os ma1s delles nunca fizeram por donde · 
merecessem 1sso, antes na guerra passada se lançaram 
da banda dos christãos, e para os que foram na o-uerra 
passada tão pouco havia causa justa, pois a gu~rra se 
não houve lá por justa da parte elos christãos, e mandou 
El-Rei, que está em gloria, restitui-los em suas terras 
çomo de antes estavam, e já que lh'os houvessem d~ 
repartir.. como no Perl'1, haviam de ser obrigados a 
terem um padre para sua doutrina como lá tambem 
se costuma, o que esta gente não póde fazer, assim 
para não ter possibilidade de manter um capellão, como 
tambem porque não se ti·ata de salvar almas nesta 
terra, sinão de qualquer seu interesse, e dos proprios 
seus escravos se tem tão pouco cuidado que os deixam 
viver como gentios e morrer como bêstas, e assim os 
enterram pelos monturos .. . » 

«Bem me pareceria a mim conquistar-se a ter:a e 
repartir-se os inclios por os moradores obrigando-se a 
doutrina-los, que ha hi müitos que podem a sujeitar, 
mas não ha hi homem qu_e por isso queira levar 
uma má noite, e si o governador por segurança da ter
ra quer fazer alguma cousa õu castigar algum indio, 
todos lh'o estorvam e ninguem o ajuda ; e agora que 
vêem os indios sujeitos sem custar sangue de christão 
nenhum nem o-uerra (posto que da passada ficaram 

. , • l:> • • 
amedrontados); agora que estão JUÍltos com _egreJaS pa· 
ra se doutrinarem ; agora os querem repart1dos, e as
sim não falta quem vá tirm· nossos z1zdios que temos 
juntos com 1~mito traballto e _leva-los. 4s suas roça~ a 
viver; e muztos vão por fugzr á stqetção da doutrma 
e viverem como seus avós e comerem carne httmmza 
como de antes ... 

198) Guerra.-« Tambem começou (o governador) · 
a entender com os do Paráassú (Par,aguassú) e com 
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05 
da ilha de Tapariqua (Itaparica), que ~ã~ todds 

uns; e isto por razão dos escravos d~s chnstaos qu~ 

para elles fugiam e não os davam, e ts~o contentou a 

todos, porque lhes tocava em-seu · prove1t?. O~ de Ta· 

pariqua obedeceram, mas os do Paraassu mmtos del

les não quizeram paz nem dar os escravos, antes t~

maram um barco ele Pero Gonçalves, de S. Thome( 

com ferramenta que levava . . . . » 

« . . . Depois sendo requeridos com paz e com resti

tuírem o barco e os escravos, não quizeram, pelo qual 

lhe pareceu mandar a elles com conselho de muitos a 

tomar·lhes os rocleiros, que tinham feito com que de

terminavam fazer a guerra aos christãos, e mandou a. 

Vasco Rodrigues ele Caldas com a gente e barcos que 

poude, o qual deu nelles, sahindo em terra, matando .. 

muitos, e trazendo outros captivos. Aqui se quebrou o 

desencantamento do Paraassll, onde ninguem ousava sa-· _ 

hir em terra e perderam os ·christãos o medo que ti-· 

nham áquelle gentio, vindo com muita victc:>ria, sem lhe: 

matarem ninguem». 
«Não puderam muitos que aborreciam ao gover

nador, dissimular sua paixão elo bom successo, e p-or 

ventura folgavam mais de succeder alguma desgraça ao 

governador para ficar mais desacreditado em suas obras.»· 

. «Com esta boa fortuna alguns indios do Paraassll 

vteram a pedir paz ao governador, trazendo-lhe o 

barco dos christãos que haviam tomado aos outros 

para com elle alcançarem paz para si, ficando os outros 

em sua pertinacia e fazendo-se fortes. Tornou a elles 

· Vasco Rodrigues e deu em uma aldêa que estava meia 

legua do mar, por um caminho mui aspero que anda

ram de noite e deram nella que era arande e toda a 
cr t ' l:> 

~:>~n e mataram, porque os tomaram dormindo, salvo 

vmte ou trinta pessoas, meninos e mulheres, que trbu

;cer~m por escravos, ele que não escapou mais de uni 

md1o ou dois, mal feridos, para levarem· novas aos 
outros.» 
. , «Outra vez, terceira, tornou lá Vasco Rodrigues 

Ja com maior animo dos christãos e todo perdido o 
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medo; queima~do muitas aldêas, matando muitos sem 
lhe matarem nmguem. E com esta se renderan1 0 · . . s ma1s 
e ped1ram paz e se fizeram tnbutarios a El-Rei b · 

d r . , o n-
gan o-se a pagar certa 1annha e gallinhas e de não 
comerem carne humana e serem sujeitos e christ'"o · 
como lá lhe mandassem padres . . » a s, 

•Ü mesm~ fizeram os de Tapariqua e os de Tinharé 
e todos deseJam estar bem com os christãos e,He obri-
gam a pagar o tributo que tenho dito ». tl 

199) Morte de Fernão de Sá.-Mal havia Men 
de Sá tomado posse do seu governo, quando os mo· 
radares do Espírito Santo reclamaram o seu auxilio 
contra os barbaros, rebeldes e victoriosos. Mandou-lhes 
o governador o seu proprio filho, Fernão ele Sá, á frente 
de cinco embarcações e uma galé. Iam com elle Diogo 
Morim o Velho, e Paulo Dias Adorno. Chegando 
a Porto Seguro, navegaram pelo rio Bricaré acima afim 
de acommetter o gentio no Jogar que formava o seu 
centro e a base de suas operações. Ouçamos agora de 
que modo conta este facto o P. Rlasques em uma carta 
.que leva a data elo dia 30 ele abril de I 5 58. 

• Um delles (estorvos) foi a morte do filho do gover
nador, o qual sendo mandado por seu pae a soccorrer a 
capitania do Espirito Santo com certos homens, foram 
dar onde os não mandára, e comtuclo renderam duas cêr
cas, onde mataram muitos gentios e prenderam boa 
parte clelles; com este bom successo, querendo o capitão 
seguir a victoria, deu na terceira cêrca, onde se acabav~ 
tudo de vencer; nesta o deixaram todos os seus,. so 
com dez homens a pelejar e se acolheram aos naviOS, 
uns para curarem algumas feridas de pouco momento, 
.outros para arrecadarem suas peças (de escravos), o. q_ue 
elles mais desejavam. Estes dez, com o seu . capi.tao, 
pelejaram tão bem e tinham já a cêrca rendida, SI os 
.acudissem com duas panellas de polvora que nunca 
lhes quizeram levar, até que os indios atten~aram qu~ 
eram tão poucos, com o que cobraram ammo e cai: 
.regaram sobre elles e fizeram-nos vir recolhendo ate 
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navios e barcos de onde os haviam deixado_, que 
aos · 1· · \e aram 
foi desconcerto nunca vtsto, e a. t, na prata, pe l 

grande espaço, esperando soccorro elos navtos, e 
um \' . - fill 

0 
cabo nunca lhes veiu, e a 1 mataram o cap1tao, 10 

~o governador, com cinco, porque os outros salvaram-

. se a nado ». 

200) Men de Sá nos Ilhéos, 1559.- Tendo os 
colonos dos Ilhéos recusado dar aos indios satisfação 
de uns aggravos e injustiças que os christãos lhes haviam 

feito, determinaram vingar-se por si mesmos ( 1) queimando 
quatro engenhos ele assuc~r, roubando toda a fazenda 
que nelles acharam, e obngando os colonos a recolhe
rem-se para a villa, onde os cercaram de modo, que 

não podiam sahir a buscar mantimentos. Acudiu o 
governador com forças adequadas ·; surprehencleu ele 
noite os barbaros em suas alclêas ; matou um grande 
numero clelles, e pôz fogo ás mattas. Voltava Men ele 

Sá em triumpho, e já chegára á costa, quando duma 
cilada rebentou um bando ele selvagens; foram, porém, 
levados de roldão ao mar. Os alliaclos, tão activos no 

mar, como em terra, perseguiram-nos, afogando os que 
não quizeram aprisionar. E' a este feito ele armas que 
se deu o nome de Batal!ta dos iVadadores . 

· Alcançada esta segunda victoria, entrou o governador 
nos llhéos, indo direito á egreja de Nossa Senhora ren
der graças pelo auxilio divino. Passados poucos dias, viu

se a praia coberta de barbaros que vinham mais uma 
vez tentar a fortuna das armas. Sendo derrotados pedi
ram, humildes, a paz que o governador lhes cot;cedeu 

nos termos do costume, a saber: declarando-se os selva
gens tribut~rios subditos do rei ele Portugal; satisfazendo, 
como podtam, pelo clamno que tinham causado; obri

gando-se a não comer carne humana, e promettendo 
~braç~r o Christianismo quando houvesse quem os 
acutnnasse. 

(•) Rev., vd. XLIX, pap. 42. 
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Deixemos agora a palavra ao P. Nobreo-a q 
h d r · d · . . :::. ue nos a e retem· tversas part1culandades assaz 1· t 

t A . . d Il , · n eres. san es : - « cap1tama os heos e Porto Segur 
t . 1 t' T · 1 · o, as quaes 1111~m o gen 10 opmac 11111 grande e todo ami 

0 e que mats favoravel se mostrou sempre aos chr1·5t~ ' . . 1 . aos 
e e.m CUJa amtzac e os chnstãos confiavam muito e 
mats perse.ver~vam que outro nenhum da costa, havendo 
nestas cap1tan1as mtuta gente, mas mui pouco temor de 
Deus, ~em _ zelo de sua honra, mas muitos peccados e 
favoreciam o comer da carne humana e ensinavam.(hes 
outros peccados, que elles nem seus avós tinham, 
porque esta gente do Brazil não tem mais conta que 
com os seus engenhos, e te r fazenda, ainda que seja com 
perdição das almas de todo o mundo, aconteceu q~;~e por 
matarem um índio em Porto Seguro e outro nos Ilhéos, 
sem lhes fazerem satisfação de justiça, elles se levanta· 
ram e mataram dois ou tres homens que acharam no ca· 
minha dos llhéos para Porto Seguro e deram em uma 
roça de christãos nos Ilhéos e passando pelo engenho 
de S. João, em que estava Thomaz Alegre, metteu 
Nosso Senhor tanto medo nos ossos dos christãos que 
despovoam o engenho, sem índio atirar flechas; antes 
se crê que, já satisfeitos da morte dos seus, se con· 
tentavam, porque a muitos christãos que puderam matar 
e roubar, mui liberalmente deixaram ir.» · 

«Como isto se soou, entrou o mesmo medo nos outros 
engenhos e sem verem in di o despovoam, e largam tudo re· 
colhendo·se na villa, o que vend0 os índios, ao recolher 
de Tho.maz Alegre, lhe tomaram alguns escravos que 
Puderam alcançar e entraram e roubaram o que acha· 

I I • 

ram nas fazendas; e assim, postos os christãos em cerco, 
mandaram pedir soccorro a esta Bahia ao governa~or d~ 
gente, munição e mantimentos, porque não com1am sr 
não laranjas. E agora· ouça o que s.uccedeu • · . . 

111 « Pondo isto o governador em conselho, uns dizia 
que elle devia de ir e outros que não, mas, finalme!Íte, 
Por um só voto de mais se determinou que fosse: mas, 

• . ·- e não como as principaes pessoas eram de opuuao qu 
fosse, e esta opinião agradava mais aos pobres ... entrou 
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em muitos a murmuraçã~ . . . .. , e assim esta ge~te, 
havendo ele consolar e ammar aos pobres ~ue havram 
de ir, diziam que para que era leva-los e tn·ar a gente 
de suas casas e isto não P?r se ~anto cl?erem delles, 
como por temer que poclerm cahu· o ceu, e suas fa
zendas correrem ventura, n[o vendo que o governador 
levava muita gente dos índios e os que ficavam não 
haviam ele ousar ele bolir comsigo, maiormente estando 
Úio· sujeitos, nem olhavam que em tempo de tão extrema 
necessidade como esta-vam, havia obrigação de lhes 
soccorrer. » 

cE com este desgosto que todos os principaes 
tinham e a gente popular bramava, se embarcou 
o governador sem haver quem o ajudasse naquella 
armada, pobre, feita mal e por mal cabo e mal 
aviado, com muita desconsolação , que houvera 
Vossa Mercê lastima si o vira, como o eu vi , porque 
uns não ajudavam, outros estorvavam, outros mordiam 
e todos com fastios, e outros o desacatavam de maneira 
que, como a homem ele capa cabida, quem quer se lhe 
atreve, porque dizem que não tem lá no reino ninguem 
por si e tudo lhe convertem em mal , até a morte de 
seu filho, que elle sacrificou por esta terra .. . . . Desta 

.. maneira o tratam, mas elle se ha com ·muito soffrimento 
e paciencia em tudo ». 

«Depois de embarcado. ventando sudoéste e sendo. 
a força do inverno, quiz Nosso Senhor haver piedade 
~aquellas almas que nos llhéos estavam, e se mudou ao 
n?rdéste, vento prospero, com que em dois dias chegou 
I~ e a~hou-os em tanto aperto, que, si mais tarclára 

· 0_1 t~ d1as, dizem qu~ os achára comidos dos indios, e 
SI tlven11u embarcação todos houveram já despovoado, 
e logo que chegou, tomada a informação da terra, 
des~mbarcou á meia noite, começou a caminhar pela 
pra1a com a sua gente e outra da terra, que toda estava 
sem alma e sem espíritos vitaes e com sua ida tornaram 
em si · e foi-se pela praia, pelo caminho que vae para 
r,orto Seguro, e tomaram umas espias dos indios que 
oram logo mortas e presas; foram dar em uma aldêa

7 

~8 

• 



MEN DE SÁ 

onde mataram tres ou quatro pessoas porqtt . 
f . - d . ' e os mats 
ugtra~ e nao po eram mats fazer que queimarem-lhe 

as aldeas, tornando-se a recolher para a villa: · h 5 

· d' 1 d d · 'vm am os m. tos a ran o de traz ~s fre~hadas: metteu-se Vasco 
R<?dngues que levava a d1ante1ra em cilada no matto e 
detxou-os passar, e como os teve diante deu nelle 
mataram um só os christãos, porque todos se acolhe:a~ · 
~o .mar, com .os quaes se lançaram tambem os nossos 
mdtos da Balua que o governador levou e foram nadando 
uma grande legua e lá tiveram uma forte batalha · mas 
os nossos, ajudando-os o favor divino, sendo já aiguns 
delles christãos, mostraram muito esforço e mataram lá 
alguns e outros trouxeram mal feridos, que na praia 
acabaram de matar.» 

«Outras vezes foram a outras partes e não acha
ram já indios, que todos se afastaram longe. De · 
todas estas vezes foi o governador em pessoa, e 
todos se espantam de seu animo e forças, porque elle 
mostrou sentir menos o caminho. sendo elle de muitas 
subidas e muitas aguas e mattos ' mui bravos». 

« Depois veiu outra nova, e é que, parecendo aos 
indios dos Ilhéos que o governador seria ido, . . . . . . 
determinaram ele vir ao salto e vieram ter a uma roça 
de André Gavião, onde estavam oito negros de Guiné, 
doentes e tristes, e foi mandado Vasco Rodrigues com 
a gente a fazer-lhes cilada e puzeram-se em quatro 
partes, para não poderem escapar por nenhuma, e 
entraram na cilada sessenta negros (indios) valentes, 
homens e mancebos. e todos foram tomados, sem 
nenhum escapar; os - quarenta mataram ahi logo, os 
vinte trouxeram,. os quaes o governador tem para por 
elles haver algumas crianças que ainda estão em.p~de~ 
dos negros (indios) e alguma fazenda .dos chnstaos, 
mas, todavia, os outros negros de Guiné ac.h~ram mortos 
por estes 6o antes que a cilada se descobnsse. » . . 

«Dizem que dahi jornada de dois dias se faziam fortes 
os indios com cêrca. esr)erava-se por bom tempo pad~a . 

' · · · r ta darem nella e si estes forem vencidos pela Imsenco 
' ' , . ' mats de Nosso Senhor, acabar-se-aaqut, porque toaos os 
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d m P
azes, e na verdade mostram-se sem culpa e 

pe e b d" . 
bniettem-se á o e tencm». 

su Vê-se por estas ultimas phrases que, qu~J~do .No

brega escrevia esta carta em I 5 59, a exped1çao ameia 

não estava acabada. 

201 ) Duas c.artas !egias. --Damos :qui . dua.s 

cartas regias, cuJa data 1gnoramos. Ambas sao da Rm· 

nha Regente ; uma para Men ele S á, outra para a . Ca

mara da Bahia. A primeira diz : «Men de Sá, am1go: 

Eu a Rainha, etc. - Por D. Duarte da Costa recebi 

vossas cartas, pelas quaes me daveis conta da maneira 

em que me fi caveis servindo . nes.sas terr.as ; e depois 

recebi as vossas cartas do pnmell·o de JUnho e dez 

de setembro; e por ellas soube como a capitania de 

Vasco Ferna11des Coutinho ficava muito pacifica, e o 

seu gentio tão castigado, mortos t<.mt<is, e tão princi

paes, que parecia que não levantariam tão cêdo a ca

beça: e recebi muito contentamento com estas boas 

novas; posto que das de F ernão de Sá, vosso filho, 

acabar nesta guerra me desapprouve muito. Mas, sendo 

tanto em seu Jogar e em causa ele tamanho meu ser· 

viço, não ha ahi que fazer-se sinão ·dar-se a Nosso 

Senhor por tudo muitos louvores, como vejo que fa

zeis, o que vos agradeço muito. » 

«E quanto á determinação em que ficaveis ele irdes 

á capitania do Espírito Santo, eu- tenho por certo que, 

quando vos parecesse meu serviço, teríeis cuidado de 

o fazer, e de prover em tudo conforme a confiança 

qu; d~ vós tenho. Em quanto ao que toca aos francezes, 

e as ~~formações que delles e do que fazem me enviais, 

folgue! de me avisardes de tudo tão particularmente. 

~ porque por outra carta vos escrevo o que áçerca 

d~sso hei por meu serviço, não te~ho nesta que vos 

dtzer; sómente que tenho por certo que assim mesmo 

me daes conta, proceclereis conforme a importancia 

em cada ut!la dellas; e de maneira que me haja em 

tudo por mUlto servido de vós, e assim vos encommendo 
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muito que o façaes, e que tenhaes destas causas 
0 cuidado que de vós espero». 

« Os poderes que pedis vos mando, conforme aos d 
que usava Thomé de Souza, por provisões de fóra p e 

b d
.. ,ara o que cumpre a em a JUStiça; e assim podereis 

conhecer dos . aggravos que o ouvidor faz ás partes 
posto que cmba em sua alçada; e assim das mai~ 
cousas que apontaes não foi possível irem-vos nestes 
navios ; mas parece-me bem u que dizeis, e eu terei 
lembrança de se vos enviarem nos pril)1eiros». 

«Por diversas vias soube do mui lo favor que daveis 
aos padres ela Companhia de J esus, para o que cum
pre ao serviço de Nosso Senhor, e recebi disso o con
tentamento que é razão e requer o intento que se teve 
no descobrimento dessas terras; que é ser Nosso Se
nhor nellas tão servido e seu nome tão conhecido e 
louvado como por tantas razões o deve ser. E porque 
o meio disto se conseguir é o dos ditos padres, que 
são tão virtuosos como sabeis, e que com todas as 
suas forças tanto procuram servir a Nosso Senhor, vos 
encommendo muito que tenhaes particular cuidado, 
como sei que tendes, ele os favorecer e ajudar no que 
vos requererem e virdes ser· necessario. » 

«Em quanto á carta que vi que vos parecia que devia 
de escrever á Camara do Salvador, para qlte ajud~sse 
e favorecesse os ditos oadres na conversão dos gentios, 
vos envio com esta agrâdecer-vos e juntamente dares-lha, 
e trabalhardes para que assim o façam, dizendo-lhes o 
grande contentamento que disso receberei, e qu~nto 
me desaprazaria do contrario. E pois que, como digo, 
pela pressa com que estes navios partem, não houve 
lagar de escrever algumas causas que quizera, por esta 
mesma razão não vae esta tão larga como tambetn 
quizera; mas fa-lo-ei nos primeiros navios. E entretanto 
vos encommendo muito que, do 'que toca a meu ser· 
viço nessas terras1 tenhaes aquelle cuidado que t 
confio de vós, e de sempre me escreverdes como a 
zeis, o que vos parecer». 
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202) Carta regia á Camara da Bahia. - « Ve

readores e procuradores ela cidade do Salvador._ Eu_ a 

Rainha, etc. Ainda que seja tanto de vossa obng:açao 

favorecerdes e ajudardes aos padres ela Companhm de 

Jesus, que nessas t:rras estão, e _anelam na o?ra ela 

conversão elos genttos clellas, assun pelas obt as em 

que se empregam, como p~r suas muitas virtudes, _e 

pela consolação que essa ctdacle com tal Companhm 

deve receber, todavia, sendo essas partes tão remotas,. 

pelo que por esse _respeito pócle haver nos moradores 

dellas algum clescutdo, pareceu-me dever-vos escrever 

sobre isso, e encommenclar, como encommenclo muito, 

que q~teiraes haver por muito encommenclado aos di

tos padres, e os favoreçaes em tudo. que para a con

versão dos gentios e mais obras espirituaes fô r neces

sario ;, e que aos gentios que se fi zerem christãos tra

teis bem; e não os avexeis; nem lhes tomeis suas 

terras ; porque, além disto assim ser razão e jus tiça, 

receberei muito contentamento em o assim fazerdes, 

pelo exemplo que os outros gentios receberão. Agra

decer-vos-ei muito terdes destas causas muita lembrança 

e em effectuardes como confio ; porque elo contrario 

não podéra deixar de me desaprazer muito ». 

Em 1·esumo : esta carta além de recommendar os 

jesuítas, prohibe vexar os índios christãos e de lhes 

tirar suas ' terras. · 

203) Vae 'Men de sâ. ao Rio _de Janeiro, IS60. 

-Informada a metropole do estabelecimento elos fran

cezes no Rio de Janeiro, ordenou a D. Duarte da 

Costa reconhecesse as fortificações claquelles intrusos 

e em consequencia da parte que _mandou, deram-se ~ 

Men de Sá instrucções para expulsar o inimigo. 4 Mas 

q~t.ando este se dispunha a executa-las, appareceram 

dtz S~uthey, homens assaz imbecis para levantare~ 

.oppostção ; pretendiam que era mais prudeqte soffrer 

amda algum tenrpo mais a aggressão, do que aventu

rar uma derrota, que era ele recear-se . . . . . . . . . Ante 
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a energia de Nobt:ega teve de ceder a f 'd ImJ ez deste_.s conselhos pusillanimes ». 
Ouç~mo~ como Nobrega, que esteve presente, contou esta h1stona em I 560 ao cardeal D . Henrique. «Se d d I . .d no o governa o.r c e mmtos requen o que fosse vingar a morte do B1spo. e dos qu~ com elle iam, por ser um · grande oppro?no dos chnstãos, ser causa dos indios ganharem mmta soberba, porque morreram alli muita gente e muito principal, elle se fazia prestes apparelhando muitos indios da Bahia ; mas isto estorvou a vinda da armada que veiu (!), com a vinda da qual se determinou de ir livrar o Rio de Janeiro do poder dos francezes, todos lutheranos • . 
«E partiu, visitando algumas capitanias da costa até . chegar ao Espirito Santo, capitania de Vasco Fernatl· des Coutinho, onde achou uma pouca ele gente ·em grande perigo ele serem comidos elos inclios e tomados dos francezes, os quaes todos pediram que, ou tomasse a terra por El-Rei ou os levasse dalli, por não po· derem já mais sustentarem, e o mesmo requeria Vasco Fernandes Coutinho por suas cartas ao governador. Depois de tomado sobre isto conselho, a acceitou, dando esperanças de que da tornada a fortaleceria e favoreceria no que pudesse . . . » 

<r Dalli nos partimos ao Rio çle Janeiro, e ass;n· tou-se no conselho que dariam de subito no Ria de n01te, para tomarem os francezes desapercebidos; e ~andou o governador a um que sabia bem aquelle Rw, que fosse adiante guiando a armada, e que ancorassem perto donde pudessem os bateis deitar g:ente em terra, a qual havia de ir por certo Jogar; mas 1sto aconteceu 

(I) Esta nrmad;, á cuja frente estava, como Cap~tãó-mór! n:~th;; lomeu de Vasconcellos da Cunha chegou á Bahm no d1a " novembro de 1559. lVlen de Sá pa~tiu a 16 de Janeiro de I5~0•d e chegou ao Rio a 21 de Fevereiro. Carta de Men de Sá ao re•, e S. Vicente a 16 de Junho de 1560. Acha-se em muitas obras, par ~icularmenle nas · Mem. His.t. do Rio de Jan. de. Pizarro, I ( 1 ~~:0•• pp. 12/15 ; nos Ann. do Rio de Silva Lisboa, I (1834), PP· ll7 ' Rev. XXI (1858), pp. 13/14. . 
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d
. tra maneira do que se ordenára, porque esta 

e ou b - fi 
· ou por não sa er, ou por nao querer, ez 

gUJao,rar a armada tão longe do porto que não pude-

anc · d d' d 't 
ram os bateis chegar . smão ~ ta, com .an arem mut a 

parte da noite, e foi logo vtsta e sent1da a armada.~ 

«No mesmo dia que chegámos, se tomou uma 

nau que estava no Rio para carregar de brazil : a 

gente della fua iu para terra e recolheu·se na forta

leza: tomou-se o _ conselho no que se faria , e vendo 

todos a fortaleza do sitio em que estavam os fran

cezes, e que tinham . comsigo os indios da terra, te

meram de a combaterem, e mandaram pedir ajuda 

de gente a S. Vicente; mas os de S. Vicente, sabendo 

primeiro ela vinda do governador ao Rio, já vinham 

por caminho, e como chegaram determinou-se o go

vernador de os combater; mas. toda a sua gente lho 

contradizia, porque tinham já bem espiado tudo, e pa

recia-lhes cousa impossível entrar-se cousa tão forte, 

e· sobre isto lhe fizeram muitos desacata.mentos e -de

sobediencias. » 
«Mas eu sobre isto tudo, a maior difficuldade que. lhe 

achava era ver aos capitães da armada tão pouco 

unidos com ·o governador e ver tão pouca obe

diencia em muitos, toda aquella viagem em que 

me achei presente; e isto nasceu de se dizer publica

mente e saberem que o governador estava mal acredi

tado no reino com Vossa A lteza, e que se haviam lá 

dado capit).llos delle por pessoas que com paixão in

formaram lá mal .a Vossa Alteza, e parece que com 

pouca razão, porque as mais das causas me passavam 

p~la mão como terceiro que era nellas. para as reme

citar, ~ por isso quem qúer se lhe atrevia, e por dizer 

que tmha lá. inimigos no reino e poucos que favoreces

sem sua causa, o que lhe tirou muito a liberdade de 

bem governar: mas agora ouça Vossa Alteza as gran-

dezas de Nosso Senhor». . 

«A primeira me· parece que foi dar N. S. graça ao 

g.overnador para saber soffrer tudo, e dar-lhe pruden

Cia para em tal tempo saber trazer as vontades de 



tod?s tão contrarias ~ sua a condescenderem com aqmllo que elle entendm e N. S . lhe ins1)irava· e c- • • 
( , 101 asstm que a uns por vergonha, a outros por vontade lhe pareceu ~em de commett~rem a fortaleza. A se: ~unda ·~ar~vllha de N. S. fot que, depois de combatida dots dtas, não se . podendo entr.ar e não tendo já os . nossos polvora, mats que a que t111ham nas camaras para atii·ar; e tratando-se já como se poderiam recolher aos navios sem os matarem todos, e como poderiam recolher a artilharia, que haviam posto em terra, sabendo que na fortaleza estavam passante de sessentà francezes de peleja, e mais de 8oo índios e que eram já morto dos nossos dez ou doze homens com bombardas e espingardas, mostrou então N. S. sua misericOI·dia, e deu tão grande medo nos francezes e nos índios que com elles estavam, que se acolheram da fortaleza e fugiram todos, deixando o que tinham sem ~ poderem levar. (1) . ... ., 

e) A I 5 ue Março acommetteu i\[en de S:i os francezcs, (carta cit.). O governador escreve ; 
• E naquelle dia entr:imos a ilha, onde está a fortaleza po.sta, e todo aquelle dia e o outro pelejámos sem descançar de ? ia n~m ~e noite, até que N. S. foi servido de a entrarmos co~n mUit~ v1~torm e morte dos contrarios, e dos nossos , poucos ; e s1 esta v1ctorm.me não tocára tanto, podera affirmar a Vossa Alteza que ha mu1tos annos que se não fez outra tal entre christãos ; por~ue, posto que ~i muito e li menos, a mim me parece que se não vm outra forta· leza tão forte no mundo. Havia nella 74 francezes ao tempo que .cheguei c alguns escravos; depois entraram mais de 40 ~os da nau . e outros que andavam em terra e havia muito mais de m1l h~mens dos do gentio da terra, tudo gente escolhida e tão bons espmgar· deiros como os francezes; e nós seriamos 120 homen.s portuguez~s e 140 dos do gentio, os mais desarmados e com pouca vontad~ e pelejar; a armada trazia 18 soldados moços que nunca vira•~ pelepr». O governador escreveu a El-Rei logo depois da conquista, con:t diz em outra carta lambem escripta do Rio de Ja~eu·o a 31 )e março (e não a 30 como se lê em Porto Seguro, Htst., PP· 294 • ainda inedita e da qual possue copia a Bib, Nac. A carta em qu: d:í conta ,da victoria, provavelmente com todos os p~rm~nor:s: porque foi cscripla soh a impressão da luctit, deve ser multO wte~ta snnle mas infelizmente não se sabe onde pára . Nesta carta co ' ' , te teve cont tnmbem Mcn de Sá o que lhe aconteceu na guerra qt o gentio do Paraguassú, segundo decla1·a. 
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«A qual (a fortaleza) se destruiu o que della se 
pQdia derrubar, por. nãn ter o gover_nahclor E~ente parta 
Jogo povoar e. fo:tificar como convm a. ·• sta gen e 
ficou entre os mdws, e esp~ram gente e soccon·? de 
França, maiormente que dtzenl: que por El-_Ret de 
França o mandar, estavam alii_ por cle_scobnrem os 
metae.s que houvesse na terra; asstm h a muttos francezes 

Como se vê (pela narração de Nobrega), os francezes não capi
tularam, como dizem o Visconde de Porto Seguro (/-list. pg. 289) e 
La Popelliniere, segundo Gaffarel ( H ist. du Bdzil Fm11çais, pg. 313). 
Entretanto Porto Seguro conhec ia e cita as cartas de Nobrega e 
:Men de Sá. Da carta deste que é a mesma que chama de ollicio e 
qúe vem como de 19 de junho, eviclente laps0 typographico, prova
velmente conheceu as edições de Pizarro e Silva Lisboa, edições 
que, em vez de ao l.:mpo qur~ chcgud, trazem no tçmpo que 11.:gocici; 
deste grave erro typographico inferiu o illustre historiador para 
assegurar que 1vlen de Sá di?. que «negociára» com os francczes, 
dando esta palavra entre aspas como aqui está. A edição de Bar
boza Machado é a que merece fé, porque o chronista declara que 
a carta foi copiada do original existente na Torre do Tombo, gav. 
2, maço 10. A edição da 1-list. Se/1. de Santos, menos correcta que 
a precedente, tambem traz chegu<i, e diz-se á margem que o msc. 
está na Torre do Tombo, gaveta cJ::t:tras. O A!ma11ac de Duarte 
Nunes e a cópia que se acha nos Ann. do Rio, msc. cit. em tudo 
conforme á edição da /-list. Seb., trazem tambem chtgut:i . 

. Porto Seguro diz que «os francezes, sem agua nem polvora. ·ca
pttula~am em_ numero de i4, e alguns çscravos; aos quaes depois 
~e tmtram mats de 40, dos de ltm navio apresado, · e de outros que 
andavam em terra.» M~n de Sá, porém, é bastante claro, pois 
quando fala dos i4 francezt'S e alguns escravos que estavam na 
_fortaleza, quando chegou, nos que depois entraram, mais de 40 
dos da nau tomada (pela galé Esaura), e ou.tros que andavam em 
terra, e nos mais de mil gentios espingardeiros, clá ao mesmo tempo 
a força _portugueza e a sua auxiliar brazileira, confrontando-as por 
consegutnte. 
d A_~chieta, que estava em S. Vicente quando ahi chegaram Men 
de ~a e Nobrega com a nova da victoria, diz na carta do primeiro 
e JUnho de 1560. 

«E qu · d · • an o Ja nas naus não ha\·ia polvora e os que pelejavam 
edm terra desfalleciam J'á pelo muito trabalho fugimm os francezes 

esam d • • e p~ran o a torre e recolheram-se :ís povoações dos barbaros 
.m c

1
anoas de maneira que é ·de crer que mais fugiram com espanto 

que hes • '-' C poz o .:>enhor, do que com as forças humanas>. 
Vau:~~·nos aqui _declarar que esta nota é toda do erudito Sr. 

a ral, que edttou e annotou as cartas d.e Nobrej!'a. 
34 
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espalhados por diversas partes, para melhor busca
rem . . . . . Depois de tomada a fortaleza deu 0 cro
v:ernador em uma aldêa de índios, e matou muitos 
e não poude fazer .mais, porque tinha necessidade de 
concertar os navios que elas bombardas fica ram mal 
aviados, e faze-los prestes para se to rnarem, 0 que 
veiu fazer a esta capitania de S . V icente .. . . » 

204) Men de Sá em S . Vicente. -- Estando o 
góvemador nesta capitania, ajudou os jesuítas a mu
dar o collegio de S: Paulo para a villa de S. Vicente, 
bem como a abrir uma estrada, menos incommoda do 
que a precedente, atravez da serra de Paranapiacaba; 
enviou pelo Tieté uma expedição, e mandou em busca 
de ouro Braz Cubas e Luiz Martins. Si dermos cre
dito a Braz Cubas, andaram estes umas trezentas leguas 
sem fructo, encontrando na volta esse precioso metal 
em logar mais púto de S. Paulo. Suppõe-se ·ter sido 
no morro Jaraguá. Remetteu Men de Sá amostras deste 
ouro em I 562 para a metropole juntamente com algu
mas pedras verdes que pareciam esmeraldas e talvez 
fossem turma-linas. · 

Affirma o P . Si.mão de Vasconcellos e repetem ge
ralmente todos que a mudança da villa de S. André 
para S. Paulo, realizada nesta occasião pelo governa
dor, se effectuou a pedido dos jes!-litas com o f1m de 
pôr os moradores em lagar menos exposto aos · as
saltos dos barbaros da serra. Lemos, entretanto, no 
tomo quarenta, parte II, pg. 349 da Rev., que· tudo se 
fez a pedido da Camara de S. André. Pois Jorge Mo
reira e Joannes Alves; officiaes da Camara ele S . Paulo, 
e outrora habitantes da villa de S. André, em uma 
carta á Rainha Regente, em data de 20 de maio de 
I 56 I, dizem o seguinte : 

«E assim mandou (Men de Sá) que a villa d_e S. 
André, onde antes estavamos, se passasse para JUnto 
da cas~ de S. Paulo que é dos padres de Jesus, P<?r
que nos todos lhe pedimos por uma petzção, assJI? 
por ser logar n;tais forte e mais defensavel, e ma1s 
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· assim dos contrarias (tamoyos) como dos nossos 
seguro . 11 
índios, como por outras mmtas.~~usasVque a Aelte e a 
nós moveram ... . . Outros~ corl:J wme ossa ;za a 
mudação e trespaç:ão da vtl~a que fez Men de Sa com 
todos os mais capttulos e liberdades que lhe deu, dos 
quaes mandamos um traslado a V o_ssa Alteza, . . 

.A mudança, accrescenta Candtdo Mendes, fot le-
vada a effeito em I 563 ou 64, quando o acto de ~en de 
Sá foi definitivamente approvaclo pelo donatano, ou 
pelo rei, si, a despeito elo foml ele D . João li!, era 
ainda indispensavel em taes casos a approvaçao ou 
consentimento real ». 

E' cousa sabida como Fr. Gaspar, liv. I, n. 164, de
turpa vergonhosamente esta histeria alterando a seu 
modo o texto de Vasconcellos, unico, diz Candido Men
des, que elle conhecia. Copiaremos, assim mesmo, o 
trecho seguinte, em abono do qual cita o cartorio ele 
S. Paulo:- «ÜS guayanazes oriundos ele Piratininga, · 
e mais índios alli moradores, vendo que iam concor
rendo portuguezes, e occupanclo as suas terras, desam
pararam S. Paulo, e fôram situar-se em duas aldêas, 
que novamente edificaram. uma com o titulo de N.a S." 
dos Pinhei-ros, e outra com a invocação ele S. Jl1iguel." 

c Depois de alguns annos Jeronymo Leitão, Loco
Tenente de Lopo de Souza, Cionatario de S. Vi
cente, concedeu-lhes terras por uma só sesmaria la

. vrad~ a_os 12 ele outubro de I 580, na qual consignou 
· aos mdtos elos Pinheiros seis leguas em quadro na 

paragem chamada Cm-a.picuiva, e outras tantas aos 
de S .. Miguel em UraraJ'· Hoje quasi nada. possuem 
os mtseraveis índios, ' descendentes dos naturaes da 
terra, porque injustamente os desapossáram da maior 
parte das suas datas não obstante serem concedidas 
as s~s~arias posterio'res dos brancos, com .a express~ 
condtçao ele não prejudicarem aos índios. nem serem 
delles as terras que se davam». 

a Em outras palavras, quer dizer o nosso F r. Gas
p .r que os brancos roubaram e que prevaleceu o di
retto da força. E' o que occorria ·em toda a parte. 
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Si isto, porém, fosse justo e humano dio-am-l I . d . . , o . no os que con 1ecem as eis a JUStiça e da humanidad 
205) Volta Men d~ Sá para a Bahia, 156~-

Regressando Men de Sa para o norte, tocou na · ' t . d E . . S capt-
ar~Ia o. spmto ant~, 01_1de o ouvidor lhe entregou 

a tei~uncia que, da capitama, fizera Vasco Fernandes 
Cou~mho, o qual falleceu no armo seguinte. Os 11; 0 _ 

radores, desanimados, e resolvidos a retirarem-se 
pediram ao governador que a tomasse para a coroa' 

·Limitou-se este a lavrar de tudo isto um i strument~ 
e a nomear, para a governar, Belchior ele Azeredo 
proposto pelo povo. Recebido com grande festa (1) n~ 
Cidade do Salvador, insistiu com a metropole pela co
lonização do Rio ele Janeiço; mandou explorar o paiz 
no interior do sertão, Antonio Dias Adorno, Vasco 
Rodrigues Caldas, e um Antonio Ribeiro; enviou. con
tra os barbaros de Porto 'Seguro, Braz Fragoso · e o 
ouvidor geral.; concedeu diversas sesmarias no Recon
cavo, e, conforme lhe recommendára a R egente, con-
tinuou a proteger as missões elos jesuitas. · 

206) Assalto contra S. Paulo, 1562. -No en
tretanto os francezes, expulsos da ilha de Villegagnon, 
se tinham acolhido á terra firme, onde em odio dos 
portuguezes açulavam os tamoyos, e lhes prestavam 
util apoio. Das serras molestavam estes os moradores 
de Piratininga; e da · costa, quantos lhes ficavam ao 
alcance de suas canôas. Nesta sangrenta visitação r7- · 
conheciam os jesuitas a justa vingança do cé~; pois 
quanto. agora soffriam, tudo o haviam merectd? o~ 
portuguezes. Os tamoyos teriam sido amigos fie!_s, sr 
estivessem seguros dos caçadores de esct:avos; tornara.-o.s 
hostis a injustiça, e agora eram os mars tr~mend?s mt
migos, comendo quantos prisioneiros faziam, fora as 
mulheres que reservavam para concubinas. 

( 1) Men de Sá chegou á Bahia a 29 de agosto de 156o. O J~ 
Gran ia com elle. Nobrega ficou em S. Vicente. V!de Ann~e.s UI 
Rio de Jan. de Silva Lisboa, VI, pg. 162. Fr. V1ce•~te, 1'· 
cnp. IX, diz erradamente que o governador chegou em JUnho. 
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. Não satisfeitos com a vingança! visavam a desarrai
ar do paiz os portuguezes. Reuntram estes a força que 

g deram para ataca-los, e foram miseravelmente der:ro
f~dos. Ainda algumas tribus se conserv~vam neutraes, e 

.os tupys do sertão eram alliados dos européus; ao serem, 
porém, informados desta derrota, todos adaptaram 
como propria a causa dos vencedores. 

«Um exercito immenso das nações confederadas se 
reuniu para investir S . Paulo, que esperavam surpre-. 

hender · mas um índio, que antes tinha sido baptizado 
pelos j~suitas , deserto_u,_ e veiu rev_elar o de~ignio. _To
dos os indiaenas da v1 zmhança se JUntaram nnmediata
mente na ~idade debaixo de Martim Affonso (Tebiriçá), 

que era o chefe naquellas partes. O irmão e o sobrinho 
Jagoanhara (o Cão Bravo) lá lhe anelavam entre os con
federados . Era o Cão um dos caciques, e mandou re
cado ao tio, pedindo-lhe que não se expozesse á ruína, 

mas abandonasse os portuguezes, trazendo quanto lhe 
pertencia. Tão confiados vinham na victoria, que as 
velhas não haviam esquecido seus ·alguidares para o 
banquete anthropophago ~. 

«Foram os jesuítas que sal varam Piratitiinga. De 
baixo dos estandartes da Egreja sahiram a campo os 
seus discípulos, e batalhando. . . . na inteira fé de que 

o paraizo ia ser sua partilha, foi invencível o seu im-
·, peto: O Cão_ foi morto quando tentava forçar uma 

e_greJa, em que as mulheres se haviam asylado. Seu 
tto, Martim Affonso, portou-se com o costumado va

lor, e com uma ferocidade que a conversão não reba
.tera. Dois dos vencidos clamavam que eram catechu
menos, e chamavam por seus paes espidtuaes, que os 
~rotegessem, mas elle, respondendo que tal crime não 

tmha perdão, esmigalhava-lhes os craneos a ambos•. 
•Não tardou que este esforçado auerreiro morresse 

de uma dysenteria trazida a Pirati~nga pelos escra= 

_vo_s dos portuguezes das povoações vizinhas. Os je
~uttas falam delle com os devidos encomios e grati-

ão, como de quem primeiro alli os recebera, lhes 
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dera terras, os ajudára to·da a .sua vida, e final 1 , d t lt" . . mente os sa vara es e u uno e ma1s mstante perigo» (1). 

207) Armist~cio de Iperoyg, 1563- « Durante a guer:a dos tamoyos pr~gava Nobrega b~m alto· do pulptto e nas praças pubh~as que. o ~nimigo triumphava, .porque da sua parte tmh~ ~ JU~tJça, pelo que Deus o ajudava. Os portuguezes, d1zta, tinham em despeito 
do~ tratados d~do sobre elles, escravizando alguns, e detxando os alh_ados de:ror~r os ?t~~ros; e esta vingança era um castigo da JUStiça dtvtna. A final elle e Anchieta, consultado primeiramente o governador (2), resolveram metter-se entre as mãos çlestes .selvagens, na esperança de effectuarem pazes. De mais perigosa embaixada nunca uinguem se encarregára. Francisco Adorno, fidalgo genovez, um dos homens ricos do Brazil, levou-os num de seus proprios navios. Apenas o barco se approximou da costa, coalhou-se o mar de canôas ,que vinham ataca-lo; mas, ao verem os habitas dos jesuitas, souberam os tamoyos que tinham deante de si os homens, cuj~s vidas eram innocentes, e que, amigos de Deus, eram os protectores dos in· 

dias .» 
· «Esta, posto que linguagem dos jesuitas, é aqui tambem a da verdade. Anchieta os arengou no seu proprio idioma ; e apezar de· todas as traições e perfidias que haviam soffrido, tanta era a confiança deste.s selvagens no caracter da Companhia, que muitos subi· ram a bordoJ escutaram o que se lhes propunha, ele· 

varam o navio a porto seguro ». . «No dia seguinte vieram os caciques de dots aldea·. mentos a tratar com estes embaixadores ; mandaram a S. Vicente doze mancebos como refens e levaram Nobrega e Anchieta para terra a um lagar chamado Jperoyg, onde Coaquira velho cacique, os recebeu por 
(I) Southey, I, pg. 402

1 
403. Vide Rev. Vol. II, pag. 541 " seg. O facto occorreu a dez e onze de Julho de 1562 . d er os ( 1) A gente da republica, diz Vasconcellos. Hav1aJn e s 

ca~naristas, ou o capitão-mór. 
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hospedes. Alli edificaram uma egreja, conforme po~e
ram, coberta de folhas de p~lmei:a, C: tod~s os dtas 
diziam missa. Com estas cenmomas. mfundirai? vene
ração nos selvagens_, e com os myster~os que p·regavam, 
excitavam-lhes admiração, e o respeito com .a decen

cia e santidade da vida, e captivaram-lhes o . amor 

manifestando a todos uma boa vontade, despz'd_a d~ 
t1zteresse, de que todo o seu proceder no Brazz'l foz 

semP,1·e 4estem.unlto.'> . 
cE' mais do que provavel que fosse esta embaixada 

a salvação das colonias portuguezas. Disseram-lhes 
os hospedes que novo e mais tremendo ataque se 

preparava; que duzentas canôas· estavam promptas 
para assolar a costa, e que quantos frecheiros po
voavam as margens elo Parahyba se haviam cal
ligado, jurando não clepôr as armas antes de se terem, 

destrutda a capitania, tornado mais uma vez senha
. res do paiz. Ainda era possível _conjurar o .perigo. 
Muitas das hordas confederadas ouviram com grande 
desprazer que se tinham recebido propostas de paz, e 
um cacique, por nome Aimbire, sahiu com dez canôas 

a -quebrar .o tratado. Dera elle u~na filha a um francez, 
e além desta alliança com os inimigos dos portuguezes, 
tinha motivo ainda mais forte para adia-los ; pois já uma 
vez lhes cahira nas mãos numa caçada de escravos; 

·haviam-no posto a ferros, e arrastado para bordo, mas 
elle,, acorrentado como estava, atirára-se á agua, e es
capara a nado. ~ 

cNo dia irnmédiato á sua chegada, houve uma 
conferencia, para resolver si se acceitaria ou não 
a paz offerecida. Aimbire exigiu como preliminar, 
que_ tres caciques, que, separando-se da confederação, 

havtam seguido a parcialidade dos portuguezes, fos
sem entregues para serem comidos. Os jesuítas res
pondera_m que era impossível annuir a esta exigencia. 
Os cactques em questão eram membros da Eareja 

de Deus e amigos dos portuguezes; o primeiro d~ver, 
_ fue os ~eus cont7rraneos guardavam, era manter il

esa a fe prometttda, e a firn.1eza com que o fariam 
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nesta conjunctura, devia sei: aos olhos dos ta d fid I. • moyos urna prova a e Idade dos novos alliados que · t . d' tatn er ; por quanto, SI outra sorte procedessem c r. d . t d . I . ' om tun arne.n o se evta cone mr que quem quebrava a ~· aos arntgos,. a ~ão g~tardarin . aos inimigos. A res: posta de Atmbtre fot que, s1 os portuguezes não entregavam estes homens que lhe haviam morto e devorado tantos dos seus amigos, não haveria pazes, e como falava em nome de grande parte das hordas do Rio de Janeiro, parecia terminada a conferencia.» «2'1as, ton~ando·o pela mão. o. velho Pindobussú (o Grao Palmezra), regulo da aldea em que se reunira a assembléa, e usàndo da autoridade que lhe conferia a edacle, impediu·o de commetter qualquer acto de violencia a que parecia inclinar-~e. Nobrega julgou mais prudente procrastinar ; concordou em que se levasse a exigencia ao conhecimento· do governador de S. Vicente, e Aimbire quiz ir a apre-. senta-la em pessoa; era intenção sua, não conseguindo · o seu fim immediato, promover uma disputa. e romper as negociações. Nobrega pela sua parte tinha necessiade de dar conta do que havia sabido, e o seu pedido ao governo foi que por nenhum respeito se annuisse a tão impia proposta fossem quaes fossem para elle c seu companheiro as consequencias da re-· cusa.» 
«Entretanto o filho elo Grão Palmeira, Paranaguassú (o Grão i1!Jar), que estava ausente á chegada ?os jesuítas, ouvira o ascendente que estes lhe havtall'! ganho sobre o pae, e deu-se pressa em recolher-se a casa para mata-los, dizendo que estava velho o autor de seus dias, e por isso o pouparia. Viram Nobrega e Anchieta a canôa, que se approximav~, nem. tarda~ rarn a perceber que se lhes fazia pontana; fu.gtram a bom fugir, enfiaram pela casado Grão Paln:tet~a~ que infelizmente estava fóra, e alli de joelhos pnnctptaram os officios da tarde do Santíssimo Sacramento, sen~o o dia seguinte festa do Corpo de Deus. A' ~ffi~aci.a destas orações, e á eloquencia de Anchieta attnbUJram 
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salvação; pois o selvagem redondamente lhes disse 
a t 1 as que vendo que casta de que viera a ma a-. o~, m, . , 
homens eram, desJstJra do mtento » . 

«Estavam havia dois mezes em Iperoyg, quando o 
overno provincial de S. Vicente os m~ndou chamar 

~ara conferenciar com elles antes de s: aJ~..Jstarem pazes · 
finaes com os tamoyos : mas, estes nao julgaram pru
dente deixar ir ambos os refens, e concordou-se que 
fica.ria Anchieta. A continencia destes padres, quando 
segundo o costume se lhes offereciam mulheres, muito 
maravilhára os seus hospedes, que perguntaram a 
Nobrega como era que parecia .aborrece~ o que to
dos os homens ardentemenfe desejavam. T1rou elle de 
sob o habito umas disciplinas, e, mo~trando · as, disse 
que; atormentando a carne, a mantinha em sujeição.» 

«Nobrega estava já velho e alquebrado de continuo 
trabalho; mas A nchieta, na flor da virilidade, vendo-se 
assim deixado só e sem um bordão a que arrimar-se, 
si lhe escorregasse o pé, fez voto á Virgem de com
pôr-lhe um poema sobre a vida della na esperança de 
manter a propria pureza, tendo o pensamento sempre 
fixo na mais pura das mulheres. Não era ligeiro com
mettimento cantar os canticos de Sião em terra extranha; 
papel não o tinha, faltavam-lhe pennas, tinta não a 
!~avia; assim passeando pela praia ia fazendo os seus· 
versos, e escrevendo-os na areia, e dia por dia os· 
entregava á memoria x. . 

~ A' sua chegada a S. Vicente achou Nobrega a: 
fortaleza levada de assalto, o capitão morto, e toda a 
sua família raptada pelos selvagens. Um dos jesuítas 
obteve dos naturaes ( 1) o nome de Abaré Bebé 
(o Pad1·e Voador), pela rapidez com que corria de um 
l~_gar a out~·o, quando o seu dever .o chamava. Nobrega 
nao merec1a menos egual appelhdo. Não descançou 
emquanto não levou os deputados dos tamoyos a 
I~anhaem, e alli os reconciliou com os indio-enas redu
Zidos; depois a Piratininga, onde da mesm: sorte teve 

(') Foi no padre Leonardo Nunes que der~m esse appellido. 
:~fi 
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lagar uma solemne reconciliação na ecrreja estabele. 
c~nd? a pa~ _entre todas as differentes h~rdas' d'aquelle 
ctrcutto. Fot tsto obra de tres meze::;, durante os qu - A I . t . aes nao correu nc 11e a poucos pengos entre os selvacrens 

« Os índios, que tinham ido com Nobrecra a S. Vlcent:· 
voltaram ~e improviso, descontentes e:::. temerosos; ti
nha-lhes dtto um escravo, q ue se lhes machinava a 
morte, e dando inteiro credito á falsa noticia haviam 
fugido; nesta crença os confi rmava, diziam, o' ter um 
dos companheiros de Aimbire, sido assassinado po~ um 
_tal Domingos Braga. O uvido isto, concluiu a gente do 
Rio de Janeiro que o tratado estava quebrado, como 
desejava, e voltou ás suas proprias aldêas. Teriam 
levado Anchieta, . si o Grão Palmeira o não protegesse. 
Outra partida só se absteve de mata-lo, pelo reputar 
conjuraclor, argumento que o Grão Palmeira fez vaiei 
com feliz resultado, reforçando-o com toda a sua auto· 
ridade, e uma ameaça de vingança.» 

«Achava-se com elle um certo A ntonio Dias que 
viera resgatar a mulher a os filhos ; succedeu ser pe· 
dreiro, e a allegação que lhe salvou a viela, foi edificar 
elle as casas elos p agés christãos, e elo seu Deus, que por 
isso o protegeria. Anchieta ganhára as affeições daquelles, 
com quem havia já tanto convivia, por quanto cura· 
va-lhes as doenças tanto com a lanceta, como com 0 

não menos efficaz instrumento da fé. Seu nunca eles· 
mentido zelo pela salvação destas almas tambem nã? 
podia deixar de infundir respeito. Nascera uma ;n
ança disforme e a mãe immecliatamente a enterr~ra. 
Anchieta correra a abrir o sepulchro e a aspergi-la 
antes que estivesse morta de todo ». 

«A' final tornou a apparecer esse mesm<;> tan~oy~, 
que se dizia ter sido assassinado por Dommgos' e a 
origem de um boato que em tão grave risco l~o;~era 0 

missionario soube-se ter sido o haver o índio fugtdo para ' 1 · lttma-os bosques com medo do mestiço. Pouco c epo1s u 
ram-se os termos ela paz e Anchieta deixou Iperoyg, ' O . iro Jazer apo~ uma residenci~ de cinco mezes. P1~ 1~e do. 

0 dedtcou-o ao cumpnmento elo seu voto, e::.cteven 
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oema que compozera na areia, e que en~ m~is de 

P. co mil versos latinos abrange toda a h1stona da 
em . . . d 
Virgem ». Eis o prmc1p10 esse poem_a:_ 

En tibi quce vov1, Mater SanctiSSima, quondam 

Carmina, cum scevo cingerer haste latus; 

Dum mea tamuyas prcesentia temperat hastes, 

Tractoque tranquillum pacis inermis opus . 

Hic tua materno me g ratia fovit amare; 
Te corpus tutum mensque regente fuit. 

c Não é, diz o protestante Southey, este poema 

destituído d'alguns fulgores de paixão e poesia, embora 

louve e implore a Virgem por todo~ o A: B. C. » 

208) Peste na Bahia, - A sombra da protecção 

do governador tinham, no entretanto, progredido de 

um modo admiravel os aldêamentos elos jesuítas na 

Bahia. 
Eram não menos de onze, alguns elos quaes contavam 

de cinco a seis mil neophytos com escolas, em cada 

um, frequentad·as por trezentos e quatrocentos meninos. 

A não ser a faJta ele missionarios, maior seria o numero 

das aldêas, e o dos discípulos nas escolas; pois vinham 

QS barbaros de lagares mui distantes, ambicionando 

' · todo!' com enthusiasmo a honra ele serem alclêados, e 

instruidos na relig ião christan. E ram, essas alclêas, gran

des povoados, em que se reuniam os silvícolas ele di ver, 

.sos sítios; habitavam nellas, por via de regra, dois padres, 

um irmão leigo, e um meirinho de raça indigena, o 

qual representava a autoridade civil. Na occasião de 

alguma festa administravam-se com muita solemniclade 

os sacramentos do baptismo e do matrimonio a zoo', 

300 e mais neophytos. Concorriam a estas solemnidades 

Q bispo, o governador, o ouvido!:, e grande numero de 

povo da capital. O bispo, D. Pedro Leitão, conferiu uma 

vez o baptismo úa aldêa elo Espírito Santo, hoje 

Abrantes, a 347 pessoas em um só dia, e outra vez 

na aldêa de .s. Cruz, na ilha ele Itaparica, a 530, c~le· 

brando no d1a seguinte setenta matrimon.ios na lei de 
graça. · 
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:ral era o estado ftorescen~e dessas missões quando vem assola-las a praga da vanola que durou dois a11 c . . l\ . < nos e 1ez n~nnerosas vtctu~as . ihnto . peior foi a peste qu~ sobrevem em I 563, tu·anclo a viela a dois terços d . d' s . ( ) os m lOS. egmu-se 64. uma corrupção geral ela atmos-phera, em que parecia haver um principio destruidor tanto ela vida animal como ela vegetal. Causou est~ corrupção segunda mortandade, uma fome tremenda ~ a ~uga de um g:rande .numero ele selvagens para ~ mtenor. Sete ou Oito aldeamentos se extinguiram. Nem os males acabavam com os que morriam; porque os vivos das al!=lêas vizinhas á cidade, levados elo aperto, chegavam a vencfer-se a si mesmos por alguma comida. Houve tal, diz o P. Simão de Vasconcellos, que entregou a sua liberdade por uma cuia de farinha; outros alugavam-se para servir toda a viela ou parte della; outros vendiam os proprios filhos que tinham gerado ; outros, os que não geraram fingindo-os seus ; e o peior é que sem intervir contracto algum, com titulos sómente suppostos, eram muitos senhoreados dos portuguezes, ficando destruidas aldêas numerosas que com suores de tantos annos tinham os padres recolhido, reduzit1do os barbaros ao gremio ela Egreja. 
E' triste referir esta crueldade elos ·colonos, mas o ' facto é certo. Já vimos; e muitas vezes havemos de .ver nesta historia como os portugue~es pretendiam _ter direito as terras ao trabalho á liberdade e até á vtda dos índios, unic~mente pela ;azão de precisarem dellas. Mas, que comparação entre a necessidade dos colonos e a dos indiaenas neste transe terrível da fome-? Elles, entretanto, diziam ao desditoso selvagem: Ote dá a tua lz'berdade em troca de um punhado de fa-

l . t- ?· dnlta, ou morre sem piedade! E estes eram c 1ns aos .. 
Parece incrível! . Nen1, para comprehender a crueldade deste procedimento, é necessario recorrer ao sobrenatural ; bast~ a. simples .luz da razão, porque, s~gunclo a boa phtlosophia, na extrema necessidade tudo se torna, c?mmum, visto como o direito que o homem tem a vtda~ 



EP0CA II.-PRIMElROS GOVERNADORES 277 

' perior ao direito de que gosa o proprietario. E' 
e su , . S 1 C · (1) 

or isto que ate Franctsco o ano onstanc10 escreveu 

~ seguinte: << Os colonos portugu~zes, menos. expo~tos 
que os indígenas, ~ivet:am ~ b~rbandade de se aprovettar 

da miseria dos mfe!tzes mdtos, que a troco de algum 

mantimento, para salvar a vida, chegaram a vender seus 

proprios filhos, e até a si .proprios se venderam como 

escravos aos desapiedados colonos I Em vão clamaram 

05 jesuítas no pulpito contra tal P.rocec!~t~1ento, qu~, 

além de atroz, era em summo gr~m tmpohtJco, e clevm 

arraigar no coração elos indigenas ra.ncoroso odio ao 

nome portuguez r. 

E' inutil dissimular, encobrir, tergiversar. E' melhor 

confessar francamente que este facto e outros da 

mesma especie cotTslituem uma pagina negra e ver

gonhosa na historia da· nossa patria, aliás tão gloriosa! 

209) Duvidas e difficuldades.- Suscitando-se es

crupulos a respeito destas compras, recorreu-se ao 

Tribunal da Mesa ela Consciencia, da qual veiu a 

resolução seguinte :- « Que o pae podia em direito 

vender ao filho em caso ele apertada necessidade; e 

que qualquer se podia vender a si mesmo para gosar 

do preço.» Infelizmente, porém, a questão era outra, 

a saber: si em caso de extrema necessidade como esta 

fosse ou não fosse licito comprar escravos deste modo. 

«O governador, diz Southey, o bispo o ouvidor 

geral, e Luiz da Gran, agora unico Pro~,incial (No

brega por sua eclade e enfermidades tinha sido dis

pensado deste cargo), reuniram-se ao chegar .esta res

p.osta! e publicaram·na para tranquillizar esses cons

CienciOsos traficantes de escravos . . . . . . . Levantou

se, porém, outra difficulclacle: muitos destes escra

vos não tinham sido vendidos nem por elles nem 

por seus paes, pelo que não era po~sivel comprehet~cle-los 
na sentença; mas os donos tambem não queriam abrir 

mão delles. Deixa-los ir reunirem-se ás hordas não 

(•) Hist. do Braz., I, .pag. 152, edição de p ,uil de 1839. 



MEN DE SA 

cathechizadas, pareceu perigoso, e· um santo escr 1 "t b b b"l"d 1 upu o se susct ou so re a pro a 1 1 ac e de elles apostata . · I 1· b d O • rem SI os pun 1am em t er ade. resultado foi um ' . . . com. prom1sso entre a consctencm e_ a velhacaria: disse-se a> est~s escravos que er?-m effectt:ramente livres, mas que devtam, emquanto v1vos, servtr os seus possuidores receben?o soldadas ~nnua;s; . e, si fugissem, seria~ . persegmdos, reconduztdos ~ ctdade, castigados, e multados com a perda do sala n o de um anno · os senhores por outro lado, não os haviam de vender ' doar trocar' , . ' . , , nem levar para fora elo Brazd. Estas medtdas nada aproveitáram aos opprimidos; os possuidores ajuntaram o perjurio aos outros crimes, e, quando registravam um escravo, faziam-no jurar o que lhes aprazia dictar,. «Passada a fome, voltaram muitos dos conversos aos aldêamentos dos jesuitas, e os que não poderam. achar as mulheres, bem queriam tomar outras; mas, como não era facil de averiguar si as primeiras eram fallecidas, não se lhes permittiu tornarem a casar, sinão .apoz consideravel lapso de tempo. Esta circumstancia os desgostou, pondo os missionarios em grande embaraço,_ 

210) Peste na capitania de S. Vicente- Pelos fins de r 563 grassou uma terrível doença tamb~m na capitania ele S. Vicente. Era uma especie de :ran_ola de qualidade muito brava. Cobria-se o corpo mtetro de uma como lepra que sem demora atacava a ga~·ganta e a lingua. Em outros apodrecia o corpo, e calua aos . pedaços, lançando intoleravel cheiro, e creando gusa~os. O que era atacado, morria em tres ou quatro ~has. Curavam-na os jesuitas principalmente com sangnas e tambem cortando toda a carne, e depois lavando o corpo com agua quente. Como fossem numerosos os que ~om estas medicinas recuperavam a saucle, todos recornam aos jesuítas, nos quaes não só os inclios, ma~ os portnguezes tinham medicos, boticarios e enfermetros ('). 

(I) Vide a cnrtn do P. Anchieta de 8 de janeiro de 1565 1105 Annnes da Bibl. Nnc., Vol. 11, pg. ·120-123. 
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?I I) Expulsão dos francezes do Rio ~e Ja-. 

-
1
·ro 1564-67.- O facto de ter Men de Sa aban-

ne ' · - f · d ela 
donado a i'lha de Vtllegagno_n, nao 01 approva. ~ p 

metropole, que , logo cleJ?OJS de rece?er a n?ttcm d_? 

armistício ele Iperoyg, envtou ao B~·aztl Estac10 ele Sa, 

sobrinho do governador, com clo1s ga1eõ~s, e com 

ordem ao' tio de lhe prestar o melhor apo1o qu~ , lhe 

fosse possível. Forneceu ele b~m gt:ad? Men de Sa ao 

seu sobrinho todas as forças dtspomvets, e lhe recom

mendou que tratasse de attrahi r o inimigo ao mar alto; 

que em caso nenhum rompesse a paz com os tamoyos, 

e procurasse gu iar-se pelos conselhos de Nobrega. 

Chegando Estacio ele Sá ao Rio em fevereiro ele I 564, 

mandou recado a Nobrega que fosse quanto antes ter 

com elle; soube de um prisioneiro que os tamoyos 

tinham violado a paz, e que S. Vicente estavá egual

mente em guerra coni os barbaros. E nsaiou algumas 

escaramuças; reconhecendo, porém, que não havia mo

do nem de aggreelir com vantagem o inimigo, nem de 

attrahi-lo ao mar, fez-se ele vela para S . Vicente. Obri

gado por um temporal a regressar, achou com sua ma

ravilha o P. Nobrega em Guanabara, aonde tinha no 

dia precedente entrado co'm o mesmo vento sul. Era 

o sabbaclo santo; celebraram no dia seguinte a Pas

choa na ilha ele Villegagnon, e, apoz madura reflexão, 

assentaram passar a S. Vicente em procura de refor

ços, embarcações apropriadas e provisões. Souberam em 

Santos que os tamoyos de Iperoyg se conservavam 

fieis; muitps clelles tinham marchado em apoio dos 

p_ortuguezes, c Cunhanbe_be, que votava amizade espe

ctal a. r\nchieta, se postára· com todo o seu povo na 

fronteira elos tupys em defeza dos amigos. 

_Os colonos, todavia, oppunham clifficulclades, e o capi

tao-mór vacillava; Nobrega, porém, decidiu este, e aa

nhou aquelles, levanelo-os a Piratininga, animando~os 

co~u suas palavras e percorrendo todas as povoações. 

Altstaram-se mestiços e índios; apparelharam-se canôa·s; 

apro~1ptaram-se petrechos. e provisões. Em principias de 

1565 Ja estava de verga alta a armada, composta de seis 
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naus, de varias embarcações miuclas e de 110 • d . d ' I , ve canoas e 111 tos e mame ucos, com os quaes Nobreo-a d A 1 . t t . . F' o man ou nc 11e a e ou ro Jesmta. ' 1zeram-se de vela 11 d' d · · . (1) 1 . o 1a 20 e Janeuo , e c 1egando ao R10 em principias de março, desembarcaram perto elo Pão de Assucar, onde começaram a _fundação ela nova cidade. Deram-lhe por a.r:nas um molho de frecha~ e por padroeiro ·s. SebastJao. ~sto em honra do J~ven rei, e tambem por devoçao ao santo sob cuJa protecção se haviam posto. 
E ste Ioga r , que mais tarde se fico u chamando Vil/a Vellta , corresponde, segundo alg uns, á actual Praia Vermelha; outros, porém, opinam ser o terreno comprehendido entre o Pão de Assucar e o morro da fortaleza de S. João. 
Mal haviam feito alguma roça e se tinham fortificado um pouco, quando repelliram com denodo um assalto dos tamoyos mette ndo-os em fuga, e tirando-lhes numerosas canôas. Logo soffreram os tamoyos segunda derrota, continuando dahi por diante frouxamente de parte a, parte as hostilidades. Havia já um anno que durava esta s ituação indecisa, quando Nobrega, indo ao campo , ·mandou Anchieta á. Bahia para que lá recebesse as ordens sagradas, e informasse o governador de que nada se podia obter com forças tão di.ininutas. Era, por conseg uinte, mister ou mandar reforços adequados, ou desistir da em preza. Tendo neste ínterim chegado mais algumas tropas da metropole, fez Men de Sá quanto poude para levant~r todos os soccorros possíveis, e á testa delles se ap1e· sentou em Guanabara no dia · I 9 ele janeiro de I 567- Na vespera de S. Sebastião. diz Anchieta. Acompanhava-o D. Pedro Leitão, nosso segundo bispo, que em uma 

(t) Esta é a data commum; Anchieta, porém, conta q~e alguns P~~: tiram no dia 17, outros no dia 22 Refere tam bem ~nclucta fique, c sns gando ao Rio e:n principio de março, logo Estac10 de Sá tZ ::.se de madeira C cêrca, onde se n:co//icu COI/f. pnrü da gt~J/t. r: rin: portanto, datar a fundação da cidade do Rio de JaneJro P cipio de março de 1565. Vide Rev. Ill, pag. 248-258. 
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empreza tão arriscada , diz Rocha Pitta, quiz anim~r 
s soldados com a sua presença. Resolveram aggredtr 

~ inimia-o Joo-o no dia seguinte. Dirigiram o primeiro 
assalto ~ontr~ Uraçmlu'rim, forte elos francezes, situado 
junto á fóz do ribeiro da Cc:rioca, que, segundo parece, 
c01·responcle ao fim da Pram elo Flamengo, na rua do 
Cattete. Tomaram-no á escala vista. Nenhum dos ta
moyos escapou. Dos francezes dois pereceram na 
peleja; e cinco, sendo presos, morreram enforcados 
ou a ·fio ele espada. . 

Avançaqun sem demora os vencedores para. a ilha, 
chamada pelos inclios Pm·anapedt (pm·aná, mar ; ape
cú, Iingua de) , e pelos nossos J11araca;tá ou do Gato, 
porque nella residia o chefe dos selvagens J11m-acayás, 
isto é, gatos bravos. Tiveram ahi de abrir em brecha 
fortificações muito solidas, conseguindo por fim, no mes
mo dia vinte, uma victoria totaL 

«A cidade_, diz .Varnhagen, festejou por muito tempo 
esse triumpho, com oito dias de luminarias, e ainda 
hoje conserva um octavario religioso, dando-se durante . 
os tres dias 17, 18 e 19 ele janeiro uma salva ás oito 
horas da noite». 

Um mez depois deste brilhante feito de armas, mor
reu Estado ele Sá das consequencias de uma frechada 
que _levou na refrega, sendo enterrado no rancho que 
servm de capella na Villa Velha. Passados dez annos, 
transladaram seus ossos para uma egreja do actual 
M~rro do Castello, onde lhe pozeram uma campa. Está 
hoJe na egreja dos Capuchinhos. 

Em logar de Estacio, nomeou Men de Sá capitão
mór. da nova cidade a Sàl vador Corrêa ele Sá, seu 
sobr.m)lO .. primo elo precedente, concedendo-lhe de ses.
mana metade da ilha de Maracayá, que por isto pas
sou a denominar-se lllta do Gover1tador. 
e «Jamais guerra, diz Southey, em que tão pequenos 
sforços se fizessem , e tão poucas forças se empre

gassem de parte a parte, foi tão fertil de importantes 
conf:equencias. . . . . Tivesse sido Men de Sá menos 
energico no cumprimento de seus deveres, ou Nobrega 
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menos incançavel, esta cidade , · que é hoje a capital 
do Brazil, seria franceza agora >•. 

Os francezes, que escaparam, fizeram-se ele vela para 
Pernambuco com os quatro navios que tinham no porto,. 
e tentaram estabelecer-se no R ecife, donde os rechassou 
o commandante de Olinda. U m delles, ao retirar-se. 
talhou em uma rocha estas palavras: - L e monde va 
de pz's m pz's (1): vão as cousas de mal a peior. 

212) Fundação da nova cidade, 1567.- Logo· 
depois da victoria final, tratou o governador ele transferir 
a nova cidade para o Morro de S. Januario, hoje elo 
Castello, tomando o alcaide-mó r posse com todas as 
formalidades elo estylo. «Principiou tambem a fortificar 
os dois lados da barra. Todas estas obras foram feitas 
pelos índios, debaixo da direcção dos jesuítas, sem que 
o Estado despendesse um real. No meio ela cidácle se 
assignou, á Companhia, terreno para um collegio, dotado 
em nome elo rei com bens sufficientes para sustentação 
de cincoenta irmãos, dotação que bem haviam mere
cido, e que no anno seguinte foi confirmada em Lisboa• . 

Tal é a linguagem elo protestante Southey; porém 
o Sr. Varnhagen, que desfigura de um modo prodigioso 
toda esta historia da expulsão dos francezes, queixa-.se 
a cada momento que aos jesuítas se clava d~ m~rs, 
que adquiriam excessiva influencia, etc .. Si os Jesmtas 
ganhavam influencia, testifica a historia que, á custa 
de immensos sacrificios, a empregavam toda em be
neficio do paiz. Além disto; era tão pouco o que re
cebiam do governo, que, aclmittindo as informações. da
das pelo illustre Visconde,· apenas bastava para vrver 
com muita economia e pobreza. 

213) S. Lourenço e Cabo Frio.-0 famoso te
mininó Ararigboya, que havia combattido duas ve.zes 
contra os tamoyos e os francezes do Rio de JaneJr?, 
v~iu agora com todo o seu povo estabelec<:!r-se na bahm 
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de Guanabara, fi xando a sua resiclenci~ ou aldêa na 

t al fl·eauezia de S Lourenço em N1theroy. Como, 
ac u :::. · · 11 d" t I 

e'm os tamoyos nutnssem contra e e o 10 mot a,. 
por ' . f a 

ediram o apoio de quatro nav1os . rancezes que app -
~eceram neste tempo em Cabo F no, e. talvez foss~m 
os mesmos que tinham pouco ante_s :ah1d_o do Rec1fe, 
Entraram estes a barra sem oppos1çao, v1sto c?mo os 
fortes estavam ainda por acabar, e desguarnecidos de 
artilharia. Diria iram·se sem demora para S . Lourenço, 
donde os repelliu bravamente Ararigboya (Martim Af
fonso) mediante um peque!1o soccorro enviado , dt~rante 
a noite por Salvador Correa. Como Men de Sa tivesse 
já voltado para a Bahia, mandou Salvador Corrêa, nes
tas arriscadas conjuncturas, pedir auxilio a S . Vicente, 
e l9go que esse chegou, deu caça aos francezes até 
Cabo Frio. 

Os quatro navios tinham ido; acharam, porém, uma 
embarcação franceza de duzentas toneladas, bem tri
pulada, cheia de mercadorias, e guarnecida de boa ar-

- tilharia. Atacaram-na, mas o capitão francez, vestido 
de completa armadura, e uma espada em cada mão, 
repellia com valor a todos os assaltantes. Acommet
teram os nossos a subida tres vezes, sendo outras tan
tas rechassaclos. Trez vezes cahiu Salvador Corrêa ao 
mar, e trez vezes foi salvo pelos índios. Ao ver que 
todas as frechas resvalavam, perguntou um selvagem 
encolerizado si não havia Jogar a que dirigir a mira. 
A viseira, foi a resposta, e a frecha seguinte atravessou 
um dos olhos ao francez, que immediatamente cahiu 
morto. Levou Salvador Corrêa a nau ao Rio como em 
tr~umpho, remettendo-a depois a seu tio com a rela
çao do caso : concedeu o saco aos soldados, e applicou 

h
as. boc_as de fog? para a defeza da cidade. «Vêem-se 

OJe, do~ o P. S1mão de Vasconcellos alo-umas das 
peças na fortaleza de S . Cruz na barra:>. :::. 
d S~pdo_ o rei D. Sebastião informado destas façanhas 

e . artun Affonso Ararigboya, mandou-lhe alguns pre
sentes, entre os quaes se notava um vestuario de seu 
proprio uso. 
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de
AU CSlal~ador CodrrêBa, passados cinco annos. succe

d 1Bnstovam . ~ arros, filho de AntoniÓ Cardoso . e arros, vtct11na .dos barbaros juntamente com 
o b1spo, D. P~dro Sardmha. Chegára commandando a 
arm~da que aJudou a rechassar os francezes do Rio de 
Janetro, e, t endo voltado á côrte, recebeu a 3 I de ou
t~lbro de I 57 r a ~atente ele c~pitão e gpvernador da 
Cidade que 1a surgmdo na bahta de Guanabara. Cons
truiu as muralhas e diversas torres ela nova cidade que 
sendo todas de taipa, cahiram com o tempo. ' ' 

214) João Bolés.- É força pararmos algum tanto 
neste ponto para manifestar, com toda a moclestia, a 
nossa opinião a respeito ele um facto , que, pequeno em si 
mesmo, vae tomando avuitadas proporções sob a penna 
de autores que convertem a historia em tribuna de de
clamação pedantesca. Falamos de João Bolés, que, se
gundo o P. Simão de Vasconcellos, fugindo da ilha de 
Villegagnon, apresentou-se em S. Vicente, e, remettido 
preso para a Bahia, foi enforcado por lVIen de Sá em 
r 567 no Rio de Janeiro. · 

Sabe-se como Southey e Constancio na histeria 
do Brazil, Lisboa no seu jornal de Timon, e ou
tros, alterando e interpelando o texto de Vasconcel
los, unico que elles citam, declamam contra. ess~ exe- · 
cução, accusando o governador de cruel, os Jesuttas de 
intolerantes, e o Ven. P. Anchieta pouco menos que 
de algoz. Neste mesmo anno de I 894 um jornal pro· 
testante de S . Paulo não se pejou de escrever que o 
P. Anchieta foi não só moral, mas physicamente o autor 
daquella morte. Todos os escriptores graves n~ostram . 
tal veneração ao P . Anchieta, que certamente mnguem 
nos accusará de exaggerados, si affirmarmos que elle era 
incapaz de mentir. Perguntemos, portant_o. a elle m~s
mo qual foi a histeria de João Bolés, vtsto que a te· 
feriu na bem conhecida carta de 1584. 

2I 5) Historia de João Bolés. - Falando dos 
francezes do Rio de Janeiro, e ela torre que fizera 
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Villegagnon, accrescenta o P . Anchieta o seguinte:-;

• Um dos moradores desta to rr.e era um Yoamus de. Boles, 

. homem douto nas le tras lat111as , greg;ts, hebratcas, e 

mui lido na Escriptu ~·a Sagrada, mas granc~e her~ge. 

Este con1 medo de V1llegagnon, que pret:encha castiga

I? p~r sua heres!a, fugiu com alg uns. outr~s , para. S . 

Vicente nas canoas dos tamoyos q ue mm la a guet ra, 

·com titulo de os ajudarem, e, chegando á fortaleza da 

Bertioga, se metteu nella com os seus, e se ficou em 

S. Vicente. A lli começou logo a vomitar a peçonha de 

suas heresias, ao qual resist iu o P . Luiz da Gran e o 

fez mandar preso á Bahia, e da/á f oi maudado pelo 

bispo, D. Ped?'O L eitão, a Portug-al e de Portug·atf á b i 

dia, e mmca mais appareceu» . 
Dirão que o P . Luiz ela Gran foi intolerante ? Não 

ha duvidar que o foi, como o devia ser sob pena de 

faltar gravemente com suas obrigações; como o é o 

bom pastor quando o lobo vae devorar as ovelhas, 

como o foi S. Pedro com Simão iVJagico, S . Paulo com o 

incestuoso de Corintho. 

216) Qual era' o verdadeiro nome deste 
francez?- Por um lado é certo que este Sr. Bolés 

pertencia á sociedade de Villegagnon. Todos o affir

mam. Por outro lado, entre os nomes que registra por 

l?~o de Lery, elle não se acha. Si Lery não referisse pô

sttlvamente que Villegagnon atirou ao mar João do 

Bordel, seríamos com . bastante razão tentados a iden

tifica-lo com elle, logro em que . cahiu o Sr. Conego 

F. P., o qual com este e com diversos outros enganos 

d.esta especie mostra que nunca viu a obra de Lery em 

st mesma, embora faça pompa de cita-la muitas vezes. 

Temos! comtudo, no trabalho de Lery quanto basta 

par~ dec1frar o enigma. Refere elle que veiu no seu 

nav1o um fidalgo a quem ora chamavam de Sr. Heztor, 

ora trat~v~m de doutor da Sorbona, e que logo depoi.s 

se descobnu ser, :João Cointa, o seu verdadeiro nome, 

homem entendido em materias theoloo'icas e conhece

dor das linguas latina, grega e hebraica~ Fal~va tambem 
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com perfeição o hespanhol, line-ua ele que s . d d I . ~ e servtu 
C
pat:a emca~ ai r , a eco ?nt~ portugueza . .Este sr. João 

omta, omt 1a ou omta, como escrevem os d't versos autores, representou no Forte Coligny um papel pi'e-
·pon~erante. c;n':'olv:endo-se na; questões theologicas ahi 
susc1tadas, Ja mclmanclo-se a orthocloxia já sentind 
.com Villegagnon, já ?-cceitanelo os dogm~s ele Calvino~ 

Casa-se pouco dep01s, e dentro em breve se arrepende 
.do casamento a banelonando a sua consorte. Quando 
Vil_legagnon expulsou os min~stros protestántes, João 
Comta os segmu para o contmente, mas não para a 
Europa. Porque, pois, esse João Cointa não poderia ser 
identificado com João Balés g ue em r 5 59 apparece 
em S. Vicente préganelo a heresia ? Não poderia o seu 
-nome -ser :João Coiuta de Bo/.és, e ter elle em S. Vi
.cente occultado parte elo seu nome, como na frota de 
Bois Le Comte o encobrira todo inteiro assumindo o 
de Heitor? Assenta em ambos a qualificação de erudito, 
·voluvel, e inclinado a disputar sobre opiniões mal 
-seguras e ousadas. 

Dado que esta identificação seja real, explica-se 
como é que o nome de Balés nunca se acha na 
lista dos companheiros elo caudilho francez. Tudo, 
pois, par:ce conspirar em fa~or el~ identific~ção ~e 
:João Comta com :João Boles. Ameia, porem, nao 
·démos a chave elo enigma:- «foi um livrinho ·d~ 
Blbliotheca Nacional que no-la ministrou, . e um h· 
vrinho não só muito' alheio a estas, matenas, como 
bem insignificante na apparencia. E o caso q~e _fi . 
. gura nas nossas estantes a seguinte curiosidade btbho-
_graphica,. . . · ião 

11 Paradoxo !I ou sentença, ,phllosophlca: con.tra opulll a 
do vulgo : Que a natureza 11 não faz o ~1o_m: senãR 
índustria 11 . Derigiclo ao _mui alt? e invJctJSStmo 11 e e

1
( 

de Portugal dom Sebastião li Pnmeyro deste nom 
Por I. cointha smlzor de Bot~lez 11 Fidaf.g·o fn~ncez _li d; 
II_Agora novamente fe;,to e wzpresso nes~a. ~zdade ~e 

Lzsboa em casa de iV/arcos Jl , bo_rges emp1 es:.or d~~c~,·~ 
noso senhor li Ao primeyro dt· Yane;wo de 1566. f, e e 
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1
uz êpressãodetras de nossa senlwra da Palma » 11 . In 4-.o, 

de 32 fls. i~mun. . . 
Fica, pots, por este ltvnnho demonst_rado «que houve 

110 seculo XVI um francez João Comtha, senho~ d_e 

Boulez, homem de erudição, conhec7clor da anti~UI

dade grega e latina, e autor de uma clisertação cunosa 

(ainda que notav~lmente peclan~esca), da qual não sa

bemos quem publtcou uma versao portugueza no anno 

de rs66». 
«Üra a união cl'estes nomes Coint!ta e Boulez n'um 

mesmo ' individuo, a epocha em que viveu, o facto sin

gularíssimo de se não encontrarem nem vestígios da 

sua producção litteraria nos bibliographos .francezes, que 

de balde revolvemos ;-todas estas circumstancias reu

nidas ás que primeiro se expuzeram não estão a im

pellir-nos á conclusão ele que : esse lwment vi·ueu l01tge 

da França, e uão é outro sinão .o nossó 71les1llo JOão 

Coiut!ta do tempo do Vi!legagno7t, JOão Bouléz de I559 

'("( I567 ?. . . Cointha, enviado ao cardeal D . Henrique, 

alli abjurou - muito provavelmente os seus erros, 

-pois que era useiro e vezeiro em cousas desta ordem . 

.Similhante expediente trouxe-lhe v perdão ou pelo 

menos a com mutação da pena ; d'ahi as bajulações ao 

príncipe D. Sebastião, e a composição do Pm·ado:t:o, 

ou seuteuça plúlosoplúca, que por estar no gosto do 

tempo se-traduziu e imprimiu em r 566, sob o verda

deiro nome do seu autor: JOão Coiuta, senhor de Bou!és , 

fidalgo francez» (1). 

217) O facto do Rio de Janeiro.- Do que aca

bamos ele ver, e particularmente elo que nos relatou o 

proprio P. Anchieta, é facil inferir que o facto do Rio 

de Janeiro contado pelo P. Simão ele Vasconcellos, C. 

C IH, I r6, não é real, ou, pelo menos, ahi não se 

trata de João Bolés, nem ele um herege. Cómtudo 

para que não digam que tergiversamos afim ele evitar~ 
mos a difficuldade, acceitemos este facto tal qual o refere 

(
1

) Assim fala B. J. Rnmi~ Gnlvão no vol. XLVH, parte 11, 
.pag 40. dn Rcv, 
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o dito autor, e vejamos si nelle se derJara com alo · · t · · ::.uma cucums ancta pouco atrosa I_Jara o Apostolo do Brazil. , O ~- Vasc~ncellos, dep01s _de relatar que João Bo. les fo1 da Bahta levado ao R10 de Janeiro para h' r d c! . a1 se~ en,orca o, e e ser c~nvertido pelo P. José de An-chieta, ac~rescenta o segu~nte . «Porém aconteceu aqui m~ ~aso d1gn_o de ser s~b1do: porque o algoz, quando fo1 ~ exec~1çao do ~ast1go, como era pouco dextro no offic:o, detmha o pemtente no tormento demasiadamente com agonia e impaciencia conhecida. Joseph, que vi~ este erro tão grande, e receava que por impaciencia . se perdesse a alma de um homem, por natural colerico, e tão pouco havia convertido; entrou em zelo, reprehencleu o algoz, e instruiu-o de como havia de fazer seu officio, com a brevidade desejada : acto de fina caridade. Sabia muito bem Joseph a pena das leis ecclesiasticas, que suspendem de seu officio a todo aquelle que, sendo sacerdote, accelera a execução da morte, em qualquer occasião que seja, inda que pia: porém preponderava com elle mais a caridade que devia ao proximo; e respondeu aos que lhe perguntaram a causa de tal resolução, desta maneira.-«Porque o clamno de minha suspenção não é offensa de Deus, e tem remedio com a absolvição da Egreja: porém o damno daquella alma, si alli se perdera por impa· ciencia, era peccaminoso, e não podia remediar-se: e pela salvação de uma alma vivera eu suspenso toda a mmha vida». 
Ouçamos agora o que observa o senador Can~ido Mendes a este respeito (1).-« O que praticou Anclueta por caridade, e visando tambem a salvação da alm~ do penitente é condemnado severamente por uma cn· tica brutal e' injusta . . . . . . Anchieta é uma glori~ .da Companhia de Jesus, e portanto convem a certa cntt~a marear por qualquer fórma essa veneranda reputaçao que tanto illumina sua individualidade, carregando-se as côres por um facto que outros, em frente de tão 

( 1) Rev. V oi. XLII, parte II, png. 141. 
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~ a 11ante e horrível eSJJectaculo, praticariam por sim-repu::, 1· · t Jles humanidade. A historia dos supp ICIO'> apresen a, 
~e factos taes, exemplos não raros. Entretanto essa 
critica não hesitaria em elevar até á~ nu:rens , co~o bem
feitor da humanidade, o Dr. GUillotm, o maior do~ 
auxiliares elo carrasco, com o presente que fez a 
França revolucionaria, de sua famosa descoberta, que 
eternizou sua memoria•. 

Podemos, portanto, concluir que o facto do Rio de 
Janeiro não é real~ e quando o fosse, elle t:ão contem 
cousa alguma desairosa para o Padre Anchieta; revela, 
·pelo contrario, mais um beneficio prestaclo á humani
dade e um acto de fina caridade exercido por esse ' . jesuíta ao qual tanto deve o Braz1l. 

218) Carta Regia.-Consignamos aqui outra carta 
regia, que, no ver de Varnhagen, lVIen de Sá r!=!cebeu 
antes de ir segunda vez ao Rio de Janeiro. E a se
guinte. «Men de Sá. - Amigo. - Eu El-Rei vos envio 
muito saudar. Porque o principal e primeiro intento 
em todas as partes da minha conquista é o aligmento 
e conservação da nossa Santa Fé Cathoflca e conver
são dos gentios dellas, vos encommenclo muito que 
deste negocio tenhaes nessas partes mui grande e es
pecial cuidado, como de cousa a vós principalp1ente 
encommendada; porque com assim ser, e em taes obras 
se ter este intento, se justifica o temporal que Nosso 
s~~hor muitas vezes nega, quando ha descuido no es
pirituaL» 

« Eu sou informado que geralmente nessas partes 
s~ fazem captiveiros injustos, e correm os resgates com 
titulo de extrema necessidade, fazendo-se, os vendedores, 
paes dos que vendem, que· são ás causas c;om que as 
taes vendas podiam ser licitas, conforme ao assento 
que se tomou. Não havendo as mais das vezes as ditas 
causas, antes pelo contrario, intercedendo força, ma
nhas, enganos, com que os induzem facilmente a se 
venderem, . por s,er gente barbara e ignorante, e por 
este negocio, dos resgates e captiveiros injustos, ser 

37 
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de tànta importancia, e ao que convem prove b 'd d . r corn rev1 a e, vos encommenclo mmto que com 0 b't P P · · l d C · ' spo .e o . rovmcm a ompanhm, e com o P. Ignaci~ 
de Azevedo, e Manuel ela Nobrega e o ouvidor ge 1 1' , ' ra que a esta, e o que agora vae, consulteis e pratiqueis 
este. caso, e o modo que se pócle e eleve ter para se 
at?-lhar aos taes resgates e captivei r os, · e me escrevaes 
mmdamente como correm, e as desordens que nelles 
ha, e o remedio que pócle haver para se atalhar e os 
ta~s injustos captz'vez'-ros se evz'tarem; ele maneira que 
haJa gente com que se g rangeem as fazendas, e se 
cultive a terra, para com a dita informação se tomar 
.determinação ao dito caso, e ordenar o modo que 
nisto se deve ter, que será como parecer mais serviço 
de Nosso Senhor e meu. E emquanto não fôr recado 
meu, que será com ajuda de Nosso Senhor brevemente, 
se fará acerca· disso o que por todos fôr assentado.» 

«Muito vos encommendo que aos novamente con
vertidos favorcçaes e conserveis em seus bons propo
sitos, e não consintaes serem-lltes feitas vexações nem 
desagm'sados alguns, nem lançados das tn-ras que pos
stez't·e11Z; pa~a que com isto se animem a receber o 
sacramento do baptismo, e se veja que se pretende 
mais sua salvação que sua fazenda; antes aos qu: as 
não tiverem queiraes, e ordeneis como S<: lhes deem 
de que com moda mente possam viver; e sendo pos
sível, dareis ordem como alguns portuguezes de boa 
viela e exemplo vivam nas aldêas entre os que se 
convertem, ainda que seja com lhes fazerdes algumas 
vantagens ». 

219) Resolução provisoria. - A consequencia 
desta carta .foi reunirem-se· o governador, o btspo •. 0 

ouvidor Braz Fragoso, e alguns padres· da Companhta, 
que redigiram os artigos seguintes, ass!gnados .P~!0 
governador, bispo e ouvidor geral.-.1) St algum 111 

10 

se acoutar ás missões dos jesttitas, só sahirá por ordet 
expressa elo governador, ou ouvidor, quando o ~e~ a· 
mante prove a legitimidade ela posse e da servtdao. 
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_ 2) O ouvidor irá, cada quatro mezes, de co_rr~ição 

I S 
missões e aldêas ouvir as partes e admuustrar 

pe a ' . 1• (I) 
· stiça - 3) Nomeie-se um curador aos mt::.IOS , e se 
JU . . I' 
·mponham penas a quem casar me tas com escravos: 
~ 4) Os resgates com. os indios não s_erão validos, st 
não tiverem o consentimento das autondacles.- 5) J)os 
índios que vivem nas aldêas, os j_esuitas entreg_arão 
aquelles que confessarem s~a quah~acle de capttvos, 
bem como aquelles que qmzerem, hvres, servir este 

ou aquelle colono.-:-6) O morador que: á_ força tom<~;r 
aluum indio propno, acoutado nas nussoes, perdera, 
p~r este simples facto, todo~ ~s direitos que antes 
tinha sobre elle, passando o md1o a ficar aggregado 

á Companhia. . 
Rogamos o cortez leitor queira observar que, tanto 

o rei como o governador, só condemnavam o capti
veiró injusto, o latrocínio, a crueldade. Parece, pois, 
que estes artigos eram bem razoaveis no sentido ele 
favorecerem os colonos, e neste sentido não ha motivo, 
s.alvo si quizermoo renunciar á toda a justiça, para 
censura-los, conforme faz o Visconde âe Porto Seguro, 
o qual se queixa das restricções que deste modo se 
impunham aos caçadores de entes humanos. 

22o) Carta de Lei. -0 resultado das informações 
que na carta precedente o rei pediu, e Men ele Sá ha 
de ter sem duvida mandado, foi a carta seguinte: 

. « D. Sebastião, etc. Faço saber aos que esta lei 
VIrem que sendo eu informado elos modos illicitos que 
se têem nas partes elo Brazil em captivar os aentios 
d~s ditas partes, e elos grandes inconvenient~s que 
d1sso na_scem, assim para as consciencias elas pessoas que 
os capttvam. pelos ditos modos, como pelo que toca 
a . 111eu serviço e bem e conservação do Estado das 
d1ta~ partes, e parecendo-me que convinha muito ao 
serviço de Nosso Senhor prover nisso em ma~eira que 

dn (I) ~scolher~m para este officio Diogo Zorilha, alcaide do mar 
· Dah1a. A Corte o approvou a 25 de fevereiro de 1576. 
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se a.talhasse aos ditos inconvenientes mande1• vet· 
l\tr C · · ' o caso na •.1esa da onsctencta, pelos Deputados do eles ach 

della, e por outros lettrados; e conformanclo-tnep · 0 

d . _ tusso 
com sua etermmaçao e parecer: -Defendo e 

111 
d 

1 . d' . _ . an o 
que _c aqut em Jante se na~ use nas dttas partes do 
Braztl dos modos que se ate ora usou em fazer c 
. d' . ap. 

ttvos os 1tos g~nttos, nem se possam captivar por 
modo· nem maneira ~lguma, salvo aquelles que forem 
toma~os em g_uer:a JUSta qt~e os portuguezes fizerem 
aos ditos gentios, com .autondade e licença minha ou 
do meu governador elas ditas partes, ou aquelles 'que 
costumam saltear os portuguezes, ou a outros gentios 
para os comerem; assim como são os que se chamam 
aymorés e outros semelhantes. E as pessoas que pelas 
ditas maneiras licitas captivarem os ditos gentios,· serão 
obrigados, dentro dos dois mezes primeiros seguintes, 
qüe se começarão do tempo em que os captivarem, 
fazerem escrever os taes gentios captivos nos livros 
das provedorias das ditas partes, para se poder ver e· 
saber quaes são os que licitamente foram captivos. E 
não o cumprindo assim no dito tempo de dois mezes: 
Hei por bem que percam a acção dos ditos captivos 
e senhorio. E que por esse mesmo feito sejam forros 
e livres. E os gentios que por qualque~ outro modo 
e maíleira forem captivos nas ditas partes declaro por 
livres, e que as pessoas que os captivarem não tenham 
nelles direito nem senhorio algum ». 

Eraueram os colonos taes clamores contra esta lei, 
l:> 

que se julgou necessario modifica-la, conforme em ou-
tro lagar havemos de ver. A unica razão de a refor_mar 
foi o desejo ele contentar os colonos. Não. reflectiU a 
metropole que era impossivel parar no cammho escor· 
regadio das concessões em que já desde tanto tempo 
tinha entrado. Era, pois, inutil fazer leis moderadoras,, 
e tomar meias medidas, porque tudo póde a sae1·a attn 
famt!s quando o governo não se mostra assaz forte 
para proteger a justiça e castigar o crime. Quanto .a 
nós, julgamos que, em vista ele tantos abusos, mat; 
avisado teria sido prohibir de uma vez toda e qualque 
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pecie de captiveiro, dizendo aos colonos que, · si 

· ~~izessem enriquecer, trabalhassem. 

22 r) Morte de Men. de Sá, 2 d~ z:narço de 

I572.-Desde I s6o pedtra Men c~e Sa licença para 

· voltar a Lisboa alleganclo por mottvo o ser elle v~lho, 

0 gastar muito mais do que ga nhava, e bem assim o. 

· ter em Portuaal filhos que andavam desagasalhados, e 

uma filha qu~ haviam deitado fóra do mosteiro de s~ 

Catharina de Evora. Passados annos insistiu de novo 

para obter a sua demissão escrevendo sobre este as

sumpto ao Secretario de Estado Per o d' A lcaçova 

Carneiro, a seguinte memoravel carta:-

« Senhoí.-Todas as vezes que poder hei de alem

brar a V. Mercê o perigo em que todas estas capitanias 

estão pela sua má ordem e pouca justiça, porque traba

lhe, por serviço de Deus, com Suas Altezas que as pro

vejam de algumas causas que na sua carta aponto. Eu 

sou um homem só, e quanto t enho feito, em todo o 

-tempo que ha que estou no Brazil, desfaz um filho 

da terra em uma hora.-S. A. da as capitanias e 

os officios a quem lhos pede, sem exame si os me

recem. E cá não ha official que preste, nem capitão 

que defenda uma ovelha, quanto mais capitanias, de 

tanto gentio e degradados. Tomo a Deus por testernu

nha, e a V. Mercê lhe lembro, que faço mais do que 

posso.-A mercê que lhe peço · é que me haja licença 

de Suas Altezas para me poder ir, que não parece jüsto 

que, por servir bem, a paga seja terem-me degradado 

em terra de que tão pouco · fundamento se faz». 

Çoncedeu-lhe a Côrte um successor a 6 ele fevereiro 

de ~ 570, mas este, infelizmente, não chegou ao seu 

~e~.hno, e Men de Sá falleceu piamente na Bahia a 

OIS de março ele 1572, com quatorze para quinze 

~nno.s d7 gove~no. Foi ente_rrado na egreja do c~llegio 

os Jesmtas. Nao consta, d1z Varnhagcn, que de1xasse 

te~t~mento; porém F r. Vicente affirma que o fez in

sbtumdo universal herdeira da sua fazenda, ~ sua . filha 

condessa ele Linhares. 
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Conjectura _yarnhagen terem os jesuítas conco . 
a deter por tao longo tempo Men de Sá no g rrtdo 
E ' . l . overno uma s1mp es conJectura, mas é }Jrovavel. p · d · · d · · , OIS e. seJan o os JeSUitas ardentemente o bem do pa·' 

l . l . lz ao 
~ua tm1am consagrado a sua v1da, nada mais natu. 
1 ai do que anh~Iar por conservar um governador que 
tanto o promovia. 

222)juizo a respeito da administração deMen 
de Sá. «Ü governo de Men de Sá, diz Varnbaaen é um 
dos que a histeria deve considerar como dos' mais 
proficuos para o Brazil, o qual se póde dizer ter sido 
por elle salvo,-principalmente. das invasões francezas 
e das dos índios . . .. Póde·se dizer que aos seus esforço~ 
deveu o Brazil o começar a viver independente de 
soccorro .. . .. Sua política para com os colonos foi 
em geral tolerante. A' propria Rainha D. Catharina 
escrevia elle;.· « Esta terra não se pode nem deve re
gular pelas leis e estylos do Reino. Si V. A não fôr 
muito facil em perdoar, não terá gente no Brazil; e 
porque o ganhei de novo, desejo que se elle conser .. ve», 

223) Morte do Bispo.-Emquanto o Brazil dto· 
rava a morte do seu terceiro governador, soffreu. a 
perda do seu segundo bispo, D . Pedro Leitão. ~etu, 
segundo o P. Simão de Vasconcellos e o P. Anclueta, 
em I 559 (9 de dez.); · trabalhou com affin~o para a 
conversão dos índios e a reforma dos colonos; acorn· 
panhou Men de Sá ~a expedição contra ?s francezes; 
visitou S. Vicente e Pernambuco, e revestm o paro.cho 
do Rio de Janeiro com as attribuições (I 569) de ouvidr • 
ecclesiastico, constituindo-o no mesmo tempo seuBde ~Í 
gado nos artigos do S. Officio; pois o Bispo era ~o ra0 commissario do tribunal do S. Officio de Lisboa. 
primeiro que teve estas attribuições, e o primeiro tamb~rn 

. a exercer as furicções de parocho no Rio de Janei{;' 
foi o P. Matheus Nunes (1). Convocou egualmente · 

· ( 1) Pizarro, liv. II, cap. I, png. 38. 
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Pedro Leitão na Cidade elo Salvador o primeiro sy
nodo do Brazil «em que não se acharam sinão os: 
seus clerigos, nenhum dos quaes era lettrado. Al-· 
gumas constituições se fizeram, post_o que em todo• 
0 Brazil sempre se guardaram as ele L1sboa, ordenando· 
alguns dias santos ele novo. Morreu na Bal~ia no anno· 
ele 1 573· Deixou sua livraria ao collegio da Companhia:. 
de que foi muito devoto e amigo (1)•. 

224) Morte do P . Nobrega, 18 de out. de· 
1570.-Cabe-nos aqui registrar outra. gravíssima perda· 
que o Brazil fizera desde r 570. Falamos da morte· 
do P. Manuel ela Nobrega, primeiro reitor elo collegio· 
elo Rio de Janeiro. Deixemos a palavra ao protestat~te· 
Southey: « Morreu (o P. Nobrega) .. .. aos cincoenta e 
tres annos de sua viela, gasto ele trabalhos e fadiga~ 
incessantes. Quiz a sua boa estrella colloca-lo· num paiz, 
onde só os bons prz"ncipios ela- sua ordem podiam ser· 
postos em acção. Não ha ninguem a cujos talentos eleva 
o Brazil tantos e tão permanentes serviços, e devemos·
olha-lo como o fundador desse systema., tão efficazmente 
seguido pelos jesuítas no Paraguay; systema o mais
fecundo em bons resultados, que é compativel (;f)??t a 
fraude pia. Na vespera da sua morte sahiu Nobrega: 
a despedir-se dos seus amigos, como si partisse para 
uma jornada; perguntavam-lhe para onde ia, e respondia: 
Para casa .. . . para a minha patria. Não houve vida mais 
utilmente empregada; nem os erros da szta . crença 
tornavam menos certa a esperança triumphal co11~ que 
terminou». 

As palavras que damos em grypho, mostram que o 
autor é protestante com seus prejuizos a respeito da 
Companhia de Jesus e de nossa religião, e, por conse" 
guinte, livre de toda a suspeita. 

(
1

) Anchieta, Carta de 1584. 
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v 
Successores de Men de Sá, 1572-1581 

225) D .. Luiz Fernandes de Vasconcellos.Attendendo a metropole ás repetidas instancias de Men . de Sá, nomeou-lhe a 6 ele fev. de 1570 Ú!11 successor na yessoa de_ D. Luiz de Vasconcellos, que sahiu do TeJo com se1s naus e uma caravela. Embarcou juntame_nte com elle ? P. Igna~i? de A zevedo (1), que já -est1vera no BraZJl como v1s1tador; e voltára á Europa em procura de outros operarias. Agora vinha de novo com bom numero de missionarios recrutados na Hes-panha e em Portugal. . Chegando · á Ilha da Madeira, resolveu o- governador esperar alli a monção afim de evitar as tnot:asas e doentias calmas de Guiné. Quiz, no entretanto, a nau Santiago, metade da qual o P. Azevedo fretára para si e seus companheiros, ir á Ilha Palma deixar algumas mercadorias, e tomar outras para o Brazil. Era perigoso separar-se do resto da frota, visto como div ersos corsarios e piratas huguenotes anelavam infestando o mar. Foi de facto a Santiago aggredida e ca,pturada por uma esquadra ela Rochella, com-mandada pelo calvinista Jaques Soria, natural elo condado d 'Eu, na Normandia. Quarenta jesuítas juntamente co~ o P . . Azevedo receberam nesse dia a palma do martyno 

( 1) Nomeado por S. Francisco Borja em 1565. recebeu O~Ignacio seus poderes a 24 de fevereiro de 1566, e cheg~u :í Bahia a 24 ·de agosto desse mesmo anno. Tendo visitado as d1versas ca~as da Companhia no Brazil, partiu (4 de agosto de 6_8) afim de 111
' formar o geral. S. Pio V concedeu indulgencia plenarta a q~al~tos 0 

acompanhassem · deu-lhe diversas reliquias preciosas, e permlttllt-lhe tirar uma copia' da imagem de Nossa Senh?ra, pintada, . seg~ndo1: tradição por S. Lucas graça esta de que atnda não havta exemp ' ' 
1 · · · que a pro· O geral autorizou-o a levar de Portuga os m1ss1onar10S vincia podesse dispensar e de cada uma das outras por ond_e passasse, Ires voluntarios. Fez-se de vela com 64 da Companhia serm · • ovn se · metter na conta alguns outros que acceitou para 1rem a pr ' vindo na viagem, e serem recebidos no Brazil. 
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I de julho de I 570). Os por~uguezes q~e depois re
( Speraram a liberdade, e Um Irmão COadJUtor a quem cu b . . 1 . t pouparam a viela por ser . om coz1~ 1~1ro, con aram as 
particularidades dessa hornvel canuficma, p_rova. c_abal 
de como os protestantes entendem a toleranc1a rehg10sa. 

Informado Vasconcellos do occorrido, largou as velas 
ao vento logo que viu o te~po opportuno; conseguiu 
avistar o Cabo ele S . Agostinho, mas não logrou do
bra-lo nem aferrar a terra. Os ventos e as correntes 
0 a~r~taram até á Nova Hespanha, arribando, depois 
de infinitos desastres, nos Açores. Tentou ainda uma 
vez a fortuna, mas foi, pouco áquem ela Madei-ra, acom
mettido por uma esquadrilha anglo-franceza, á cuja 
testa se achava João Capdeville, huguenote e pirata 
como Jaques · Soria. Defenderam-se bravamente os 
portugueies; cahindo, porém, o governador na peleja, 
os navios foram rendidos, e mortos os quatorze jesuí
tas que tinham sobrevivido a todas as difficuldades. 
Dos sessenta e tantos missionarios com que Azevedo 
-partira de Lisboa, chegou ao Brazil um só, que ficára 
em um dos portos visitados pela armÇI.cla. 

226) Divisão do Brazil em dois governos, r o 
de dezembro de 1572. - Considerando D. Sebas
tiã~ ser o Brazil immensamente extenso, e estar já 
nesta epoca assaz povoado, bem como a necessidade 
de pr~tege-lo contra os estrangeiros, e de se promo
v~r. ~ctrvamente a conversão dos indígenas, resolveu 
d!v1dr-lo em dois governos: o elo sul e o do norte. Este, 
tendo a Bahia por capital, alongava-se para o sul até 
Porto Seguro exclusivamente; ~quelle, cuja capital se 
fix~u no Rio de Janeiro, abrangia todas as outras 
cap1tanias meridionaes. Confiou-se o governo do norte 
ao conselheiro Luiz de Brito de Almeida· o do sul 

D ' ' ao r. Antonio Salema, outrora professor em Coimbra 
e actualmente ouvidor em Pernambuco. A carta recria 
q~~ nomeia Luiz de Brito, assigna os motivos de~ta 
d!vr~ão e lhe marca os limites, leva a data de dez 
de dezembro de I 572. 

38 
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Ante~ de tomar poss~ do seu governo. teve Salema 
na B~h1a uma confer~nc_Ia com Luiz de Brito, Fernão 
da ~1lva (o novo _ou':1dor) e alguns jesuítas. Trataram 
da l_Iberdade dos mdios e de uma carta regia, em ·que 
se liam estas palavras: «No que toca o resaate dos 
escravos, se_ deve· ter tal mocleraçã?, que não s~ impida 
de todo o d1to resgate, pela necessidade que as fazendas 
delles têem, nem se permittam resgate manifestamente 
injusto, e a devassidão que até agora nisso houve ». 

Depois ele ponderar tudo com a maior clilio-encia con
viera!1), a 6 ele janeiro ele I 574, nos artigo~ seguintes: 
--I) E vedado o resgate ele gente entre indios mansos. 
-2) Exceptuam-se os que depois ele aldêados se 
retirassem, e andassem ausentes por mais de um anno. 
-3) Serão captivos só os aprisionados em guerra justa, 
e os que, sendo captivos .de outro gentio, preferem 
o captiveiro dos nossos, comtanto que tenham mais 
de 21 annos de edade. -4) São illicitos os resgates 
feitos sem licença elos governadores ou dos capitães. 
-S) Os que trazem indios de resgate devem apresen
tar-se immediatamente na respectiva alf~ndega para 
registra-los. -6) Si estes indios registrados fugirem, 
serão a todo o sempre entregues a seus primeiros 
donos. -7) Os índios resgatados não registrados, são 
forros. -8) Guerra justa é a que fazem os gove!·na
dores de conformidade com o seu regimento, ou as 
que occasionalmente se vêem obrigados a fazer os ca
·pitães com voto dos officiaes da Camara e otitr~s pes
soas de experiencia, dos padres da Companhia, do 
Vigario da terra, e do provedor da Fazenda. ~a~rar-se-a 
auto da resolução. -9) Serão forros os mdws · q~e 
os capitães tomarem sem esta ultima. clau~ula, e serao 
punidos todos os infractores destes artigos. Sendo 
peões, serão açoutados publicamente com baraço ~ 
pregão, e pagarão a multa de quaren~a cruzados. ~~ 
forem de maior qualidade além da d1ta pena em dx-

' fi' nheiro serão dearaclados por dois annos. Isto a ora as , b d . outras penas em que podessem incorrer, segun ~ as 
ordenações, leis e regimentos do Reino. 



EPOCA 11. ·--PRIMEIROS GOVERNADORES 299 

227) O Dr. Sale_ma- depois de assignar est~s ~r

tigos, seguiu para o R10 ele J~metro. O seu governo dtstm

giu-se pela expulsão defimt1va_ dos francezes, q_ue ~po

iados pelos tamoyos, s~us alhaclos sempre fiets, amda 

traficavam no Cabo Fno. Marchou Salema contra elles 

á \esta de 400 portuguezes e de 700 indios. Defen

diam-se com denodo os barbaros, e a victoria parecia 

duviclosa, quando o governador separou delles os 

francezes promettenclo-lhes as vidas salvas. Estes então 

se submetteram, e se retiraram. A victoria foi com

pleta; a ~1atança, J:o rrivel, c o numero elos prisioni~ro~ 

subiu a dtversos milhares. Os tamoyos ficaram anmqlll

lados, e os tupinambás internaram-se para o sertão, indo 

parar no valle do Amazonas. 
O proprio Salema escreveu a relação desta cam

panha, porém não se sabe aonde foi parar. « Ainda 

no seu tempo, diz Anchieta, estavam em pé os ta

moyos do Cabo Frio, grande acolheita dos Fran

cezes, ·donde vinham a fazer saltos dentro do mesmo 

Rio, pelo qual se determinou de lhe dar guerra, e 

assim, com favor da capitania de S . Vicente, da 

qual veiu o capitão Jeronymo Leitão, com a maior 

parte dos portuguezes, e inuitos índios christãos e 

gentios, e com esta ajuda commetteu a empt:eza e aca

bou de adquirir toda a nação dos tamoyos, que ainda 

estava mui soberba e forte com muitas armas dos 

. .fra~cezes . ... sem lhe ficar aldêa que não sujeitasse ..... 

- . ,,Mmto~ dos indios matou na primeira aldêç., que. era 

a mats forte, e depois disto se lhe entregaram os 

outros quasi sem guerra, muitos dos quaes se ajunta

ram ~a. a!dêa dos indios christãos, que eram dantes 
seus uumtgos, e se baptizaram, e ainda alguns vivem:t, 

c Com esta nova vieram alguns tamoyos do sertão, 

mor~dores da Parahyba (do Sul), a lhe pedir pazes, e 
se aJuntaram com os outros. Com estas ,victorias ficou 

toda. aquella terra despovoada, e tirado aos francezes 

o pnnctpal porto que tinham pa·ra seus tratos que é 
o Cabo Frio». 
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Conta Frei Vicente que o Dr. Sal ema «foi b 
cebido no Rio de Janeiro assim pelo capitã~:1~~-. 
Christovan~ d_e Barr?s, . como de todos os mais portu~ 
gu_eze~, e tndt~s . pn~1c1_paes, que o visitaram, sendo 

0 pnmetro e pnnctpaltsstmo Martim Affonso de Sou A ·b · za, rar_t 01a . .. . . , ao qua l, como o g-overnador désse 
cadetra, e elle, se assentando, cavalgasse uma perna 
sobre a outra, segundo o seu costume, mandou-lhe dizer 
o governador pelo in_terp rete que alli tinha, que não 
era aquella boa cortezm quando fa lava com um gover
nador, _qw~ representava a pessoa de El-Rei. Respon
deu o md10 de repente, não sem colera e arroo-ancia 
dizendo-lhe: «Si tu souberas quão cançadas eu te~1ho ~ . 
pernas das guerras em que servi a El-Rei, não ex· 
tranhára dar-lhes agora este pequeno descanço, mas, 
já que me achas pouco cortezão, eu me vou para 
minha alâêa, onde nós não curamos desses pontos, e 
não tornarei mais á tua corte. , Porém nunca deixou 
de se achar com os seus em todas as occasiões, que 
o occupou >. · 

228) Luiz de Brito. - Tratava no mesmo tempo 
Luiz de Brito de extencler suas conquistas até o Rio 
Real, para o povoar segundo a ordem que do mon~r
cha recebera. Afim de livra-lo dos selvagens contranos 
que alli moravani , partiu da Bahia com nun~er?sos 
colonos, e conseguiu victoria de um grande pnnctpal, 
chamado Soroby, queimando-lhe as aldêas, matand~ e 
captivando a muitos. Acossou pelo sertão dentro, :~~~-, 
coenta Jeguas, outro morubixaba, ele nome Araptre
mas não logrou alcança-lo. Voltou, poi$, o governa. 
dor para a Bahia, incumbindo de povoar o. Jogar a 
Garcia d 'Avila, que dahi a doze leguas, no no Tatua
pará, possuía uma grande fazenda com um sem numero 
de cabeças de gado. . 

De Luiz de B~itc af-firma o P. Anchieta que vem em 
I 57 3· c Este nunca consentiu fazerem-se vexações no~ 
taveis éLS aldêas de doutrina que estão a cargo dot- pa 
dres, nem deixava tirar dellas alguns indios que a se 
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colhiam dos que os portuguezes traziam enganados do 
~ertão. No se~! tempo, e indo elle lá em _Pessoa, s~ 
fez a a uerra do rio Real, onde os padres tmham edi
ficado ~lgumas egrejas, e ajuntado muitos índios nellas ». 

229) Entradas. - P esarosos os bahianos por lhes 
escapar o gentio que buscavam, persua_dir~m ao go
vernador que em Jogar de él fugentar os mdws com a 
guerra, mais avisado seria traze-los pacifi~amente, man
dando entre ell-es alg uns mamelucos pedtr-lhes desces
sem para a costa afim ele partilhar da felicidade que 
elles desfructavam. Concedeu Brito a desejada licença, 

' e partiram os mamelucos em companhia de soldados 
brancos e índios confederados, todos bem munidos de 
armas, «com as quaes, diz F r. V icente, quando não 
queriam por paz, e por vontade, os traziam por guerra
e por força; mas ordinariamente bastava a língua do 
parente, o mameluco, que lhes representava a fartura 
do peixe, e mariscos do mar, de que lá careciam, a 
liberdade de que haviam de gosar, a qual não teriam, 
si os trouxessem por guerra.» 

cCom estes enganos e com algumas dadivas de rou· · 
pas e ferramentas, que davam aos principaes, e res
gate, que lhes davam para os que tinham presos em 
cordas para os comerem, abalavam aldêas inteiras , e 
em chegando á. vista do mar, apartavam os filhos dos 
paes, os irmãos dos irmãos, e ainda ás vezes a mulher 
do marido, levando uns o capitão mameluco, outros os · 
soldados, outros os armadores, outros os que impe
traram a licença, outros quem lha concedeu, e todos . 
s: serviam del~es em suas fazendas, e alguns os ven
d~am,_ porém com declaração que eram índios de cons
ctencm, e que lhes não vendiam sinão o serviço, e quem 
o~ comprava, pela primeira culpa ou fugida que fa
zt~m, _os f n·rava na face, dizendo que 1/u custára sete 
dmltezro, e n·am seus captivos; quebravam os p1·éga
dores os pulpz"tos sobre isto, mas e1·a como sz"prégassem· 
em deserto». 
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L · d B · d d · b verna or mz e nto e escobnr ale-mnas minas e11tro 

1 · d C ~ ' ' u pe o no as antas, onde achou esmeraldas e outras d . · pe ras preciosas, CUJas amostras remettidas ao reino r 
· 1 d · b . 10ram JU ga as mmto oas; « nem por isso continu'a l<' 
V . I . , r 
, 1:ente, s~ mancou ma1s a ellas, s ignal que havia1~ la Ido mms a. buscar peças que pedras, e assim trou. 

xeram sete m1l almas dos gentios topiguaens . .. » 
«Tambem mandou o mesmo governador um Sebastião 

Alvares ao rio ele S. Francisco com officiaes e tudo 
0 

111ais necessario para fazer uma embarcação ~m que por 
elle navegassem em descobrir algumas minas, e para 
jsso escreveu a um grande P..rincipal do sertão chamado 
Porquinho, que o ajudasse com gente, e tudo o mais 
que pudesse; elle mandou um vestido ele escarlata, e 
J,lma vara ele meiri•}ho para trazer na mão». 

Mediante o auxilio elo Porquinho conseguiram os 
brancos construir um barco e navega r pelo rio acima. 
Chamado Sebastião á Bahia pelo novo governador, 
Lourenço da Veiga, e regressando para o rio S. Fran· 
cisco «não achou já os seus, que se haviam mettido 
com outros ele Pernambuco a descer o gentio, como 
elle tambem fez, e todos Já acabaram ». 

cDos Il!téos foz' Luiz Alves Espz'nlta com pretexto de 
fazer guerra a certas aldêas dahi a trinta leguas, por 
haverem ilellas mortos alguns brancos, porém não se 
contentou com lha fazer, e captivar todos aqu~lles _al
deãos, sin.ão que passou adiant~ , e desceu mfimto 
gentio». . 

De Penzambuco entraram neste tempo pelo se~tão 
do Rio S. Francisco Gaspar Dias de Taide e Fra~CISCO 
de Caldas. Apoiados pelo Braço de Peixe, morub1xaba 
dos tabajares, captivaram sete mil indigenas, matando 
.os que resistiam. Na volta resolveram prender tambem 
o Braço seu amigo e auxiliar, com toda a sua ge

1
nte< 

' , 1 · !é um p ano Elle porem entendendo- hes o trama, Jc ou 
' . ' . . 1 d A paren-.contrano que lhe produzm opt1mo resu ta o. P ' 

tanclo a mais sincera amizade, fornecia aos brm~o~ 
-todos os mantimentos de suas roças, e até lhes conce e 
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.duzentos dos seus para caçar no matto e servi-los 
em tudo. . 

Mandou, no entretanto, dtzer a un~ seu parente, 
hamado Assento de Pass,zro «que vtesse com os 

frecheiros da sua alclêa, e avisou os seus caçadores, 
.que estavam er~tre os br~ncos, estiv~ssem alerta na 
madrugada segumte, para, quando ouvissem o seu urro 
costumado, darem juntamente nos nossos, e lhes não 
.escapar algum_ com yicla ; e ass!m foi que, achando-os 

1 .dormindo mu1 descUidados, subttamente os acommette-· 
ram com tanto ímpeto, que não lhes deram logar a 
tomar armas, nem a fugir, e os mataram todos . . . só 
.escapou dos nossos um mameluco, que uma moça, irman 
do principal Assento ele Passara,. escondeu ~ . 

Este levou .a nova a Olinda, onde todos a sentiram 
muito. Nem parou aqui o mal, porque os homicidas, 
.apezar de serem contrarias dos petiguares, passaram 

,. á Parahyba, offerecenclo. seu apoio aos barbaros na 
guerra que então faziam á capitania de Itamaracá (1). 

230) Sebastião da Ponte, 1576.-Em 1575 veiu 
ao Brazil D . Antonio Barreiros, (2) nosso terceiro bispo, o 
qual teve uma desavença muito :;eria com o governador, 
Luiz ele Brito. O caso foi o seguinte: Um tal Sebastião 
da Ponte, morador ela Bahia, homem honrado e rico, 
mas algum tanto cruel para com seus criados, açoutou . 
barbaramente uni dos brancos que o serviam, e, como 
por acct'escimo, ferrou-o numa espaclua com o ferro 
d~ v_accas. Passou este infeliz a Lisboa, e, bradando ' 
pela Justiça, mostrou ao rei a ferida ainda quasi fresca. 
Ordenou, pois, o monarcha ao governador que man
dasse ao reino, preso e a bom recado, o criminoso. 
Acolheu-se este a <tma capella de N.a S.a da Escada, 
e andando em habito e tonsura, invocou o privilegio 
do canon, affirmanclo ter as ordens menores. Intervei.u 

(I) Frei Yicenle do Saivador, I. IH, cap. XX. 
(~) Anclucta diz que este bispo veiu em 75, e que não se mostrou 

\ til.o zeloso pela .:onversão dos indios, nem fez muita conta da sua 
c lrlstandade, tendo-os por gente boçal e de pouco entendimento, e 
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o Bispo, primeiro com rogos e admoestações · 1 com as censuras; não sendo, todavia attendido' d~g? d. I . b ' ' IVJlti·Se o povo em c OIS andos, pegando em armas de parte a parte. Não sabemo~ de que modo acabou C5 tum~lto, que ~~a verdade fo1 grand.e e mui lastimoso; porem SebastJao da P?nte, ren~ettt~o para o reino, pas- . sou o resto de seus dias no Ltmoetro. 

23 I) Naufragio. -Naufragou neste tempo no no Arambepe, a c::inco ou seis leguas da Bahia, a nau S. Clara que ia para o Oriente, perecendo no desastre para mais de 300 pessoas com seu capitão Luiz. de Andrade. «Acudiu logo lá muita gente, e se tirou do . fundo do mar muito dinhei ro de mergulho, de que se pagaram por si os buzios, nadadores, e muitos que nada nadaram. A isto acudiu o Bispo com a excommunhão da Bulia da Ceia contra os que ~omam os bens dos naufragios; não sei si aproveitou alguma cousa só sei, que ouvi dizer a um, dalli a muitos annos, que aquelle fôra o tempo dourado para esta Bahia. p~Jo muito dinheiro que então nella corria, e muitos mdtos que desceram do sertão, e bem dizia dourado, e não de ouro, porque para este outras cousas se requeriam, {1
)· 

232) Prelazia do Rio de Janeiro, 1.577·--:--A divisão do Brazil em dois governos prod~ziu. a Idéa de dividir egualmente a jurisdicção ecclesiasttca, cre~ndo se a prelazia do Rio de Janeiro, independent~ do bis~ 
pado da Bahia. O papa Gregorio XIII a 19 de JUlho ;a· .I 57 5 expediu um breve concedendo esse desmet:nb . mento, e o monarcha a onze de maio de I 577 asstgnt a carta regia, nomeando o primeiro administrad~r que 01 

o bacharel P. Bartholomeu Simões Pereira. Ve!U comd 0 
. 8 com to os governador Lourenço da Ve1ga em I 57 ' N sua ?S .Po.deres de bispo, salvo o _?e dar orde~~· -Santo, JUnsdicção pertenciam Porto :::;eguro, Espmto 

. . tinham neces· comtudo já foi visitar suas nldêns, e chnsmou os que 
sidnde deste sacramento. li 

(I) Frei Vicente 1. c., cnp. XXI. 
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u· e S. Vicente. <~ Este, diz Anchieta, se mostra af-
J'-10 I . d' d 
féiçoado e zeloso da conversão c os. m . tos, e aco e por 

elles muitas vez~s · ond: falta a )usttça :ecular, po1· 

serem pessoas tmserave•s e que teem, partJc~l.ar neces

sidade da protecção elo braço secular. fem VISitado por 

si mesmo todas as capitanias que estão a seu cargo» . 

233) Reuniã?.-lnformado o rei D: ?ebastião do.s 

graves inconvementes encontrado: na d1v1são do Brazil 

em dois governos, assentou reumr novamente a auto

ridade nas mãos de um só governador geral. O alvará 

leva a data de doze de abril de 15 77. Nomeou nessa 

mesma data o novo governador na pessoa de Loure1tço· 
da Veiga, que tomou posse no primeiro de janeiro de-

1578, e falleceu na Bahia a 4 de junho de r58r. Era 

do conselho do rei, e foi o primeiro governador que· 

teve uma guarda de doze homens, vencendo cada um 

quinhentos réis por mez. 
Affirma Frei Vicente que este governador morreu· 

de sentimento ao receber a noticia de que Tristão Vaz· 

da Veiga, seu irmão, atraiçoando a patria, entregára 

aos castelhanos a Torre de S. Julião em que comman

dava como capitão. Diz ainda Frei Vicente o seguinte:. 

- «Tinha o governador D. Lourenço da Veiga uma 

cousa, e era que, por mais negocias que tivesse, não· 

deixava de ouvir missa, e para não obrigar alguem a: 
que o acompanhasse, ia ·e vinha .sempre a cavallo • . 

Os feitos principaes da sua administração cifram-se

na tentativa de colonizar a Parahyba, de· que logo tra

taremos, no incend!o de onze navios francezes que tra

ficavc:m (1579) nos portos do Rrazil, e na explor~ção 
do R10 S. Francisco até além da cachoeira de Paulo 
Affonso por João Coelho de Souza . 

. -~este governador diz Anchieta que «por si mesmo 

VISitou as aldêas da doutrina que estão a cargo dos 

padres, ~om muito gosto e lagrimas de devoção, vendo 

~.~ ?outrmas, procissões, disciplinas e communhões dos 
1nd10s, as missas officiadas em canto de 
flautas, pelos filhos dos mesmos indios. 

orgam, com. 
Favoreceu a . 

39 
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--christanclade no que poude, mandando ir })ara d. ld • d 1 · t - 1 · · · as ttas a eas os c 1r1s aos a guns md1os que os po t d .., r uguezes trouxeram o sertao enganados, e nunca os qu1· d . z man-. a~ e~tregar aos_ que o~ pretend1am por mais que nisto ms1
1
sttram, _e assnt~ mUitos delles morreram baptizados e a gun_s v1vem a111da, e trabalhou sempre de conser: var a liberdade ele todos os indios ». 

234) O Porquinho e o Setta.--Conta Frei Vicente do ~alvador que no ~nno de r 578 os pernambucanos, gUiados por Francisco Barbosa da Silva e Diogo de Crasto, ryzeram uma celeb re entrada pelo sertão dentro. Navegaram em um caravelão até o Rio S. Francisco, onde mandaram ao principal chamado Porquinho pedir índios que levassem ás costas os mantimentos e os resgates. Na duv:ida de obte-los deste, fizeram egual pedido a um seu contrario, denominado Setta. Como viessem de alt!bas as partes, seg uiu Barbosa com os do Setta, e Crasto com os do Pm-quàtho. 
«Ü Setta, depois de ter o capi tão em casa, lhe commetteu que lhe queria vender uma aldêa de contrarias, que tinha dali a nove ou dez leguas, que fosse com ell~, e lha entregaria. Acceitou o capitão o partido, e, det· xando em guarda do fato um Diogo Martins Leão com doze homens, se foi com os mais onde o Setta os le· vava ». 
Revoltando-se, porém, neste interim os barbaros co~tra Leão e seus companheiros, ateou-se uma guerra entre os índios elo Setta e os brancos, que foram a~· xiliados pelo Porquinho com toda a sua gente. Fen· ram-se diversas batalhas bem disputadas, em que _pereceram para mais de r 200 inclios do Setta. A ulttma peleja deu-se em uma cêrca que tinha 3236 braça~ em circuito, e lançava um braço até á agua de que be~am: Estavam nella quarenta e tres principaes com to a a sua gente mulheres e filhos. Recusaram os branc.~s aggredir ~ssa especie de fortaleza inexpugnavel; os tn· dias, porém, do Porquinho pelejaram contra ella com valor, durante sete dias. 
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Déram-se, por fim, os selvagens a pa~tido, pron~e~
tendo depôr as armas, e entrega uma alclea de seus 1111-

migos, comtanto que os b~ancos fossem com elles to
mar a entrega. Estes accettaram.-«Entrando (os ren
didos) na aldêa, começaram a prégar que elles os tinham 
vendido por serem seus inimigos, e ainda lhes faziam 
muita mercê em não os matarem, nem os venderem a 
o.utros gentios, que os matassem ou maltratassem, smao 
a christãos, que os haviam de tratar christãmente; ao 
que respondeu o principal da ald~a, chamad? 1racon
da que elles eram os que merectam o capttvetro, e a 
m~rte, por serem matadores de brancos, e não elle nem 
os seus, que nunca lhes fizeram nenhum damno; e en
tão se virou para o capitão, e lhe disse; «Branco, eu 
nunca fiz mal a teus parentes, nem estes me podem 
vender; mas eu por minha vontade quero ser captivo, 
e ir comtigo».-

Estas palavras tão extraordinarias na boca de um in
d_io deviam produzir alguma duvida nos pernambuca
nos; mas a cubiça de possuir escravos, embora do 
modo o mais injusto do mundo, tapou-lhes a vista a 
ponto de despedirem a gente do Porquinho, seu auxi-

. liar. Ouçamos, porém, o resto da boca de Frei Vicente. 
«Ü capitão lhe agradeceu com palavras, e mandou 

que se aprestassem dentro de quinze dias para b cami
nho, como fizeram; eram tantos, que indo todos em filei
ra um atraz do outro (como costumam), occupavam uma 
legua de terra. Não sei, com que justiça e razão ho
mens christãos, que professavam guarda-la, quizeram 
~qui que pagasse o justo pelo peccador, trazendo cap
ttv.o o gentio, que não lhes havia feito mal algum, e 
deixando_ em sua liberdade os rebeldes e homicidas, que 

. lhes hav~am feito tanta guerra e traições .» 
. «Porét~1 elles lhes deram o ·· pago, pois apenas os ha

vtam deixado, quando determinaram de lhes ir ao 
alcance, e mandaram adiant~ alguns por espias, que 
.se mettessem pelos mattos, e quando os do Ara
. c?nda fossem á caça, lhes dissessem que elles remor-
dtdos de suas consciencias os queriam redimir do 
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captiveiro dos brancos em que os ])uzeram e . 
lh · d < , para 1sto es quenam ar guerra, pelo que os avi"a\'a 

:1 . b < ... 111, que quan~ o v1ssem a atalha. os deixassem e se c-
b · • 10ssem em ora para suas terras, porque a gente do p · . 

I . , d d.d . orqul-n 10 era Ja ~spe .' a, e não tmham que temer». 
Aconteceu prectsamente deste modo . Assim os v 

d .d en. 
1 os e presos recuperaram a sua liberdade, e os per-

nambucanos tornaram para suas casas mais pobres do 
que dellas tinham sabido. 

235) Dominio da Hespanha. - Não vem ao 
nosso intento desenvolver os factos que nesta epoca 
occorreram na E uropa, e não pouco influíram nos des
tinos elo Brazil. Diremos tão só mente que, tendo pere
cido D . Sebastião na desastrada batalha de Alcacer
Kibir (I 578), tomou as redêas do governo o velho car
deal D. Henrique, e logo se começou a discutir quem 
por sua morte lhe havia ele succede r no throno. Apre
sentaram-se, como pretendentes, Philippe II da Hes
panha, a duqueza de Bragança, o príncipe de Parma, 
o duque de Saboia, e D . Antonio, prior do Crato _(1). 
Todos mandaram seus procuradores para a Côrte, alle
gando que eram netos de D. Manuel; excepto, porém, a 
duqueza de Bragança, todos o eram por sua mãe, e D. 
Antonio, que descendia de D . Manuel p01: ~e~t pae, 
era filho natural. Pareceu, por isto, no pnnctp!O, ao 
cardeal-rei que o direito assistia mais á casa de Bra· 
gança, do que á do Escurial; mas, reflectindo em se
guida ser essa casa representada por uma mul~1er e a 
outra por um homem, foi de parecer que o remo per· 
tencia a Philippe II. Recusou, todavia, declarar a sua 

(1) Alguns historiadores de autoridade muito secund.aria prete~1e7 
que se apresentou lambem Gregorio XIII como lterdett·o ~o c~l ea; 
Si isto fosse verdade, nunca o Papa o faria como lterdetrfl eã 

1111

0 cardeal· porque r>s herdeiros dos cat·deaes são seus parentes, 11 'do 
'. G · entou de mo Papa. E certo, comtudo, que • regor10 não se apres 

algum. Rebello 
Deprehende-se isio com a maior evidencia d~ que conta Novo 

da Silva na sua I-listaria de Portugal, vol. 1[, V1de tnmbem 0 

Mensageiro, tomo lU, pag. 45.8. 
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0 
inião por sentença ou testamento: cleixand_? esta ta

rrfa á nação. Convocou a tal : effeJtO as Co~t~s em 

Lisboa (r 579), e no anno segm~te em Almemm, as 

quaes se limitaram a n?m.ear cmco g.overna?ores para 

substituir o rei, e onze JUrisconsultos, mcumbmdo-os de 

resolver a melindrosa questão. 
Tudo ficou sem resultado, porque o monarcha hes

panhol, conforme relata Reb~llo da S~lva, a troco de 

ouro e ele promessas, comprara a mmor parte da no

breza afim ele que lhe reconhecesse o direito ao throno. 

Fez-lhe todavia, cleciclicla opposição parle do clero e 

o terceiro estado ou povo, que acclamou tumultuaria

mente a D. Antonio. contra o qual mandou D. Philippe 

o duque de Alba á testa de bem aguerrido exercito. 

Não podia o duque de Alba deixar de ser bem sue

cedido, porque os commandantes das fortalezas esta

vam todos vencliclos, e só esperavam os hespanhóes 

para salvar as apparencias. Por outro lado, o duque de 

Bragança limitou·se a protestar, e nem sequer de

sembainhou a espada. Em seguida, pois, á derrota d_o 

Prior, que fugiu para a França, onde mais tarde mor

reu, entrou o Rei Catholico triumphante em Portugal, 

sendo pelos nobres acclamado em Thomar. 

Quem trouxe para o Brazil a noticia do que acabava 

de realizar-se na metropole, foi o governador Manuel 

Telles Barreto (r 582 ), que sem demora informou 

· della todas as capitanias. A acclamação effectuou-se, 

ao menos na Bahia, sem as formalidades do jura

mento, que, por indicação da Côrte, só se prestou a 

2 5 ele maio de 1 582. 
Si D. Antonio tivesse comprehendido a sua fraqueza, 

e pos~uido um genio, digno da posição á que aspirava, 

· podena ter vindo estabelecer·se no Brazil com o ti

tulo de rei de Portugal. Tal foi o conselho que lhe 

d~u D. Pedro ela Cunha, o mais habil .de seus par

ciaes, e <::apitão do porto de Lisboa. Era bem prova

vel que as potencias, movidas, parte pela rivalidade 

da Hespanha, parte pelas vantagens do commercio 

não duvidariam em reconhece-lo e prestar-lhe apoio: 
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Porém o Prior desprezou esse conselho e lembrou do Brazil, escrevendo ás Cam~ras apenas se· d . . . e aos go. verna ot es, quando tmha perdtdo tudo na E Commetteu, além disto, o erro de confiar as cautrop.a. · f · ' r as a navios . rance_z~s,. consrAderaclos neste tempo como nos-s~s matares _mnmgos. presentando-se tres delles no Rto de Janeiro, e pretendendo á força communicar com a gen_te da t~rra, foram por Salvador Corrêa de Sá repelltdos a tiro de bala e obrigados a sahir barra ~rn. 
. 

Em I 579 offerecera Phillippe li ao duque de Bra· gança a posse do Brazil com o titulo de rei independente, si a duqueza D. Catharina consentisse em desistir de seus direitbs ao throno de Portugal (1). Nem o rei da 1-]espanha, fazendo a offerta, nem o duque de Bragança , recusando-a, lhe calcularam o a}. · cance. 

VI 

Estado do Bra.zil em 1581 
236) Progresso notavel. - Por mais · que se queira ou possa dizer do desleixo da metropole relativamente · ao Brazil, é força reconhecer que nestes oitenta aimos da sua existencia elle tinha assaz progredido, e talve~ mais do que nenhuma das outras colonias americanas. ' Seu littoral estava já quasi todo explorado, algum pouco do interior havia sido visitado, e seu governo era bem regularmente constituído . .h.11t Itamaracá - florescia a villa da Conceição com tres engenhos de assucar. · . · · ais • Pernambuco- era, sem contestação, a capitama m . adiantada e rendosa. Contava dois mil colonos, ~oiS mil eseravos, e 66 fazendas de assucar que prod~z•a: 200 000 arrobas annuaes Mais de cem colonos ttnhad , . e passante de cincq mil cruzados de renda; alguns,T 1 oito a dez mil, somma enorme para a epoca. a ' 

(t) Ericcira , Porl. Rest ., t . I, p. 16. 
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porém, era o luxo, que quasi todos estavam muito 
endividados. Eram frequentes as festas e os banquetes. 
Trajavam os homens velludos, damascos e sedas, e 
despendiam briosamente em cavallos que ajaesavam 
com egual profusão. As cadeirinhas ou palanquins, in
troduzidos da Asia, eram de moda. Só em vinhos se 
consumiam annualmente em Pernambuco iuuitos mil 
cruzados. As senhoras tambem ostentavam luxo, e 
eram dadas mais ás festas do que ás devoções. 

Possuía O/inda uma bella egreja matriz, quasi . aca
bada, de tres naves, e muitas capellas, boa casaria de 
pedra e cal, assim como um collegio de jesuítas com 
lições de casos, ele latim e de primeiras Jettras. -No 
R ecife existiam apenas um começo de povoado·, al
guns armazens e uma ermida. com a invocação do 
.Corpo Santo. 

O pau brazil estava arrendado, por dez annos, em 
vinte mil cruzados annuaes; o dizimo dos engenhos, 
em dezenove mil. O donatario Jorge · cl' Albuquerque 
cobrava para si uns dez mil cruzados do tributo do 
pescado, redizima e outras rendas. 

237) A Bahia ·- contava oitocentas familias na 
cidade, e pouco maís de duas mil em todo o Recon
cavo. Entre negros e inclios podiam-se pôr em campo 
quinhentos soldados de cavallaria, e dois mil infantes. 
Existiam quarenta peças pequenas de artilharia, e ou
tras tantas maiore~. Algumas destas· estavam colloca
das na barra, mas pouco valiam por ser mui largo o 
canal. 

Podiam, em caso de necessidade, reunir-se mais de 
mil e quatrocentas embarcações ele differente tamanho. 
Não havia no Reconcavo homem que não possuísse o 
seu bote ou a sua canôa, nem engenho ele assucar 
que tivesse menos de quatro. Trabalhavam nesse Jogar 
oito estabelecimentos de preparar melaço, 36 engenhos 
de assucar sem assudes, 2 I com assudes, I 5 tocados 
por bo.is, quatro ainda em construcção. Exportavam-se 
cada anno mais de I 20,000 arrobas d~ assuc:tr 
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O gado vaccum e o cavallar multiplicava prod' · t Al · h tgtosa. men e. guns tm am na sua manada quarenta · t d . _ O e cmco . . en a eguas e cnaçao. preço desses animaes reg 1 d d d '1 ,. u ava e ez a oze mt rets por cabeça; levados porém Pernambuco, . vali~m mais que o dobro. ' Ovelha~ ~ cabras, de CUJO le1te se fabncava manteiaa e queij . grande quantidade de laranjas , de limões,:::. e de outr~~ fructos; o cacáo, o chá e o café; o gengibre, trazido da ilha de S .. Thomé, do qual em. I 573 foram apuradas quatro mll arrobas: .tudo era mdustria dos colonos tudo concorria para tornar a colonia cada vez mai~ rica e feliz. 
Vedou, todavia, a metropole a cultura do gengibre pela razão, verdadeira ou falsa, de que prejudicava o commercio da India! 
Viviam na Bahia mais de cem pessoas com a pro· priedade de vinte a sessenta mil cruzados, e com a renda de tres a cinco mil cruzados. Suas mulheres só vestiam seda. Até homens das classes mais baixas passeavam pelas ruas com calças de setim e de da-' masco. Nem era menor o luxo elas casas. O valor da baixdla e de outros ornatos domesticas ele alguns colonos subia a dois e a tres · mil cruzados. Nunca faltava no mercado de S. Salvador pão fresco de fa"rinha po~tu· gueza, nem vinhos da Madeira e das Canarias. Ex1sttam na cidade e Reconcavo 62 egrejas, das quaes 16 eram freguezias; em nove destas serviam vigarios p~gos pelo rei; nas outras, curas sustentados pelos paroch1anos. A maior parte destas egrejas tinham capellães e irmandades como em Lisboa. A cathedral, que ainda e.staya por acabar, tinha um cabido composto de cinco dtgmtanos, seis conegos, dois conegos menores, quatro capellães, um cura com seu coadjutor, quatro coristas e ?m mestre de côro, mas poucos delles haviam recebido ordens maiores. ·t Os conegos percebiam ·de congrua apenas trinta ml réis annuaes; trinta e cinco, os dignitarios; quar~nta, o deão; ao passo que o ca pellão da Misericordla, v: tambem o de qualquer engenho de assucar ganha 
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sessenta mil réis ann~aes com. cama e mesa. Seguia-se 
de tudo isto que o B1spo devta gastar larga parte de 

suas rendas, e eram escassas, para sustentar os sacer

dotes, que faziam o serviço regular na Sé, em: que 
egualmente se observava grande falta de alfa1as e 

paramentos. 

238J Capitanias de ~ul.- A capitania dos llhéos, 
habitada outrora por qumhentos colonos com nove 
enuenhos de assucar, achava-se agora em completa 

de~adencia, enumerando apenas cincoenta colonos, tres 
· mesquinhas fazendas de assucar e algumas roças de 
algodão e de mantimentos Um tal Lucas Giraldes a · 

comprou (ó de nov. de r 560) a Jeronymo de Alarcão, 
terceiro donatario, a quem a cedera seu irmão, Jorge 
de Figueiredo, primogenito do primeiro donatario. Re· 

cebeu a confirmação regia a 20 de fevereiro de I 560. 
Nem melhor era a condição da capitania de Porto 

Seguro, com seus quarenta colonos na capital, uma 
villa, um só engenho e duas aldêas de indios mansos. 

O capim mata-pasto fazia com que houvesse pouco 
gado vaccum; abundavam, porém, tanto os jumentos 
e os cavallos, que muitos viviam abandonados em 

completa liberdade no matto. Os colonos fabricavam 
agua de laranjas para exportação. A decadencia deu 
causa a que muitos povoadores se passassem para 
Pernambuco. 

D. Leonor de Campos, viuva do segundo dona
tario, vendeu esta capitania ao duque de Aveiro, seu 
solarengo « autorisando-o a isso El-Rei, com a clausula 
de que, por sua morte, . passaria a doação a seu filho 
segundo, para quem assim constituia um morgado. A 
venda se fez por um padrão de juros de doze mil e 
quinhentos réis e mais dois moios de trigo por .anno, -

e~ vida da cessionaria, que recebeu além disto seiscentos 
md réis » {1) . Eram mais de seis mil leguas quadradas 
de terra! 

(1) Vnrnhngen p. 291. 
40 
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Em _I 58-:J- escreveu. o P. Anchieta que a decadencia 
da capttama dos Ilhéos e da de Porto Seauro era de
vida p~incipa_I~en~e á it~vasão dos aymo~és ; porque 
o gentio tupmtqmm se ttnha consumido « parte com 
doenças, parte com o maltratamento dos porturruezes 
como em todas as partes, salvo S. Vicente de m~neira 
·que fic~r~m sem gentio. E mandou-lhes DeL;s um açoute 
crudehssuno, que são uns selvagens do matto que 
chamam aymorés_, h_omens. robustos e feros, aos q~aes, 
emquanto houve md10s amtgos, sempre lhes resistiram ; 
mas, faltando-lhes estes, foram e são tão acossados dos 
selvagens, que já a capitania de Porto Seguro está meio 

·despovoada, e a dos Ilhéos em grandíssimo aperto . ... 
e já esta praga chega pelo Camamú até perto ela Bahia, 
de maneira que já os homens buscam ilhas em que 
fazer suas fazendas, porque não ousam estar na terra 
firme.» 

A capitania do Espirüo Santo-tinha I 50 colonos, 
6 engenhos de assucar, muita criação de gado, notavel 
plantação de algodão, e diversas aldêas de índios 
convertidos. 

LVo Rio de .Taneiro-viviam I 50 colonos. Dos tres 
engenhos de assucar alli existentes, um pertenci~ a 
Christovam de Barros; outro ao governador; o tercem~, 
começado por Salema e ainda por acabar, era do patn
monio real. Abundava a fructa, a hortaliça e o pescado. 
O peixe de escama vendia-se a quatro réis á libra;, a 
real e meio, o de pelle. Ainda vivia Martim Affons?, o 
celebre Ararigboya, commendador da Ordem de Chnsto, 
que tanto se havia illustrado nas guerras contra os fran
cezes. 

Em S . Vicmte - a villa deste nome ia ficando cada 
vez mais pobre, tendo apenas 80 colonos. O m:_sm~ 
acontecia ;;. villa de Itanhaem . Em S . Amaro mota so 
um engenho de assucar. Ao norte da ilha de S. Amaro, 
na boca da barra da Bertioga, existiam as duas for
talezas de S. Philippe e de Santiago; da banda do _sul, 
no forte erguido pouco antes, estacionava uma guarmção 
de cem soldados com capitão e alcaide. Em S. Paulo 
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havia 120 colonos, ~1Uito gado,. grandes plan~ações de 
marmelleiros, e ?e vmhas, de cuJaS uva~ se fa~m grande 
quantidade de v.mho. Vedou·se, :odavta, mats t~rde o 
fabrico deste vmho em attençao ao commerc10 de 
Portugal! 

Em todas as capitanias havia casas de Misericordia, 
que serviam de hospitaes, edificadas e sustentadas pelos 
moradores ela terra com muita devoção. Nellas se ca· 
savam muitas orphans. Existiam tambem numerosas · 
çonfrarias ou irmandades. 

240) Ordenados.-O ordenado do primeiro go· 
. vernador fixou·s<:: em 400,000 rs annuaes, sendo logo 
o do segundo elevado a 6oo,ooo rs ; porém o do bispo 
ficou ainda por longo tempo fi xo na quantia de 2oo,ooors 
annuaes. Os jesuítas em I 55 2 recebiam um cruzado 
\!lll ferro por me~ para a mantença de cada um, e 
56oors annuaes para se vestirem. Nobrega observava 

. ·. nesse mesmo anno como isto não bastava, sendo os 
padres obrigados a ir jantar com os. criados do gov~r
nador ou com os de alguma outra pessoa. Cumpre 
l~mbrar que os jesuítas nada percebiam por missas, 
sermões, p~aticas e outros ministerios. Seu unico meio 
~e yida era a es.mola e o ordenado do governo. 

· Em 1557, mandou o governo, diz Varnhagen, abonar 
a cada um quatro panicús (balaios) de farinha, um alqueire 
de arroz ou de 'milho e um cruzado em dinheiro. Orde
~ou em 1559 que, além disto, se désse a cada um 
5oor~ e doze cruzados em ferro . Em 1560 substituiu 
o ret este ordenado pela redizima ou decima parte 
de. todos os di·zirnos, o que em I 576 se mudou em 
à01s contos e 200,000 (1) ·cruzados de mantimento, e mais 

V
5oo cruzados para a fabrica dos collegios. Isto diz 

arnhagen, porém o P. Simão de Vasc.;oncellos, C. 
C. III, .45, conta que D. Sebastião em r 564 fundou 
0 collegto da Bahia concedendo-lhe a redizima para o 

(•) Deixamos escrupulosamente tudo como está no autor que ci· 
tnm_os; ' parece-nos, porém, certo haver erro de imprensa nestes al
garismos. 
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sustento de sessenta indivíduos, doação que p 1 t d · · d' I · d e o empo se re uztu a lll letro ando-se 20 ooors an11 I • uaes para caca um, o q.ue vem a perfazer tres mil cruzados 
. ~ P. Anchteta em I 584. >escre":ia que os tres c~lle

gJO:; de Pernambuco, J3alua e R.to de Janeiro tinham suas r:ndas e «as mais casas vivem de esmolas que lhes dao os moradores, fracam ente conforme a s 'b'l'd l ' ' ua poss1 . 1 1 ac e, que e pouca; e porque elles não podem · .suppnr a tudo por :erem po~res, os collegios provêm · -as casas que lhes sao subordmadas, de vestido vinho azeite, farinha para hostias, e. outras cousas qu~ não h~ . na terra, e hão de vir necessariamente de Portucral» (1) ::. . 
241) Os jesuitas --segundo o mesmo P. Anchieta, possuíam, nesta epoca. tres collegios, o da Bahia, o do Rio e o de Pernambuco. O primeiro recebeu este titulo em r 5 56, e foi em r 56 5 dotado para sessenta irmãos pelo rei D . Sebastião. (( Neli e ha de ordinario escola de ler. escrever e algarismo , duas classes de ht.unanidade. Leram-se dois cursos de artes, em que se fizeram alguns mestres de casa e ele fóra, e agora se acaba terceiro. Ha lição ordinaria de .casos de consciencia, e, ás vezes, duas de theologia, donde sahiram já alguns mancebos prégadores, de que o Bispo se ~proveita para a sua Sé, e alguns curas pam as fregueZias.• A este collegio estavam subordinadas as casas dos Ilhéos e de Porto Seguro. · . O collegio do Rio de :Janeiro, fundado em r 567, tinha escola de ler, escrever e algarismo; uma classe ~e latim. e lição de casos para toda a sorte de ge!1te.~ · Sebastião o dotou nesse mesmo anno para 6o trmaos. Accrescenta o P. Anchieta que aind~ não estava 

h · · reveu o se· ( 1 ) Na informação · de 1585 o mesmo P. Anc teta ~se S b tião guinte:- "Este collegio (o da Bahia) ha dotado el-re1 V. e as no . . d t cada um an • com tres m1l ducados de ren a para os sessen a em . '. stn endivi· que seus officiaes pagam mui mal, pelo que o collegJO ~I . ) por da•lo ....... e vae tudo devagar (a COIIStrucção do c,o :gJ~sruola não se pagar bem as rendas e cento e sessenta ducados e 
1 » que el-rei (). Sebastião fez. para as obras, mas sempre se fa1. n go . .' · 
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acabar! o, porque o governo não pagára os I 66 ducados 
que 0 Rei D. Sebastião lhe deu de esn~ola para as 
obras. Depend~am delle as ca~as. c~e S. V1cente, de S , 
Paulo de Piratminga e a elo Espmto Santo. 

No col!errio de Pernambuco, fundado e dotado para 
vinte irmãos pelo rei D. Sebastião em 1576 , h~vi~ 
escola de ler, escrever e alga rismo, uma classe de latim 
e uma lição de casos. • T em de dote , diz o P. Anchietar 
para a sua snstentaç~o mil ducados que lhe ha dotado 
el-rei D . Sebastião; pagam-se bem em 9 0 0 arrobas de 
assucar, as Soo de assucar branco, mascavado, alto e 
maio, e as roo de assucar negro de s inos ou retames, e 
pagam-se em certos engenhos que os padres assignalam 
cada anno, como lhes parece, e se arrendam por um 
homem de fóra. Vendidos na mesma terra importa
rão em I soo ducados, e enviando-se a Portugal por 
nós , e a nosso risco, importarão, deductz's e.xpensz's1 

quasi 2000 ducados • . 
Comtudo em I 578 o provedor-mór da fazendar 

Christovam de Barros, escreveu ao rei que cumpria 
revogar esta concessão, porque não se achava quem 
quizesse arrendar os engenhos com este onus. 

Accrescenta Anchieta : - << Para as oh r as do edificio 
futuro tem (o collegio de Olinda) I66 ducados de es
mola que lhe fez el-rei D . Sebastião, e por se pagar 
mal e por não haver tanta commodidade de officiaes 
e cal, o edificio não se começa ». 

•A todas estas capitanias . . . . acodem sempre os· 
nossos com seus ministerios, e quanto aos portuguezes, 
elles levam pondus dz'ei et aestus nas prégações, con
fissões, doutrinas, etc., porque tirando a Bahia e Per
nambuco (posto que tambem nestas a maior parte das 
confissões e prégações é dos padres), em todas as mais 
·quasi nunca h a prégação si não da Companhia .. . .. . 
Quanto aos escravos dos portuguezes, índios da terra 1 

desde que o Brazil .é povoado nunca se disse missa 
nem por cura, nem por mandado de bispo algum por 
respeito delles, antes, em partes onde não ha casas da 
Companhia, nunca a ouvem, nunca. por cura foram 
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confessados, porque lhes não sabem a lingua sinao algum agora nestes tempos que ha já algum :nestiço sacerdote . . ... . 
. . . Toda esta carga tomou a Companhia a seus hombros, porque, desde que entrou no Brazil lo·g ordenou que se cliss~sse cada. doming? missa pa;ticula~ para os escrav?s, e 1sto contmuou ate agora em toda a costa, doutnnanclo-os para o baptismo. casando-os e c<;mfessando-os, nem se sabe em toda a terra chamar outrem para lhes acudir sinão os nossos,. 

242) Trabalhos e perigos.- «Os perigos e trabalhos que nisto se passam , pela diversidade dos :c. gares a que acodem, se póclem conjecturar: per:gos . de cobras .. . ; perigos ele onças ou tigres . .. ; perigos de inimigos . . . ; tormentas de mar e naufragios, passagens de rios caudalosos, tudo isto é ordinario; calmas muitas vezes excessivas que parece chegar um homem a ponto de morte, de que vêm a passar gravíssimas enfermida· eles ; frio, principalmente na capitania de S. Vicente, no campo, onde já por vezes se acharam índios mortos de frio, e assim acontecia muitas vezes. ao menos aos princípios, a 111aior parte da noite ·não poder dormir de. frio nos mattos por falta de roupa e de fogo, por· que, nem calça, nem sapato havia, e assim andavam ~ pernas queimadas das geadas e chuvas muitas e mm gr~ssas e continuas, e com isto grandes enchet~tes de rios e muitas vezes se passam aguas muito fnas por longo espaço pela cinta e ás vezes pelos peitos; e tod.o o dia com chuva muito grossa e fria, gastando depoiS grande parte ela noite em enchugar a roupa ao f~go, sem haver outra que mudar. E comtudo, _nada dtsto· se estima, e muitas vezes, por acudir a bapt1zar ou c;:on· fessar um escravo de um portuguez, se andam se~ e sete Ieguas a pé, e ás vezes sem comer; fomes, se es, et alia huiusmodz" · e finalmente a nada disto se negam ~ ' "t nem os nossos, mas sem diffcrença de tempos, nol es d s dias, lhes acodem e muitas vezes sem ser cha~a ~ os andam a buscar pelas fazendas de seu'> sen 10re ' 
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de estão desamparados. E quando ha doenças geraes, 011 
mo houve cá muitas vezes . . . . , não ha descançar, e 

cfsto se aasta cá a vida elos nossos, com que se tem 
n anhado ~m todo o Brazil muitas almas ao Senhor . . . 
~01 todo o Brazil poderão ~er baptizados~ desde que 
os padres vieram a elle, mats de cem md pessoas, e 
destes, haverá até vinte mil ». 

243) Os jesuítas e a g';lerra.- «Acompanharam 
algumas vezes nas guerras ;ustas os governadores e 
capitães onde. re~uedeam .as almas dos portuguezes, e 
dos escravos mdws, baptizando e confessando, e alem 
disto por seu meio se têem alcançado victorias mui 
notaveis estando os portuguezes em evidentes perigos 
de ser clestruiclos, con1o se viu na guerra que fez An
tonio Salema ao Cabo Frio, onde na primeira a:lclêa 
que era fortíssima e da melhor gente que havia em 
toda a terra que estava alii junta, estavam já em grande 
tribulação, e o índio principal clella, ouvindo e conhe· 
cendo as palavras de um nosso padre, se entregou a 
si e a toda a alclêa .e clalli se sujeitou todo o Cabo 
Frio sem trabalho ». 

~o mesmo foi na capitania elo Espírito Santo: es
tando quasi todos os moradores sobre uma forte al
dêa dahi 30 leguas, já desconfiad0s e em perigo de 
se perder, pelas palavras ele outro nosso padre se en
tregou aquella aldêa e outras. E assim aconteceu nou- · 
tras. em S. Vicente, pois no R:o de Janeiro, temendo
se os portuguezes que estava o sertão alevantado, 
ac_orreram-se aos padres, e assim pelo bem commum 
foi lá mandado um padre língua muito doente que 
havia muitos annos que lançava sangue pela boca e 
entrou m~tii:as leguas pelo sertão, passando aquellas 
s;rra~ que são as maiores que ha no Brazil, e esteve 
la seis mezes e pacificou o sertão e trouxe comsígo 
algumas 6oo almas de índios, passando grandíssimos 
tra~alhos e perigos, dos quaes índios se fez uma das 
aldeas do Rio e são já quasi todos christãos». 
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244) Os_ ~ bstaculos á conversão -eram ela parte dos md10s, os costumes inveterados -a sabep· I . _ , ' ' r. a po ygatma, o uso excessivo de seus vinhos - as .,, . . . , ' 5 ... er-ras e vmganças,_ . a_ mconstancm,_ e sobretudo faltar. lhes temor e sujetçao . .- . O qual temor de Deus lhes 
ha de en~rar pelo recew_ ela pena temporal ; «porque havendo Isto, tomam o Jugo da lei ele Deus e perseveram nelle, ao menos com muito meno:; peccados 
que os portuguezes, pois já o tornarem atraz da fé de maravilha se viu nelles» . . . ' 

«Todos estes impedimentos e costumes são mui faceis 
de se lhe tirar, si houver temor e suj eição, como se viu 
por experiencia desde o tempo do governador Men 
de Sá até agora; porque com os obrigar a se juntar · e terem egreja, bastou para receber a doutrina dos padres 
e pers~verar nella até agora, e assim será sempre, du
rando esta sujeição, havendo residencia de mestres com elles que os não deixem cahir por sua natural frieza, e os 
incitem cada vez a maiores cousas, como se vê agora 
que são muito amigos de vir á missa todas as festas, e alguns pela semana, confessarem-se muitas vezes e 
serem muito capazes ela Santissima Communhão, para a qual se apparelham com_ muita devoção, jejuan~o e 
disciplinando-se á vespera; e os que não têem amda commungado trabalham muito de se apparelhar para 
isso, fazendo tudo que se lhes ordena». 

«Por aqui se vê que os maiores impedimentos narcem dos portuguezes, e o primeiro é não haver ne: les zelo da salvação dos indios, etiam naquell_es- qttt· 
bus z'1zcumbit ex offict'o, antes os têem por selvagens; .J• • d' ue sa· e, ao que mostram, lhes pesa ele ouvir tzer q Ih bem elles alguma cousa da lei ele Deus, e traba 1~:S de persuadir que é assim · e com isto pouco se rn ' - ouça d~ aos senhores que têem escra~os, que nao d s E ·mtssa, nem se confessem, e esteJam amanceba 0 

·1 ·a si o fazem, é pelos continuas brados da Compan 
11u~· 

e logo se enxerga claro nos tementes a ~eus qu~ Jedo escravos vivem differentemente pelo particular cui a 
que têem delles ». 
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«ÜS que nesta parte mais padecem, são os pobres 
escravos e os mais índios livres que estão em poder 
dos portuguezes, que não p~clem se~· muitas vezes 
doutrinados elos padres, e assun o maJor mal que se 
faz aos índios ela doutrina, quando vão ajudar os por
tuuuezes em suas fazendas, é que alguns lhes dào as 
es~ravas, para com iss<;> os prender mais tempo. Ou
tros não o prohibem, e desta maneira os que peior 
vivem, são os que ·mais tratam com os portuguezes, 
ensinados de seu máu exemplo, e muitas vezes peior 
cleutrina, em que os admoestam que não tenham ele
ver com a doutrina elos padres; posto que, destes, não 
são si não alguns clesalmaclos, . mas os ele máu exem-

. pio. e pouco zelo são muitos ». 
«Ü que mais espanta aos índios e os faz fug ir elos 

portuguezes, e por conseq uencia elas egrejas, ~ão as 
tyrannias que com elles usam obrigando-os a servir 
toda a sua vida como escravos, apartando mulheres 
de maridos, paes de filhos, ferrando-os, vendendo-os, 
etc. e si algum, usando ele sua liberdade, se vae para 
as egrejas de seus parentes que são christãos, não o 
consentem lá estar, de onde muitas vezes os índios, 

. por não tornarem ao seu poder, fogem pelos mattos, 
e quando mais não podem, antes se vão dar a come.r 
a seus contrarias ; de maneira que estas injustiças e 
sem razões foram a causa da destruição das egrejas 
q~~estavam congregadas, e o são agora ele muita per
chçao dos que estão em seu poder». 

Observe o leitor que o P. Anchieta era incapaz ele 
exaggerar e ainda mais de mentir, e depois reflicta 
porque era que os jesuítas clamavam contra a cruel-
dade dos portuguezes. · 

Accrescenta em outro Jogar o P. Anchieta .que só 
n~ Bahia tinha já havido 40 mil christãos «e que agora 
pao haverá dez mil» e que os indios se tinham reti
rad~ á distancia ele duzentas a trezentas leguas pelo 

· s~rtao dentro, e que. não «terá isto 1·emedz'o si não 
vze1· _a lei que pedimos á Sua J11'agestadt· que não sejam 
captzvos, nem os possa niug/Umt f errar, nem vender». 

4t 
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Vê-se tambem de tudo isto como os colono d 
t · f: .1. s esrUiam _a am~ Ja,d que,, por ser a base da sociedade 
era mUito est1ma a ate entre os barbaros. · ' 

EPOCA III 
Dominio da. Hespanltn até 1624: 

I 

Primeiros annos 
245) Primeira Junta, 158I-83.- Fallecendo 

Lour~nço da Veiga (4 de junho de 1 581 ), e não existindo _ 
as vza_s de Sltccessão (1), a .Camara da Bahia, segundo 
as ultun~s vontades elo governador, decidiu que o Bispo. 
e o ?Uv1dor geral, C0sme Rangel, se uniriam a ella 
para ·governarem todos juntos. Deixou-se no principio 
a Camara dominar tanto pelo ouvidor, que o Bispo 
offereceu a sua demissão. Então Rangel, que já assumia 
o titulo de governad<:>r, pretendeu impôr á Camara 
diversas medidas arbitrarias e ambiciosas. O resultado 
foi uma desharmon.ia total entre o ouvidor e os ve
readores, bem como a retirada do Bispo e de varias 
dos habitantes principaes, da cidade para o camp.o. 
Apoderou-se, todavia Rangel elo governo absoluto dis
solvendo a Camara, conseguindo que se elegesse outra 
composta quasi exclusivamente de pessoas que_ lhe 
eram dedicadas, afastando alguns vereadores pouco 
doceis, e adaptando os JVlestéres, instituição popu!ar; 
já existentes em Portugal desde r 535 i nunca, porem, 
até esta epoca, adaptada no Brazil. 

· Os Mestéres eram quatro homens que no senado 
da Camara de Lisboa serviam de procuradores dos 
24 officios mechanicos. Concorriam com a CamaJa 
em dar regimçnto aos officios, e taxa aos preços . a 

. - · tinha a no· ·(t) As vras d.: sucussao eram uma carta regu1 que .con 'bTdade meação do governndor i.nterino em caso de morte ou tmpossl 1 1 

do effectivo. 
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nláO d'obra, ou feitios. Votavam com os ministros 
do senado, e deviam ser sempre officiaes mechani-
cos (1). 

Ao ver-se Rangel senhor do poder absoluto, gover-
nou arbitraria e ty rannicamente, ins taurando processos 
a· quantos se lhe mostrava1:1 . contrarias. Entre os pre
sos por esse usurpaclor ambtcJO.so, encontra~nos o nome 
de Manuel ele Sa, provedor d alçada na ctdacle, e so
brinho do benemerito Men ele Sá. 

«Durante o governo interino de Rangel, diz Varnha
cren,· foi agasalhada na Bahia uma nau ingleza, que 
desembarcou mais ele trinta mil cruzados de mer
cadorias, bem que, por varias abusos, só dellas co
.brou a alfandega duzentos e yinte mil réis· de direitos . 

. Recebeu uma g rande carga de assucar, do qual tam
beril apenas um terço se despachou •. Eis porque o 
governo luctava sempre com difficulclades economicas. 
Onde falta a consciencia. tudo pode a cubiça . 

246) Manuel Telles Barreto.-Nomeado desde 
o dia 20 de novembro de I 58 r , aportou na Bahia a 
20 de maio de 1582. Elevaram-lhe o ordenado a Soo,oco 
réis, e lhe concederam uma guarda de 20 homens com 
o vencimento de quinze mil réis annuaes cada um. 
L9~o que chegou á · Bahia escreveu a todas as. capi
tamas, participando que deviam reconhe.cer Philippe li 
por seu rei. Tratou em seguida de conciliar os animas. 
sustando os processos, bem como obtendo da Côrte 
a licença para conceder · uma amnistia geral, supprimir 
os Jlllestéres, e queimar todos os autos relativos ás 

·· desavenças de Rangel com os colonos. 
~Foi este governador, diz Frei Vicente, mui amigo. 

e tavoravel aos moradores, e o que mais esperas lhes 
concedeu, para que os mercadores os não executassem 
nas. fabricas de suas fazendas, e quando se lhe iam 
quetxar disso. os despedia asperamente, dizendo que 

M
(

1
) Vide Blutenu, Constancio e o Dr. Fr. Domingos Vieira, art estéres. 
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elles vinham a destruir a te rra levando clell 
t . , ' a em tres ou qua to annos, que ca estavam quanto d' . d - ' po Jam e os · m01a ores etam os que a conservavam com ' b 11 I · -

1 , seu tra. a 10, e 1av1am conqlllstac o a custa elo sett 5 angue •. 

II 

Conquista. da. Parahyba do Norte, 1674- 86 
247) Ca~s~ e principio da guerra, 1574-Conta Fre1 V 1cente elo Salvador, na sua Historia do 

Brazil, pag. 55 , 96, 97, que os selvagens da Parahyba elo Norte ( 1) , se mostraram desde o principio amiaos 
dos portuguezes a ponto ele iren1 a Itamaracá traba· lhar para ell~s quasi ele graça; que, sendo maltrata· ' dos pelos colonos, se retiraram, e se deram a servir os francezes, e que, depois ele assentarem pazes com ·os portuguezes vizinhos, os ajudavam de bom grado em t~tdo . « -Mas tantas vexações e perrarias lhes fi. zeram, que se tornaram· a rebellai·. Uma só contarei, 
que foi como clispo!>ição ultima e occasião propinqua desta rebellião, e foi que entre outros mamelucos, ~ue andavam pelas aldêas suas resgatando peças capt1v_as e outras cousas, e debaixo disto roubando-os com VIO· lencia e enganos, houve um, natural de Pernambuco, o qual, posto que era filho de um homen~ honrado, tirou mais a ralé da mãe que elo pae; este, mdo a uma alclêa da Copahôba com seus resgates, se agasalhou e~1 . r. • SSII um rancho de um principal grande, chamado .~mgua ' que quer dizer «rede grande », e se namorou de un~a filha sua, moça ele quinze annos, dizendo que qu1~na casar ou amancebar-se com ella, para ficar entre e ~~~· e não vir. mais para os brancos, no que e lia consen. 1 

0
' 

· · 0 noiV e o pae tambem, entendendo que cumpnna 
a condição promettida. 

b Pnrnahybn e (•) Affirma Varnhagen que Parahiba ou Parnh>; n, Pnranahyba são a mesma cousa e significa rio mau. 
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Porém indo a uma caça, que durou alguns dias, 
uando tornou, não achou o genro, nem a fi~ha, 

~orque se haviam ido para Pernambuco : senttu-o 
tnuito, e mandou logo dois filhos seus em_ bus~a 
da irman, os quaes, porque o mameluco lha nao qutz 
dar, se foram queixar a Antonio Salema, _que es~a_~a 
por correição et"? Pernambuco, posto que J.a de par
tida para a Bahta, e elle mandou logo notificar o pae 
do querellado, q~e trouxesse a moça, como troux~,_ e 
a entregou aos trmãos, passando-lhes uma provtsao 
para que ninguem lhes impedisse o caminho, ou lhes 
fizesse algum aggravo, antes lhes dessem os brancos 
por onde passassem, todo o favor e ajuda para o se
guirem; avisando-os que não consentissem mamelucos 
em suas aldêas. e assim o avisou ao capjtão-mór da 
ilha de Tamaracá, Affonso Rodrigues Bacéllar, que não 
consentisse em ir ao sertão semelhante gente"· 

Partiram mui satisfeitos os dois moços, levando a 
irman, e foram bem tratados por todos os brancos •até 
que chegaram á casa de um Diogo Dias, que era o 
derradeiro que estava nas fronteiras da capitania de 
Tamaracá, o qual os recebeu com muitas mostras de 
amor, e muito mais á irman, que mandou recolher 
com outras moças de camara, sem mais a querer dar 
aos portadores, nem a outros que o pae mandou , . 

De nada valeu recorrer ao capitão de Itamaracá, 
porque este, sendo amigo do crit-:1inosô Diogo, dissi· 
mulou com o caso. Era Iniguassú homem tão bem in
tencionado, e. affecto aos portuguezes, que nem do seu 
?ff~nsor tomára vingança, si não fosse açulado pelos 
lltdtos que traficavam com os estrangeiros·. Reunidos, por 
tanto, em grande numero os barbaros, e apoiados por 
algun~ françezes, saltearam a casa que Diogo Dias 
P?SSUJa no rio Curacunhaem ou Tracunham, onde ha
VIa um engenho começado; attrahiram o seu dono a 
uma emboscada; destruíram a casa e o engenho, fa· 
zendo uma geral matança de brancos, I 574. 

Tal .foi a c~usa e o principio desta revolta, como a 
de mtutas outras; mas estes factos hoje não se contan1, 



326 EPOCA III. -DOMINIO DA I·IE:::il'ANHA . e os historiadores cuidam dar provas de imp . dade affirmando simplesmente que 0 O'entio arcdla}i. I d I . ::. an ava evanta o, que c estnuu, que matou, etc etc co . . . _ . . • · mo s1 a JUStiça nao ex1st1sse tambem para os pobres indiost 
~48) Expedições.-Or?enou, portanto. - Luiz de J?nto que se occupasse o no Parahyba. e fossem castigados os bar?aros. Fernão da Silva, 9ue reunia os cargos de ouv1dor geral, e piüvedor-mor da Fazenda incumbido deste negocio, marchou contra os rebel: eles com todo o poder de gente de pé e de cavallo e indios que de Pernambuco e ele Itamaracá poude levar: Não ousaram os selvagens espera-lo, nem elle os seguiu mais que até · á foz ào Parahyba, onde, em nome del-rei e com muita solemniclade, tomou posse da terra, retirando-se sem demora para a Bahia. · Voltando, pois, os barbaros a senhorear o paiz, avançaram até a Goj1ana, destruindo um engenho e casa forte, que nesse interim levantára Boaventura Dias, filho de Diogo. Defenderam-se os brancos como leões, mas nenhum escapou com viela. Então Luiz ele Brito esquipou uma esquadra de doze navios , cujo mando confiou a Fer· nando Pimentel, seu sobrinho. Elle mesmo embarcou, levando a gente mais luzida da cidade, em setembro de I 57 5. Sendo, toda via, a frota dispersada pel?s ven· tos, regressou o governador para a Bahia, a~nbando o sobrinho a Pernambuco, e recolhendo-se mms ta~de para a capital. Abandonou, portanto, Luiz de Bnto esta empreza. 

. Expediu mais tarde (1 578) Lourenço da Ve1g~ ?r· . dens para que se levasse ao cabo a conquista; desi~lU: comtudo della ao ser informado de que Fructuoso ar, bosa, ric'o proprietario de Pernambuc?, .passai_tdo ba. Côrte .conseO'uira o privileO'io de colomzar a Paiahy a , ::. ::, . . I 5 79) com por sua conta e á sua custa (2 5 de JaneirO c 7! , d a condição de ser durante dez annos capitao-mor 
0
a · 

B bosa a terra e cobrar todas as rendas. Chegou ar ld ' 
T so a· Recife com quatro navios, numerosas faml ms,, . hi elos, clerigos e religiosos ; demorando-se, porem. a 
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diversos dias, sobreveiu tal tempestade, que o arrojou 
com suas embarcações até ás Indias de Castella, donde 
passou de novo á metropole. . . 

Voltando ao Recife em I 582, navegou mcontmente 
para a Parahyb,a, emqt~anto Simão Rodrigue~ Car
doso, ·capitão-mor e ouvidor de . Pernamb.uco, a testa 
de muito gentio e ele 200 brancos, seguta por terra . 

. De oito navios francezes, que surprehendeu vara
dos em terra no porto da Parahyba, incendiou cinco, 
logrando os outros escapar a seu salvo. Descui
dou-se, toàavia, Barbosa, julgando-se seguro, e ca- · 
hiu numa cilada em que perdeu 40 homens, entrando . 
neste numero um filho seu. Já os selvagens lhe prepa
ravam um grande ataque ao arraial que havia posto 
na beira esquerda do rio, de fronte elo Cabeelelo, 
quando assentou retiràr-se com toda a sua gente. 
Exaltaram-se tanto os indígenas com · esta retirada, 
que destruiram tres engenhos perto ele Itamaracá, fi
cando nessa capitania apenas trinta e d0is colonos, 
I 582. Mandaram, portanto. os pernambucanos pedir 
soccorros ao governador Manuel Telles Barreto, que 
lançou mão dos navios ele Diógo Flores Valclez, I 584. 

249) Constróe Valdez o Forte S. Philippe, 
84. - Entrára Valdez na Bahia, pedindo mantimentos, 
de volta da sua mallograda empreza ao Estreito de 
Magalhães, onde devia fundar um forte e uma po
voação (1). Emquanto a frota se apercebia, mandou 

(t) Tendo em 1579 o celebre corsario inglez, Francisco Drake, 
passado o Estreito de i\'lagalhães, e aggredido as colonias hespanho
las do Pacifico, enviou D. Francisco de Toledo, vice-rei do Perú, 
atraz delle Pedro Sarmento e Antão Paulo Corso, piloto, os quaes, 
a~ravessan~~ o mesmo Estreito em sentido opposto, chegaram a Se
VIlha, e VISitaram o rei catholico em Badajós. Inteirado Philippe II 
do que elles contaram, resolveu construir dois fortes e fundar duas 
p~vo.ações no Estreito afim de impedir a passagem das embarcações 
1n~m1gas. Apromptaram-se, pois, 23 naus de alto bordo com cinco 
IDII homens de mar e guerra, petrechos, provisões, ele. Diogo Flo· 
res V a! dez recebeu o comando da armada; Ant.ão Paulo Corso o 
cargo de piloto-mór ; e Pedro Sarmento, o de governado~ dos for-
tes e povoaçõ~s. · 



328 EPOCA 1~1.- DQt.H. TJO DA HE<;PANHA ------Barreto a Pernambuco o ouvidor crera! Mart1'm L . t - · b' d d · :::. ' eJ. ao, mcum m o-o e anganar quanta crente e d S D . F ::::. recur. sos _po 
1
esse. 

1 
a,rpou dlO_go · !ores ela Bahia com sete navws l_espa_n 1oes e o1s P?rtuguezes. Commandava estes clo1s D10go Vaz ela V e1ga. Chegando a Pernam. buco, _d_esembarcou Valclez ~fim ele se entender com D. Ph1hppe ele Mot~r~ e mms autoriciades a respeito da marcha dos auxiliares por terra, emquanto a ar. macia seguiria por mar. 

Combinado o plano, fez-se de vela Diogo Flores, que, ao entrar no Rio Parahyba, incendiou cinco naus francezas depois ele esbulha-las. Uma sexta embarcação que não estava em sêcco na praia como as outras, logrou desferir o panno e abalar. A expedição terrestre, guiada por D. Philippe de Moura e por Fructuoso Barbosa, chegou pouco depois, ha· vendo tido no caminho apenas um pequeno recontro com alguns selvagens . Constava ella de cem soldados de cavallo, de 200 infantes brancos, de cento e tan· tos negros, e de quinhentos indios. Posto que no re· · gimento, dado a Barbosa pela Coroa, fosse indicado para o forte o sitio do · Cabedelo, na margem direita da foz do rio, onde está hoje a fortaleza desse nome; 
Tinha apenas sahido d~ S. Lucar (25 de set. de 81) esta frota, quando uma tormenta lhe tirou tres naus com perda ·~e grande parte da gente, obrigando-a a recolher-se na bahia de _Cadlz. Seguindo dentro em breve derrota, entraram no Rio de Janc1ro em março do anno proximo; ahi demoraram-se até o mez de outubro, e ,.eJejanuo em seguida para o Jogar do seu destino, soffreram um grande temporal na altura do Rio da Prata. Retrocedeu, portanto, Vai dez até S. Catharina; entregou tres naus a D. Alonso de Sout~ Maior, que ia por governador do Chile, para levar a sua ge~te ~e Buenos-Ayres; deixou mais tres, bem avariadas, na Ilha, a m e que, concertadas, _passassem ao Rio de Janeiro. . a 

2 
de Singrando estas para o norte, entraram em S. V1~ente • ~ do J'aneiro de 158~ onde peleJ'aram com dois galeões mglezes,Fill. ~· d r . •azia, uma ao fundo, como em outro Jogar havemos e re enr. no Es· no entretanto, Valdez o ultimo esforço para lançar ferro com treito, donde uma nova tormenta o rechassou para o alto ~a;ara " tal estrago da gente e das embarcações, que resol~eu volta d I HesBrazil. Tocou em S. Vicente e no Rio, velejou na d1recção 

1 
~ panha, e foi por outro temporal obrigado a arribar na Ba 11a. 



CONQUI STA DA PARAI-JYBA 

preferiu, todavia, Valdez a margem esquerda s_obre o 
continente de fronte da extrema occidental da Ilha da 

· Restinga. Traçado o f?rte, ~ que déram o ~om~ de 
S. Philippe, confiou D10go I~ !ores a .sua al~a1elana e 
obras ulteriores a Francisco CasteJon, de1xando-lhe 
cento ·e dez soldados hespanhóes, uma nau portugueza 
e dois patachos. Partiu, afinal, para a Europa no pri
meiro de maio ele r 5 84 

250) Diversas aventuras.- Emquanto os hespa
nhóes trabalhavam nas obras começadas, marcharam os 
auxiliares ele Pernambuco a bater o campo, caminho do 
sertão, onde depois de destruirem uma aldêa de indíge
nas inoffensivos, cahiram em uma cilada no sitio chama
do Leritibe ou campo das ostras. Morreram passante de 
cincoenta colonos, e centenares de indios domesticas , 
recolhendo-se os mais á sombra do forte. Recebidos ahi . 
com desdern, volveram para O linda, perdendo muita gen
te na viagem. Exaltaram-se, portanto, os indígenas, e, 
apoiados sempre pelos francezes, assediaram com mui
to vigor a fortaleza. Para · coroa de males desavie
ram-se na Parahyba, Barbosa como o alcaide Fran
cisco Castejon, e, em Pernambuco, o ouvidor Martim 
Leitão com o provedor Martim Carvalho, que recusava 
fornecer mantimentos e munições. Mediante, todavia, 
alguns reforços, mandados por Martim Leitão, conse
guiu Barbosa incendiar diversos navios francezes, e 
repellir os petiguares (85). Isto, porém, não bastou 
para desalentar os barbaros, que, fazendo alliança com 
o yalente Pirag)tba (1), Braço ou antes Espinha de 
pe1xe, chefe dos tabajares, voltaram á carga. Enten 
dendo, pois, os colonos de Itamaracá e de Pe_rnam
buco. que esta guerra vinha a ser para elles questão 
de vtda ou de morte, reuniram um grosso exercito de 
brancos, negros e indios, ao mando de Martim Leitão 
e de seu cunhado, Francisco Barreto.· Marchando por 

(1) E' Rquelle mesmo que no Rio S. Francisco matára á traição 
um grande numero de pernambucanos. Vide par.' 229. 

42 
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terra, derrotaram o Pi-rag)'ba em um morro pe t d . d r·b ' r o os tujucos o .L z ay; erraram pelo matto abrindo · d · d" d lei · ' Pica. as, mcen 1an o a eas, destruindo plaJ'Ita"ões e a lei Ô · ' r Y' sso. an o_ to o o pa1z ate o 10rte, que acharam livre do assediO. ·Internaram-se pelo sertão até á planície d ostras, mas observando que já o inimigo não se mo~~ trava em nenhum Jogar, recolheram-se de novo a Olind~ deixando na fortale~a boa quantida~e de provisões, diversos soldados e dots chefes. E rari1 o alcaide Francisco Ca:stejon, e um Pero Lopes, que tomou o loaar ele Barbosa, o qual passou á metropole com o fim ~>de reclamar seus direitos. Comtuclo estes bravos conquistadores, dahi a dois mezes, enfadados da soledade, das doenças, ela fome, e elos inimigos que tornaram a apparecer, lançaram fogo ao for te, arrojaram a artilharia ao mar, metteram a pique o unico navio que lá ficára, e fugiram para Itamaracá ! Castejon, portanto, teve de ir preso para o reino. 

251) Victoria definiti_va. - Quando tudo parecia perdido, veiu a clesharmonia que lavrava entre os selvagens, dar inesperadamente a victoria definitiva aos brancos. Pois, chegando a Pernambuco a notit~a de estar o Piraoyba irritado contra os seus alhados, que, em seguida á derrota levada no Tibery, lhe _tinham applicado o epitbeto de cobarde, tratou lVIart1m Leitão de ganha-lo promettenclo-lhe apoio ®Ontra seus contrarias. Acceitou Piragyba a offerta, e sem demora João Tavares, escrivão da Camara e juiz dos orphams de Olinda, seguiu para o norte, avistando-se c~m d~ índio a cinco de ao-osto no Jogar em que havl~ surgir a cidade de 
0
Nossa Senhora das Neves, hoJe :a· _ pita! da Parahyba. Dalli a tres mezes, partiu Martun Leitão com muita gente para a Parahyba, ·onde a 4 de novembro de r 58 5 designou o local destinado. ~o novo forte Para o commandar veiu no anno segduln e · - esa-da metropole, um Francisco de Morales, que, u . d d ,. se demoro vm o•se dentro em breve com to os, nao t to em regressar para o reino. Realizavam, no entre an ' · 
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os soldados diversas correrias para o interi<:>r, va1~rendo 
0 sertão. Na segunda dellas chegaram mllltO alem da 
Bahia da TraiÇão, afugentando uma nau franceza, des
truindo tres ferrarias, derrotando duas vezes os selva
gens, e trazendo grande copia de mantimentos. Na 
terceira, que se effectuou em dezembro de I 586, sendo 
os nossos acompanhados pela gente do Piragyba, a~~ 
crrecliram os indígenas ela serra da Copahoba, hoje ~erra da Raiz. Fundaram logo depois outro forte e uri1 
engenho no Tibery (1). 

A gloria ele conquistar a Parahyba e de fundar a sua 
primeira povoação, cabe sem duvida ao ouvidor geral 
Martim Leitão. 

252) Tres orde.ns religiosas. - (21 Em 1584 Ja · os Benedz'ctiuos estavam na Cidade do Salvador, donde 
dentro em breve passaram a organizar uma segunda 
abbaclia no Rio ele Janeiro, e em r 596 uma terceira 

( 1) E' a estas guerras, segundo parece, que se refere Southey, I. 428, qua ndo diz que os frnncezes tentaram estabelecer-se na Parahyba fazendo lucrativo trafico e tornando-se formidaveis pela sua alliança com os nàturaes. « Despachou-se Martim Leitão a reduzir l.'stes selvagens, dando-se-lhe alguns jesuítas, os melhores voluntarios neste serviço. Estava o iniu.igo tão entrincheirado, que força-lo era impossível; mas um dos padres por sobre a paliçada saltou ao meio delle, mais seguro no seu habito do que o seria debaixo da mais rija armadura. Escutaram-lhe os índios as razões ; depozeram as armas, e expelliram os fnncezes. Colonizou-se a Pnrahyba ; aldearam-se os índios, e estabeleceram-se uns oito ou nO\'e engenhos de assucar. Veiu um novo capitão (Feliciano Coelho?) á feição dos caçadores de escravos; expulsou os padres; perseguiu-lhes e dispersou-lhes os catechumenos, e com a rapidez com que crescera, de-chnou a colonial> . -
(2) «No anno de · 1581, diz o P. Anchieta, vieram em companhia de Fructuoso Barbosa, que vinha a povoar o rio da Parahyba tres frades do Carmo e dois ou tres de S. Bento em Pernambuco.' Mas como não se povoou a Parahyba, não fizeram mais que prégar e confessar sem fazerem mosteiro. Veiu tambem em sua companhia um de S. Francisco que tambem prégou em Pernambuco, e tornouse para o reino. No anno de 83 vieram dois de S. Bento com ordem de seu geral. A estes se deu um bom sitio na Bahia, e uma egreja de S: Sebastião, e fazem já mosteiro: são tres por todos até agora, e começam a receber alguns outros na ordem. Na mesma 
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em Olinda. Propagaram-se tanto que conseat1I·t·a 
t B '1 b . ·' :=. m con. ar no raz1 sete a badtas e diversas presidenc· 
Os . Capuchos de S aulo A7ltouio estabeleceram~::· 
ped1do de Jorge de Albuquerque, no Recife em abr~ 
de rsSs, tom~ndo a 25 de outubro do mesmo anno 
posse da ermida ~e Nossa Senhora das Neves. Em 
I 586 confirmou Stx to V a nova Custodia de O linda 
de~endente por emquanto de Portugal. Dividiram-s~ 
mats tarde em duas províncias, a saber: a da Bahia 
e a ela Conceição do Rio de Janeiro. - Os Carme/i . . 
ta-7 O~servmztes vieram pel.o mesmo tempo; fundaram, 
pnmerro, conventos em Obnda e em Santos, constitu
indo em seguida duas províncias. uma nas capitanias 
do ·Sul, outra, nas capitanias do Norte. 

III 
Segunda. .Junta., 87-91 

2 53) Dois governadores interinos.- Fallecido 
Manuel Telles Barreto em r 589, e abertas as Vias de 
successão ou de El-R ei, como as chama Frei Vicente, 
achou-se que eram nomeados governadores interinos o 
bispo D . Antonio Barreiros, o ouvidor geral (1), e 
Christovam de Barros, provedor-mór da Fazenda e 
ftlho do mallogrado donatario do Ceará. Estando au
sente o ouvidor, dirigiram os destinos do paiz os ~u
tros dois, tomando por secretario Antonio de Fana, 
contador-mór da Fazenda. O governo desta Junta, que 

cidade, no mesmo anno, se deu sitio e casa n uns dois de S. Frnn· 
cisco, que vieram mandados por El-Rei para o rio da Prata com 
outros ; mas estes ficaram-se na capitania do Espírito Santo, co~o 
ficaram outros em S. Vicente, que vieram na armada do EstreitO 
(a de Valdez)». · e 

( 1) Parece que este ouvidor geral era Antonio Coelho de Aguta~, 
que assistia em Pernambuco. Frei Vicente affirma simplesmente {ue ~s
tava ausente sem dizer quem era, nem onde se achava. l\ ;ce 0 

menciona Antonio Coelho de Aguiar, e nos informa de que entro 
em breve seguiu em serviço publico para Pernambuco: Varnh~ge~ 
pag. 372, e Rocha Pitta, III, 87, nada dizem do ouvtdor gera' r 
ferindo só os nOtJ!eS do Bispo e de Barros. 



' . 

SEGUNDA JUNTA 
......... 
,J,J,J 

durou quatro annos, foi, P':~r.ggL __ como ficará claro 
pelo que vamos contar. -

254) Conquista de Sergipe, 158g.-(l) ~ais do 
que o desejo de rechassar os francezes, mot1vou a 
conquista de Sergipe a g rande traição que os selva
aens desse paiz commetteram no tempo de Manuel 
Telles Barreto, e que passamos a referir com a maior 
brevidade possivel. 

Mandaram os ditos selvagens deputados ao governa
nadar asseveranào que desejavam abraçar o Christianis
mo e serem incorporados nas aldêas ela Bahia, e pedin· 
do, por intercessão elos jesuitas, solclaclos que os acom
panhassem e defendessem durante a viagem. Depois 
de não pouca hesi tação, annuiu Barreto ao pedido que 
parecia tão justo e razoavel, conceclenc\o· I30 soldados 
entre brancos e mamelucos, e bem assim diversos in
dias elas aldêas dos jes~1itas. l\'Jandaram os embaixa
dores aviso aos seus que os viessem enconti-ar no Rio 
Real. como ele facto fizeram. Recebidos com todas as 
demonstrações de jubilo, seguiram os nossos em grande 
segurança e descuido até Sergipe, aposentando-se ahi 
em diversas casas, espalhando-se pelas aldêas, e entre
gando-se á viela escandalosa com as índias que a nin
guem se recusavam. 

Estas, porém, «lhes entupiram os arcabuzes de pe
dras e betume, e tomando-lhes a polvora dos frascos, 
lhos encheram de pó de carvào ». Feito isto, deram 
os barbaro3 um dia ele madrugada um assalto tal, que 
mataram a todos, menos alguns indios dos padres 
que levaram a noticia á Cidade do Salvador. Esta 
traição, fructo das vexações precedentes, e da devas
sidão elos soldados, fez com que se declarasse justa a 
guerra. Quiz Barreto castigar sem demora tamanha 
crueldade ; porém a sua velhice ~ doenças não lho 
consentiram. 

l
1

) Deram este nome ao rio e ao paiz em memoria de um chefe 
poderoso que pouco antes ahi domin:ira e se chamava Ciri:::ipfJe 
OU C~rigip~, que significa JO"I"tiO do c~ri OU ciri. 
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Resolveram, pois, os governadores intei-inos le, 
b . d S . , \ar a ca o a conqwsta e erg1pe ate o Rio S. Fra11 · ' ' · t' · · ' CISCO Ja para c~s dtgar o _gentio, Ja para expulsar os france: 

zes que am a prattcavam mu1to commercio naquell 
A d . as parag.ens. pprova o o I?rOJ ecto pela Côrte, e decla-

rada JUSta a ~uer~a, reumu-se pelos fi ns ele 1589 um 
~rat~de exercito, a testa cio . qual se póz o proprio 
Chnstovam de Barros. Todos foram •com muita von
tade, diz Fr. Vicente, porque sendo o·uerra tão justa 
dada com licença de El-Rei. esperav;~11 trazer muitos 
escravos • . Tendo de viagem repelli :::lo com graves per
das dos barbaros uma força de tres m.il frecheiros (23 
de dez. de 89), aggrediram sem perda ele tempo na 
Varsea do Vasabarris o celebre maioral Baepeba, que 
com mais de vinte mil dos seus se havia fortificado 
em tres tranqueiras, as quaes se prestavam mutuo au-
xilio. · 

Diversos foram os assaltos, notavel o denodo de
senvolvido de parte a parte, mui disputada e san- . 
guinolenta a ultima peleja ( 1 de jan. ele 90), triumphando 
por fim o valor proverbial dos nos-os, que tomaram 
uns quatro mil prisioneiros apezar de fugirem muitos 
para o sertão. Os selvagens mortos na ultima refrega 
foram calculados em r6oo. Fundou immecliatamente 
Christovam de Barros perto da foz do rio Sergipe um 
forte, e junto delle um arraial, q~1e chamou cidade de 
S . Christovam. mudada mais tarde para outro Jogar. 
Ahi distribuiu os escravos e diversas sesmarias a seus 
cooperadores na conquista, sendo a primeira par~ {\n
tonio· Cardoso, seu filho, desde o rio Sergipe ate o_ 
Rio S. Francisco. Deixou no arraial Thomé da Rocha 
com o titulo de capitão; incumbiu Rodrigo. Martins de 
perseguir o gentio, e retirou-se para a Bahm. 

255) Entradas.-0 Porquinho.-- Dirigiu-s~ _Ro
drigo Martins ao Rio S. Francisco, que os fugt~tvos 
tinham atravessado. Encontrou nessas paragens dtver
sos pernambucanos que ãndavam em proc~ra de es· 
cravos e affirmavam não ser licito aós bahmnos caçar 1 
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índios em 'tal territorio pertencente á capitania dos 
Albuquerques. Um delles er~ Francisco Barbosa da 
Silva, que, annos an~es, atrmçoado pelo Set~a , per?era 
seus numerosos capttvos (1). Desta vez, porem, detxou 
no sertão a vida sua e a de todos os seus (2

). Outro 
foi Christovam da Rocha que cltegou em um carave
lão á testa de quarenta homens. Subiram juntos pelo 
Rio S. Francisco até além elo sumidouro, e alojaram· 
se no rancho ele um principal chamado Tuman, onde 
surgiram entre elles serias desavenças relativas á divi· 
são da presa que fariam. Martins, portanto, retirou ·se, 
e Christovam da Rocha, associanclo·se a um Antonio 
Rodr"igues de Andrade, marchou contra os índios do 
Porquinlto, elos quaes ouvi ra contar que haviam assassi
nado quatro ou cinco brancos. 

· Ao receberem esses indígenas a noticia de seme
lhante projecto, fugiram todos, . espalhando-se pelos 
mattos. A' força de promessas que não foram cum
pridas, log raram os caçadores faze-los voltar. O P01'· 

. quinlto, já mui velho e doente, que veiu com elles, 
pediu e recebeu o baptismo com o nome de Manuel. 
Fallecenclo dentro de poucos dias, foi todo o seu povo 
sacrificado á cubiça dos caçadores de entes humanos, 
que, tendo dividido a presa, voltaram cada um com 
o seu quinhão: Rochà para fernambuco; Andrade, 
para a Bahia. Estes passaram pela Serra do Salitre, 
do qual levaram amostras em cabaços. 

IV ·. 

Os Inglezes no Bra.zil 
256) . Primeiras viagens.- O primeiro inglez, 

<:?nhectdo, que veiu traficar no Brazil, foi o Sr. J;Vil
bam .fla1.vkins de_ Plymouth, o qual no seu Paul of 
Plymoutlt, navio de 250 toneladas, fez duas viagens: 

<~.~ Vide. par. 234. 
( "! lnfeltzmente Frei Vicente não se dignou relat"ar-nos as parti

culartdades do desastre a que faz apena~ esta pequena àllusão. 
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ut
1
.ma em I 530, outra .em I 5B32. ~1elos ~nnos de I 540 pra. 

S cavtm o com~:erc1o no raz1 varras mercadores de 
.odutdlamp.ton; B 1z1~m que um certo Puclney da mesma 

c1 a e ve1u a a ua em I 542, construindo um f< t 
não longe ela morada elo Caramurú. Relatam e;a~ 
mente que pelos annos ele I 567 tentaram diversos in
g lezes esta~elecer-se .na Parahyba elo Sul, donde cinco 
annos depois, desalojados pelos portuguezes, fugiram, 
os que escaparam, para o sertão, e delles nunca mais 
se recebeu noticia alguma. 

Tratou .em I 579 ele occupar algum ponto do nosso. 
paiz uma esquadra ingleza, que se dispersou não longe 
ela costa, salvando-se apenas diversos homens em uma 
lancha. Alguns destes foram mortos, outros presos 
pelos portuguezes. Menciona·se tambem a viagem do 
J11inion, navio que a pedido de Yolio J;T/Jtitltalt, inglez 
casado e domiciliado em S. Vicente, veiu de Londres· 
a Santos, onde, recebido com agrado, carregou no
tavel quantidade ele mercadorias. Em seguida, porém, 
á união ele Portugal com a Hespanha, as visitas dos in
glezes no Brazil não podiam deixar de assumir um 
caracter hostil. 

257) Fenton.- Pouco depois de I 582 de.mand~u 
a costa do Brazil uma . expedição ingleza, clestmada as 
Indias Orientaes e á China, debaixo das ordens de 
Eduardo Fenton. Apo,rtando a S". Vice~te, foram 
visitados (I) por José Daria, sogro de vVIHth~ll, e por 
·mais dois principaes elo Jogar. Estavam consultando 
sobre o modo ele obter audiencia elo governador e 

b ~es tomar refrescos, quando appareceram tres em arc~ço 
ele Flores Valclez, que immediatamente os aggred1ram. 
Rompeu o fogo ao cahir ela tarde, continuan~o ef~l 
quanto durou o luar. Um dos navios hespanhoes 
a pique, mas no dia seguinte, ganhando ?s inglezes d~ 
vento, fizeram-se ao largo. Fôra Valder. mformado . 

(~) Segundo refere Frei Vicente, estes inglezes affirmnrn~nq~= 
traziam cartas de D. Antonio, e os colonos responderam fJllC J 
hiam quem era o seu rei. 
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vinda dos inalezes por um navio hespanhol, que Fenton apresára,
0
cleixando·o pouco depois em liberdade (1). 

258) Roberto Withrington-sarpou para o mar do Sul tres annos depois da volta ele Fenton, e em virtude elas informações recebida!' ele dois chavecos portuguezes, capturados na. foz elo Prata, conceb.e~1 . a esperança ele tomar a Bahta para a qual se dmgm sem demora. Como a cidade esti vess_e clesguarnecida, quando appareceram velas inimigas, mandou Christovam de Gouvêa, visitaclor dos jesui~as, chamar os indios convertidos elos arredores, que com seus arcos salvaram. a capital do Brazil cobrindo-lhe as · immediações. Comquanto, pois, os inimigos entrassem no porto, e bombardeassem S. Salvador, não se aventuraram a desembarcar. Logo acudiu Christovam de Barros, que no primeiro rebate estava ausente, e organizou de prompto uma flotilha de barcaças ás ordens ele Sebastião de Faria. Demoraram-se os inglezes seis semanas assolando o Reconcavo, e tentando um assalto sobre a ilha de ltaparica, mas foram afinal repellidos e obrigados á retirada. Tornou-.se nesta occasião notavel uma mulher, que desde ltapoan correu em clefeza ela patria a ca~allo com lança e adarga (2). Occorreu este facto durante a administração ela Segunda Junta. Fr. Vicente diz que se deu -pouco tempo depois de começarem a go·uernar o Bispo e Clwistovam de Bm-ros. 
(I) Vide a nota do paragl'. 249. Um dos maiores humigos dos hespanhóes foi o corsario inglez Drake, o qual em 1572 lhes tirou duas praças no Isthmo de Panamá; em 15 77 passou o Estreito de Magalhães; aggrediu es castelhanos na costa occidental da America; ass.enboreou-se da California, e voltou para a Europa pelas Indias Ürtentaes e o Cnbo de Bon Esperançn ; em 1585 occupou diversos Jogares nas Canorins, nas ilhas de Cnbo Verde e em S. D~>mingos; em 1588 mandou a pique, n? porto de Cadiz, 23 navios hespanhóes;· 

l
em 1595, sendo mal succcthdo em um ataque contra Panamá fal-eceu de ~entimento em Porto-Bello. ' . e) Vide Accioli-Memorias da Bahia, I, pag, 74, em nota; Frei V1cente; Southey, 11, •12 ; Varnhagen, etc. Accioli fala elo soccorro prestado pelos jesuitas sem indicar donde é que tirou essa informnção; Southcy, porém, cita a Rei. Ann. ff. 114. 

43 
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259) Cavendish em Santos rsgí -Ja' d. e' -
· · 1 1 ' · ra este corsano mg ez uma vo ta em roda elo mundo. . 

d t d . t . 
1 

, pratt. 
can . o em . o a a par e as mars 1orriveis crueldades 
quando ~~~prehend~u uma segunda viagem, poré~ 
sem prov1soes suffic1entes. Mandou por isto adt"a t 
d . . . ' , n e 
, OIS ndavtosd pro~urar1· r~1ant1meC- ntos na costa do Brazil, 
as or ens o vtce-a mtrante ook, o qual, surprehen
den?o _a r~opulação d~ Santos á missa, a reteve presa 
o dta mtet~o na egrep, . e ma_tou o unico homem que 
ousou oppor alguma reststencta. Em lagar, todavia, de 
buscar provisões, entregaram-se os inglezes á crapula, 
esquecendo-se do povo fechado na egreja. Fugirani 
então os moradores para os mattos com todos os mo-
veis de algum valor. · . 

Passados oito ou dez dias, chegou Cavendish, achan
do uma praça sem habitantes e sem mantimentos. 
Offereceram-lhe os selvagens a sua alliança com a 
condição de expulsar os portuguezes e guardar para 
si as terras, offerta que o almirante declinou, porque 
seu alvo não era a conquista. Como os colonos recu
sassem volver para seus lares, . posto que convid_ados 
em nome de. D .. Antonio de Portugal, incendiaram ~s 
corst.rios S. Vicente, e seguiram para o Estreito, cuJa 
entrada os ventos lhes prohibiram, dispersand9 ~ ft:o
ta. Só Cavendish regressou para a costa do Braztl; 
porém, elos 25 homens que enviou a tres leguas de 
S. Vicente roubar mantimentos, nenhum voltou, por
que os indios mataram todos, excepto dois . que leva
ram prisioneiros a Santos, entrando na ctdade em 
triumpho com as cabeças dos mortos, 

Pouco depois fez Cavendish juncção com o Roebt;ck, 
um dos navios da sua desditosa esquadra, e, conttu· 
ando a costear assolou por toda a parte casas e P an· 

' . que tações Encarreaou-se por ultuno um portuguez, 
• • D . ' ' tt . os dois em breve penduraram na verga, de me et 
barcos dentro da barra do Espírito Santo. Entra~a~ 
nesse porto com duas lanchas; comqateram com v~~~ 
soffreram perdas muito graves, sendo uma dellas 
capitão Morgan, e foram afinal repellidos pelos colonos. 
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Depois desta mallograda tentàtiva, deixou Cavendis.h 
a costa do Brazil, morrendo de pesar e .de molest1a 
na viagem para a patria. 

26o) Jayme de Lanca~ter, 1595- partiu de 
Londres á frente de tres navJOs com um tal Barker 
como vice-almirante. Apresaram na altura do Cabo 
Branco 24 navios hespanhóes e portuguezes, dos quaes 
levaram cinco. $ouberam dos prisioneiros que um gran
de galeão, de volta da India, naufragára na .co~ta. de 
Pernambuco, achando-se· actualmente toda a nqUlsstma 
caraa .armazenada no Recife. Navegaram, pois, para a 
lllu~ de Maio; uniram·se ao pirata inglez Venner, e 
dirigiram-se sobre Pernambuco, aonde chegaram pelos 
fins de março de r 595· Entrarqm no porto á viva 
força não obstante a energica resistencia dos· nossos, 
quê tiveram de reürar-se para Olinda. 

Fretaram tres embarcações hollanclezas, surtas di
ante ela cidade, e mais cinco pertencentes a piratas fran
cezes que appareceram pouco depois. Baldearam toda a 
carga do galeão para bordo ele quinze navios, fazendo-se, 
afinal, de vela caminho da Inglaterra. O trabalho da 
baldeação exigiu o espaço de trinta e quatro dias, du-· 
rante os quaes guardaram estes ladrões estricta disci
plina, não fazendo pillutgem alguma sobre particulares. 

Aconteceu, emquanto transferiam a carga, entrar no 
porto um navio com 40 portuguezes, e uns 180 negros 
de Guiné. Apresando a embarcação, deixou Lancaster 
ir livres os negros, e obrigou os portuguezes a tra
balhar no carregamento. 

Os olinélenses, no entretanto, não tinham estado 
ociosos. Vendo frustradas suas tentativas afim de salvár 
a carga do galéão, peqiram de parlamentear, e, não 
sendo recebidos, fizeram os maiores esforços para mo
!estar o inimigo, a quem mataram trinta e cinco pessoas 
Inclusive o vice·almirante Barker. Quizeram incendiar
lhes os navios despedindo contra elles diversos bru
'l<?tes; falhou, porém, o artificio, porque os inalezes vi
gmvam sem interrupção de dia e de noite. b , 

·. 
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v 
D.-Franoisoo de Souza, 1591-160~ 

261) Francisco Giraldes.- Para succeder a Bar. 
reto 1~omeou_ a metropole, a nove de março de 1 S88 
Franctsco Gt~·aldes, senhor da capitania dos Ilhéos: 
qu~ Lucas Gu:aldes, seu pae, comprára ao filho do pri. 
n;etro dona ta no . Havendo duas vezes sahido . barra 
fora, e sendo outras tantas obrio-ado . a arribar soli
citou Giraldes e obteve a exoner~ção deste car~o que 
não ambicionava. :::. 

Com Giraldes deviam partir A ntonio de Mao-alhães 
' I E <> ' como sargento-mor c o ~ staclo, cargo novatnente ins· 

tituido, e tambem os membros da Relação, que desde 
o annQ anterior (87)- tinha o governo resolvido fundar 
na Bahia. De todos elles, só tres lograram ver a Terra 
de S. Cruz .. ficando deste modo adiada a creação des
se tribunal. 

262) D. ·Francisco de Souza- a quem por sua 
muita prudencia, diz Frei Vicente, deram o appellido 
de D . Ft·ancz'sco das J1!fanltas, conseguiu captar a sym· 

· patl1ia elos povos e das autoridades. Nomeado no pri· 
meiro ele dezen1bro de r 590, descetL na Bahia a nove 
de junho do anno seguinte. Propôz-se D. Francisco um 
triplice ftm, a saber : descobrir rriinas auríferas, occu
par o Rio Grande do Norte, e fortificar a costa contra 
os corsarios e piratas estrangeiros. 

263) Minas.-Descendente de Caramur~, e~a neste 
tempo Roberio Dias um dos homens ma1s ncos da 
Bahia; tinha serviços de prata para sua capella e sua 
meza, e corria de plano ter elle tirado o metal de que 
eram feitos de minas descobertas em suas propnas ' · · I u terras. Divulgando-se cada vez mais o boato, JUgo 
Roberio prudente não occultar por mais tempo ~ 
segredo. Passando pois a Madrid, offereceu ao rei 

·' ' t que achar-lhe immensa quantidade de prata, comtan ~-. 
fosse agra~iado com o titulo de ll!farqttt!Z das J1 t1zas. 

L_ ________________________ ,.~· ~--------------~------------
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Conseguiu apenas o titulo de A d11ti'nistrador das Màws, 
sendo o de marquez prometticlo ao novo governador, 
si as descobrisse. 

Rearessou Roberio ao Brazil com D. Francisco, e 
logo ~bteve licença ele ir ás suas t~t~·as com o pretex
to de aperceber-se para a expeclt_çao; occultou, pelo 
contrario, com tanto cuidado todos os vestigios capa
zes de levar á descoberta, que o governador não logrou 
atinar nen~ sequer com a pista. Dissimulou D. Fran
cisco, contentando-se ele mandar_ suas queixas á Côrte; 
antes, porém, que chegassem as ordens para o castigo, 
Roberio, morrendo, Jevára comsigo o segredo que 
nunca mais se patenteou. 

Como parece impossível que nenhuma outra pessoa 
estivesse a par desse segredo, ou que mais tarde não 
o revelasse, suspeitam alguns que a existei1cia dessas 
minas não p<tssasse ele uma invenção com o fim de ob
ter o titulo ambicionado. 

Em _todo o caso é certo que Roberio merecia cas
tigo, ou por ter mentido, ou por ter occultado esse 
thesouro que pertencia ao governo (1). 

· --Auxiliou D . Francisco com o mesmo intuito a empre
za de Gabriel Som·es, que se internou pelo sertão da 
Bahia em busca de minas. Tocando em 1567 no Bra
zil, de viagem para a India Oriental, preferiu Soares 
ficar na Cidade do Salvador. onde dentro em breve 
adquiriu notaveis riquezas. Tendo herdado de João 
Coelho, seu irmão, o itinerario de varias minas nos 
sertões, fez antes de tudo um testamento assaz edifi
cante; passou á metropole (84) ; obteve muitas· conces
sões e privilegias; voltou para o Brazil (90), e, á frente 
de um grande numero de homens, chegou até ás ca
cebeiras do rio Paraguassú, onde succumbiu ás doen
ças e ao trabalho. Ficou, pois, intei rarriente malloo-rada 
esta expedição. o 

(
1

) I. Accioli, I, pag, 75, nota 11, diz que mais tarde se achou 
prata em diversos Jogares da Bahia. 
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264) Parahyba e Rio Gránde.- Pacificad I:> h b r . , · a a .ara y a, conaorme Ja v1mos em outro loo-ar a · t . F B :::. , restJ. Ulram a ructuoso arbosa. o qual por meio do seu procurador D. Pedro de la Cueva conseo-uira que C_ôrte lhe reconhecesse seus direitos. Cot~fiou Barbas~ ao mesmo Cueva o mando de todos os soldados hespanhóes existentes na capitania; como, porém, não se demorasse em desavir-se cc .t1 elle, ameaçaram os indígenas dar cabo da nascente colonia. Acudiu de Ita~a!·acá o capitão Pera Lopes L obo, que, batendo os mdtos, varreu os sertões a g rande distancia . 
Arrasaramt todavia, pouco depois os barbaros (91} o forte do Cabedelo que Barbosa desguarnecera, transferindo a sua residencia para junto do Inhopy. · Sendo impossível reconciliar Cueva com Barbosa, o monarcha chatüou 0 primeiro para o reino, para ende dentro em breve se retirou tambem o segundo, abandonando a conq c:ista. V eiu então governar a Parahyba Feliciano Coelho de Carvalho (92), que derrotou os selvagens e expulsou os jesuítas (93), entr~gando as aldêas que estes haviam formado, aos fran~•scanos, a quem egualmente despediu tres annos depots (96). Em r 597 tornaram os francezes a saltear o forte do Cabeclelo, donde foram repellidos com perdas graves. Sendo o Rio Grande do Norte a base das operações dos francezes, resolveu-se conquistar tambem essa parte do paiz afim de rechassar definitivamente aquelÍ les entrelopos. Confiaram esta empreza a ~anue Mascarenhas Homem e a Feliciano Coelho. Parttu Mas· carenhas de Olinda por terra á frente de forças no~aveis · achou na Parahyba uma esquadra de seis naviOS ' B 1 · 1 crover· e de cinco caravelões mandada da a 11a pe o:::. · ' d ·s capu· · nador; embarcou, levando parte das tropas, ot . chos como lino-1:1as e dois J. esuitas como engenheiros. o . , traçou · Era um destes o P. Gaspar de Samperes, que . o risco do f~rte dos T1·es Reis .lltfagos, elo ~u~l d~:~ que não havta outro melhor em todo o Btaztl. Ida· ciano Coelho seguiu por terra _com numerosos ~ re dos, brancos e indios ; foi, porém, dentro em re\ 
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obrigado a re~rocecler po_r se ter P?sto no meio_ dos 

seus a epidemia das bexigas. O muco que contmuou 

sem demora a viagem foi Jeronymo de Albuquerque. 

Cheaava, no entretanto, Mascarenhas com a sua es

quadra:=. em frente do Rio Grande do Norte (principio 

de 98); desembarcava em um recif~ ilhado da mar

crem direita junto ela foz ; fortificava-se ; repellia alguns 

~taques dos barbaros, e mui opportunamente era re

forçado por uma urca com artilharia e munições man-

dadas ela metropole. . 
Feliciano Coelho só se apresentou no mez ele abril de 

98. Acabado o forte, a que deram o nome dos Tres 
Rez"s Jlllagos, porque o tinham começado no dia seis 

de janeiro, fez Mascarenhas, no dia 24 de junho, a en

trega clelle a Jeronymo de Albuquerque; passou na~ 

quelle mesmo dia a dormir na alclêa do morubixaba 

Poty ou Camm·ão, e juntamente com Féliciano Coe

lho regressou para Pernambuco (1). 

Jeronymo de Albuquerque logrou em breve assen

tar pazes com os inclios de todo o clistricto, ~ attra

hir desta arte os principaes dos petiguares, como Zo

robabé, Camarão e o. Páu-Secco. Tratou logo depois 

de fundar· uma povoação, em chão elevado e firm~, a 

meia legua da barra, que chamou Natal, talvez por

que inaugurou o seu pelourinho ou a sua egreja ma

triz no dia 25 de deze'mbro de I 598. 

265) D,. Francisco em S. Paulo, g8.- Emquanto 
Mascarenhas conquistava o Rio ·Grande do Norte, re

solveu D. Francisco visitar as capitanias do sul. Dei

xando em seu Jogar na Bah,ja o capitão-mor Alvaro 

de Carvalho, fez-se de vela em outubro de I 598, le

v":ndo comsigo a sua guarda, um engenheiro e um 

m!neiro, _am~~~ No Espirito Santo despachou 

D10go Martms Cão para examinar as minas ditas de 
esmeraldas; no Rio pouco se demorou, e de Santos 

(1) Daqui se vê claro que o celebre Camarão era natural do Rio 

Grande do Norte, não do Ceará, nem de Pernamz 1co. 
í) \\ ' \ 

')>'-'"'( ~ d\) \ l- \.=\ \ \ r,; ' . • .. 

~ J ! (l/r .. \'\ ~() 
""-"-... • '-.. -1 f - ,'j~ \.\_ 
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oya a 

J
1
unto a act1~a a rd1ca de f~r11ro do Ypanema, ond~ at~ç~u os a Jc~rc~s e uma v1 a que logo cessou de ~;c1sdtlr. N

1
o pnm

5
e1ro

1
:> de

1 
dezembro de 1.599, estando Ja. e vota em . au o, confirmou a nomeação de I?wgo Go~çalves a capit~o das minas descobertas; viSitou as mmas ele Jaragua e Voturuna, e, cinco mezes depois, confiou a· .~ndré Leão a incu_mbencia de pe· netrar .com uma partida de tropa pelo mterior do paiz em busca de minas ele prata. · Em Santos capturou D. Francisco uma grande nau h?llandeza, que, ele volta do Estreito de Magalhães, v1era esperar as suas companheiras. «Importaria, diz f r. · Vicente, a fazenda . que esta nau trazia, em n;tais de cem mil cruzados, os quaes com a mesmá facilidade se gastaram que se adquiriram ». Nas minas achou ouro de lavagem, e tambem « de graus de peso, e de preço, e ele que elle enfiou um rosario, assim como sahiam redondos, quadrados ou compridos, que mand?u a Sua Magestade com outras mostras de perolas que se acha· vam no esparcel de Canané e em outras partes (I)• . No dia 23 de dezembro ele I 599 entrou na Bahia uma armada de sete naus hollandezas, que devasta· ram todo · o Reconcavo. O capitão-mór, Alvaro de Carvalho mandou contra ellas, com muitos índios, An· dré Fern~ndes Morgalho e Alvaro ela Cachoeira, que repelliram bravamente os invasores. Outros h~llandezes ás ordens de um Olí"vz"er van Noord tentaram nesse mesmo tempo fazer aa-uada no Rio de Janeiro i e h 

1. 'as de 
pouco depois quatro cart:Welas <:_ • c 1versas cano . s indios apoderaram-se em Cabo 1~ no de um tal Jaque Porcel, de Dieppe. 

E 6 d D f, ·sco 1·ncormado de que já 
m 1 02 sen o . • ra.nc1 '' a chegára o seu successor p·assou procuração para cobrança na Bahia de 'seus vencimentos atrazados, e , , E embarcou em Santos directamente para a '!.uropa. 

e) Frei Vicente, pag. 163. 
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z66) Fortificações. - ·O terceiro fim que D. Fran
cisco se propôz, foi erg uer - diversas fotalezas para 
guarnecer a costa contra as aggressões elos estrat~ 
creiros. Copiaremos aqui alguns trechos ele ~r. Vt
~ente, que nos fará no mesmo tempo conhecer a fun
do o caracter deste governador contra 0 qual tanta 
'antipathia mostra o Sr. Varnhagen. 

«E assim, diz o citado autor, pag: 147, foi o mais 
bemquisto governador que houve no Brazil junto 
com o ser o mais respeitado e venerado; porque 
com ser mui benigno e affavel conservára a sua auto
ridade e magestacle admiravelmente, e sobretudo o 
que o fez mais famoso foi a sua_ liberalidade e magni
ficencia, porque tratando os mats elo que hão de levar 
e guardar, elle só tratava . elo que ha\,ia ele dar e gas
tar, e tão inimigo era elo infame vicio ela avareza, que, 
querendo fugir delle, passava muitas vezes o meio em 
que a virtude ela liberalidade consiste, e inclinava para 
o extremo da . prodigalidade. Dava a bons e a máus, 
pobres e ricos, sem lhes custar mais que pedi-lo, donde 
costumav(l. dizer que era ladrão quem lhe pedia a ca
pa, porque pelo mesmo caso lha levava dos hombros. » 

·«Não houve egreja que não pintasse, acceitando to
das as confrarias, que lhe offereciam. muróu a cidadé de 
taipa de pilão, que depois cahiu com o tempo, e fez 
tres ou quatro fortalezas de pedra · e cal, que hoje. 
duram ; as principaes que têem presidias ele soldados, 
e capitães pagos ela Fazenda Real, são · a de S . Anto
nio na boca da barra e a de S. Philippe na ponta de 
Tapuype, uma legua da cidade · . . . . . e tudo então 
podia fazer, porque tinha provisão de El Rey, para que 
quando não bastasse o di.nheiro dos dízimos, que é só 
o que cá se gasta a El Rey, o pudesse tomar de em
prestimo ele qualquer outra parte, e assim houve occasião 
~m que tomou um cruzado á conta -do que se havia 
de pagar dos · direi.tos de cada caixão de assucar nas 
alfandegas de Portugal, e algum dinheirq dos defuntos 
g}le se havia de passar por lettra a:os IH;rdeiros au
sentes; e de uma nau que aqui arril:>ou indo para a 

44 
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In dia. . . . . tomou trinta mil cruzados, 0 que tudo 
Rey mandou pagar em Portugal de sua Real · ·F E!. 

azenda1 

267) Com~e~_cio co~ o Rio da ~rata. _ Du. 
rante este pnmen o govet no de D . Franc1sco a · 
t . _ . , ssumtu 
a_es proporçoes o commercto do nosso paiz co · 

R d I ) · t d ' I · m 0 _10 a r~ a, que o tn 1e1ro, vindo de lá para 0 Bra-
zd, se .avaliou em quinhen_tos mi~ cruzados. Começára 
pel~ s1mples facto ?e envtar o btspo elo Tucuman um 
na_vJO_ :omprar vestimentas ecclesiasticas na Bahia. No 
prmc1p10 Simplesmente _se tolerou ; em 1602 pennittiu 
Castella certo c?mmercto de generos. de Buenos Ay· 
res para o Brazd; mas em r6o5 ordenou se désse re
medio ao mal que esse commercio causava á colonia 
hespanhola do Prata. 

VI 

Diogo Botelho, 1602-1607 
268) Governo de Botelho. - Nomeado Botelho 

a 20 de fevereiro de r6or , desejou vir com .. o titulo 
de vice-rei, recebendo apenas o de g-ml(!1'1tador geral 
que anteriormente fôra concedido só a Lourenço da 
Veiga e a Francisco Giraldes, e que desta epoca em 
diante vão ter todos os seus successores. Elevaram-lhe 
o ordenado a tres mil cruzados, e permittiram-lhe uma 
guarda de vinte homens. Foi' o primeiro governador 
que desceu em Pernambuco, onde se ciemorou um. an_no 
pouco mais ou menos. Vieram com elle um m1~1e1ro 
allemão e um sacerdote da ordem de S. Agostmho, 

' · ' · as de castelhano de nação destinados a passar as mm 
S. Vicente. Veiu eg~talmente Diogo de Campos· ~~- · 
reno que em seguida foi um dos chefes da conquls a 

, . . d sma con· do Maranhão e autor da h1stona essa me E t 
quista, bem ~omo do livro intitulado Raz ão do s a· 
do do Bmzz'l. · · -

0 
dos 

Botelho· mqstrou-se severo, propondo a separa~a 
1 

'ro 
empregos incompatíveis procurando que o ddm 1edo 
publico não fosse subtr~hido, e fixando o or ena 
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dos officiaes do fisco, que até então se pagavam com 
suas proprias mãos, .percebendo um tanto por cento .. 
Dando provas de espírito pouco christão, trabalhou para. 
qu·e não se fundassem m~is c~nven~os ele religi<;>sos. no 
Brazil, e teve algumas desmtelbgencms com os Jesmtas 
e com o Bispo. A este disputava a prececlencia tfa. 
eareja. Consultada sobre isto a Côrte, respondeu que· 
n~s egrejas é o prelado quem tem a precedmâa. Quanto· 
.aos jesuítas, considerava Botelho inefficazes e menos· 
uteis ao Estado os meios acloptaclos pelos padres de 
aldêar collectivarnente os indios~ e prefen"a traze-los· 
á força pam os povoados ! 

Durante o governo ele Botelho, inaugurou-se na Bahia 
a pesca · da baleia; creou-se em Portugal o conselho da 
lndia; amansaram-se os aymorés, e deu-se principio 
á colonização elo Ceará. Desta colonização trataremos
mais adiante: occupemo·nos agora dos outros pontos .. 

269) O Conselho da India- creado em 1604 á 
imitação, parece, elo Consel!to das lndias, existente. 
em Castella desde I 524, era composto ele um presiJ 
dente, de dois secret.arios, e de quatro conselheiros, 
dos quaes, · dois militares e dois lettrados, devendo· 
um destes ser clerigo canonista. To dos os negocias do 
Brazil que .antes pertenciam é.Í Mesa da Consciencia e. 
depois couberam ao Conselho da Fazenda, for.am con-· 
fiados a este tribunal, que, durante sua curta existencia.,. 
g~vernou realmente o nosso paiz. Abolido antes de 1614,. 
fot restaurado em 1642 com o nome ele Conselho· 
Ultramarino. 

270) Pesca da baleia-Em 1603 encetou na Bahia;. 
a. pesca da Baleia o biscainho Pedro de Orecha, quer 
vmdo com o governador Diogo Botelho, trouxe a seu 
cargo duas naus de biscainhos com os quaes começou 
a pescar, e, ensinando aos portuguezes, se tornou com 
el~as carregadas sem da pes~aria pagar direito alaum .. 
~ao .se dem~roú! porém, a metropole a vender o~ pri-· 
Vtlegto ao pnmetro que se apresentou, por seiscentos-
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mil réis annuaes. Em breve subiu tanto esta. ind . 
. que o contracto se arrematava por seis cont ustna, 
centos mil réis cada armo . os e sete. 

Fazia-se a pesca dentro do porto desde 
0 . h , fi d mez de .Jb~111 .o ate o m e

1 
.agosto, clu!·ante o qual tempo as 

a eras entravam a 11 para dar a luz Cada tu11a d · fill .. < pro uz um so _10, gr~ncle como um cavallo. O trabalho da 
·pesca exrge murtos ho mens, e t res n~vios de feit'to . I G d. F v· es-pecw . « asta-se, rz "' r . rcente, ele -soldadas co · 

t d . . . m .~ gen e que a~ a 1:este r~lmrsteno os dois mezes que 
dura a p~scan,a, o~to mil cruzados, porque a cada 
.arpoador se da qumhentos c ruzados, e a menor sol
d~da que se paga aos o utros é de trinta mil r.éis, 
fora comer e b eber de toda a gente; porém tam
bem é muito o proveito q ue se tira, porque de or· 
.dinario se matam trinta ou qua renta baleias, e cada 
.uma dá vinte pipas de a zeite pouco mais ou menos 
. . . e se vende cada uma das pipas a r8 e 20$000 rs, 
além do proveito que se tira da carne magra da baleia, 
:a qual fazem .em cobras . .. e sêcca a mettem em 
pipas e vendem cada uma por doze ou quinze cruza· 
dos . . . . Com se haver morto tanta multidão de ba· 
'leias, em nenhuma se achou ambar, que dizem ser o 
seu mantimento, nem e ra do mesmo talho e especie, 
outra que sahiu morta, ha poucos annos, nesta Bahia, 
.em cujq bucho e tripas s·e acharam doze arrobas de 
.ambar gris finissimo, fóra outro que tinha vomitado na 
praia ». Quem desejar uma bella descripção da pesca 
.da baleia

1 
veja Fr. Vicente, na pag. 171. 

·. 271) Aymorés e Petiguares na Bahia. -A· 
chava-se Diogo Botelho ainda em Pernambuco, quando 
-recebeu a noticia de que os aymorés assolavam as 
.capitanias ela Bahia e dos Ilhéos, de sorte que a pro· 
pria Cidade do Salvador não deixava de correr algum 
·risco Pediu portanto ao capitão-mór de Pernambuc~ 
-reuni.sse um'a força d~ pet!iguares afim de castigar es~a 
nova invasão. « Ninguem, diz Southey, II. 47, que\~ 
fosse um jesuita podia levantar esta força; metteu 
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0 P. · Diogo Nunes entre elh~s, (1) e debaixo das .sua~ 
ordens se lhe pozeram oitocentos guerreiros esc~lludos, · 
sobre promeSS? de que, finda a guerra, voltanam ao· 
seio de suas familias . Ao chegarem a S . Salvador, es
tava passada a imminencia do perigo, mas o official 
commandante em vez de recompensar estes alliados e 
despedi-los; resolveu aquartelar parte delles na Bahia,. 
e o resto nos Ilhéos, para guarnição destas capitanias 
sem que esquecesse assignar-lhes sua tarefa.» 

«Com paciencia aguardaram os petiguares alguns· 
dias, mas vendo então que nem se fazia guerra, nem 
os licenciavam, pediram venia para regressarem a seus· 
lares, dizendo que, si não lha déssem, a tomariam. O 
commandante acompanhado d'alguns elos principaes· 
da cidade, gente que contava com estes pobres selva-· 
gens para lhes cultivarem as terras, foi ter com elles, 
buscando em comprida harenga, persuadi-los a que 
ficassem; mas elles, que diante dos olhos tinham o· 
.horror da escravidão, responderam que sobre condi
ção de se irem, finda a guerra, haviam vindo ». 

«Quem tão injusta intenção tinha podido formar,. 
ta,mbem não era homem que della se deixasse demo
ver por simples representações contra a sua sem razão .. 
Não podendo engodar os selvagens, determinou de 
~evar pela força a sua avanfe; chamaram-se os soldados, 
e os petiguares prepararam-se para a batalha. Em 
grande confusão andava revolta toda a cidade· dois· 
conselhos se celebraram durante a noite, e em ambos se 
resolveu que se declarassem rebeldes estes homens of
fendidos, e <>o mo taes se atacassem, sendo reduzidos· 
á escravidão » 

. . «Tão cert~ não era, porém, o triumpho,que ao com
mandante tirasse todas as apprehensões do resultado, 
pelo que mandou aos jesuítas nas aldeias circumvizinhas· 
recado, que viessem á toda a pressa em seu auxilio· 
com quantos (recheiro.s podessem reunir para serviço· 

Fo!1l E.stépadre Diogo Núnes acompanhou os selvagens para a Bahia .. 

1 
1 ma1s ta~de (1615) ao Mar:mhão com Alexandre de Moura e fal-

ecetJ nas Antilhas, conforme havemos de ver. ' 
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1 d . , Iam eles por emais o caracter ela gente ela crovernança 

I l , . :::. c , par.a que .esperassem eva-a por motivos de J·ustiça e b 
l.t. d · I · · · oa po · 1 tca, e eseJanc o evitar maiOr mal immediato ped' · 

t . . , Iram aos pe Igua.res que ~onsent1ssem em ficar. A resposta 
·prompta f01 que fanam o que os padres quizes 
P . 1 • • 1 · sem ouco uepots JU gou o commanclante prudente mand · 
·bus_car para _a cidade como refens a niaior parte d~~ 
cactques; ~ tsso ~e rec~saram estes, .dizendo que bem 
·lhe percebtam a Intençao, nem lhes assentava bem a 
.elles abandonar seus companheiros. Outra vez se recor-. 
-reu aos jesuítas, e ele novo prevaleceu a sua influencia· 
os petiguares disseram que fariam o que se queria, po; 

:amor delles, e não em attenção ao commanda_nte ». 
Quizemos copiar todo este trecho ele Southey para 

.que veja o leitor quão injustamente se procedia com 
os pobres inclios, e diga si é possível sustentar a these 

.que Varnhagen defende na sua historia. isto é, que 
toda a justiça estava do lado dos colonos; a culpa, 
sempre da parte dos indígenas. Si os pobres selvagens 

·.tivessem seus historiadores e podessem contar seus 
aggravos, cremos que muitas de suas guerras, chama· 

.. elas revoltas, não passariam elos limites de. un:ta jus~a 

.defeza, e muitas outras seriam vinganças JUStJficavets 

.de offensas anteriormente recebidas. . 
Quanto ao proceder dos jesuítas nestas conjuncturas 

.arriscadas, pócle quem quizer censurà-lo, como ? faz 
Southey, e nós não precisamos tecer a apolog!a de 

.ninguem, nem pretendemos affirmar que elles nao_ se 
:podessem alguma vez enganar. Mas, o que devertam 
. elles fazer ? . . 

Mostrar, aos bahianos a inJ· ustiça do seu procedJm
5 

tn· 
· ou· to? Isto com certeza elles fizeram; mas o propno, d' 

·they reconhece que d'aquelles senhores não ~e P0 • 1~ 
.esperar justiça. Aconselhar aos petigl..\ares a res17~e~C:1~~ 
Jsto. além de acarretar immensos males aos ct a ~os 
innÓcentes e aos jesuítas, seria pernicioso aos pro~nt · 1· · - I ahirem v1c o· "me Igenas mesmo na suppostçao c e s b . 

01 ,riosos, porque de um modo ou de outro aca arta 
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or serem subjugados, e reduzidos ao mais hediondo 
p o o 

captlvetro. 

· 272) Zorobabé. -Conta Frei Vicente elo Salvador, 

pag. I 6 r e I 70, que o chefe desses petiguares era o 
famoso Zoroóaóé, e que a ida clelles para a Bahia se 

· effectuou emquanto D . Francisco ele Souza estava na 

capitania ele S. Vicente. . · . 
O commandante de que fala Southey, era o capttão·

mót: Alvaro ele Carvalho, o qual mandou os petigua
res aos Ilhéos, e pouco depois os deixou voltar para 

seus lares. Refere tambem Fr. Vicente que, ao che
gar Botelho á Bahia, estando os petiguares de partida 
para o norte, lhes ordenou debellassem de passagem, 
como fizeram, um mocambo ele negros fugidos, situado 

não longe do Rio 'Real. . 
De lá seguiu Zorobabé para a sua terra natal, louco 

de vaidade, entrando na sua alclêa em triumpho. Vi

sitaram-no quasi todos os índios da Parahyba, e mui
tos brancos, que o embriagavam, e depois falavam 
que era temível, anelava levantado, e causas semelhan
tes, com que assustaram mui seriamente o capitão de 
Pernambuco e o de Itamaracá. Affirma Fr. Vicente 
que embora fosse ·vaidoso e ele caracter algum tanto 
exaltado, si estava em si, mostrava boas intenções, e 
falava em fazer-se christão; « comtuclo quando se em
bebedava, era inquieto e revoltoso, e foi ·crescendo 

tanto o medo nos portuguezes, que o prenderam e 
mandaram a Alexandre de Moura, capitão-mór ele Per
nambuco, e clahi ao governador, os quaes na prisão 
lhe deram por muita~· vezes pe~onha na agua e vinho 
se~ lhe fazer algum damno, porque, dizem que, I:e. 
cetoso della, bebia de madrugada a sua propria camara, 
e que com esta triaga se preservava e defendia do 
veneno ; ~na! mente o mandaram para Lisboa, donde ... 
o mandaram aposentar ·em Evora cidade, e ahi acabou 
a vida, e com ella as suspeitas da sua rebellião >>. 

Di~pensamo~ toda a sorte de commentarios; obser
varemos tão sómente que Varnhagen, referindo este 
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facto, cala a circumstancia do 'ilt:'lteno sttb · · , · · · mmzs tr .J P,t' tO propno govcnwdor ge1·al, bem f.:omo .~ auo Z b b . b ' .J a ctt: ser oro a e em nagano por aquelles mesmos 1 11 . . • co onos que 1e tmputavam a cnme o que elle dizia · · tado de alteração. · nesse es. 

273) Invasão dos aymorés. -- Assolavam no tretanto, os aymorés as capitanias elo sul d~sde en-
Ilhéos até S. Vicente .. «E m S. A maro, .diz .Southe;s 
abandona~·am-se propnedades do valor pe trinta, qua: renta e cmcoenta nu! cruzados, devorados por. estes 
selvagens os trabalhadores e fugidos os propriefarios. 
Não era menos espanto~a a fórça elos aymorés do que a sua · desesperada feroctdade; um punhado delles as
saltava engenhos de assucar em que havia nada menos 
de cem pessoas . . . . A capitania elos llhéos ficou 
quasi destruída. Porto Seguro tinha sido bem de(en
dido, emquanto se haviam deixado os indios mansos a cargo dos jesuítas.» 

«Debaixo do sabia governo dos padres, viviam elles 
em aldeamentos assaz fortes para se defenderem a si, protegendo os portuguezes da colonia. Um capitão no· 
vo veitr destruir este systema, na sua céga rapacidade desfazendo as aldêas e distribuindo os pobres índios 
pelos colonos que os faziam trabalhar, deixando-lhes o 
cuidado de proverem á sua propria subsistencia. A~sirn se viam obrigados a exporem-se sós ou em parttdas pequenas, e os que não succumbiam ao trabalho, eram trucidados pelos aymorés. Privados do seu rebanho,. e 
não se podendo manter sem elle, abandonaram os Je· . 
suitas os seus e.stabelecimentos; fugiram tambet~ quantos tinham meios de faze-lo, alé que afinal m_a 
ficariam ainda na capitania vinte famílias miseravets, que d'alli não podiam sahit: e que, sem escravos ~ue para elles trabalhassem, de .hervas e raizes se nutnam unicamente. Assim se viram os aymorés senhores de 
todas aquellas regiões, e já a propria Bahia não estava 
a coberto de suas correrias , . 
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274) Principio da conversão dos aymorés. 
- Alvaro Rodrigues.- « Umas doze leguas ao sul da 
capital elo Brazil vivia nas suas ~erras um abast_ado 
portuguez por nome Alva~o Roclngues_, que com vigor 
fazia a guerra a estes pengosos fronteiros. Numa de 
suas expedições capturou duas mulheres que trouxe 
para casa. Uma morreu, e boas maneiras domestic~
ram a outra; apprendeu- o portuguez,. e tanto se affel
çôou .ao novo genero de viela, que, dando-lhe Alvaro 
livre o regresso á sua tribu, recusou ella ir-se. Occor
reu-lhe então a elle que poderia esta mulher servir 
para estabelecer-se a paz. Prestou-se ella prompta a se
cunda-lo, e, pondo-se em um Jogar onde era prova
vel que os patrícios a ouvissem nas flor~stas, começou 
a chama-los, voz em grita, referindo o bom tratamento 
que da parte dos portuguezes encontrára, e dizendo 
que queriam elles ser amigos dos aymorés, e torna-los 
participantes das boas causas que possuíam. Feito isto, 
depunha mantimentos no chão, instrumentos de ferro, 
e as bugiarias que mais deviam agradar, e voltava. 

«Repetiu-se isto, até que dos inclios alguns se affouta
ram a vir visitar Alvaro, que, entretanto, ao capitão 
da Bahia fizera saber a · esperança que nutria, pedindo 
as orações de todos os fieis a favor da sua realização. 
Alguns parentes desta mulher deixaram afinal persua
dir-se a irem a S . Salvador, e os presentes que alli 
receberam, e as maravilhas que na volta contaram; in
duziram outros cincoenta a visitarem o commandante. 
Tão feliz successo se considerou naquella cidade para 
o bem_ do' Estado o pacifico apparecimento desta gente, 
e tão Inesperado, que um dos espectaculos com que a 

· regalaram, foi uma procissão ele graças pela sua visita 
terminada por um sermão da mesma natureza,>. ' 

275) Desastre providencial.- «Estavam agora 
tão satisfeitos os aymorés, que em hordas vinham a 
aquartelar-se em casa de Alvaro, o qual logo reque
r_eu ao governador que o mais depressa · possível o 
livrasse destes vorazes hospedes. Faceis de persuadir 

45 
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quando os não preveniam suspeitas estivera vàgens por ir para qnalquer parte 'onde aosatn os .se). d.d d d ' ::. ssem das commo 1 a es o seu novo crenero de vida r . . :::, , e toram .remo_vd1ddos dpara a I_lha . de Itaparica, . postos ahi sob o cur a o . e t~·es Jesmtas, escolhendo-se uma ilha por na~a havet . asstm que rec~ar, caso recahissem nos a~1t1gos habttos. Mas demasiada repentina fôra a mudança: rebentou entre elles uma doença endemica que. mal dava aos jesuitas tempo para l;>aptizar ao~ monbundos e enterrar os mortos. Apoz dez semanas des~a pia tarefa, infor_maram ao governador que ou se havia _de remover dalh o rebanho ou todos pereceriam. Voltaram alguns a ter com A lvaro, dispersando-se os ·· outros por entre os índios mansos, cujas aldêas esta- ' vam estacionadas quaes outros tantos postos avançados contra os proprios aymorés. Dalli , como se havia receado, mettiam-se ás mattas e iam · a dar com os parentes; taes eram, porém, os commodos da vida se- . dentaria, que elles frequentem ente voltavam, trazendo outros ; e assim indo uns, vindo outros, encontrava-se alli uma continua successão de hosped.es. Apprenderam afguns· a lingua tupy para servirem de interpretes, e a frçmteira viu-se livre da terrível guerra a que tantos annos estivera expostall. · 

276) Conversão dos aymorés. --Domz'1~gos Rodrzgttes . ....:..,_«Havia por estes tempos no collegw _de S. Salvador um jesuíta por nome Domingos Rodngues, recentemente chegado de Portugal; ligou-se ao~ aymorés, apprendeu-lhes a lingua, e, obedecendo ao Impulso intimo que sentia, pediu ao superior que o mandasse aos Ilhéos, onde esperava da_ mesma fórma e_ffect~fr as_ pazes. Removeram-_no, p01s, para o. colle~JO da ue Rm-se o povo do proJecto, tendo por 1mposs1vel q os aymorés encarniçados como estavam em rezes hu· ' · 1 b' de an-manas, abandonassem jamais os seus 1a ttos thropophagia, nem renunciassem a esperança e o prazer da vingança pelas perdas soffridas. >~ 
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«Não se deixou Domingos dissuadir por taes arrazo
ados, e a primeira vez que se ~visfou uma par~ida de 
aymorés, metteu-se numa canoa com o supenor do 
collegio, o capitão dos Ilhéos e dois remadores, se
auindo todas as outras embarcações em temerosa 
distancia. Ao chegarem ao alcance de voz do Jogar 
onde estavam occultos os · aymorés, chamou-os Do
mingos, dizendo-lhes que vinha: de paz e como amigo. 
Passados alguns momentos, sahiram da espessura, pre-

. parados os arcos, dizendo-lhe que podia elle vir, mas 
nenhum outro, e apontaram o Jogar onde deviam fa
zer alto as canôas». 

«Passando, pois, a outros bateis os companheiros, adi
antou-se elle sósinho no seu, visto o que, depczeram 
os selvagens as armas. Chegado á margem, disse-lhes 
Oomingos a que vinha, e deu-lhes farinha , que foi re
cebidél com gratidão. Pediu então que alguns o acom
panhassem á villa, promettendo reconduzi-los na ma
nhan seguinte com maior porçfto de viveres para os 
seus amigos. Quatro pessoas se embarcaram .promp
tamente com el,le, sendo o maior numero que podia 
levar a canôa». • 

« No outro dia veiu elle effectivamente com o su
perior trazer os quatro indios, aonde cêrca de' duzentos 
aymorés com suas famílias reunidos á beira do rio 
os estavam aguardando. Um dos, quatro visitantes, 
apenas saltou em terra, pôz-se a partir as· settas dos seus 
patrícios, dizendo que era finda a guerra, e boa gente 
os padres, que. nem tinham arcos nem settas, pelo que 
nada devia negar-se do que elles exigissem. Desta vez 
acompanharam-no trinta selvagens para a villa, onde 
t~o grande foi, ao ve-Ios, a alegria dos moradores, que 
tirados da canôa os jesuítas, em triumpho os levaram 
ao seu collegio. » . . 

cFacil~ente se concluiu agora a paz, pedindo-se aos 
novos alhados que do sertão trouxessem outros da 
sua nação, para pa mesma fórma se aproveitarem do 
beneficio da amizade dos padres. Nem tardou que 
attrahida por este convite não apparecesse perto duma 
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aldêa (1) de petiguares convertidos uma horda 
vinham duzentos 'e cincoenta frecheiros Ae~n 9ue d ll f ' · '· · VISta ~bes ugn

1
·am. os I?det1guares, mas dois da primeira 

tn u, que 1av1am SI o os mensacreiros para e t. · . . d ::::. c s es s~us patnc10s, a eanta_ram-se á pressa, dizendo que 
vu~ham de paz : s~htram -lh_es de encontro os je
sUitas, levan~o _da v1lla quantidade de instrumentos de 
ferro, e prov1soes, e recebendo em bem acceita troca 
os arco.s dos aymorés. Levaram-nos aonde estavam os 
companheiros, que elles abràçaram com vivo senti
mento de amor nacional. O effeito que sobre aquelles 
selvagens produziu a vista e a experiencia dos commo
dos da vida civilizada , foi tal qual o haviam esperado 
os jesuitas : correu a noticia, e bem de pressa se for· 
maram dois aldeamentos, contendo um mil e duzentos 
aymorés, e outro, quatrocentos, e a capitania que até 
aqui só com os frequentes soccorros da Bahia se li
vrava de total. destruição, viu-se efficazmente livre de 
seus inimigos.» 

Estes factos mostram mais uma vez o que seriam 
os selvagens, mesmo os mais bravos, como sem con
testação eram os àymorés, si com elles se usasse a 
brandura e caridade christan; ou por outra, si se ten
tasse persuadir-lhes efficazmente que os nossos procu
ravam o seu verdadeiro bem e não buscavam rouba-los 
e despoja-los. Preferimos · e:npregar as palavr~s e os 
sentimentos do protestante Southey para que nmguem 
nos accuse de suspeito ou exaggerado. 

Valia acrora a pena discutir porque é que Varnha
gen passa de todo em silencio estes acontec~~~nto~ que 
por sem duvida pertencem á historia da civihzaçao ~o 
nosso paiz; omittimos, porém, esta questão para nao 
sermos prolixo. 

•) · · nos necessario sup· ( Como no sul não havta pet1guares, parece- . s 11 pôr que, ou Southey deu aqui por descuido o no.me de l?e~gu~:e Pa· 
outros indígenas ou estes eram daquelles que Unham vm 0 ara 
rahyba, dos qua;s affirma C:mdido .Mendes que não regressaram P 
o norte. 
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· 277) Hollandezes na Bahia.-Durante a. admi
nistração de Diogo Botelho entraram na Bahia sete 
navios hollandezes, capitaneados por um Paulo Van Car
deo, que saquearam o Reconcavo e se apoderaram de 
uma urca já carregada. Foram, todavia, rechassados 
pelos moradores. Mandou, portanto, o governador á 
Hespanha Diogo de Campos Moreno, representar ao 
rei a necessidade de fortificar melhor toda a costa, 
e pedir meios mais efficazes para a conquista do Ce
ará e Maranhão. Partiu pelos fins de 1604, e nos dois 
annos seguintes alcançou ordem para as fortificações 
e outras causas importantes ; nada, porém, conseguiu 
a respeito da costa do norte, « porque houve alguma 
opinião que a jornada (1) era mais conveniente aos par· 
ticulares que desordenadamente se haviam havido nella, 
que não ao commum serviço de Deus e de Sua Ma
ges tacl e (2) » . 

Provavelmente o medo de prejudicar ao seu cliente, 
Pero Coelho, fez· co~ que o Sr. Porto Seguro não 
relatasse claramente o que se contem neste trecho, 
contentando·se cl'e dizer que a metropole não deferiu 
o pedido que o governador lhe «dirigira, pela mesma 
oc.casião, para mandar fazer dois galeões». Parece 
claro que a idéa é bem diversa. 

VII 

D: Dicgo de Menezes, 1607-1612 

278) Seu Governo.-D. Diogo de Menezes e Si
queira, ulteriormente primeiro Conde da. Ericeira no
meado governador geral a 22 de agosto de ;606 
chegou ao Brai!:il pelos fins do annp seguinte. Aporto~ 
de arribada ao Rio Grande do Norte, «onde encontrou 
o povo sem justiça, diz Varnhagen, e sem meios de 
a requerer, pelo que creou ahi um provedor e um 

, .(') Allusí'!o á jornada de Pero Coelho da qual trataremos mais 
ad1ante . 

. (
2

) Diogo de Campos Moreno-Jornada do Maranhão. 
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' tabellião, e lhe mandou depois indivíduos inde end . 
capazes de exercer os cargos da Republicf». D~ltes, 
rou-se em Pernambuco um anno dando dt' . _ mo. 'd . li , vet s"s pro VI enctas para me 1orar as fortificações. · 

Em se~1 tympo concluiu-se o forte d~ Picão 'd S F ·a d ou e 
d

. ~I c nctsco, começa o no governo de D. Francisco 
e ~ouz~. Achou tambem em Pernambuco Menezes 

qu~ havm notavel subtracção do dinheiro publico e 
m~tto contrab~n~o do pau brazil, sendo um dos cum
phces o propno _JOV~n don~tario Duarte de Albuquet'
que. Um dos pnmetros cuidados · elo novo crovernador 
na . Bahia foi installar a R elação, cujos officiaes che
garam a. cinco de junho de r6o9. Seu primeiro ch.an
celler fot Gaspar ela Costa, mas, fallecendo elle dentro 
em breve, succedeu-lhe no cargo (r6r r) Ruy Mendes 
de A breu. 

A 27 de janeiro ele r6ro a Camara da Bahia 
agradeceu ao rei o facto de ter dotado ele uma Rela
ção o Brazil; logo, porém, os moradores tiveram mo
tivo de se arrependerem, visto como aquelle tribunal 
multiplicava e protrahia as demandas, e bem assim 
augmentava desmedidamente o numero dos advogados, 
rabulas e intrigantes, os quaes, todos, pór um modQ 
ou por outro buscavam viver e passar bem á custa do~ 
brazileiros. Não admira, pois, que em r625 supprimis
sem esse tribunal a pretexto ele economia, porém na 
realidade porque todos se queixavam delle. 

279) A Relacão, Menezes e o Bispo. - Sabt;· 
mos que .Menez~s se desaveiu com o Bispo, mas acha
mos altamente clifficil atinar neste ponto com a verdaàe. 
Pojs, excepto Varnhagen e Fr. Vicente, nenhum . 
outro autor ao nosso· alcance refere co usa alguma 
relativamente a esta questão. Destes dois autores, 
o primeiro é francamente apaixonado em favor de 
Menezes; o segundo não falà com sufficiente dare~~ 
contentando-se de declamar contra os usurpadores 
J'urisdicção ecclesiastica. V àmos copiar alguns trecho~: 

· tena • . .. ,porque eram (os desembargadores) nesta ma 
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demasiadamente nimios, e á conta de defenderem a 
jurisdição de El~Rey, totalmente . ~xtinguiam. a . da 
Egreja . . . Não nego que quando os JUizes ecclesmsticos 
procedem contra as regras de direito, deve o secular 
desaao-ravar o réu, mas fóra dahi não deve, nem El-Rey :::.:::. I . se serve, nem Deus, que pe o que não Importa se 
estorve a correcção dos males, e se perturbe a paz 
entre os que a devem zelar, como se fez depois que 
veiu a Relação ao Brazil .. . . e assim chegou o Bispo 
deste Estado, D. Constantino de Barradas a termo de 
não ter quem quizesse servir de Vigario Geral ..... . 
Uma c ousa vi nesta ma teria . . . . e foi que tendo o 
dito Bispo declarado por excommungado nominatim a 
um homem, aggravou para a Relação, e sahiu que 
era aggravaclo, e não se obedecesse á excommunhão 
menor que se incorre por tratar com os taes, e fugiam 
por não se encontrar e falar com elle, mandou-se 
lançar bando que, sob pena ele vinte mil cruzados, 
todos lhe falassem, cousa que antes da excommunhão 
não faziam sinão os que queriam, porque era um ho
·mem particular •. 

Vejamos agora o que diz o Sr. Porto Seguro : • 
«Entre o bispo e o governador havia começado uma 
grave desintelligencia, que se fez publica. em questões 
de etiqueta na procissão do Corpo de Deus em Per
nambuco em 1608 (5 qe junho), a qual historia por 
sí só é um romance». E muito para extranhar que o 
Sr. Visconde não se digne dizer-nos nem uma só pa
hwra a respeito desta historia que qualifica de roman-
ce. Como, porém, a desavença começou na procissão. 
do Corpo de Deus, é licito suppôr que tudo consi
stisse na questão da precedencia, a saber: na procissão 
e na egreja a quem cabe o primeiro Jogar, ao bispo 
ou ao governador? O Sr. Varnhagen, como diplomata, 
s~bia bem que esta questão não é de simples etiqueta, 
VIsto como inclue um principio a que o Bispo em 
consciencia não podia renunciar. O principip, ·como 
todos sabem, é o seguinte: Quem precede é superior. 
Ora é admissivel que o governardor seja na eg'rej:j. 
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superior ao Bispo ? F oi por isto que a co· rt · · d B 11 e no tem po e o~e 10 respondeu: lVa egreja a p 1-ecend . : 
cabe ao Bzspo. encza. 

Continüa o Sr. Visconde a referir diversas accusa - · 1 d . 1 . .çoes ança a:; _pe o ~~vernador contra o Prelado. Para fur-
tar-nos a prohxtdade, observaremos tão sómente q _ 

1 
ue 

essas accusaçoes em ger~ são vagas, cifrando-se na 
falt~ de d~c01·o, na. am_bição, na cubiça, etc. Devia, 
porem, o 1llustre H1stonador não esquecer uma ·das 
~e.gr~s mais elementares da critica, a saber: que 0 
muntgo, quando depõe contra o seu inimiao não me-c· I o • , .... ;:... , . .._ r:ce 1e .. sto esqueceu o Sr. Visconde, e por isto pe-
dtmos licença para não lhe darmos crédito, nem ao 

. ..... governador . ._ , .. , . 
,, ') Segundo o mesmo Varnhagen, o Bispo lançou o in-

~ terdicto na Sé ao governador e ao thesoureiro, e 
excommungou o desembargador Pedro ele Cascaes, que 
servia de provedor da Fazenda, porque não pagavam 
de uma vez certos atrazados da folha ecclesiastica do 
modo que o Prelado entendia. O Bispo recusou sujei-. 
tar-se á sentença da Relação, que lhe ordenára levan
tasse as censuras. Levada finalmente a questão para 

. a Côrte, esta a decidiu em favor do Diocesano, ao 
qual apenas recommendou que fosse moderado. A!tri· 
buiu o governador o merito desta respost_a da ~~r~e 
aos jesuítas, contra os quaes, por consegUinte, dmg1u 
toda a sua vingança, como Jogo veremos. · . 

Diz ainda Varnhagen que em 1606 se havia man· 
dado ·pagar atrazados (mandar pagar não é o mesr;t~ 
.que pagar) ao cabido da Bahia, e que se augn:en~ar s 
o ordenado do Bispo e· de muitos out~os e_cclesmst•c~
«com o que està porção das despezas, mclumdo a s~b 
ma que recebiam os jesuítas, foi .logo elevad_a ar~! a 
de sete contos e oito centos mil réis, sem mclUJr a 
paga a alguns vigarios do sul». · . er 

Observe-se porém que o · governo, a titulo de faz r 
as desp~zas 'do cult~, cobrava os dízimos, que dfa~ 
este tempo, segundo o proprio Varnhagen, fun 
quarenta. e dois contos de réis. 
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zSol Menezes e os jesuitas. - Accusou Mene· 
zes os jesuitas perante o rei de terem dado um parecer 
favoravel ao Bispo, de comerem da fazenda real perto de 
tres contos de réz's, e de que seus índios das aldêas, 
quanto á religião, nada sabiam! Pediu, portanto, .que 
se clésse aos padres uma reprehensão, e se lhes tiras
sem as aldêas, · e que os índios fossem declarados livres. 
«Era, diz Varnhagen, (Menezes) ele opinião que religio
samente o índio (nas aldêas) pouco ganhava, ao passo 
que as cidades perdiam população, as terras braços 

proprios á cultura, e o gentio não adquiria os habitos 
de civilização, policia e pudor, que só as grandes po
voações proporcionam. Apenas chegado, insistia na 
neccssz'tlade de serem os índios declarados livres . .. . . 
para os ir assim habituando ao .trato e gosos dos co

lonos; pois quanto á religião elles nada sabiam, e ape
nas tomavam de cór o que se lhes ensinava. E, ao 
passo que, continüa Varnhagen, suppririam, de mis
tura com os esc?'avos de Guiné, os braços que escas
seavam, não iriam tanto, como então, para os mattos 

· reunir-se ao.s negros fugidos ou canhambolas». 
O leitor já sabe que os jesuítas tinham com seus 

suores, e á custa de innumeros sacrificios formado as 
aldêas; sabe egualmente que não eram os ·índios das 

aldêas os que fugiam para o matto, mas aquelles que 
receavam. ele serem reduzidos a injusto e hediondo 
captiveiro, sabe tambem que os índios das aldêas nem 
estavam qciosos, nem eram deixaâos sem pudor e 
sem moralidade. 

E' melhor dize-lo francament~. Menezes· desejava 
.que os índios das aldêas fossem entregues aos colonos, 
P. quem deviam servir -como escravos. Isto apparece 
claro pelo que fez quando chegou a lei de 1609 como 
breve havemos de ver. 

O Sr. Porto Seguro já na pag. 402 dissera que 
e!le pensava como Botelho e Menezes, isto é que pre
ctsa.va obrigar os índios a virem para as cidades, em
bora com alguma quebra da sua liberdade, e accre
scenta que este conselho lhe valeu a 1'eprovação e 

41i 
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pocemas de 11m;,·tos . . Com effeito IJara suste t - · 11 t .. _ , . ' n ar séme 1an e opmrao, e mtster ia norar de todo 0 q :- · 'd d "I , d' .b ue sao 'lS c1 a .~s .• -1. e~ 1sto, ser~a pequena a quebra da lib~r-dade . Os mdtgenas traz1dos á força jJara as c'd d fi . . li ' . - ·' ' I a es cat mm a 1, sr nao fossem alo-e macios. ou e1n t . I · c1 • ·c1 ? . , · • ou ras pa avt as, re ~1z1 os ao capt~vetro r Já temos visto e havemos ameia de ver mu1tas vezes qtte 0 · . . . . umco meiO cl~ converter e ctv1hzar os índios era a bran-
.dura, o amor paternal e sem interesse proprio; pois 
todo o .o':tro systema tem falhado e falhará para sempre. 

Daht e. que alguns em nos;os dias, recusando 0 sys
tema re!Jgwso, recorrem a guerra de extermínio 
já pelas ~u:mas, já introdm:indo entre os pobres s'el~ 
vagens vtctos que elles no seu estado de barbaria 
totalmente ignoravam! E estes se chamam civilizado
res, e amigos da humanidade! 

28I) Nova lei a respeito dos indios. - Copie
mos alguns trechos ele Porto Seguro que sem duvida 
não é suspeito : « Baixou da metropole uma lei, com 
data de 30 de Julho de I609, declarando os índios 
inteiramente livres, (I) e impondo penas severas aos 
que os tomassem ou conservassem como escravos. 
Protestaram contra semelhantes disposições o gover
nador e o povo todó do Brazil de modo tal, que o 
rei se viu obrigado a reconsiderar o assumpto, e a 
revogar a mesma lei por meio de outra em dat~ de 
I o de I 6 r I, na qual, começando por uma recapitula
ção das leis sobre os índios promulgadas desde I 570, 
prosegue autorizando ·os captiveiros íeitos em gue;ra 
justificada ou por motivos justos ; limitando, porem, 
o prazo dos mesmos captiveiros· a dez am~~s,_ e con· clue adaptando a idéa ele aldêamentos, dmg1dos .por 
capitães escolhidos entre os colonos · de vida exemplar, 
pelo governador, chanceller, e provedor-mór dos de: 
functos, reunidos, os quaes poderiam pas~ar aos s~ftões, acompanhados de ale-um eccles.ast1cO, .para . 

~ · d' assun fectuarem os descimentos : podendo, os 111 IQS 

(
1

) E' precisamente o que M·enezes pedira. 
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aldêaclos, serem sollicitados pelos colonos mediante con
fracto de locação de serviço. Todas estas disposições 
peccavam pela aberta que deixaram a serem sophismadas, 
dando origem a muitos abusos. que concorriam a eles
prestigiar a autoridade da lei e do legislador, a tal pon
to, que maz's fm1oravez's á 11toralidade publica houveram 
sido quaesqw•1· providencz'as que se executassem fiel
mente por 11taz's cru eis e n"gorosas que fossem (I) ». 

Si estas ultimas phrases não se achassem bem cla
ramente impressas na Historia Geral do Brazil, nin
guem hoje accreditaria que ellas podessem em pleno 
seculo XIX sahir da penna do illustre Visconde. Então, 
si a côrte declarasse, v. g ., que os colonos podiam 
imptinemente roubar quantos indios quizessem ; tirar
lhes suas mulheres e seus filhos; reduzi-los a hediondo 
captiveiro sem nenhuma razão; trata-los peior que 
animaes, etc., etc., tudo isto, no sentir do Sr. Porto 
Seguro, !touvera sido mais favoravel á moralidade pu
blica. comtanto que fosse executado fielmente! A querer 
julgar por estas expressões, cumpriria dizer que o Sr. 
Visconde possuía noções bem extranhas da moralidade 
publica! E que talvez não existia para os pobres in
dígenas o direito natural? Não eram elles livres por 
natureza? Não eram entes humanos tanto como nós? 
tanto· como o Sr. Visconde? 
·. · E' ·verdade que a lei . deixava aberta a po:ta a 
mnumeraveis abusos, porque onde nãt> ha consc1encia 
e religião, · não se acha lei que baste para refrear as pai
xões. Somos, portanto, francamente de opinião que o 
melhor modo de acudir a tantos males era abolir duma 
vez a escravatura, ao menos, dos indígenas, dizendo 
aos colonos que, si quizessem enriquecer, trabalhassem, 
porque não é justo que um homem pretenda regalar
se e accumular thesouros á custa de outro homem, seu 
egual por natureza. · 

282) Nova divisão do Brazil.- D. Francisco 
de Souza - 16õ8. - Dividiram mais uma vez por 

(
1
) Pag. 428. O grypho é nosso. 
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este tempo o Brazil em beneficio de D Fra · ' 
Souza. «Muito · se receava no Brazil diz 

0 
nncisco Fde . . . , · osso r 

V1~ente, P.elo mmto dmheiro que D. Francisco d~ 
Souza havm gasto da fazenda de Sua Maa t d 
· 11 t R · oes a e que 1e ornassem no ema estreita conta· po , 1 

, rem, 
como nada tomou para enthesourar, antes do s 

. t - - E eu propno gas ot~,. . . . . nao tratou ~ 1-Rey sinão de 
lhe fazer merces, e P?rque elle ~ não . pediu mais 'que 
o Marquezado das Mmas de S. VIcente, o tornou 
a mandar a ellas, com o governo do Espírito Santo 
Rio de Janeiro, e mais capitanias do Sul, ficando na~ 
do Norte governando D . Diogo de Menezes». 

Nomeado pelos fins de r6o7 ou no principio 9e 
1608, obteve grandes privilegias, e jurisdicção sobre· 
todas as minas do Brazil; podia nomear empregados 
e officiaes, trazer uma guarda de vinte homens, intitu· 
lar-se Sobreentendente das JV!àzas, e levar, durante o 
seu governo, o titulo de G1·ande. ' 

Prometteu-lhe, além disto, o rei conferir-lhe o titulo 
de Marquez do p,rimeiro lagar que nas minas se po· , 
voasse com cincoenta vizinhos casados. Veiu acampa· 
nhado por mineiros de ouro, de prata, de ferre;>, · de 
esmeraldas, de salitre, e até de perolas. $ahindo .do 
Tejo em duas caravélas, chegou, no dia 19 de fev~re1~0 
de r6o8, a Pernambuco, cujo povo o recebeu ·com 
todas as demonstrações de jubilo. 

Menezes que ainda se achava nessa capitania, deu
se por muitó offendido, queixando-se amargamente ao 
monarcha relativamente· a esta nomeação. 

A unica causa que D . Francisco fez em S. P.aulo, 
onde· falleceu a onze de junho de r6r r, foi sanccJO~a~ . 
um contracto entre o seu filho primogenito, D. Anto· 
tonio, e o provedor das minas, Diogo de Quad~~ : 
Francisco Lopes Pinto para erigir uma nov~ fa n~o 
de ferro. Este seu filho primogenito já estivera ·sco 
Brazil cqmo capitão-mór da costa. Logo D. Fr~~~~nli· 
o mandou ao reino com as amostras de ouro d ara 
nas, de que levava feita uma cruz e uma espa a ,P · 
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suá lViagestade. Tudo lhe tomaram os corsarios no 

mar.--Na ausencia do primogenito, succecleu-lhe D. 

Luiz, seu segundo filho, posto que fosse muito moço. 

Fr. Vicente affirma que D. Luiz succecleu a seu 

pae por eleição do povo; Varnhagen, que D. Fran

cisco o nomeou em virtude de seus privilegias ; que 

tomou posse immediatamente em S. Paulo, e a r 3 

de dezembro no Rio; mas no anno seguinte teve de 

entregar o governo ao desembargador Manuel Jacorqe 

Bravo, delegado elo novo governador, Gaspar de Souza, 

em cujas mãos a metropole reunira a autoridade da 

colonia pelo alvará de 9 · de abril de r6r2. Gaspar de 

Souza dirigiu os destinos elo Brazil até r6r6, quando 

lhe succedeu D. Luiz ele Souza. 

VIII 

Ceará e ~aranhão 

283) Pero Coelho- cunhado de Fructuoso Bar

bosa, e outrora commandante de uma galé elo rei, 

tinha-se estabelecido na Parahyba, onde pelos annos de 

I 590 fôra vereador ela C amara. Julgando-se prejudi

c~do, _porque o rei tomára a seu cunhado a capitania, 

cuidou poder-se lndemnizar pela descoberta e con

qu.ista d~ outras terras, particularmente da serra de 

lbtapaba c que era mais povoada de gentio)) (1). Ten

~o, pois, alcançado do governador Diogo Botelho 

hcença, o titulo de capitão-mór e diversos privilegias, 

man~ou ao rio Jaguaribe tres barcos de mantimentos e 

mumções ( r6o3). Elle seguiu por terra com 65 solda

dos brancos, e 200 indios frecheiros. Os principaes des

tes. eram o petiguar Garaguinguira, bem como os ta

bajares Mandiopubba, Batatam e Caragatim. Dentre 

os brancos destacavam-se Manuel Miranda, Simão Nu

nes, Martim Soares Moreno, João Cicie, João Vaz Ta

taperica, o lingua Pedro Congatan, e J.lffi francez, 

.(1) Frei Vicente. 
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egualmente lingua, a quem tratavam de Tuim-Miri 
Segund~ as ord~ns do _governador, deviam seguir att· 
Maranhao. Recebtdos favoravelmente em toda a pa t 0 
1 · d' d 1 · r e pe. os m tos, e passa os a guns chas de descanço no Ce . 
ch.egaram .ao . Camocim, donde se dirigiram par:r~ 
Ibtapaba (Janetro de 1604). Duas victorias alcançadas a 
pé da Serra sobre os barbaros dirigidos por diverso~ 
france1.es, e a tomada de duas grandes cêrcas abriram. 
lhe o caminho do alto da mesma Serra, onde assentou 
pazes com o gentio, representado principalmente pelos 
ch~fes Mel Red?ndo e Diabo Grande (JurijJmJ'assú); 
qu11., seg-undo d1zem, marchar para o Maranhão, porém 
não lho consetiram seus soldados. 

Berredo, todavia, affirma, e Diogo de Campos ·Mo
reno faz entender que teve de regressar em virtude 
de ordens superiores. ~etirou-se, portanto, . para o 
Ceará, e, deixando nesta paragem Simão Nunes com 45 soldados, passou á Parahyba em busca da sua fa
milia. De tudo deu conta ao governador, ao qual man
dou de presente dez francezes e numeroso gentio. Pro·. 
metteu Diogo Botelho enviar-lhe soccorros par~ pro· 
seguir na conquista f( e não mandou por depo1s ~er 
informado que se captivavam por esta ·via os _ind1os 
injustamente, e os traziam a vender) e que s~r!a me
lhor reduzi-los por via de prégação e doutnna dos 
padres da Companhia (1)». , . No entretanto Pero Coelho, que, voltando ao Ceara 
achára um forte de taipa construido por seus so~· 
dados aguardava anno e meio os soccorros prome~ti·· 
dos e'dava áquella paraaem o nome de JVova Lttstla-' :::. fi 1 que nt'a e ao forte o de iVova Lisboa. Vendo, a na ' . ' d retl· não apparecia nenhum dos soccorros espera os, 

·b de a· rou-se até á maraem esquerda do Jaguan e, 011 ' . 
bandonadb pelos 

0
Índios, e pelos seus cot;t a exce~; 

ção de apenas dezoito soldados, pouco mms ou ~e;ra estorpiados resolveu rearessar á Parahyba por e ' , :::. 

(
1
) Frei Vicente, pag. 165-168. 
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cbeO"ando ao Rio Grande . depois de immensos soffri
mei~tos, e a perda ele seu filho mais velho que con
tava dezoito annos ele edade. 
· No sentir de Varnhagen, Pero Coelho é de todo in
nocente, é um grande heroe, e succumbiu no Rio 

· Grancie aos trabalhos ela viagem. O governador, se
gundo o mesmo autor, mandou os soccorros promet
tidos, porém João Soromenho, encarregado ele leva-los, 
em logar ele seguir o seu destino, deu-se a captivar os 
índios amigos, e voltou a vende-los em Pernambuco. 
Infelizmente o Sr. Visconde não se dignou revelar-nos 
a fonte donde tirou taes informações, e nenhum outro 
autor da epoca, ao nosso alcance, fala desse João So
romenho, ao passo que Frei Vicente, escriptor con
temporaneo que viveu na Parahyba, affirma que o go
vernador não mandou nenhum soccorro. Tambem Dio
go de Campos Morenó- Jornada elo Maranhão
·cuja autoridade neste assumpto é incontestavel, attri
bue toda a culpa a Pero Coelho, e nega positivamente 

· a rem~ssa dos soccorros. 
Copiemos: «e deu-lhe (a Pero Coelho) Deus grandes 

victorias e taes successos, que realmente, si fôra sua 
tenção o Maranhão sómente, muitos asseguram que 
chegára a ver suas terras. Porém o homem, obri
gado de cartas de seus mandadores, e do máu pro
vimento e soc:corro que lhe deram, pois nunca foi tal, 
que passasse de promessas, se tornou a Jaguaribe com \ 
desenho de fazer alli nova povoação e colonia. Para a qual 
trouxe desde a Prayva r Parahyba) sua · mulher e filhos, 
e deu nome á terra a )\Tova Lusitama, e ao Jogar a 
Nova Lisboa. Mas, como todas estas obras eram sem 
ordem, nem braço de rei, e o gm;euador tratava de 
que tlte mandasse parte dos ~·1zdios, como po1· cm·tas 
e 01·dens suas !toje pa·rece, dz'sco1-rendo qttt? como de 
'captz'vos era gente devt'tla ás primícias do seu gover-
1l~, entendendo disto os homens que a Jornada se ha-
VIa feito sómente para captivar e vender índios, de-
ram-se tão boa manha, que em breves dias venderam 
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até aquelles que fielmente os haviam aJ"ttdado e a · 1 d com. pan 1a o na guerra . . . . . que desamparado rPero c 
lho) dos seus, e quasz' m ais vendido do que 0 r. oe. 

• • ' .1 oram os que elle, v endC?u, se vem, detxando ~udo, miseravel-
me~lte a pe com s~a mulher . . . e. foi necessario que 
o dtt.o senl~or (o ret) mandasse acudtr á desordem dos 
capttvos, tirando-os a quem os tinha, e tornando-os a 
mandar restituir a suas terras vestidos e contentes ». 

Berredo, par. 104, dá e~ua.lmente toda a culpa a 
Pero Coelho . . . « .. . e destttutdo Pedro Coelho .de to
dos os soccorros . . . merecido castigo do seu procedi
mento no captiveiro, a que condemnou tanto genti
lismo, sem respeito algum nem ainda ao direito das 
gentes nos privilegias da hospitalidade ... » 

O Sr. Visconde affinna que veiu uma provisão regia 
de 19 de setembro de 1606, a qual mandava prender So
romenho ; mas isto não prova a sua these. Podia $oro· . 
menho ser um dos culpados, mas não o unico, nemo 
principal : do contrario os autores contempora'!leos ? 
diriam. E' tambem de observar que este modo de ct· 
tar documentos não deixa de ser capcioso. Porque não . 
referiu Varnhagen, ao menos, a substancia dessa pro· 
visão ? Porque, não diz si Soromenho foi de facto preso, 
e de que modo acabou ? . 

A respeito de Pero Coelho, o Sr. Visconde n?s m
forma simplesmente, e sem citar nenhuma autondad~, · 
que succumbiu aos trabalhos da viagem pouco ~epot~ . 
de chegar ao Rio Grande. No entretanto Fret VI
cente conta que Pero Coelho voltou dentr~ em 
breve para a Parahyba, e que de lá se foi ao n;mo ~-
querer seus serviços e de~>ois de ~astar na Corte_ ~ . ' . .r ~ ' ~ tlt vzll1adrzd· a/o-zms annos sem ltaver despac,to, se ve · 
ver a Lisboa sem tornar mais á sua casa. P?rqute 

~ F · V1cen e esta ausencia perpetua, este desterro . rei se 
não o diz, ou porque talvez, ainda não se c?nhec~sta • tnc · a causa, ou porque, tratando-se de um facto es arte . 
mente . contemporaneo, julgou mais prudente, calar P pre 
da verdade. O P . .José de Moraes, porem, sup : 
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muito bem o que falta eri1 Fr. Vicente referindo que 
Pero Coelho foi pagar no Limoeiro de Lisboa a pena 
de seus crimes. 

284) Os padres Francisco Pinto e Luiz Fi
gueira, r6o7-16o8. -Ainda Pero Coelho não vol
tára da sua desditosa jornada, quando, a pedido do go
vernador geral, partiram os padres Francisco Pinto e 
Luiz Figueira, levando alguns dos índios injustamente 
vendidos, que, sendo postos em liberdade, estavam nas 
aldêas de Pernambuco, e deviam regressar para seus 
lares. Seguiram por mar em um barco que ia buscar 
sal no rio Jaguaribe. O capitão-mór, Jeronymo de Al
buquerque, mui cortezmente os recebeu no Rio Grande 
do Norte, offerecendo-lhes armas e soldados, que os 
padres recusaram com modestia. 

Deixando o barco no Jaguaribe, dirigiram-se a pé 
pela praia para o Ceará afim de a_brandar aquelles 
'indígenas, que ainda estavam altamente irritados. Taes 
eram as instrucções do governador. Fizeram os índios, 
de Coelho e _de seus companheiros, queixas muito 
amargas; agasalharam, porém, com affeição os padres, 
nos quaes reconheciam seus amigos dedicados, con
forme tinham ouvido de seus avós vindos do sul. Reu
niram-se tantos selvagens, que deram sem demora prin
cipio a diversas aldêas não longe do Jogar onde mais 
tarde surgiu a Fortaleza, hoje capital do Ceará. 

Partiram, todavia, os padres para o seu destino com 
grande pezar dos seus neophytos, alguns dos quaes 
quizeram absolutamente acompanha-los. Os gravíssimos 
incommodos ela viagem, longa, difficil, enfadonha, feita 
a pé até o alto da Serra, foram alliviaclos, pelo modo 
affectuoso e filial com que os receberam os barbaros, 
que para elles construíram egreja e casa. Com inexpli
cavel consolação dos índios demoraram-se alli cinco 
mezes, instruindo e baptizando a muitos. Mandaram, 
no entretanto, convidar diversas nações de tapuyas, 
que moravam nos arredores, afim de apazigua-las, e 
concilia-las com os tabajares, seus neophytos. 

4i 
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To dos responderam ao convi te menos os ta ··. 'b . b b ' cartjus tn u a mats ar ara de todos, que mataram os b .' d •, li . . . em at· xa ores, 10ra um que 1es set vtu de g ma para irem no encalço dos padres. Estes, na verdade vendo qtte os b . d - I . , em. atxa ores nao v~ tavam, tmham-se posto «a catninho para o,seu appetectdo Maranhão, acompanhados dos tupinambas, .seus naturaes, e de alguns tabajares e petiguar~s que ~or todos não passava m de dez» (1). Alguns dtas dep01s, ao romper da manhan, emquanto o P. Pinto estava revestindo·se para celebrar a missa no altar portatil, deram os barbaros repentinamente sobre elles. Ao ouvir os primeiros urros, acudiu o P. Pinto a seus companheiros, dois elos quaes já tinham cahido mortos; o que vendo os outros, largaram o campo, e se retiraram para onde estava rezando no seu breviario o padre Luiz Figueira, a que m foi preciso, a pedido dos mesmos, esconder-se nos mattos, entregue todo á Providencia Divina. No entretanto o P. Pinto, ficando só no campo da batalha, entrou a abrandar com a doçura· de suas palavras a acrimonia e azedume daquelles ani· mos obstinados, que a golpes de um grande páu lhe abriram a cabeça, tirando-lhe a vida (I I de janeiro de 1608). Além dos dois índios que cahiram no principio, morreram mais tres em roda do corpo do ~artyr. Destes, um, chamado Pedr"o, era petiguar das alde~s de Pernambuco·· outro de nome Antonio, pertencta aos tupinambás; o ter~eiro, tabajar de nação, tinha o appellido de Yguassúmirim. Levando tudo quanto julgaram que lhes podesse ser util, retiraram-se os bar-baros ufanos da sua victoria. . Passado alaúm tempo e desembaraçado, elos inimtg~s, o ' · tn ·O campo sahiu o P Figueira do matto com os ctnco · ' . . . a -dios que lhe restavam. Julgando imposstvel prosegutr. viagem elo Maranhão assentou retroceder. Metteu, P015
• ' p p· t em .do melhor modo que poude o corpo elo . 111 ° 

(1) P. José Moraes. Estes tupinambás achavam-se. casualme~~:;; ·Serra, quando lá esteve Pero Coelho, que os conduzm para 0 par~ e de lá os mandou vender em Pernambuco. Agora voltavam ·suas familias. 
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uma rêde, e o levou a sepultar na raiz ela Serra, onde 
para este fim construiu uma casa, e ergueu uma cruz. 
Decorridos alguns annos, translaclaram os índios de Ja
uuaribe para uma elas suas aldêas os ossos do V ene~avel Padre, por virtude dos quaes obrou Deus entre 
elles alguns prodígios. O páu qt~e fôra instrumento 
do martyrio, levou-o o P. Figueira para o collegio da 
Bahia, onde em 1624 se perdeu com as mais relíquias 
que nelle se conservavam em deposito. 

Sentiram tanto os índios tabajares da Serra a morte 
do seu amantíssimo padre, que, armados todos em 
guerra «buscaram os tacarijüs em sua propria aldêa; 
e, dando-lhes um apertado cêrco antes de romper a 
alva, tocaram a degollar com tanta furia, que, sem fa· 
zer distincção de grandes a pequenos, de innocentes 
a culpados, mataram a toda aquella nação, sem ficar 
uma só pessoa que podesse fazer lembrado o seu 
nome» (1

). 

285) Jornada do Maranhão. - Julgamos oppor
tuno referir este mesmo acontecimento com as pala
vras de Diogo de Campos Moreno, autor, no sentir 
commum, da Jornada do iV!m·anhão «Acabado este 
successo (o de. Pero Coelho), pareceu ao collegio dos 
padres ela Companhia de Jesus que esta empreza era 
sua delles e de sua opinião e doutrina, como em fim 
pessoas dedicadas a descer e amparar os indios. Pelo 
que havendo-se bem aconselhado na materia, pediram 
licença para dois padres e quarenta indios irem até a 
grande Serra de lbiapaba, e della ao Maranhão, ou, ao 
menos, ·.ás partes a elle mais vizinhas.» 

«Porque entendiam que as mesmos indios haviam de 
abalar-se para os receber, e leva-los a tomar posse de 
todos aquelles mundos: porém Deus foi servido de 
outra cousa, e succedeu que havendo os Reverendos 

(
1
) Assim o P. José de Moraes, na hist. do Maranhão. liv. I, cnp. I V. Elle não diz em que tempo os padres sahiram de Pernambuco; só consigna a data da morte do P. Pinto. Varnhagen affirma que partiram a 20 de jan. de 1607. 
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Padres c_hega_do já á Ibiapaba, deixando ele novo · 
t . I C , quJe
os e 111~11 am1gos os c o eara, e passando avante foram 

no cammho salteados dos tapuyas ela Serra sei 
d r ' vagens 

que a to os 1azetFn ? mesmo, andando como feras sem-
pre no campo. 01 morto o P. Pinto nesta envolta 
homem de grande bondade e exemplo na vida que ali! 

d D ' I . ' I per eu por eus, e esta lOJ e o seu corpo venerado 110 
Cea~á dos m~smos índios, que dizem ,que depois que 
o teem coms1go, que sempre lhes chove agua do céu 
e lhes vae bem.» 

«Ü outro P. Figueira, escapou por entre o matto com 
alguns dos índios, que o encaminharam, e quando se 
viu no Ceará não fez pouco, nem alli estivera muito 
seguro; mas neste tempo, vindo outra vez o dito Sar
gento-Mór do Estado visitar a fortaleza do Rio Grande, 
e achando noticia do aperto em que o dito padre es· 
tava, e vendo que o P. Pedro Sampére queria ir ao 
buscar, deu a sua embarcação e soldados, que foram ao 
trazer dalli cem leguas, donde estava enfermo e consu· 
miei o». 

Tambem Berredo, posto que muito contrario aos 
jesuítas, refere este facto, no par. ro6, do modo se· 
guinte: «Com tão pequenas forças, animado~ . só das 
generosas influencias dos seus grandes espmtos, en· 
trou o zelo ardente destes dois varões (os padres Fran
cisco Pinto e Luiz Figueira) em uma empreza tão ar
riscada; e já assegurados na amizade dos portuguezes 
todos os . indios do Ceará, foram penetrando as as_perj· 
zas do paiz até mais abaixo da Ibiapaba; ma:. m~ue~ 
tados dos muitos tapuyas daquella grande seua, 1 
Pois de servir de sacrificio á sua fereza a venerave 

· · d' eus au-vida do padre Pinto com a de mt11tos ltl IOS s r. 
I · 0 re,u· 

xiliares, a ficou devendo o seu compan 1e1ro a 
gio dos mattos». · 1jzo 

Considere agora o leitor por um momento que t ue 
se ha ele formar do Sr. Varnhagen quand<? affi~m q 
«uma segunda expedição á serra de Ib•al?aba. · · ~~ 
foi emprehendida pelos padres da Companhia· ·: · da 
ser informados da bondade dos a1'es da menct0110 
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serra e ela excellencia e fertilidade do t~rreno das. 

suas frescas veigas »! Que os padres «foram por terra 

carregados em tipoias, e não por mar». Que o P. 

Pinto no alto d.a serra « falleceu, deixando-o cahir, os 

índios, da rêcle em que o levavam, em um tujucal, e. 

não lhe acudiram quando, frechado no pescoço, fg( 

acabado de matar com uma pua de taquára». Repa

re-se egualmente que o Sr. Visconde não relata o. que 

os padres fizeram no Ceará apaziguando os indígenas, 

nem o trabalho que tiveram no alto da Serra instru

indo os barbaros, etc, etc. A historia não se falsifica 

menos calando o que cumpria referir, do que contando 

factos imaginarias. 

z86) Colonização do Ceará, I6II, por Mar

tim Soares Moreno. - Havendo por este tempo a 

metropole resolvido occupar de algum q1odo a costa 

do norte para a defender contra os estrangeiros que 

tratavam de conquista-la, incumbiu Martim Soares Mo-. 

reno, sobrinho do Sargento-Mór do Estado, Diogo de 

Campos Moreno, de colonizar o Ceará. Afim de appren

der a língua e estudar os costumes dos naturaes; 

acompanhára Martim Soares a expedição de Pero 

Coelho, mas, longe de tomar parte nas vexações fei

tas aos índios, grangeára de tal modo a estima e amor 

geral, que Jacaúna, irmão de Poty ou Camarão, o he.

róe das guerras hollandezas, o tratava de ji!lto. Parti~ 

ram juntos em um barco Jaca(ma e Moreno, só com 

dois soldados e um sacerdote. Construíram ao norte 

da ponta do Mucuripe um forte, e uma ermida com 

a invocação de Nossa Senhora do Amparo. Deram a 

esse forte em progresso de tempo o nome de Forta

leza, e hoje é a capital ·dO Ceará. 

Sendo pouco depois informado de estar um navio 

hollandez surto não longe da ponta do Mucuripe, foi 

Martim Soares saltea-lo á testa de um bando de ta

puyas, vestido como elles, o corpo pintado de preto 

com o sueco do jenipapo. Matando quarenta e dois 

homens, ficaram senhores ~a nau e de todo o seu 
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conteúdo. A noticia deste facto afuo-entou out b - h li d 1 o ra em arcaçao o an eza, a qua, havendo perdido , 1 ." homens que tinham ido á terra e não tendo baatguns · .1 - ' s ante tnpu açao para marear as velas, deu á costa perec d · t d . ' en o c?m od aMa c~rga5e a eqmpagen~. Esqueceram-se, po-rem, e artun oares os offictaes ·de Pernambu M . b' co que . ~nezes mcun: Ira d~ lhe mandarem reforços. Nem rOI e~ te o um co p~n&"o. « u 111 portuguez, que prefena, diz Southey, os wdtos aos seus conterraneos· quiçá porque a frequente vista da oppressão lhe ins: pii·ára h~rror á sua propria nação, quiçá porque a companhia dos selvagens melhor lhe dizia com os habitas bravios, tentou alienar os tapuyas. Advertiu-os este homem que olhassem por si, si não queriam ver renovada a tyrannia exercida por Pera Coelho, e tanto se lhe escutaram os conselhos, que mais que um attentado se fez contra a vida de Martim Soares, de modo que outro menos intimamente versado na lingua e disposições dos naturaes, e menos habil em haver-se com elles, teria infallivelmente perecido». 

IX 

Maranhão e I' ará 
287) Os francezes no Maranhão.·- Pirateando nas costas do norte o francez Yaques Rijfault, soub~ captar tanto a affeição dos indigenas, q.ue o morubt• xaba Ovirapi'-re lhe offereceu o sei.) apoto para estabelecer naquellas paragens uma colonia franceza. Pas· sou Riffault á França, e dentro em pouco voltou com tres navios e diversos colonos (1 594). Arrasta~o pelos. ventos e correntes até o Maranhão, foi recebtd? co;l· · amizade pelos tut:linambás senhores ela ilha. Dencan. 01 . . ' 'd cl d um cava. mats tarde a sua coloma aos cut a os e C f, leiro natural do condado ele Tu rena, chamado ar os, Senl;or Des- Vaux,,partiu Riffaulf para a Europa, e {~~n~~ mais appareceu. Tendo esperado ele balde a V? dos seu companheiro, e grangeado a benevolencta 
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índios, navegou Carlos Des-Vaux para a França, onde 
expôz a Henrique IV a idéa de fundar uma colonia 
em um paiz admiravelmente rico, lindo e sadio. A fim 
de averiguar si aquella relação encantadora fosse exacta, 
enviou o monarcha ao Maranhão Daniel de La Tou
che, Senhor de La Ravardiere, que, tendo examinado 
tudo durante seis mezes, approvou o plano de Des
Vaux, e regressou para a sua terra natal. Como neste 
ínterim fôra assassinado ( 16 ro} I-Iendque IV, obteve 
La Ravardiere, da rainha regente, Maria de Medieis, 
_licença para constituir uma companhia destinada a co
lonizar o Maranhão. Associaram-se com La Ravardiere 
Nicoláu ele I-Iarley, Senhor de Sancy; e Francisco, 
Senhor de Rasilly. Nomeados tenentes generaes em 
nome do Rei Christianissimo nas Indias Occidentaes, 
receberam da Regente uma rica bandeira com as ar
mas da França em fundo azul celeste; por divisa um 
navio que levava a rainha no leme, e o joven rei na 
prôa empunhando um ramo' de oliveira que da mão 
della recebera, e por mote: Tantz" dw: famzàza factz~ 
I6II . 

. A pedido de Rasilly, que professava a religião ca
tholica, embarcaram quatro capuchinhos, cujo superior, 
Claudio de Abbeville, nos deixou a historia desta jor
nada. La Ravarcliere e grande parte dos colonos tinham 
abraçado a reforma protestante , subindo a perto 
de quinhentos o numero total dos aventureiros. Em 
Cancale, na Bretanha, onde se preparou a expedição, 
benzeu (25 de janeiro de 1612) o bispo de S. Maló 
as bandeiras, as armas de Rasilly, e quatro cruzes que 
entregou a cada um dos missionarios. Por delicadeza 
para com os protestantes, omittiu a bençam dos navios, 
servindo de desculpa o máu tempo. De tres vasos se 
compunha a esquadra: La Regente, que como nau 
almiranta, levava os dois tenentes generaes, Rasilly e 
La Ravarcliere; La Clzadotte, vice-almiranta, ás ordens 
d? barão ele Sancy, filho ou irmão do terceiro asso
Ciado; La Saüzte Anue, commandada por um irmão de 
Rasilly . Sendo, ao sahirem de Cancale (19 de março), 



37.6 MARANH.i\ 0 E PAR..\ 

dispersados por um forte temporal, arribaram a di. versos port~s da Inglaterra; mas, reunidos dentro em breve,. segutram prosperamente derrota. No dia sete 
~e mél;IO passaramd entr,e Forte Ventura e a Grande anana, navegan o a te o golpho de Guiné para tornarem os ventos. Virando então as prôas para o oéste 
ap?rtaram á ilha de F~rnão de Noronha durante ~ n01te de 23 para 24 de Junho, e nella se demoraram até o dia oito do mez seg uinte. E ncontraram nessa 
ilha um portuguez e uns dezoito tapuyas, fugidos ou desterrados de Pernambuco. A seu pedido levaram-nos para o Maranhão. Descobrindo a onze de julho a costa do Brazil , foram no dia seguinte dar fundo no Cabo das Tartarugas, dois g ráus e quarenta minutos ao sul da linha, onde se detiveram doze dias, divertindo-se na caça e na. pesca. Fizeram-se, a final, no dia 24, mais 
uma vez de vela, e no dia 26, embocando a barra do Periá, surgiram em frente da ilha de Upaonmery, que em attenção á festa do dia seguinte, denominaram Santa Anna. 

Acharat.u nesse surg idouro dois navios de Diep~e, dos quaes colheram opportunas informações a ~espet~o da ilha do Maranhão, que ainda lhes ficava na dtstancta de doze leguas. Posto que essas informações fossem 
muito favoraveis, julgaram mais avisado participar ~e antemão aos índios a chegada da frota. Entrou, p~ts, Carlos Des-V aux na maior das vinte e tres aldeas existetües na ilha, alvo desta viagem, e dentro . em pouco voltou em demanda de seus com_panhet~os. Desceram então e seauiram para o Maranhao Rastll:Y e Des-Vaux com g~ande parte dos colonos, annu~· ciando aos selvagens de terem trazido seus pages. Recebidos com notavel reaosijo, mandaram buscar os capuchinhos: começaram ~ construcção de um fo;te: · · · anos de um armazem e de uma casa para os mtsswn . ' , S Lutz benzeram a terra; deram ao· forte o nome de · . ~ á ·bah~a o de S. Maria, e á casa dos missionanos 
de convento de S. Francisco, r6r2. 
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Tudo correu prosperamente no principio, e os dois 
chefes concordaram em que fosse Rasilly á França 
tratar os negocias da colonia para em breve regressar 
e assumir toda a sua gerencia, passando então La 
Ravardiere a residir na mãe patria. Claudio d'Abbe
ville voltou egualmente para a França, levando seis 
selvagens. Tres delles falleceram logo depois de che
gar; os outros receberam o baptismo com grande 
solemnidade, servindo-lhes de padrinhos o joven rei, 
e a rainha regente, 1613. 

«Um dos principaes empenhos dos francezes, diz 
Southey, era açular a inimizade dos naturaes contra 
os portuguezG:s. Não carecia esta de incitação. As 
guerras de Coelho na serra de lbiapaba, e o seu in
fame trafico de escravos em Jaguaribe, viviam frescos 
na memoria ainda. Des-Vaux e Rasilly andaram de 
horda em horda, discorrendo sobre a tyrannia dos por
tuguezes, e exaggerando os beneficios que da protec
ção da França se deviam esperar. N'uma das aldêas 
deu um velho, por nome Mambore-\i\lassú, uma res
posta de tocar no vivo, contando o que dos portu
guezes se referia . . . . . Pondo assim claramente diante 
dos olhos aos seus companheiros, que os portuguezes 
tinham principiado exactamente por onde começavam 
agora os francezes, e tirando a irrefragavel conse
quencia que estes acabariam por onde acabaram 
aquelles, advertiu-os que, aproveitando a experiencia, 
desconfiassem de todos estes estrangeiros. Rasilly per
~ebeu que não havia sophisma que sobrepujasse a 
Impressão immediata que este velho produzira, e pru
qentemente achou escusa para retirar-se, mas o effeito 
foi passageiro . . . . . Todos os tupinambás da ilha se 
pozeram debaixo da protecção da França, exemplo 
que foi seguido por dua:; tribus da terra firme, uma 
em Tapuitapêra (Aicantara), com dez aldêas, e outra 
em Cuman (actual Guimarães) com onze. Induziram 
Ravardiere e Rasilly seis dos caciques a hastear a ban
deira franceza ao lado da CruZ». 

48 
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Primeiro de Novembro de r6r 2 . (1) 

288) :Primeira expedição portugueza ~ y ron;111zo de Albuquerque e J11artim Som-es Jl!lorcn~. 
16/ - Lançav~, no entr~tanto, a Corte da Hespanha se~~ olhares ancwsos para a costa do Maranhão, e mandava ao. novo_ governa~ o r, Gaspar de Souza, fixasse a sua res1dencm em Olmda afim de promover mais facilmente a conquista e colonização daquellas paragens. Resolveu-se, portanto, fundar uma povoação no Camuci11t_. como base de conquistas ulteriores naquella costa. Escolheram para essa empreza Jeronymo de Albuquerque, o qual, sarpanclo do Recife no primeiro de junho de r6r 3, teve no Ceará uma entrevista com Martim Soares Moreno, e ambos concordaram em que iria Moreno reconhecer o littoral até o Maranhão colhendo todas as informações possiveis, e voltarià para o Camucim, aonde Albuquerque ia levantar um povoado. Cumpriu Martim Soares com toda a diligencia à. sua missão; impediram-lhe, porém, os ventos o regresso arrastando-o até ás Antilhas, donde passou á Europa, ignorando-se no Brazil a sua sorte. Do seu lado Jeronymo, julgando impossivel povoar o Camucim por ser, toda a terra, misera, sêcca: e sem agua para beber, regressou até á Bahia das Tartarugas (Jeréré-Coara ou Juréré-coacoara); construiu nesse lo~ gar um forte sob a invocação de Nossa Senhora do Rosario; deixou nelle quarenta homens ás ordens de um sobrinho seu· e recolheu-se a Pernambuco· por terra (agosto r613}. Estiveram esses quarenta solda?o.s cortindo fome um anno inteiro, durante o qual resJs~ram a diversos ataques elos barbaros. Receberam, a ~ na!, no dia seis de junho de 16 r 4, um socc01:ro de tT zentos soldados e de muitas munições, env1adMo pe l governador do Brazil, e conduzido pelo Capitão 1 anue de Souza c\ ' Eça, natural de uma das ilhas dos_ Açores. 

bb 'li Historia dl1 (t) Vide llerredo, par. I I 1- I33·- Item A ev1 e-missão dos PP. Capuchinhos no Maranhão, cap. I e seg. 
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Tres ·dias depois appareceu um navio francez, com
mandado pelo Senhor de Pratz, com doze canhqes e 
trezentos homens para a colonia do Maranhão. Infor
mado de que uma guarnição diminuta, e quasi morta 
de fome, defendia aquellas obras de madeira, e igno
rando a vinda do reforço, desembarcou duzentos ho
mens, certo da victoria. Guarnecendo, porém, um pas
so difficil, rechassaram-nos os portuguezes valentemente 
para bordo. 

289) Preparativos para a segunda expedição 
- Achava·se no principio de r6r4 em Madrid reque
rendo seus serviços Diogo de Campos Moreno, Sargento 

· Mór do Estado, quando se .espalhou o boato de que 
a Hollanrla preparava um respeitavel armamento con
tra as colonias portuguezas da America. Ordenaram
lhe, pois, regressasse ao Brazil a fim de auxiliar o 
governador em qualquer lance difficil. 

Partiu com bem poucos soldados, e algumas muni
ções de guerra, entrando no Recife a 26 de maio de 
1614. Quando receberam em Olinda a noticia da vic
toria alcançada pelos nossos na Bahia das Tartarugas, 
ja o governador Gaspar de ~ouza enviára á Parahyba 
Jeronymo de Albuquerque para recrutar indios, e in· 
cumbira Diogo de Campos Moreno de aperceber a 
expedição em Pernambuco. Vieram neste interim de 
Portugal o piloto Sebastião Martins e alguns dos sol
dados que tinham accompanhado o capitão Martim 
Soares, portadores da nova de que Moreno estava salvo 
na mãe patria, e dentro em breve regressaria ao Brazil. 

O recrutamento na Parahyba não apresentou qi.Iasi 
nenhuma difficuldad~, porque Jeronymo conhecia pro
fundamente a lingua e o genio dos selvagens. Um 
facto só bastará, «e foi, diz Fr. Vicente, que pôz a 
uma parte um feixe de arcos e frechas, á outra outro 
de rocas e fusos , e,. mostrando·lhos, lhes disse: Sobri· 
nho, eu vou á guerra: estas são as armas dos homens 
esforçados e valentes, que me hão dl:! seguir; estas, das 
mulheres fracas, e que hão de ficar em casa fiando ; 
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agora quero ouvir quem é homem ou mttll 
I - d" 1er. As pa a':ras nao eram ttas, quando se começaram todos 

a desembrulhar, e pegar dos arcos e frec!1as d" 1 . , tzendo que c
11
ram 1on~ens, e que parttssem logo para a guer-

ra; e e os qutetou, escolhendo os que havia d 1 
fi · r ee. var, e que ~essem ma1s rechas e fossem esperar a 

armada ao lüo Grande, onde ele passagem os iria 
tomar ». 

Maior cliffic:uldade encontrou o alistamento entre os 
bran~os, porque. os voluntari?s era m poucos, e os pre
sos a força fugtam no cammho durante a noite· de 
sorte que de dez: tirados dos engenhos, apenas qu~tro 
chegavam ao Rectfe. Não faltaram, porém, alguns exem
plos generosos. Gregorio Fragoso ele Albuquerque, 
sobrinho de Jeronymo, acceitou um posto de capitão 
com paga de simples soldado, e todos os outros of· 
ficiaes o imitaram. 

Organizaram-se quatro companhias de sessenta praças 
cada uma. Os voluntarios formavam um corpo separa
qo. Retiveram nas fortalezas e na prisão os recrutas 
forçados, emquanto os não embarcaram, nem lhes de
ram armas sinão no Ceará. Occorreram infinitas dif· 
ficuldades para prover convenientemente de dinheiro 
e de mantimentos a expedição; tudo, porêm, super?u 
a firmeza e actividade incançavel do Sargento-Mor, 
Diogo de Campos Moreno, que o governador nomeou 
Adjunto e Collateral do Commandante, Jero.nym<;> de 
Albuquerque. A farinha, de que levaram sets mtl ~~
queires, era o unico alimento da armada que parttu, 
diz Southey, « sem vinho, azeite, medicamentos, me· 
clico, nem cerurgião-barbeiro ». . 

«De soccorros espirituaes, porêm, não levava mmg~
Dois capuchinhos de Santo Antonio haviam offer~ct 

5
° 

voluntarios os seus serviços (1) : O P. F r. Cosm~ ~-e: 
Damião era um e o outro o P. Fr. Manuel a 1 

' T bre e dade, brazileiro de nascimento, ele famt ta no 'do 
versado na língua tupy. Nenhuma ajuda receberam 

(1) Fr. Vicente affirma que o governnd~r os pediu. 
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uovernador esses missionarios, o que bem mostr~ 

qual não seria a penuria do thesouro; pessoas pias, 

comtudo, os suppriram não só com paramentos e al

faias de egreja, mas tambem com abundantes provisões 

de que pocleram soccorrer efficazmente os aventureiros. 

Com sua affabilidade, zelo e não fingida virtude ga

nharam e mereceram estes frades a boa vontade de 

todo o armamento. Animavam e acoroçoavam a gente, 

mas ao mesmo tempo tão perfeita conheciam a defi

ciencia de todo o necessario que chamaram esta a · 

jornada milagrosa ». 
Começando o goverpador a recear que seus projectos 

fossem excessivamente arriscados, mandou novas ·instruc

ções a A lbuquerque, cujas operações limitou ao 

territorio entre o rio Tutoya e a ilha de Periá, onde 

devia fortifi car-se sem avançar mais emquanto não re

cebesse nova ordem ou delle ou da Côrte. 

290) Jornada Milagrosa. - A armada, compos

ta de uma caravela, dois patachos e cinco caravelões, 

sarpou ele Pernambuco no dia de S. Bartolomeu, 23 

ou 24 de agosto de r 61 4· No terceiro dia alcançaram 

o Rio Grande, aonde já chegára por terra Jeronymo 

de Albuquerque. Deram fundo dentro da barra, e 

passaram revista ás suas forças reunidas. Eram 300 

soldados, e 234 índios ás ordens de doze morubixabas. 

As mulheres e crianças dos alliados passavam de tre

zentas, e por certo não deviam causar pequeno em

baraço. A pedido elos dois capuchinhos, ordenou AI- . 

buquerque ficassem em terra as in dias que de Pernam

buco tinham ido sem os respectivos maridos. Com 

dois dias de viagem entrou a frota na bahia de Iguape, 

onde desembarcaram Jeronymo e seus índios, seguindo 

de lá por terra até o presídio de Nossa Senhora do 

Amparo, hoje Forteleza. . 

« Chegou, diz Southey, tambem Camarão, vindo do 

Rio Grande, e tendo soffrido tanto pelo caminho, que 

disto fez pretexto para obter licença de ficar allí a 

cevar-se, em phrase selvagem, com seu irmão Jacaúna, 
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o amigo de Martim Soares. Mas toda a dialect' d J r · ·d'd tca e eronymo 101 pet 1 a para resolver Jacat'ma a tn d · d · · d' , an ar ma1s e vmte 111 1os as ordens de um de seus fill . t -
lOS tns e compensaçao por quarenta desertores que ' . . d 1 . no ternton<? este se 1avmm refugiado; e nem isto se consegum sen::t q_ue o commandante deixasse a\li algumas de suas mdms, e um filho seu proprio de dois annos de edade como refens, e penhor da sua boa fé. Tão profunda impressão deixára nos animas destes tapuyas a perfidia de Pedro Coelho » . 

Com effeito sem essa impressão não se explica como é que Albuquerque obteve tão poucos frecheiros apezar da sua grande influencia, a qual era tanta, que elle se tinha gabado de poder levantar quantos indios quizesse em todo o Ceará e na propria Serra de Ibiapaba. Vivia nesta ultima um grande morubixaba, chamado Yuripariassú (Diabo Grande), de quem se esperava que daria largo numero de frecheiros; desculpou-se, porém, e não mandou nenhum. 
Da Fortaleza passaram ao Parámirim, hoje Parasinho, e de lá ao presidia das Tartarugas, onde no dia quatro de outubro celebraram a festa de S. Francisco, e no domingo seguinte a de Nossa Senhora do Rosario:. tudo com muito estrondo, missa cantada, sermão, pro· cissão, revista geral, parada e compate simulado. Como a falta dos soccorros, inutilmente esperados, tornasse perigoso avizinhar-se ao Maranhão, e como por outro lado a honra vedasse fazer um movimento retro· grado, assentaram fortificar o rio Tutoya, primeiro ponto de que rezavam as instrucções; porém não se acl~ou piloto pratico do lacrar. Affirmou Sebastião Martms que conhecia o porto::, do Periá onde estivera com Mar, · · ara tim Soares Moreno. Resolveu-se, pots, segmr P d aquella ilhota. Apezar de ser muito difficil a entra ~· e .de terem chegado de noite, atinaram com o ca~~~ e ·por elle passaram a salvamento, posto que toc~erro frequentes vezes em bancos de arêa. Lançaram ' d 1 · 1 · · a Ao rom· as ez 1oras da n01te tres eguas no ac1m · de per do dia viram que era deserta a ilha. Trataram 
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levantar um forte, mas a falta de agua potavel fez com 
que muitos desejassem chegar mais perto do inimigo. 

Era deste parecer Albuquerque. Diogo de Campos, 
pelo contrario. instava para que se désse principio 
aos trabalhos ele fortificação. Resolveram, por ultimo, 
enviar um bote com alguns soldados reconhecer a ilha 
do Maranhão, examinar-lhe a barra. e_. si fosse possível, 
apanhar um prisioneiro. Comrnandou esta embarcação 
Belchior Rangel, natural elo Rio de Janeiro, moço de 
grandes prendas e mui versado em diversas linguas 
indígenas. Voltaram no fim de quatro dias com a nova 
de terem achado em frente daquella ilha um sitio cha
mado Guaxenduba_. mui proprio para acampar e man
ter a tropa. regado como era por. delicioso rio, que 
tornava possível toda a cultura. Perfeitamente a coberto 
do inimigo ficava o caminho para o dito Jogar, torcen
do-se por entre muitas ilhas que ele todo encobriam a 
passagem. 

Fizeram-se. pois, de vela para esse sitio, e, com 
quatro dias ele navegação mui penosa, e cheia de pe
quenas aventuras, alegres desceram sem opposição 
na costa oriental da Bahia de S. José, em um l ogar 
chamado Guaxencluba. Uma linha de fogos ao longo 
da costa communicou o rebate aos francezes em S. 
Luiz, e advertiu egualmente os nossos de que era mister 
fortificar-se, como o fizeram_. dando ao reducto que 
construíram o nome de S. Jltfm·ia (1). 

O engenheiro em chefe, Francisco de Frias, traçou o 
risco; começaram-se os trabalhos; levantaram-se as obras 
exteriores, e assentaram-se as poucas peças que havia. 

Não tardou a vir da ilha um chefe tupinambá_, quei
xando-se dos francezes, informando a respeito de suas 
forças, e offerecendo-se medianeiro para chamar ao 
nosso partido algumas hordas do Maranhão .. Quizeram 

(q Estava este forte na margem direita e pouco acima da foz do 
Munun, no legar em que se vê hoje a Vi lia Velha do Icat\t- Vide 
0 Dicc. Hist. Geogr. do Maranhão pelo Dr. Cesar Augusto Marques 
2 •

11 ed., art. Aguas Boas, e art. lcat\\; item. Rev. XLVHI, parte u' 
pag. 141. ' 
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prende-lo; vedou-o, porém Albuquerque po . . . ' r se pe suadu· d~ que ~ttrahma os barbaros pela brandura D ~-
x ando-o 1r-se livremente depois ele 0 reo-alar · e~-
d . . d :::.< com diIversos artigos e resgate mandou em sua 

1 . . d 1. ' compa. n 11a cinco e seus ai meios, o-uarclanclo como r 
d . I . . d . :::. re.ens OIS c a comitiva o tupmambá , que se diziam filhos 
de outro chefe da ilha. 

291) Primeiras hostili~ades.- Desenibarcando 
um dia de repente uma partida de selvao-ens da ilha 
cahiram sobre algumas mulheres e crianç~s dos nosso~ 
indios, que, imprudentes, se tinham aventurado fóra 
do arraial. Mataram, desmembrando-as cruelmente 
quatro raparigas. Um tapuya q ue tentou defende-las; 
teve a mesma sorte, e os índios retiraram-se a toda 
a pressa, levando diversos prisioneios. Iam entre estes 
a mulher e filhos de Mandiocapúa, um dos chefes taba
jares da Parahyba, o qual adiantando-se a todos os 
outros, atacou os inimigos antes que podessem largar 
na canôa, e, mortos dois e atterrados os mais, liber
tou os presos, estando j á senhor da embarcação quan
do lhe chegaram em auxilio os portuguezes e a sua 
propria gente. 

A pedido da mulher de Mandiocapt.a poupar~m- a 
vida ao chefe dos tupinambás, o qual já por gratidao, 
já, talvez, para ganhar a graça e o favor de seus novos 
senhores, revelou que todos os passos estava~ toma; 
dos por mar e por terra afim de tolher a retuada ao 

· to de Portuguezes · na manhan seo-uinte o apparec1men 
, l::> • d d d que duas lanchas armadas confirmana a ver a e 0 

elle affi.nnava. Apresentaram-se de facto as duas er~r 
barcações emquanto de um forte chamado S. Jos ' 

' d' am os posto em Itapary, na beira . opposta, Isparav 
francezes duas peças, a que com egual de_scarga respon-
deram os nossos, içando todas as bandetras. d Ian· 

Com a maré da tarde approx imou-se ~Ima a~ré!II, 
chas: mandou Albuquerque ataca-las ; fugtr~, f~i pos
as francezes por entre os baixos, a~mde nao hou 0 sivel persegui-los. Passados tres citas, despac 
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capitão-mór dois caravelões a Pernambuco para infor
mar o governador. Abusando dahi a pouco os fran
cezes da bandeira branca, tentaram attrahir os nossos 
a um banco de arêa no meio elo canal de Guaxenduba, 
onde se tinham posto de emboscada. Evitaram os 
portuguezes habilmente o laço, recorrendo dentro em 
breve o inimigo ao artifício seguinte. 

Cheia de selvagens atracou uma grande canôa em 
Mamuna, perto elo forte S. Maria. Surprehenclidos os 
barbaros, atiraram-se dois á agua, nadando duas leguas 
até a outra margem: entregaram-se os mais aos portu

guezes, simulando ter vindo como amigos. Embaido o 
commandante com este artifício, deixou-os partir na sua 
propria canôa. Recusou, porém, um delles ir-se com seus 
companheiros, porque esperava tornar a ver sua mãe que 
estava em Pernambuco. R evelou este homem ao capu
chinho F r. Manuel da Piedade, que a canôa viera a um re
conhecimento, que na manhan seguinte atacaria o ini
migo os navios, passando immecliatamente a investir 
o forte por mar e por terra. 

Inteirado disto sem perda ele tempo pelo Frade, 
qui1. Diogo de Campos correr a · bordo dos navios; 
deteve-o, porém, Albuquerque, o qual mandou alar 
as embarcações com a prôa para terra. Vindo effec
tivamente ao romper da alva, apoderaram-se os fran· 
cezes ele tres navios, dois grandes e um pequeno. Re
tiraram-se; tripularam as pre1.as; coalharam com a 
sua flotilha o canal, e insultaram os nossos ostentando 
altivamente suas forças. Começou então o desanimo 
a lavrar entre os portuguezes, chegando alguns a con
spirar para fugir em segredo ou lançar fogo ao paiol 
da polvora. Medidas prudentes e sisudas dos dois che
fes impediram a realização deste novo desastre. Si 
La Ravardiere limitasse suas operações a bloquear os 
portuguezes por mar, obstando á chegada de novos 
reforços, estariam os nossos perdidos, perecendo todos 

á mingua em Guaxenduba, ou pelo sertão, caso se 
retirassem por terra. 

49 
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Confiado em seu poder, quiz aggredir 
0 onde levou o desbarato de que vamos tratar. arraial, 

292) Derrota dos francezes, 19 de novem. 
bro de 1614. -Apresentou-se finalmente com t d ~ · · . . o as 
R
suas _od~~~s o mumgo a entrada do . porto. Vinha La 
~var I~Ie em pessoa com sete navtos e quarenta e 

seis bc~noMas, qduatrocentos francezes e quatro mil tupi
n~un as. f ai~ ou antes de tudo occupar uma eminen
Cia _q~te . dommava o forte elos portuguezes. Cobriu-se 
de mumgos em um momento a praia, onde os índios 
principiaram a construir diversas trincheiras. 

Dividia, no entretanto, Albuquerque a sua força em 
tres grupos, tomando um para s i, entregando outro a 
Diogo de Campos, e confiando a reserva a Gregorio 
Fragoso. 

Encarregou-se o capitão-mór ele contornar o morro, 
occupado pelo inimigo, e dar o signal para Diogo a· 
commetter os da praia pelo outro lado. Chegou neste 
interim um corneta com uma carta ele La Ravardiere · 
para J eronymo, offerecendo-lhe bom trato, si se entre· 
gasse. Abriu-a Diogo, mandou o parlamentario preso 
para o forte, e sem mais arremetteu contra o inimigo 
da praia, tomando-lhe uma trincheira. Tentaram soccor
re-los os elo morro, mas, avançando a nossa reserva, 
os atacou de flanco. Apparecendo neste comenos do 
outro lado Albuquerque, retiraram-se os _fra~~ezes 
para as obras do alto, onde os nossos lhes mfhgtram 
tremenda derrota. 

Quíz La Ravarcliere acudir aos seus, ma.s já era tar_de, 
nem a baixamar lhe permittiu approx imar-se á b.e.tr~. 
O Senhor de Pratz salvou-se fugindo .a nado ; ~tztu 
deixou a vida no camJJO onde cahiram cento e cmco· , 11 . 1 m es· enta de seus companheiros. Alguns de es tm 1a 
pingardas de dois canos invenção nova naquelle tempo. 
Bateram-se com extre~1ado valor, preferindo, a entrte· 

D or u· garem-se morrer ao lado de seu general. os P d 
guezes, ~nze foram mortos; dezoito, ferido~, entr~n ~ 
neste numero um filho do capitão-mór. Quetmou DIOg 
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de Campos ao inimigo todas · as canôas, aladas para 

terra quarenta e seis em numero, medindo algumas 

della~ setenta e cinco palmos de comprimento. Todas 

pereceram com seus esquipamentos. 
De parte a parte passou-se a noite em grande desas

soceao. A maior consternação reinava entre os fran

ceze~, q~1e em signal de lucto encolheram todas as 

bandeiras, e pela manhan não se ouviu a bordo dos 

navios nem tambor, nem clarim. Sendo Albuquerque 

informado pelos prisioneiros de que a toda a hora se 

esperava de Cuman, na terra firme, um reforço ele 

seiscentos a setecentos índios, apercebeu-se para re

pellir um novo assalto. Appareceu de facto dahi a 

pouco essa força em dezeseis canôas grandes, mas, 

achando guarnecida a margem direita do lVIonim para 

onde se dirigia, desembarcou na beira esquerda. En

contraram alli fugitivos ela derrota, e, sabida a má 

fortuna de seus amigos, retiraram-se com bastante pressa, 

levando muitos de seus conterraneos, que aproveitaram 

o ensejo para se furtar ao perigo de experimentar 

outra vez o esforço dos nossos. 

293) Treguas.- Abri.u em seguida La Ravardiere 

uma correspondencia epistolar com Albuquerque, a 

qual, aspera no principio, não tardou em tornar-se cor

tez e amigavel. Ajustaram deste modo as treguas ele

pois ele mostrarem tanto os nossos como os francezes 

as patentes de seus soberanos, que os tinham enviado 

a estas conquistas. O armistício constou dos artigos 

~eguintes, propostos por La Ravardiere, acceitos na sua 

mtegra pelos portugueF.es, c assignados no dia 29 de 
novembro de 1614: 

I) Haverá suspensão de toda e qualquer hostilidade 

até o fim de dezembro ele 161 5· 2) Dois fidalgos, um 

portuguez, outro francez, irão á França ; e outros dois 

da mesma sorte á Hespanha para exporem o caso a 

. seus respectivos soberanos, e conhecer suas vontades 

relativamente á posse elo Maranhão. 3) Durante todo 

esse tempo, nenhum dos portuguezes ou de seus alliados 



MARANHÃO E PARA 

entrará na Ilha, e nenhun1 dos francezes 0 
d . 

d · , , · u e seus 
tos passara a terra firme de léste sem In· 

dos senhores contractantes. passaportes 

4) _Os senhores A lbuquerque e de Campos promett 
de nao tratarem cousa alguma com os índios da lll em 
Cun1a d T 't ' · - 1a, de 

n ou e apui a pera smao por meio dos li!1rr d 
L R d., 1.

 buas e 
a :-~var tere, e ~em ~ t~ença do dito Senhor não con. 

sentJrao 9ue os d1tos md10s ponham pé em terra dentro 
de um raiO de dez leguas de suas fortalezas e de seus 
portos. S) Logo que chegar a resolução elas duas côr. 

t~s, aquella das ,duas t~ ações que receber ordem de re. 

tu·.a~-se,. evacua~a o p~1z . dentro ele tres mezes. 6) Os 
pnswnetros serao restttmclos de parte a parte sem res
gate. ?) Obriga-se La Ravardiere a levantar sem demora 
o bloqueio, deixando livre aos portuguezes o inrrresso 
e a sahida. 8) Promettern afinal os Srs. contractantes 
sobre sua fé e honra que, durante as treguas, não reno

varão as hostilidades ainda que lhes cheguem reforços. · 
E' neste documento que pela primeira vez se en

contra o é,l.ppelliclo ele Jl-fm ·anhão tomado por Jeronymo 
de Albuquerque. 

Celebraram os portuguezes este armistício com uma 
procissão solemne em acção de graças, inaugurando no 
mesmo tempo a construcção de uma egreja em honra 
de Nossa Senhora da Ajuda. Um dos capuchinhos fran

cezes deu para essa egreja um frontal de altar, e u~as 
vestimentas, bordadas pela propria duqueza de Gms~. 
«Ü cirurg ião francez, diz Southey, teve ordem .de Jr 
tratar dos portuguezes feridos , e, Ravardiere pedm que 
Diogo de Campos e Fr. Manuel da Piedade fossem ao 

Maranhão apaziguar os tupinambás ~motinados por ~up~ 
porem que, segundo o tratado, deviam ser repartido 
entre as potencias signatarias e vendidos como escra· 

d os ta· 
vos da mesma fórma que Pera Coelho ven era 
puyas depois ele sua jornada de Ibiapaba ; tão fresca 

lhes vivia ainda na memoria esta acção detesta':el. ~ t 
•Conseguiram socega-los Diogo e o Frade, e, feitO 15 ã~ 

foram ao convento dos capuchinhos, que. al?ezar .d~ 11 de 
acabado ainda, podia já conter vinte mtsstonanos 
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baixo da obediencia de Fr. Archanjo de Pembrock, 

cheaado, havia poucos mezes, com dezesete irmãos. 

Delle souberam que a rainha regente chamára ao reino 

Ravardiere, cujo proceder, dizia o Franciscano, não se 

podia tolerar numa colonia catholica entre. selvagens; 

por quanto, embora muitas virtudes o adornassem, os 

abominaveis erros ela sua heresia todas tornavam de 

nenhum proveito. Piziu devia substitui-lo no commanclo. 

Talvez isto tivesse desgostado Ravarcliere, e o pouco 

interesse que já tomava pela colonia, pócle até certo 

ponto explicar o haver elle proposto aos portuguezes 

termos mais vantajosos elo que elles tinham direito de 

exigir, nem razão de esperar». 
Gregorio Fragoso, escolhido para ir a Pariz em com

panhia elo Senhor de Pratz, partiu a r6 de dezembro 

com a nau Regente, na qual muitos francezes e deze

sete capuchinhos regressaram para a mãe patria. Fo

ram a Portugal Diogo ele Campos e o capitão Ma

lharte. Tiveram os nossos para esta viagem de com

prar aos francczes por quinhentos cruzados a caravela 

que estes haviam tomado na bahia de G1:1axenduba. 

Deixando o forte de S. Luiz a quatro de janeiro ele 

r6r 5, chegaram a Lisboa no mez ele março seguinte. 

294) Quebra das treguas.- O tratado das tre-· 

guas era já mui frouxamente observado em Gua

xenduba, quando Albuquerque recebeu notaveis re

forços (r.0 ele julho de r6r5): alguns da Bahia e ele 

Pernambuco ás ordens ele Francisco Caldeira ele Cas

tello Branco, outros ela metropole trazidos por Miguel 

de Siqueirà Sanhudo. Informou então a La Ravar

diere ele ter-lhe vindo da Côrte instrucções que de

claravam, as terras em questão, patrimonio legitimo da 

Coroa de Portugal. Via-se, pois, obrigado a dar por 

findas as treguas. 
Em seguida a diversas negociações, concordou o Fran

cez em entregar a Ilha do Maranhão e todos os seus 

fortes, dentro ele cinco mezes, com a condição de lhe 

pagarem os nossos a artilhària que ahi deixasse e de 
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lhe fornecerem transporte para toda a sua t 
I · d b ~ , gen e. Etn pSen

1
1o1. da sua Aoa

1 
e entregou o forte ele Itapary ou 

. ose, e que buquerque tomou posse . sem d 
de tempo. per a 

Chegando Dio~o de Campos a Lisboa, deixou que 
o s_:u compa_nhe1ro ~Ialharte fizesse quantas represen. 
taçoes e qt~e!xas qmzesse; ell.e, porém, insistiu para 
que se 7nv1assem com . urgencm reforços consideraveis 
ao Braz!l. Com o sobnnho Martim Soares e soccorros 
adequados voltou a Pernambuco, onde o governador 
Gaspar de Souza, em virtude dos avisos que recebera 
de Guaxenduba, estava activando os seus aprestos. 
Nomeára chefe da expedição, com o titulo de gover
nador geral da armada e conquista, Alexandre de 
Moura, já capitão-mór da capitania de Duarte Coelho. 
Mandára egualmente se pozessem promptas nove em
barcações, muito bem fornecidas de soldados, petre
chos de guerra, e munições de boca. 

Por ordem do rei Philippe UI, bem como a pedido 
do governador e de Alexandre de Moura, partiram 
egualmente os padres jesui~as Manuel Gomes e Diogo 
Nunes, levando trezentos frecheiros das suas aldêas, 
e mais setenta que obtiveram no Ceará. Bento Maciel 
Parente, cujas façanhas hão de prender mais tarde. a 
nossa attenção, commandava nesta frota um navw. 
Sahiram elo Recife a cinco de outubro de 1615; refres
caram durante alguns dias no Ceará, e com feliz via
gem foram lançar ferro junto do porto de Guaxenduba, 
onde acharam já bem fortificado Jeronymo d~ Albu
querque. 

Desembarcaram todos e feitas as primeiras ceremo-
' ' t Je· nias de urbanidade mandou Moura ler a sua paten e a . 

ronymo que diz ~ P. J. Moraes «se mostrou mUitO 
' ' - ' · 1 s seus pouco satisfeito da desattenção que se tm1a ao 

serviços, sujeitando-o a alheias ordens, quando se;ch~~:. 
em tempo e com capaciclacle e merec1mento e_ do 
tribuir as proprias. . . . . Passou esta d~sc_onsolaç:o re
commandante aos soldados· houve parc1ahdades, Pd 5 , . ·-o o 
tendeu um e outro partido sustentar a opmia 
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seus respectivos cabos, cuja desunião não podia deixar 
de se't' muito prejudicial ao estado ela presente ·con
junctura » . 

A pendencia acabou promettendo Moura a Jeronymo 
que, rech;tssados os france?.es, se ia retirar inconti
nente deixando-lhe livre o governo ela nova conquista. 

Passavam, no entretanto, os dois jesuítas ao forte de 
Itapary ou de S José, e, travando relações com os tu
pinambás da Ilha, persuadiam-nos a abandonar os fran
cezes. Annuiram os inclios com a condição de que 
os jesuítas, com quem seus avós se tinham criado, fi-

. cassem vivendo entre elles como seus paes e defen
sores. Volveram os padres para o campo; tratou Ale
·xandre dt Moura com os principaes, e immediatamente 
se concluiu a desejada alliança. 

Ao verem-se privados do valioso apoio dos barbaros, 
recolheram-se os francezes para a sua praça de S. Luiz, 
ondeJerony mo os assediou por terra com todos os seus 
soldados, e índios aux iliares, emquanto Alexandre de 
Moura os bloqueava por mar, tirando·lhes a possibilidade 
de receber qualquer esperado reforço. Ponderando então 
La Ravardiere o arriscado da sua posição, offereceu dar
se a partido, despejando a Ilha com todos aquelles que 
o quizessem seguir, si lhes fossem concedidas as fazendas, 
a artilharia, e as munições de guerra, e dadas as embar
cações necessarias para o seu transporte á França. 

Promettia egualmente demorar-se apenas o tempo 
indispensavel para o embarque dos homens e de seus 
haveres. Accedeu Alexandre de Moura a estas propos
tas; recusou, porém, a da artilharia e das munições, que 
reservou para si como fructo da sua não difficil vic
toria. Enviou no mesmo· tempo o capitão Henrique 
Affonso tomar posse do forte de S. Luiz (3 de nov. 
de r61 5) com ordem de recolher os Lizes de França, 
e arvorar as Quinas de Portugal. 

Presidiada a fortaleza com t 70 dos nossos soldados, 
desembc;rcou Alexandre de Moura, sendo, juntamente 
com Jeronymo de Albuquerque e Diogo de Campos, re
cebido mui cortezmente pelo governador La Ravardiere 
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e outros francezes, que fizeram jurídica e solem · t eaa de t d · - · ne en. r o do as as mumçoes existentes nos armazens 
Partiram entro em ?reve todos os francezes que ui. 
zeram; outros, possUindo suas lavouras na llha eq d ll d · · ' ca. sa o~, com mu 1eres . o patz, prefenram ficar. La Ra. 
varchere de sua propna escolha acompanhou Alexan
dre de Moura a Per.nambuco, passando mais tarde a 
Portugal, onde o retiveJ:am preso por tres· annos. 

No Maranhão Alexandre de Moura ordenou antes de 
tudo se rendessem solemnes g raças ao Senhor dos 
exercitas, e á Virgem, Senhora da Victoria, já nomeada 
Padroeira da cidade de S. L uiz. E ntrou logo depois 
a repartir pelos índios muitos e grandes prernios, aara· 
decendo aos principaes e a seus vassallos a fidelid~de · 
com que tinham ajudado os portuguezes. 

Nem deixou de mostrar :a sua gratidão aos je
suítas, actualmente com palavras muito lisonjeiras, t: 
em 1620 por uma certidão em que se lêem os períodos 
seguintes : .~ Chegando á barra elo Maranhão .. . os ditos 
padres mandaram logo recado a alguns índios princi
paes, os quaes acudiram, e os receberam com as armas 
nas mãos, bandeiras arvoradas, e charamellas, e outras 
festas ao seu modo, e lhes fizeram as praticas neces· 
sarias para os reduzir á nossa devoção. E foi isto de 
muita importancia, pam mais depressa se en~regarcm 
os francezes, vendo-se desamparados do ge1~t10 ~ com 
todos os portos tomados, por onde lhes podta v1r soe· 
corro: e em todo o tempo que lá estive, se occupa~am 
os ditos padres em dar noticia ela nossa Fé ao get~ti?~" 
e nas cousas da auerra ajudaram quanto a sua rehgtao 

o d Ih mande o permitte: e merecem que Sua Magest~ e es fi-
agradecer o muito serviço que nesta JOrnada lhe d 
zeram. . . e .assim o juro pelo habito de S. Bento, e 
que sou professo. • 

295) Belém do Parâ, 1615. -Em virtude da au: 
toridade de que vinha revestido, Alexandre de Mou~ 
nomeou a Francisco Caldeira de Castello Brancop c, 
pitão-mór da descoberta e conquista do Grão· ara. 
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Seguiu Caldeira com tres navios e trezentos homens 

em demanda do g rande rio das Amazonas. As infor

mações que La Ravarcliere colligira e entregára aos 

portuguezes, facilitaram muito a sua viagem. Entrou 

o descobridor pelo rio Tocantins ou Pará; lançou fer'ro 

na bahia elo Guajará, forma,da pelos rios Mojú, Acará 

ç Guamá, que nella clesaguam, onde tomou terra a tres 

de dezembro, dia de S. Francisco Xavier, e, erguendo 

a imagem deste santo, começou a edificar uma cidade 

com o nome e invocação ele Nossa Senhora de Belém. 

Condecorou suas conquistas com o nome de Grão

Pará. Vencida sem muita difficuldade a pequena oppo

sição offerecida pelos indígenas, soube tão bem cap

tar-lhes a sympathia. que elles mesmos o ajudaram a 

construir a fortaleza. Enviou então por terra ao Maranhão 

o alferes· Pedro Teixeira participar a Albuquerque a 

nova da sua fortuna. Reduziu Teixeira de passagem á 

obediencia os índios elo Caité que haviam tentado exter

mina-lo e a toda a sua gente. Como era a primeira pes

soa que se aventurava em tão perigosa jornada, rece

beram-no em S. Luiz com grande festa e solemnidade 

publica. Voltou Teixeira a Belém por mar, levando 

artilharia, munições, e dinheiro para pagar os soldados. 

Em seus despachos para Lisboa ponderava Caldeira 

a grande importancia de suas conquistas, e a necessi

dade de assegura-las contra outras nações européas ; 

pois os indios tinham informado de que uma colonia 

de inglezes se estabelecera rio acima, cento e vinte 

leguas além ela sua fortaleza; e que os hollandezes 

haviam fundado um forte e diversos engenhos na mar

gem esquerda do grande rio. Encontrára tambem entre 

os índios um francez e um hollandez, deixados, havia 

dois annos no paiz afim de apprenderem alingua. Ambos 

tinham de~larado que esperavam da Hollanda uma ex

pedição de quinze navios para fundar no Amazonas 

uma feitoria permanente. O resultado destes despachos 

foi uma carta de Lisboa com ordem ao governador 

Luiz de Souza para reforçar sem demora Caldeira e 

preparar-lhe novos soccorros. 
50 
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Mandava, no entretanto, Caldeira vinte homen 
d • s em uas canoas contra um grande navio hollandez f d d I un ea-o na costa a quarenta eguas ele Belém. Para do · 

cl d . . mmar a esespera a resi~tenc1a elos inir).1igos, lançaram os 
1~ossos fogo a.? nav10 e 1~1 quanto estavam a bordo, re
tt;ando-se enta~ nas ~anoas. Dos batavos, escapou um 
so. O c~sco _foi a pique em pouco fundo. e Teixeira, 
que capitaneara esta facção, voltou logo depois buscar 
as peças para com el las guarnecer a fortaleza de Belém. 
Como os hollandezes possuíssem feitorias em muitas 
ilhas do Baixo Amazonas, a perda deste navio foi 
para elles um grande desastre. 

296) Revolta dos tupinambás, I ~I7 . - Logo 
depois da retirada dos francezes guarneceu Alexandre 
de Moura os fortes da ilha do Maranhão e do con
tinente circumvizinho; repartiu aos portuguezes as ter
ras que pediam ; formou o senado ela Camara; remm
ciou o governo a Jeronymo de Albuquerque, e par
tiu na direcção de Pernambuco, chegando a Olinda 
no dia cinco de março de r6r6. Ficou Albuquerque 
no Maranhão a edificar uma cidade em torno do 
forte que chamaram ele S . Philippe, conservando á 
povoação . o nome ele S. Luiz. 

No primeiro anno tudo correu muito bem: poré~ 
a maior parte dos índios daquellas paragens pertencia 
a tribus que para lá se haviam retirado a fim de se 
furtarem á tyrannia dos portuguezes do sul,. nem 
tinham esquecido as recentes atrocidades praticadas 
no Ceará. Bastava, portanto, pequena faisca para atear 
um grande incenclio. dVIathia:s de Albuquerque, filho de 
Jeronymo, commandava, diz Southey, em Cuman. (ac~ 
tual Guimarães), populoso districto perto da, Ilhae: 
pareciam mui contentes os selvagens, dando ate esp 
ranças de se converterem, e ficava tudo em app~rente 
tranquillidade, quando o pae o chamou a S. Lmz.» 

«Durante a sua ausencia passaram por alli alg~ns 
tupinambás, vindos do Pará com cartas de CaldeJnl 
para Jcronymo. Havia um índio de Cuman, por nome 



EPOCA Ili.-DO.MlNIO DA I-IESPANUA 395 

Amaro, que, apezar de criado pelo jesuítas no Brazil, 

era mui affeiçoado aos francezes, recordando com má 

vontade seus antigos amos. Tomou elle as cartas, e 

affectando le-Ias diante dos caciques, que, não conhe· 

cendo as lettras, não podiam conveace-lo de falsidade, 

fe-Ios crer que todos os tupinambá:; deviam ser decla

rados escravos apenas se recebessem aquelles despachos . 

• ~Foi quanto bastou. Na mesma noite cahiram os sel

vagens sobre a guarnição, composta de trinta homens, 

mataram-nos todos durante o somno, e logo despa

charam a todas as suas hordas mensageiros que exci

tassem uma insurreição geral. Mas Mathias de Albu

querque lhes reprimiu o ataque de um lado, e Caldeira 

o anticipou do outro. Sabendo . este que elles lhe 

queriam acommetter a sua nova cidade, ou fingindo 

sabe-lo, pôz a ferro e fogo os tupina::nbás do Pará, 

sendo maior que a offensa o castigo~ (1) . 

297) Caldeira preso em Belém, I617.- Os 

negocios elo Pará corriam muito mal por .este tempo 

em consequencia ela desharmonia que lavrava entre os 

officiaes da guarnição. Havendo Antonio Cabral, so

brinho de Caldeira, em setembro de 1616 assassinado 

publica e cruelmente ao capitão Alvaro Neto, e recu

sando Caldeira punir o culpado, os capitães Paulo da 

Rocha e Thacleu ele Passos, amigos do morto, clama

ram tão . alto contra essa injustiça, que, percebendo-se 

em perigo, foram homiziar-se no convento de S. An

tonio, fundado no mez precedente a trez quartos de 

legoa ela cidade no sitio de Una. Então Caldeira 

prendeu ao seu sobrinho; restituiu-lhe, porém, dentro 

em oreve a liberdade a pedido de alguns amigos, e 

sob o pretexto de que era elle necessario para a guerra 

contra os selvagens. 
Mandou, além disto, contra o convento alguns soldados· 

que, sendo já propensos ao partido do morto, nada de 

serio fizeram durante dois dias. Resolveu, portanto, 

(1) Southey, Ir, u8. 
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Caldeira ir elle mesmo, no terceiro dia apodera. 
d · · · ' c t-se e s~us mnmgo~ ; ao romi?e~, porém, da alva encontrou 
amotmacla toclé!; a guarmçao, que o pôz em ferros 
Balthazar Rodngues de Mello, um dos enviados con: 
tra o convento, sendo pe~os revolta?os eleito capitão
m?r em I.ogar ele Caldetra, deu av1so elo occorrido ao 
ret, e a Lmz de Souza, governador geral elo Brazil. In
formados os s~lvagens destas desordens, renov~ram a 
guerra aggredmclo com toda a energia a fortaleza, que 
os nossos defenderam com o costumado valor. Tal 
era a situação de Belém, quando, conforme havemos 
de referir em outro Jogar, chegou Jerony mo Frarroso 
de Albuquerque com o t itulo de capitão-mór e ~om 
a missão de restaurar a ordem. 

298) Os J esuitas.- Quando os dois jesuitas, Diogo 
Nunes e Manuel Gomes, que com trezentos frecheiros 
tinham acompanhado Alexandre de Moura, chegaram 
ao forte de S. Luiz. foram recebidos com braços 
abertos pelos capuchinhos francezes, que os convidaram 
a ir morar com elles no seu convento de S. Francisco. 
Tendo estes partido para a França, continuaram os 
jesuitas a viver do mesmo modo e no mesmo hospício 
em companhia dos dois frades que tinham ido ao Mara
nhão com Jeronymo de Albuquerque. Retiram-se estes 
para Pernambuco, e outro tanto, segundo as ord_ens._que 
traziam do seu provincial, deviam fazer os .Jesuttas. 
Ficaram, todavia, a pedido de Alexandre de Mo~r~, 
que em nome do rei cedeu á Companhia o hosptclo 
e a capella dos Barbadinhos. 

Entregaram-se esses padres com affinco aos trabalhos 
apostolicos em beneficio dos indios e dos port~guezes. 
Emquanto viveu o grande Albuquerque Maranhao, tu?o 
c?r:cu bem ; em seguida, porém, á morte delle, pn~~ 
c1p1aram os colonos a vexar os naturaes, pou.co 111~1· 
ou menos. tanto como se havia desde tempos antigos pta
ticado no sul. tQueixavam-se, diz o P. José de ~~raes,_ os 
pobres e afflictos índios a seus paes e mtsswnartos, 
para que os remissem de tão injustas vexações e 
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repetidas tyrannias; allegavam-lhes o bom trato que 

recebiam no poder elos francezes, por quem tinham 

sido conservados em paz e justiça, com uma exacta 

e avantajada paga dos seus serviços, o que agora 

experimentavam pelo contrario. Davam-lhes em rosto 

com as g randes promessas que lhes fizeram em nome 

d'"El-Rei ele Portugal, de serem tratados com brandura 

e mantidos sempre sem violencia, cheios de mercês 

e remunerados com g randes premias, si pelo de Por

tugal largassem o partido ele França . . . . Entraram 

os padres a propôr os meios mais suaves com que 

se acudisse á conveniencia elos moradores sem pre

juízo ela liberdade elos índios. » 
O que acabou ele apurar a paciencia dos padres je

suitas, foi a guerra injusta declarada aos tremembés, 

nação situada na costa do Maranbão entre o Periá e 

a Tutoya. Serviu ele pretexto a esta guerra o boato 

de terem esses inclios morto e comido alguns soldados 

que por terra tinham fugido para Pernambuco. Como, 

porém, os desertores tivessem chegado vivos a Olinda, 

a verdadeira causa ela guerra não foi a razoavel vin

gança, mas a cubiça de caçar escravos. 
Os pa'clres protestaram clamando altamente, mas longe 

de serem attenclidos, foram informados ele que o povo ia 

requerer á Camara e ao capitão-mór o desterro dosjesui

tas, porque, emquanto elles cuidassem elos indios, mal 

podiam os moradores adiantar os seus interesses. To

maram, portanto, os padres a resolução ele buscar na 

presença do Rei Catholico o remedio ele tantos males. 

Entregando, pois, a um seu devoto a casa e o mais 

que lhes pertencia, embarcaram no principio .de 1619 

em um patacho para as Inclias de Castella, onde o 

padre Diogo Nunes concluiu a sua carreira mortal. O 

padre Manuel Gomes passou a Madrid, e nada conse

guiu em virtude da morte de Philippe UI (março de 

162 r). Retirou-se então desconsolado para a sua pro
víncia do Brazil. 
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299) Gaspar d~ Souza, 1612- 1616. - Lance
n~os agora t~m ~-aptdo olhar sobre as occorrencias das 
dtversas cap1tamas do Sul. Sendo a metropole infor
mada da_ morte de D. Francisco ele Souza (I6II), con
forme deixamos apontado em outro lagar, tornou a reunir 
o Brazil em um só governo, conliando-o a Gaspar de 
Souza, a quem ordenou residisse interinamente em 
Olinda para com 1~1aior facilidade acudir á desejada 
descoberta e conqmsta elo Maranhão. Mandou no mesmo 
tempo o rei que na Bahia ficasse, no entretanto, gover
nando o chanceller Ruy Mendes ele Abreu, e Sebastião 
Borges, o provedor-mór da Fazenda. 

Sendo estes mui velhos e doentios, o governador por sua 
particular provisão ajuntou-lhes Baltbazar de Aragão com 
o titulo de capitão-mór da guerra. Entrou este sem de
mora e com muito zelo a -fortificar a cidade e a praia, 
gastando neste trabalho quantias avultadas da sua 
propria bolsa. Concluira apenas estas obras, quando 
soube que na altura da barra pelo lado do morro de 
S. Paulo anelavam cruzando seis embarcações francezas. 

Sahiu incontinente contra ellas com outras tantas 
naus portuguezas das que se achavam surtas no porto; 
Entregou a melhor a Vasco ele Brito Freire, que no
meou por seu almirante, embarcando elle mesmo em 
uma outra de sua propriedade particular, já meio ~bar
rotada, e levando comsigo suas charamellas, batxela 
de prata, e as mais ricas alfaias, porque, ~uppondo 
certa a victoria, determi.nára conduzir immedmtamente 
a presa ao governador em Pernambuco · 

Feriu-se no dia setTuinte uma bem disputada batalh~ 
naval. Prenderam os ~1ossos uma nau e trataram tão ma 
a almiranta inimiga, que no dia immediato se foi a pi~ue. 
~ão consentiu B~lthazar que fiz~ssem outro tanto a ~~ 
pttanea pelo deseJO em que ardm, ele ornar con~ e 
o seu triumpho ao entrar no Recife. Indo, porem, a 
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abalroa-la para a render, pendeu tanto o seu navio, 
que, recebendo muita agua pelas portinholas da arti
lharia, desceu ao fundo com seu dono e mais de du
zentos homens, que pereceram quasi todos ; pois a al
miranta portugueza e as outras embarcações retira
ram-se sem se importar nem de recolher os naufragas~ 
nem de seguir a victoria como facilmente podiam. 

Salvaram-se alguns poucos nadando para as naus ini
migas, que os receberam. Um destes foi Francisco Fer
raz, filho do desembargador Balthazar Ferraz, que era 
sobrinho ela mulher do Aragão. Velejando os france
zes para o Maranhão, deixaram-no em terra, numa 
praia deserta, sessenta leguas além elo Rio Grande do 
Norte, «onde de fome e cansaço do caminho morreu 
ao passar de um rio á pura mingua». Possuia, com
tudo, este moço na cidade do Salvador mais de cin· 
coenta mil cruzados, visto como tambem seu pae suc
cumbiu dentro em breve ao desgosto; «e publicamente 
se disse ser justo juizo de Deus por um caso exorbi
tante, que pouco antes havia acontecido, e foi o se
guinte» (1). 

Arrastado por· uma paixão brutal, chegou um so
brinho de Balthazar Ferraz ao excesso de tirar a mu
lher a um moço honrado, trazendo-a publicamente 
comsigo de sua propria mão, e mandando-a por ul
timo para Vianna, donde elle era natural. Queixou-se 
o mariç!o ao ouvidor geral, que prendeu o culpado; este, 
porém, em virtude das intrigas de Balthazar Ferraz, 
seu tio, logrou ser absolvido pela Relação. Comquanto 
o crime fosse publico, escandaloso, innegavel, os des
embargadores não se fartavam de repetir que nunca 
se vira sentença mais justa do que esta, tachando ao 
mesmo tempo de ignorantes a todos os detractores: 

300) Fim do governo de Gaspar de Souza. 
-Informado do desastre que acabamos de relatar, 
quiz Gaspar de Souza visitar pessoalmente a Bahia, 

(
1

) Frei Vicente do Salvador, pag. 195. 
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onde entro\,1 sem pompa alguma. Indo á Relação, fez . aos desem~argadores m~1a bem co.ncebida pratica so: bre a~ quen~as .que ouv1ra ~ respeito clelles. uE' incrível, diz Fret VIcente, o cuidado com que Gaspar · de Sou~a vigiava sobre tod~7 _os ministros e officiaes de Justiça e Fazenda, da t1111Icm e ela republica, sem lhe escapar o erro ou descuido do almotacé, ou de algum outro, que não emendasse. Esta e ra a sua occupação, não jogos e passatempos com que outros aover-nadores evitam, dizem, a ociosidade». ::. Demorou-se na Cidade do Salvador apenas quatro mezes, voltando pressuroso a Pernambuco afim de imprimir maior actividade á conquista do Maranhão, para onde enviou Alexandre de Moura, dois jesuítas, e diversos officiaes com reforços, munições e provisões. Apezar ele tantas occupações, cuidava Gaspar de Souza do governo da terra. Enfadando-se deste proceder Vasco de Souza capitão-mór de Pernambuco, mandou ao rei o seu irmão, que era franciscano; pedindo-lhe que o occupasse em alguma outra causa, visto como em Olinda estava ocioso. Remetteu-lhe o rei a patente de capitão· mór da Bahia, que elle passou a governar. Os serviços prestados por Gaspar de Souza na conquista elo Maranhão foram galardoados a n?ve. de fevereiro de r622. com a doação de uma cap1tama, que veiu a ser ele juro e herdade, desde o Turiassú ao Caité com vinte leguas de fundo para o sertão. ~ ~on~tario e seu filho fundaram as povoações de Cmte (Vtlla Coera) e Souza, hoje Bragança. 

301) D. Luiz de Souza,. 1616 - 1621 -·- succ~deu a Gaspar de Souza, dirigindo os destinos do Bra-
zil durante cinco annos. . d de Affirma F r. Vicente que deixou mwta sau tal « porque nunca por obra, nem por pala~ra f~z ma 1 · gum e foi mui rico sem tomar o alhew, smão pe 0. ' que K~ grande cabedal que trouxe seu, e reto:no e lhe pre lhe vinha, antes fez alguns emprest~mos, qu ll e ficaram devendo, os quaes não sei depois como se 1 
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pagariam. Fez em seu tempo uma formosa casa con
tígua com as suas para fazer nella Relação, que até 
então sé fazia em casa ele aluguel; e, porque um se

minaria que E l-Rey havia mandado fazer' com renda 
para quatro orphams estudarem, se havia desfeito, 
por as casas serem ele taipa ele terra, e cahirem, co

meçou outra ele pedra e cal, mas nem por ser obra 
tão pia, nem por deixar já para ella seis mil cruzados 
consignados, houve quem lhe puzesse mão até agora, 
e queira Deus que alguma hora o haja » 

Durante o governo de D. Luiz realizou-se uma ex
pedição ás minas elo Caramurü debaixo das ordens de· 
Franciso Dias d' Avila, ela qual fizeram parte o, ao 

depois famoso, Calabar, e um hollandez chamado Gui
lherme Joesten Glimmer, que clellas transmitiu informa
ções a Marcgraff. 

302) Diogo de Mendonça Furtado, I62I- 24. 

- Acabado o triennio de D. Luiz, nomeou·-lhe o mo
narcha um successor na pessoa de Henrique Corrêa 
da Silva, que de boa mente acceitou o cargo. Acon
teceu, todavia, no mesmo tempo que, desejoso Duarte 

de Albuquerque Coelho enviar Mathias de Albuquerque, 
seu irmão, á sua capitania de Pernambuco, obteve do 
rei uma provisão pela qual se ordenava ao novo go

vernador seguisse « em direitura á Bahia sem tocar 
em Pernambuco, e, si de arribada, ou de qualquer. 
outro modo, lá fosse, lhe não obedecessem » . 

. Informado Henrique Corrêa destas disposições, renun
Ciou o cargo, affirmando que « não havia de dar ·llOme
nagem das terras, que não podia ver como estavam 
fortificadã.s, e o que haviam mister para serem defen
didas e governadas como convem. • 

Nomeou então o rei Diogo de Mendonça Furtado, 
que acabava de voltar da India, e estava na Côrte re
querendo a satisfação dos seus serviços . 

. Partindo este de Lisboa no mez de agosto de I 62 I, ve
leJou directamente para a Bahia, em cujo porto fundeou. 

51 
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a doze de outubro do mesmo anno. (1) Vieram COm' ell 
sete desembargadores «para que com dois que ca' te 

d . . c es a. vam c~sa os., _se mteiras~e outra vez a casa e tribunal da 
R~laçao»; pois, dos ant1g~s que tinha~ vindo com D. 
Dwgo de Menezes, alguns tmham fallecido, outros tinham 
reg~essado para o reino com licença, e outros a tinham 
ped1do para fazerem outro tanto. Ao desembarcar na ci
dade do Salvador, foi Mendonça levado á Sé com acom
pan?amento solenu~e, ~ ?ahi á sua casa; antes, porém, de 
subir a escada qUiz VISitar o armazem das armas. mos
trando deste modo quanto interesse tomava na defeza 
·do paiz que lhe fôra confiado. Consagrou, de facto, seus 
primeiros cui~ados á fortificação da cidade ccêrcando-a 
pela parte da terra de valia de torrões; e, porque a casa 
que servia de armazem, junto á da alfandega, estava 
cahida, começou a fazer outra no cabo da sua, para 
que o alto lhe . ficasse servindo de galeria, e o baixo , 
de armazem . . . . : 

Deu tambem principio á fortaleza do porto em um 
recife que fica a alguma distancia da praia. Não dei
xou esta obra de ser contrariada por alguns, embora 
fosse realmente necessaria para a defensão do porto 
e dos navios que alli surgiam á sombra da fortaleza. 

303) Desintelligencias com o Bispo: - _Um 
dos contrarias á construcção daquella obra fOI o BISP? 
D . Marcos Teixeira, o qual recusou ir benzer a. pn· 
ineira pedra que se lançou no cimento do forte, dJze~
do que, si se fizesse a fortaleza, cessari_a a ?bra das~ 
visto como o governador tomava o dmhe1~0 q~e Ih. 
era destinado, « mas não foi este o mal, diz l• r. VI
cente, que o governador lhe reservou seis mil _cruza· 
dos para correr a obra da Sé, sinão que do d1a ~ue 
chegou o Bispo a esta cidade, que foi a oito de e· 
zembro de mil seis centos e vinte e dois, desconcxr· 
daram estas cabeças, não querendo o govern~ or 
achar-se no acto do recebimento e entrada do BJspo, 

( 1). Vide Frei Vicente, o. c. livro v, cap. xS e 19. 
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sinão se houvesse de ir debaixo do pallio praticando 

com elle, no que o Bispo não quiz consentir, dizendo 

que havia de ir revestido dà capa de asperges, mitra 

e baculo, lançando bençams ao povo, como manda o 

cerimonial romano, e não era decente ir praticando. 

Por isto não foi o governador, mas mandou o chanceller, 

e desembargadores, e depois o foi visitar á casa, e se 

visitaram pessoalmente, e de presentes muitas vezes. , 

r Logo se levantou outra duvida acerca des Jogares 

da egreja, querendo o governador · que tambem se as

sentassem ambos de uma parte, e alli estivessem am

bos conversando, ao que o Bispo respondeu não po

dia ser conforme ao mesmo cerimonial, por razão 

dos círculos e outras cerimonias, que mandam se façam 

com elle em as missas solemnes; e nem isto bastou 

nem uma sentença, e provisão de El Rey que lhe 

mandou mostrar, em que para evitar duvidas (quaes 

as houve entre o governador e o Bispo de Cabo Verde) 

declara para os do Brazil, e todos os mais, que n go

verna,dor se assente á parte da Epístola. e primeiro 

se incensasse o Bispo, e depois o governador.>> 
«Nem isto bastou, antes respondeu que, si elle se 

achasse em alguma egreja com o Bispo, se cumprisse 

o que o cerimonial, e El-Rey manda, fundado em que 

11unca iria onde o outro fosse, e assim o cumpriu ». 

o: Os desembargadores, que não podiam contender com 

elle sobre o Jogar material da egreja, contenderam sobre. 

o espiritual, e jurisdicção que tem para a correcção dos 

vicios, e neste tempo mais que em nenhum outro, porque 

lhe tiraram de um navio dois homens casados, que mandou 

fazer vida com suas mulheres a Portugal, por estarem cá 

.abarregados com outras, havia muito tempo, e isto sem 

·os homens agaravarem, antes requerendo que os dei

xassem ir, pois Já estavam embarcados; pelo que o Bispo 

e:ccommungou o procurador da Coroa, que foi o autor 

d1sto, e houve sobre o caso muitos debates. Em fim 

·estas eram as guerras civis, que havia entre as cabeças, 

e não eram menos as que havia entre os cidadãos, 

·prognostico certo da dissolução da cidade .. .. » 
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XI 

Pará - Maranhão 

~04) Maranhã?.- Fallecera, no entretanto, em S. 
Lmz (I I de fevere1ro de r 6 r 8) o seu capitão-mór e 
co~qmstador, Jeronymo de .Albuquerque Maranhão, 
deixando o governo a An~omo, seu filho mais velho, 
ao qual dera por conselhe1ros ou accessores Bento Ma
ciel , Parente e Domingos da Costa Machado. Antonio, 
porem, entendeu que de nenhum clelles precisava. Mos
trou-se Maciel despeitado a ponto de fomentar uma re
volta,. sendo por isto preso e logo remettido a Per
nambuco, para onde velejou juntamente com Domin
gos da Costa Machado, que, resignado á sua sorte, 
se dirigia a Portugal afim ele requerer seus serviços. 

Souberam, todavia, estes dois advogar tão bem a sua 
causa perante o governador, D. Luiz de Souza, que, 
approvando este a nomeação de Antonio ele Albuquer
que, deu-lhe por adjuncto o mesmo Domingos da Costa 
Machado com a condição de que. não concordando 
elles nas materias c;le maior alcance, seria decisivo o 
voto de Luiz de Madureira, ouvidor e auditor da c~
pitania. Caso que Antonio de Albuquerque não accel
tasse. devia ficar com o governo do Maranhão o pro
prio Domingos da Costa Machado. Absolveu no mesmo 
~empo D. Luiz a Bento Maciel, incumbindo-o da guerra 
contra os tupinambás. 

Partiram juntos de Olinda a r6 de março, Machado, 
Maciel, e Jeronymo Fragoso de Albuquerque despa~ha~o 
capitão-mór do Pará, e chegaram a S. Luiz no d.a se1

,
5 

de abril de r6i9 Naveaou Fragoso para Belém do Para, 
e Antonio de Aibuqu:rque sob o pretexto de ir visitar 
a sua familia, entregou o governo, retira~do-se .Pa~~ 
a metropole. Voltando mais tarde ao Brazil, serviU 
capitão-mór da Parahyba do Norte. C sta 

F oi durante o governo de Domingos. da 0 

Machado que Antonio F!!rreira Bettencour~ !3· Jorgtoe ntrac . 
de Lemos Bettencourt, em virtude de um co •.. 
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çelebrado com o governo portuguez, levaram para o Ma

ranhão um grande numero ele colonos açorianos (I 62 1 ). 

Contribuiu para esta immigração Simão Estacio da 

Silveira, primeiro com seu exemplo; em seguida pu

blicando(r624) uma curiosa Relação Summm·ia das Cau

sas do lltfm·anltão, em que apresenta as suas terras e 

situação em tudo superiores ás do Brazil. 

«Estes g randes grupos de familias açorianas, modes

tas, moralizadas e trabalhadoras, · vieram contrabalan

çar o effeito elos muitos degradados que começaram 

a ser enviados da metropole, no ardor de ver aqui 

augmentar-se rapidamente a povoação ,(1)». 

Tratou neste mesmo tempo a metropole de crear no 

Maranhão um governo especial independente do Bra

zil, segundo se declara no alvará de sete de novem

bro ele 1619 que investe Sebastião Barbosa com o cargo 

de ouvidor geral , dando-lhe um regimento. E' certo, 

todavia~ que a organização de um novo Estado, inde· 

pendente do Brazil, e abrangendo as capitanias do 

Ceará, Maranhão e Pará, só se decretou a treze de 

junho de 1621, e que o seu primeiro ·governador che

gou a S . Luiz apenas em r6z6, conforme havemos de 

referir em outro Jogar. 

305) Os j~suitas e os maranhenses.-·Dava,. 

no entretanto, o governador Diogo de Mendonça Fur

tado um successor a Domingos da Costa Machado na 

pessoa do joven Antonio Muniz Barreiros. Pois tendo 

Antonio Muniz Barreiros, rico morador de ·Pernambu

co, alcançado na Côrte a Provedoria-mór da Fazenda (2) 

por seis annos com a condição de que, si nesse prazo 

construísse dois engenhos de assucar, guardaria o cargo 

·por toda a vida, regressou ao Brazil em 1621 em com

panhia do governador Diogo de Mendonça Furtado, do 

·qual, afim de realizar mais facilmente o seu compro

misso, conseguiu que fosse nomeado, capitão-mór do 

(t) Vnrnh. pag. 454. 
(2) Vide Fr. Vic. p. 201. 
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Maranhão, seu filho do mesmo nome: Sendo · B · b d 0 JOven arre1ros mance o e ·pouca edade para confiar-lhe se melhante emprego, deu-lhe Mendonça por cons ih · · P L · F' · e e1ro o . ~1z ~ 1gue1ra, ao qual se_ uniu o P. Benedicto Amode1, ambos da Companhia .de Jesus. Satisfazia deste modo o governador ao ped1do do seu amig~. punl:a em execução uma. or~em de Philippe IV, 0 quai quena '~olt~sse~11 alguns Jesmtas para o Maranhão, e respondta as d1fficuldades provenientes da pouca edade do novo capitão-mór. 
«Ordenou-lhe no seu regimento, diz o P. J. d~ Moraes, que nas causas (excepto militares) de maior momento se aconselhasse em tudo e por tudo com 0 P. Luiz Figueira, e não obrasse causa a que se oppu• zesse manifestamente o parecer do dito Padre, pelo grande conceito da sua capacidade e zelo, assim ·do serviço de Deus como do seu rei » Chegaram com uma bella viagem a ferrar o porto de S. Luiz em março de r622. 
«Mal pozeram, diz Southey, estes jesuítas pé no Maranhão, logo contra elles se excitou uma assuada. Com tanta resolução e perseverança tinha a Companhia combatido o iníquo proceder dos portuguezes par~ com os naturaes, e o execrando systema da escravidão, que não podia deixar de ser temida e odiada pelos senhores de escravos. Não bastou, para proteger estes padres, o seu caracter religioso, e o senado da Camara de S. Luiz teve de requerer ao capitão-mór qu~ o~ fizesse sahir da capitania o mais de pressa posstvel, mas Fioueira que presente estava ao fazer-se este re-::, ' t querimento, respondeu que haviam de ~a:-e-lo em posas, si queriam que abandonasse o exerctcio do seu dever naquelle Jogar. Tanto o novo capitão, como o se~ P1" decessor Domingos. envidaram toda a sua autond~ e e influencia, buscando apaziguar o povo. » Nada, porem, 

conseguiram. ~ Vendo isto o P. Figueira foi á Camara assignar u ' · d - atten-termo, cno qual declarava que a sua vm a nao " dia mais que á salvação e bem das almas e reducçao 
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daquellcs índios, prégando, doutrinando e baptizando, 

sem intrometter-se a tirar os índios, fossem ou não 

fossem verdadeiros captivos, nem ainda metter-se em 

semelhantes materias, salvo si a consci.encia ou a obri

gação assim o requeresse ou pedisse no tribunal da 

penitencia, para socego das suas almas, pela obrigação 

que tinha de mostrar a todos o caminho da eterna 

verdade. » 
Esta ultima restricção, que, todavia, era tão razoavel, 

açulou mais uma vez o povo, e os clamores continua

vam como antes, bradando o vulgacho que os padres 

tinham de sahir immediatamente da capitania. 

Afinal o eapitão-mór, Antonio Muniz Barreiros, su

bindo á casa do conselho, onde se achavam reunidos 

os homens ela governança, mandou ler a seguinte fala 

que vamos referir na sua integra: 
«Ninguem póde negar que os padres da Companhia 

são de grande bem commum, assim temporal como 

espiritual, em qualquer republica.Toclos os que sabem 

alguma cousa, se prezam de ser seus discípulos. E' 

notorio o fructo espiritual que fazem, compondo dis

cordias, al\iviando as consciencias dos que vivem em 

escrupulos e duvidas, evitando demandas e contendas, 

cousa muito necessaria nesta terra, onde por nova não 

ha lettrados. lVlais notorio é o cuidado, zelo e grande 

fructo que fazem em catechizar e doutrinar os gentios, 

pelo muito que estes confiam nos padres e se sujei

tam e obedecem a tudo o que lhes propõem : e, como 

estamos cercados de gentilismo, claro fica o muito 

que nos é necessaria ainda para o temporal desta 

conquista a assistencia e boa companhia dos padres; 

além de que, vieram os ditos padres para esta conquista 

por ordem e mandado de Sua Magestade, porque o go

vernador Diogo de Mendonça Furtado os mandou 

agora pelo mandar assim El-Rei, Nosso Senhor, como 

consta do meu regimento; e assim quem lhes resistir, 

resiste directamente ao mandado de Sua Magestade». 

«Quanto aos inconvenientes que o povo propõe, para 

que não fiquem na terra, não tem mais fundamento 
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que os remorsos das consciencias de alguns que Ih 
parece que os padres lhes não approvarão 0 seu ~s 

d d · mau mo o e vtver, porque o que apontam em partic 1 
d d ll t

. _ . d" u ar e que os pa res 1es Irarao os 111 1os de seu serv· ' 
fi - b . · IÇO e carao po res e sem o seu remecho, não tem fun-

damento pelo termo que os mesmos padres têem feito· 
nem pretendem mais que fabricar casa nesta cidad~ 
de S . Luiz, e della sahirem a visitar as aldêas cate
chizar os gentios, e reduzir todos á nossa santa' fé ». 

~Além de tudo isto, requeiro aos officiaes da Camara 
dêm cumprimento ao capitulo quinze do meu regi
mento, no qual se manda que eu me aconselhe com 
o P. Luiz Figueira nas materias tocantes· ao gentio e 
sua liberdade, e nas materías tocantes á guerra com 
o gentio que se offerecerem e em todas as mais de 
maior momento e consideração, e quando estas minhas 
razões não bastem, protesto por todos os tumultos e 
desobediencias que succederem na expulsão dos pa
dres, e o clesserviço de Deus e ele El-Rei ser tudo 
por culpa de Vossas Mercês. S. Luiz do Maranhão, 
dois de abril de 1622». 

O resultado desta mensagem foi a resolução da ~a
mara assignada por todos os vereadores e c~nceb1da 
nos termos seguintes: «Fiquem os padres, v1sto ser 
mandado o P. Luiz Figueira pelo regimento do ~o· 
vernador Diogo de Mendonça Furtado para conse~hetro 
dos negocias e governo desta· conquista.-S. Lmz em 
Camara, dois de abril de 16.22 (1)», 

Feito isto o povo se acalmou sem demora. ' r · ro O governo de Antonio Muniz Barreiros 101 prospe 
e pacifico. Promoveu Barreiros a agricultura, e levantou 
no rio Itapicurú o primeiro engenho ?e assucar q~«; 
se viu no Maranhão· occupando, porem, as terras ~a ' d r as doadas a Antonio de Albuquerque sem atten ~ 
protestações elos procuradores do clonatario, deu ongJm 
a infinitos pleitos até depois da sua morte, e, passa d~ 
já muitos annos, foram estas terras, por sentença 

(1) Vide o P. J. de Moraes S. J. pag. 125 e seguintes. 
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suprem? . senado cl~ Relação ele Lisboa, restituídas ao 

seu legttJmo posswclor. 
«Ü capitão-mór elo Maranhão, Antonio Muniz, tinha 

conti.nuado no exercício elo seu ministerio com uma ge

ral acceitação claquelles moradores, que pelas zelosas 

diligencias elo seu grande cuidado se augmentavam mui

to todos os dias, assim no bom commoclo das suas 

vivendas da cidade, multiplicando-se os edificios della, 

como tambem na cultura dos campos para o seu su

stento e grangearias, ele que já abundavam.» Assim Ber

redo par. 514. 

306) Pará. - Estava Belém do Pará luctando com 

as desordens, que em outro logar deixámos referidas, 

quando pelos fins de abril de 1619 chegou lá o novo 

capitão-mór Jeronymo Fragoso de Albuquerque. Co

meçou a dar execução a suas instrucções remettendo 

presos para Lisboa o assassino Cabral, Caldeira, tio 

delle; Balthazar Rodrigues de Mello, Antonio Pinto e 

Christovam Vaz Bettencourt. Tratou logo depois de 

castigar os barbaros derrotando-os, prendend~ e ma

tando um grande numero delles, bem corno incendiando-

lhes diversas aldêas. · 
Fazia no mesmo tempo horrível matança de índios 

Bento Maciel Parente em todo o territorio comprehen

âido entre Tapuytapêra e o Pará. Chegando Maciel 

a Belém, prendeu e mandou a Portugal mais algúns, 

culpados da revolta contra Caldeira, continuando em 

seguida na matança dos índios. Ordenou-lhe Jeronymo 

Fragoso cessasse naquellas cruas hostilidades; sendo, 

porém, desattendido, dissimulou, e dentro em pouco 

succumbiu na cidade de Belém. 
Succedeu-lhe Mathias de Albuquerque, filho do con

quistador do Maranhão, em virtude de uma provisão 

~e Jeronymo, seu primo, na qual se affirmava que 

tmha de substituir-lhe todas as faltas no governo da 

capitania. Como, porém, fosse deposto no breve termo 

de vinte dias o povo investiu Custodio Valente com 

o titulo de 'capitãe-mór, e o P. Frei Antonio da 
52 
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Marciana com o de Adjunto (1). Pedro Teixeira 
extra_nhou muito este procedimento, foi aclmittido ~oque terceiro (1619). mo 

Partiu, todavia, V alente para Portuaal em maio d . d . d . b o anno segumte, e1x an o umco governador a Pedro T · .. p M . eJ. xe1ra, porque o . arcmna, vendo que se tornava ·odioso 
recolheu-se ao seu hospicio de S . A ntonio de Una. ' 

Tentou então Maciel apode ra r-se elo governo, promo. 
vendo uma revolta popular, mas, achando cabal resi
stencia em Pedro T eixeira. passou ao Maranhão, indo 
construir um forte no rio Itapicun'I. L ogrou, afinal, ser 
nomeado legalmente em 162 r capitão-mór do Pará, e 
sem demora incumbiu Ped ro T eixeira ele fazer cruel 
carnificina dos selvagens . T endo em maio de 1623 
chegado de Lisboa Luiz Aranha de Vasconcellos em 
commissão especial para ex plorar o Amazonas, partiram os tres heróes para o rio Curupá ou Gurupá, onde 
encontraram aventureiros de França. da Inglaterra e 
da Hollanda, já bem fortificados. Todos foram bravamente rechassados, não só do Curupá, como da ilha 
dos Tucujús, uma das innumeraveis que existem ~a 
barra do Amazonas, onde Maciel queimou um nav1o 
estrangeiro em que pereceu toda a tripulação, excepto 
um unico moço. 

O resultado desta victoria foi a construcção do forte 
de S. Antonio do Curupá. Desta epoca em .diante 
intitulou-se Maciel PrimeÚ'o D escobridor e Co11qmstador 
dos 1'Íos Amazonas e Curupá; fez-lhe, porém, en~rgica opposição Luiz Aranha, que usava dos mesmos. titulos. 
E' que ambos estavam esquecidos de que esse no Ama
zonas fôra naveg~do pelo cel~bre Orel.h~na, po.r Lop~! de Aguirre, e ate pelo portuguez Memn~o .. p1loto 
costa, cujo roteiro ainda nesse tempo exJstJa. 
- ----- hã nviou o Rei (1). A instancias dos conquistadores do Maran ~· ~ d Santo Catholico ao Pará quatro religiosos capuchos da l'~ovmcln e6 1 

em Antonio. Entraram na ciclade de Belém a 22 de JUlho deE;i :ram 0 companhia de Souza de Eça, Provedor da Fazenda real. 
1 

g frei hospício de u,a, arredado da cidade tres quartos de ~gu;i·o Antonio da l\hrciana era superior com o titulo de commJssa · 
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307) Primeiros governadores do Pará-Ma~ 
ranhão. - O primeiro governador nomeado para o 
Pará-Maranhão, como Estado indepeQdente clÇ>_ r~sto do 
Brazil, foi o hespanhol D .""D"iogo de Carcome ou Car
c~Segundo Berredo, dispensaram-no a seu pedido 
em attenção á sua eclade já muito avançada; Frei Vi
cente, porém, affirma ter fallecido em Lisboa em quanto 
se detinha para obter seus despachos. Offereceram então 
este cargo a D . Francisco ele Moura, que acabava 
''de recolher-se do gover:10 das Ilhas de Cabo Verde. 
Exoneraram-no, todavia, em vista de suas exorbitantes 
exigencias. conferindo este governo a Francisco Coelho 
de Carvalho, fidalgo da Casa Real. Nomeado a 23 
d\'! setembro ele r623, e despachado a 25 ele março 
de 1624 com ordem de tocar em Pernambuco, sahiu 
immediatamente elo Tejo, trazendo em dois navios um 
soccorro de soldados e munições. A pedido de Ma
thias de Albuquerque, capitâo-mór de Pernambuco, 
deteve-se em Olinda para, em caso de necessidade, 
ajudar a repellir a invasão hollandeza. 

Vieram com o novo governador numerosas familias 
destinadas ao Maranhão ; Manuel de Souza d'Eça, pro
vido no Jogar de capitão-mór do Grão-Pará, Jacome 
Raimuncl9 de Noronha com o despacho de provedor
mór da Fazenda real do Maranhão, e o P. Fr. Chris
tovam de Lisboa, religioso capucho de S. Antonio, 
com o emprego de Primeiro Custodio da sua religião 
naquellas conquistas, e bem assim com o de commissario
do Santo Officio. e visitador ecclesiastico. 

Considerando F r. Christovam que a demora do gover
nador em Pernambuco não podia ser.breve, seguiu sem 
perda de tempo para o Amazonas a 12 de julho de 
1624. Partiram com elle dezeseis missionarios da. 
mesma ordem, dois carmelitas, e algumas familias dos 
que tinham vindo do reino, tudo a bordo de um barco 
de coberta Deixando, a instancias de Martim Soares 
Moreno, dois de seus religiosos no presídio do Ceará, 
con_tinuou a viagem, entrando na cidade de S. Luiz 
a cmco de agosto do mesmo anno. 
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Graças aos bons officios do capitão-mór A t . 
M . B . d F C , n omo umz arre1ros, pou e · r. hristovam publica 
difficuldade em S. Luiz o alvará ele que era por~a~em 
com a data de quinze de março de 1624. Rem o_r, 

1 , d A ov1a esse a vara to as as merces das administraçõe~ d 
Id A d · d' E d · · as a ~as 

1 
os m, 1os. ~ stas

1 
a 1JWZZftrações deviam ser 

eqmva entes as que os 1espanhoes chamavam mco
miendas. Nã~ se. davam os inclios como escravos a 
estes concess1onanos, mas davam-se os serviços del!es. 
era mais uma servidão do que uma escravidão co~ 
a differença que se faziam trabalhar os servos 'como 
escravos. 

Passando no anno ~eguinte Fr. Christovam a Belém 
do Pará, oppôz-se a Camara á publicação do alvará 
sob o pretexto de que o povo se insurgiria. Dissi
mulou Fr. Christovam, partindo para os Tocantins a 
pedido do morubixaba Thumagica, em cuja aldêa le· 
vantou tres cruzes, converteu diversos adultos, e bap
tizou um grande numero de crianças. Recolhendo-se 
logo ·depois ao Pará, mandou publicar na egreja ma· 
triz uma pastoral, ameaçando da excommunhão maior 
(21 de dezembro de 1625) os que conservassem a 
administração dos indios. . 

Protestou a (amara dizendo que appellava .para o re1 
contra o decreto, e contra a excommunhão, si não fosse 
revogada, porque os colonos não podiam ~onservar o 
paiz que haviam conquistado, si não obngassem os 
naturaes a trabalharem para si. E' a mesma razã_o _q~e 
apresentavam os colonos do sul, sobre a qual insJstirao 
ainda por muitos annos. Si isto, porém, seja conforme 
ás leis da justiça; digam-no aquelles, cujo bom s~nso 
não ficou pervertido pela paixão. A nós parece c aro 
ser esta doutrina equivalente á que hoje proclamam 05 

communistas. veu 
Tratando desta viagem de Fr. Christovam, escre 

Fr. Vicente na pag. 22 r: «Nem trabalhou menosp ·ri. 
em a conversão dos índios. O mesmo fe7; ~To:an: 
onde rednziu á paz dos portuguezes os gentJos 

1 
·arn 

tins, que escandalizados de aggravos que lhes taVJ 
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feito, estavam quasi rebellados, e levou comsigo os filhos 

dos principaes para os doutrinar e domesticar, prohibiu 

com excommunhão venderem-se os índios forros, como 

faziam, dizendo que só lhe vendiam o serviço. » 

Na pag. 456 da Hist. Geral do Braz. pelo Visconde 

de Porto Seguro lemos o trecho seguinte: 

«Fr. Christovam de Lisboa, irmão do celebre anti

quario Manuel Severim de Faria, foi escolhido para 

custodio, visitador ecclesiastico, e commissario da in

quisição, a descontento dos Yesuitas, que começavam 

a p1·etende1· ex ercer a/ti (no Maranhão) toda influencia.» 

Esta é uma dessas accusações phantasticas de que 

tanto abunda a historia do Illustre Titular. Com effeito 

-deste descontentamento não se acha vestígio nos do

cumentos elo tempo, nem a missão de Fr. Christovam, 

identica nos meios e no fim, o poJia causar. Além 

disto, não podiam os jesuítas· naquelle tempo pretcnde1· 

exercer toda a z'njluencz'a no Maranhão, onde assistiam 

apenas dois delles, e em condições muito criticas, con

forme já deixámos referido em outro Jogar. 

· Para voltarmos ao ponto. Submetteu-se Fr. Chris

tovam mais esta vez, partindo para S. Luiz e seguindo 

por terra até o Ceará, onde encontrou Francisco Coelho 

de Carvalho, que já se dirigia para o seu governo, 

de que acabava de tomar posse no mesmo Ceará . 

. Acompanhavam-no Jacome Raimundo de Noronha, 

Manuel de Souza d'Eça, e dois jesuítas, um dos quaes 

se chamava Lopo do Couto. Chegaram a salvamento 

no dia 22 de agosto de r626, desembarcando o gover

nador no forte ele ltapary, e fazendo o resto da via

gem por terra. Entrou solemnemente em S. Luiz 

debaixo do pallio a tres de setembro de 1626. 

Deixemos agora que descancem: iremos visita-los 

mais tarde, quando tivermos tratado da~ capitanias 

do sul, e referido larga parte da guerra hollandeza. 

308) Estado das outras capitanias.-As outras 

capitanias prosperavam neste mesmo tempo á sombra 

da paz.-No Ceará, Martim Soares Moreno, fundador 
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da colonia, e ainda capitão-mór, repellia bravamente por duas vezes (24 e 25) os assaltos dos bat T P . 1 avos. anto na ata 1yba do Norte como em Itamarac' gentio estava completamente sujeito. Pernambucoa, 0 

I , . ga. n mra mu~to com a presença de Gaspar de Souza e de D. ~lll7. de Souza. Este, porém, passou a residir na Bahm, porque a metropole decretára que o governador ?o. B~azil assistisse na capital sob pena de perder a Junsdtcção e o seu ordenado. Toda a capitania de Pernambuco crescia e medrava ele um modo notavel s?b _o governo elo capitão Mathias .ele Albuquerque, 1rmao e Jogar-tenente elo donatano. A colonização e a cultura extendera-se até a extremidade meridional da capitania, desenvolvendo-se particularmente nas villas de Magdalena e ele S. Luzia, nas vizinhan-ças das Alagoas. . 
Desde antes de 1612 constituíam Pernambuco e a Parahyba uma prelazia independente do bispo da Cidade do Salvador; foi, porém, em 1623 reunida ao bispado ~a Bahia. Em Sergipe exploravam as . nitreiras, e já se tratava de crear uma fabrica de polvora no Brazil. No Rio de Janeiro distinguira-se o sabio go· verno de Constantino Menelau, que ergueu uma fortaleza no Cabo Frio (1613-17)- Em 1623 assumiu o governo do Rio Martim de Sá, recommendavel pelas medidas que tomou contra os hollandezes. Em 1614 · apresentára-se na ilha Gránde o almirante hollandez Joris van Spilbergen, a quem recusaram os re~rescos que procurava. A capitania de S. Vicente contmuava na sua prosperidade, e os paulistas iniciavam suas heroicas escursões em demanda de índios para o sertão. Destas, porém, trataremos em outro Jogar. 

309) Estado moral do paiz antes . da inV:~~ são hollandeza.-A relaxação do servtço pubh m e dos costumes era desde longo tempo deplorave~ e quasi todo · o Brazil. O desejo illimitado de enn9~ecer, o luxo, a sêde dos prazeres, o roubo, o assas~mo~ já eram cousas vulgares. Durante o governo de DIOg 
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Botelho foram remettielos para o Limoeiro ele Lisboa 
Antonio Vaz, Antonio da Rocha e Antonio Barbosa: 
aquel!e era porteiro ela alfandega de Pernambuco, e 
nella juiz elas execuções; o segundo desempenhava o 
officio de escrivão da fazenda e da alfandega da mesma 
capitania, cujo feitor era o terceiro. Os tres eram réus 
de escandaloso descaminho do páu brazil, e cumplices 
do contrabando ele um navio francez ele S. Maló. Um 
Sebastião ela Rocha oppôz-se com as armas na mão 
aos soldados que Alexandre de Moura mandára ao 
porto dos francezes para deterem uma nau ingleza que 
alli commerciava. Do mesmo modo não poucos offiçi
aes publicos foram em diversas capitanias achados cum
plices de varios assassinatos. Nem as desavenças en
tre o poder secular e o ecclesiastico deviam contribuir 
para o progresso moral do paiz. 

Além disto os estrangeiros, a saber: francezes, hol
landezes e inglezes, que já trabalhavam em quasi to
dos os engenhos, e por diversos annos tinham proce
dido leal e honradamente, na epoca actual alguns se 

· "tornaram suspeitos em vista elas circumstancias; outros, 
como se descobriu, tinham perpetrado o crime de re
velarem a seus compatriotas o segredo das riquezas 
do Brazil. A metropole, pois, vedou sob pena de morte 
a vinda de outros estrangeiros, e ordenou fossem in
ternados a doze leguas da costa os que já viviam no 
paiz. Outra classe de gente suspeita e perigosa eram 
os judeus e christãos novos, que a metropole, com pro
ceder assaz extranho e quasi inexplicavd, ora perse
guia, ora amparava; ora proscrevia, ora agasalhava e). 

O receio de alguma invasão ele inimigos, em cas
tigo dos peccados do paiz, era por este tempo, em 
todas as capitanias, um como sentimento commum. 
T~miam-se os francezes, os inglezes, os hollandezes, e 
até os turcos e os mouros. Com effeito, alguns cor
sarios argelinos tinham pouco antes saqueado a ilha 
de Porto Sant0, e a de S. Maria nos Açores, levando 

(
1
) Vide Varnh. pag. 411. 
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. da primeira, captivos, todos os habitantes. E' e t d. . V I se tz JUStamente arn 1agen, um facto historico que n ' 
explica de que_ modo poderiam outrora ter sido p~~ 
voado~ e dep~ts abandonados esses archipelagos do Atlanttco. Assim, v.g., as Bermudas, que em q 98 
acharam povoadas, em r 522 as encontrou desertas Bermudes, hespanhol que lhes legou o seu nome. 

Por outro lado, os estrangei ros amiudavam suas aggressões em diversos pontos da costa, e no alto mar. Só no decurso do atmo de r 6 r 6 tinham os hollandezes apresado vinte e oito navios ela carreira do Brazil, 
numero este que em 1623 subiu a setenta. A metJO· po1e recommendava que mettessem no fundo as em· barcações inimigas, que os ma reantes, sendo presos, fossem summariamente julgados e sentenciados cá mesmo, e que as capitanias resolvessem entre si a imposição de um tributo para manter uma esquadra ele guarda· costa, capaz de castigar o inimigo Nada se fez; tudo 
foi inutil, porque está escripto que quem vult perdere demendat. Mercê de Deus não professamos o fatalismo, 
não; mas sabemos que a Escriptura Sagrada attribúe muitíssimas vezes as invasões inimigas, a guerra, as derrotas, e outros desastres publicas, ao castigo que 
Deus inflige a seu povo para retrahi-lo dos ~xces~os a que se tinha abandonado. O adlzuc quadragznta du~, et JVz'nives subvntetur não convinha menos ao Braztl 
desta epoca do que outrora á grande metropole da Assyria. · · 

O proprio Rebello da Silva, na sua Hist. de Por~., torno lii, pag. 338, escreveu : «0 que facilitou mms do que tudo a entrada do Brazil aos hollandezes, ~o· ram os erros do aoverno e o estado moral da colonta. b · · as São concordes os testemunhos e são tmparcraes 
opiniões em o pintar com as :nais sombrias côres: Em todas as capitanias e especialmente na ela Baht~, a ' mso-corrupção e o escandalo desenfreavam-se com d lencia. Os magistrados dobravam as varas ao peso ~· quatro ou de seis caixas ele assucar ; os roubos e a fraudes escanieciam a justiça como causa van; e 
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rectidão e probidade como de fraquezas senis. A lepra 
da escravidão corruia e envenenava aquella sociedade 
na juventude, inoculando-lhe vi cios e costumes licenciosos. 
Os homicidios repetiam-se sem castigo até nas egre
jas, e os assassinos assalariados quasi que nem se en
cobriam já para alçar o punhal ou disparar o mosquete .. 
A alforria concedida pelo senhor ao servo que mos
trava as mãos tintas no sangue da vingança encom
mendada, suspendia a morte repentina sobre a cabeça 
de todos. Nos templos e no seio das familias era pu
ramente externo o culto. Os religiosos viviam mais 
para o seculo do que para o claustro; e o clero, 
longe de dar exemplos de compostura e de magnani
midade, timbrava pelo contrario em competir na tur
bulencia e na cubiça com os habitantes mais perverti
dos». 

Tal é o painel que Rebello da Silva, citando Manuel 
Calàdo e R. Southey, nos deu do estado moral do 
Brazil neste tempo. Carregado, talvez, é elle, principal
mente no que respeita ao clero, mas infelizn'lente as 
obras de muitos colonos da epoca condizem com os 
tr.él:ços principaes. 

58 
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DE N. SS. PADRE LEÃO XÍII 

AOS BISPOS DO BRAZIL 

AOS VENERA VEIS IRMÃOS OS BISPOS DO BRAZIL 

LEÃO XIII PAPA 

l:fVenezave·is .5?>mãos, 

Saude e Bençam Apostolica. 

Entre as muitas e grandes manifestações de piedade 
com que quasi todas as nações nos tem felicitado· e 
todos os dias continuam a felicitar-nos por ter feliz
mente completado o anno quinquagesimo do Nosso 
sacerdocio, uma nos tocou d'um modo particular, e 
foi a que Nos veiu do Brazil, onde, em signal d'ale· 
gria por este acontecimento, não poucos que no vas· 
tissimo territorio d'aquelle Imperio ainda gemiam. de· 
baixo do jugo da escravidão, foram legalmente hber· 
tados. -Esta óbra, toda de misericordia christan, de· 
vida ao zelo do clero e de varões e matronas bene
ficas foi offerecida a Deus, autor e dispensador de 
todos os bens, como testemunho de reconhecimento 
por ter-Nos benignamente concedido a graça ~e ch~
gar são e salvo até esta edade.- Isto nos fot mats 

NoTA.. -Damo~ a traducção de A Correspo11dmcia de Roma, ~e· riodico portuguez que em 1888 se publicava na capital do mun ° christilo. 
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que tudo agradavel e cons~la?or, m_o~mente porque 
veiu confirmar a Nossa grat1ss1ma opiQião de que os 
Brazileiros queriam abolir e extirpar completamente a 
immanidade da escravidão. Esta vontade popular foi 
na verdade secundada pelo alto zelo do Imperador e 
de sua augusta Filha, como tambem pelos que estão 
á testa do governo, por meio de leis que para este 
fim foram feitas e sancc}onadas. A alegria que este 
facto Nos deu, já expressamente a manifestámos no 
mez de janeiro passado ao Enviado acreditado junto 
de Nós pelo augusto Imperador, accrescentando tam
bem que escreveríamos aos Bispos do Brazil a res
peito dos infelizes escravos. 

Na verdade, Nós fazemos no meio de todos os ho
mens as vezes de Christo, filho de Deus, que de tal 
modo -amou todo o genero humano, que, não só não 
duvidou, tomando a nossa natureza, de viver no meio 
de nós, mas comprazeu-se até de tomar o nome de 
filho do homem, mostrando abertamente que se havia 
humilhado até nós, para anmenciar aos captzvos a re
dempção (1), e para que, remido o genero humano da 
peor das escravidões que é a do peccado, 1·enovasse 
em si todas as cousas qzee existem no céo e na terra (2

) , 

e d'este modo levantasse de novo a progenie de 
Adão da immensa ruína da culpa commum, á altura 
da sua primitiva dignidade. Com muita propriedade 
diz a este respeito S. Gregorio Magno: Pois que o 
nosso Redemptor, autor de todas as creaturas, qmz 
pela sua clemencia · tomar a carne humana, a fim de 
que quebrada pela graça da sua dzvindade a cadeia 
da nossa escravidão, nos restitmsse a antt"ga lz"be,·dade, 
cumpre u·ma obra salutar quem, pelo beneficio da ma
memz"ssão, aos hoÚzens, que a natureza tornou lzvres 
desde a sua oriO"em, restitue a liberdade em que nas
ceram, e á qual o dz'reito das gentes substituiu o jugo 
da escravidão (s). Convem, portanto, e é plenamente 

(1) ls. LXI. 1; Luc. IV, 19. 
(2) Ephes. 1, 10. 
(a) Liv, VI, ep. 12. 
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do Nosso ministerio Apostolico favorecer e prom d ' . over. a to o ·o cus~o, que os homens, tanto mdividualmente como em sociedade, possam ter todos os auxilias . 
ces;c;ario!'; par~ al.liviar as muitas miserias derivadas .~:. queda .?o pnme1ro pae, como fructo d'uma arvo 

t d .
1
. re ~on amma a: e estes aux1 ros, quaesquer que elles se-Jam, não sóme~1te sã? efficacissimos para a civilização, mas tambem sao mmto adequados para aquella inteira renovação que foi a mira e a vontade de Jesus Christo Redemptor dos homens. 

Ora pois, entre tantas miserias, é profundamente de· ploravel a da escravidão, a que desde muitos seculos está sujeita uma parte não pequena da família humana, que geme na tristeza e na abjecção, contra o que Deus e a natureza primitivamente estabeleceram. Tinha, com effeito decretado o Autor supremo de todas as causas, que o homem exercesse uma especie de dominio regia sobre os animaes das florestas, do mar e dos ares, mas não que dominasse sobre os seus semelhantes: Tmdo Deus, diz S. Agostinho, creado O' homem racional á sua imagem, não quz'z . que elle dominasse sinão sob1'e os z?-racionaes; não creou o !to· mem pa1'a dominar o !tomem, mas para domi1tar os am?naes (t). Do que se segue que a condição de es· C1'avo pesa de direito sobre o peccador. Por z'sso o 1z?11:e de escravo mmca se encontra nas Escnpturas sznao depois que o justo Noé pzmüt com. este nome o peccado de seu. jil!to .. Este .nome, portanto, mereceu-o a culpa i! 
não a natureza . (5). · 

Do contagio do peccado original nasceram t~~os ~5· outros males e tambem esta · monstruosa pervet s1~a~~ pela qual houve homens que, perdendo a memona fraterna união original em lagar de obedecerem ao· 1 benevo· impulso da natureza tratando-se com mutua d lenda. e respeito seguiram as suas ambições come~an ° 1 
• c nores a considerar os outros homens como seus 101e • 

(•) Gen. 11 26. 
(&) Gen. I, 25, Noé. c. XXX. 
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e por consequencia a trata-los c~mo animaes nascidos 

para o jugo. D'este modo, não olhando de nenhum 

modo para a natureza commum, nem para .a digni

dade humana, nem para a imagem divina: impressa no 

homem, veiu por consequencia que, no meio das luc

tas· e guerras que em seguida rebentaram, aquelles a 

quem a força deu a superioridade, submetteram a si 

os vencidos, e assim a multidão d'individuos cl'uma 

mesma especie se foi pouco a pouco dividindo em duas 

partes clistinctas, os vencidos feitos escravos debaixo 

dos vencedores seus senhores. 
A historia elos tempos antigos apresenta-nos este 

luctuoso fi!Spectaculo até á .epoca do Divino Redemp

tor, na qual a calamidade da escravidão tão larga

mente se tinha propagado entre todos os povos, e 

tão pequeno .era o numero elos homens livres, que 

um poeta pôz na boca de Cesar estas atrozes pa

lavras: Pm·a pouco.s vive o genero humano (6). E. isto 

esteve em vigor até nas mesmas nações mais cultas, 

entre os Gregos e os Romanos, onde o domínio 

de. poucos se impunha á grande multidão; e com 

tal perversidade e orgulho se exercitava este do

minio, que as· turbas dos escravos não eram tidas 

sinão como bens, não pessoas, mas causas, sem al

gum direito, sem terem mesmo a faculdade de con

servar e gosar da propria vida. Os escravos estifo de

baú:o do poder dos seus senhores, e este poder deriva 

do direito das gentes: por quanto, pode obse1·var-se 

egualmente entre todos os povos terem os senhores o 

direito de vida e de morte sobre os esc1·avos, e tudo 

o que os escravos adquirem pertence aos seus senho

res (1). 
Em consequencia de uma tal perturbação moral 

tornou-se licito aos senhores trocar os escravos, ven

de-los. deixa-los em herança, feri-los, dar-lhes a morte, 

abusar d'elles para suas paixões e para a sua cruel 

te) Lucan. Phars. V, 343· 
(1) Justinian. Instit. I. I, t. 8, n. I. 



422 CARTA PONTIFICIA AOS BISPOS DO BRAZIL 

superstição: e isto se poude fazer impune e p bl" t M . . d · U ICa-men e. ais am a, os que eram tidos por- mai t t - h "I h . s sen. s~ os en red. os_ pagaos, p I osop os msignes, versadis-Slmos noc Ireito, por supremo ultrage ao senso commum, es,orçaram-se em persuadir -se a si mesmos e "d aos outros que a escravi ão não era sinão uma condiç-. d , ao nec_essana a natureza; nem ate se envergonharam de 
ensm~r que a raça dos escravos, na intelligencia e na perfeição do corpo era muito inferior á dos Iiomens 
livres, e que, portanto, os escravos, como instrumentos privados de razão e de discreção, deviam servir em tudo e cegamente aos desejos dos seus senhores. E' isto uma crueldade e iniquidade summamente detesta
vel ; e uma vez admittida, não ha oppressão a mais barbara e nefanda que não se sustente impudentissimamente com uma certa apparencia de legalidade ou de direito. 

A historia é cheia de exemplos de uma alluvião de horrores, e dos peÍ·niciosos flagellos que d'alli manaram para a sociedade. O odio accendeu-se no 
coração dos escravos, e os senhores viram-se reduiidos a viver sempre em continuas apprehensões e te· mores ; uns preparavam os fachos ardentes do furor, outros redobravam a crueldade · as nações, abaladas en· tre o numero d'uns, e a forç~ dos outros, estiveram 
expostas á ruina cada momento: d'ahi tumultos e se· dições, roubos e incendios, pelejas e çarnificinas. Grande parte do genero humano jazia n'este abysmo de abjecção, muito mais miseravel, porque sepultad? 
nas trevas da superstição; quando, c!1~gada a ple~~tude dos tempos estabelecida pela Divma sabedon • uma luz admiravel raiou do alto dos céos, e a graça de Christo Redemptor se derramou abundantemen~e sobre todos os homens· .e em. virtude d'este beneficiO ' · · da escra· elles foram tirados do lodaçal e da misena vidão, e todos sem excepção foram resgatados. d~ car . tiveiro do peccado e elevados á altíssima dtgntda e 
de filhos de Deus. 
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Logo desde a origem da Egreja . os Apostolos, 

além dos outros preceitos da vida santíssima, ensina

ram e inculcaram tambem aquelle que mais d'uma 

vez foi escripto por S . Paulo aos homens regenerados 

na fonte do Baptismo : Todos soiS filhos de Deus 

·pda fé, em Cft.risto '.Jesus: todos vós que fostes bap

tt"zados em Clu-úto, revestistes-vos de Chrzsto. Não 

ha '.Judeu nem Grego, não ha escravo nem lz'vre, · 

?Zão lza !tomem nem rmd!ter, pois todos sois uma mesma 

cousa em '.Jesus Cltristo (8) . Não !ta Gentz'o nem '.Ju

deu, ârcumcisos ~ incz'rcumcúos, bm·ba.ros e Scyt!tas, es

cravos e senlto1·es ; mas lza Chrúto em tudo e para 

todas as cousas (9) . Por quanto, fomos todos baptiza

dos euz um mesmo t'spirito e em um mesmo corpo, 

tanto '.Judeus como Gentios, tanto escravos como s~

nhores, e todos fomos lavados em um mesmo Espí

rito (10). 

Ensinos são estes realmente sublimes, venerandos 

e mui salutares, cuja efficacia não só dá e augmenta 

aq genero humano ~ sua dignidade, mas tambem as

socia os homens e os une estreitamente com os vín

culos do amor fraterno, seja qual fôr a sua patria, a 

sua língua e a sua condição. Esta caridade de Christo 

de que o Beatissimo Paulo era verdadeiramente in

flammado, a bebera elle no mesmo coração d'Aquelle 

que misericordiosamente se tinha feito o irmão de todos 

e de cada um dos homens, e que os tinha todos, sem 

exceptuar ou esquecer um só, ennobrecido de si mesmo, 

a ponto de os fazer participar da natureza divina. Por 

esta mesma caridade se formaram e foram divinamente 

·fundidas as raças que floreceram d'uma maneira ad

miravel para a esperança e a prosperidade publica: 

até que, no decurso dos tempos e dos acontecimentos, 

e graças á obra perseverante da Egreja, poude cons

tityir-se a soCiedade das nações christans e livres, re

novada á semelhança da familia. 

(a) Gal. III, 26-28. 
(o) Coloss. ni, I I . 

(1o) I Cor. XII, I3. 
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Com effeito o mais vivo cuidado da EgreJ·a f,01· d d . . . . es e o pnnc~pto qu_e o povo chnstã~ recebesse. e observasse corno era devtdo a pura doutnna de Christo e d Apostolos .sobre un: objecto, de ~anta p~nderação. J~~ graças ao novo Adao, que e Chnsto, extste uma união .fraterna dos homens e dos povos entre si ; do mesmo modo que elles têem todos uma só e mesma origem na ordem da natureza, do mesmo modo tambem na ordem sobrenatural elles têen: todos uma só e unica origem de ~alvação e ~e fé; todos são egual~~!l~~ .chamad?s a adopção d um so Deus, que de todo!! ·é Pae, pots que a todos elle remiu com grande pre~o; todos são membros no mesmo corpo, todos participam da mesma mesa divina, a todos são offerecidos os beneficios da graça e ela vida immortal. . '· , Estabelecidas estas doutrinas como principio ~·.fundamento, a Egreja, como boa mãe, esforçou-se em procurar algum allivio aos cargos e á ignominia da viela servil: e por isso definiu e inculcou efficazmente os direitos e os deveres reciprocas entre os senhores e os servç>s, conforme o que se affirma nas epístolas dos Aposto· los.-- Eis aqui, com effeito, as admoestações que da· vam os príncipes dos Apostolos aos escravos que. elles tinham ganho para Christo : .. Esta e sttbmet~dos com todo o respeito, não só aos Óo?J.S. e aos humzldes, mas tambem aos máus {u). Obedecei aos vossos. senho· res segundo a carne, co11z temor e com res~etto, 'z.!L simplicidade do vosso coração, como a Chrtsto; nao servindo por apparenâa, como para agradar aos ltomens mas como servos de Clwisto fazendo a v01ztade de Deus de todo o coração, servz'?;do de boa vontade; ·Como se servz'ssez's ao Senlzor e não aos homens, sa. 
· scravo bendo que quem quer que bem obt·ar, ou se.;a e 1 ou lt'vre, o t·eubn·á do Senltor (12

). O mesmo S. Pau 
0 

diz ao seu Timotheo: Todos aquelles que se enc01ttram debaixo do jugo da servidão, tenltam os seus senhores 

(n) I Petr. Il, 18. 
(n) Eph. VI, s·S. 
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como dignos de toda a ltom·a ; os que têem fieis por 
se1ts senltores, não os desprezem porque elles são ir
mãos, e sirvam-nos ainda mellto1·, p01·que são fieis ama
dos, que pa1·ticipam dos mesmos beneficios. Eis o que 
deves ensinar c 1·ecommnzdar (13). A Tito egualmente 
mandou que ensinasse aos servos a estm· submettidos 
aos seus senhores. comprazendo-os em tudo, mmca con
tradz'zcndo·os, nunca 1/tes causando damno, mas mos
tr.tmdo em tudo a bondade da sua f é, para que a. dou
f1•i1ta do Salvador nosso D eus resplandeça em tudo (1'1) 

E optimamente comprehenderam aquelles primeiros 
discípulos da fé christan que esta fraterna egualdade 
-dos homens em Clwisto, não devia diminuir nem re
laxar o respeito, a honra, a fidelidade e os outros de
veres, a que eram obrigados para com os seus senho
res; do que resultaram não poucos beneficios, tornan
do-se mais seguro o cumprimento d'estes deveres, e 
ao mesmo tempo mais leve e suave o seu exercício, 
e mais proficuo para merecer a gloria celeste. Com 
effeito elles professavam respeito e reverencia para 
com os seus senhores revestidos da autoridade de 
Deus, do qual vem fod? o poder; nem os movia a 
isso o medo dos castigos, ou a astucia ou o estimulo 
do interesse, mas a consciencia do dever e o ardor 
da caridade. Recipróéamente as justas exhortações do 
Apostolo se dirigiam aos senhores, para que tratassem 
com benevolencia os seus servos em troco dos seus 
·bons serviços : E vós, senlzort•s, fazei-1/tcs o mesmo, 
abandonando as ameaças, lembrando-vos de que o Se
nhor que está no céo, é ao mt·smo tempo 'ZJOSSo t' d'el
les; t' não !ta para Elle distúzcção de pessoas (16

). El
les eram admoestados a considerar que, assim como 
não é justo que o servo se doa de sua condição, 
sendo o lz'be1·to do Sen!tor, assim tambem ao homem 
livre, pois que é serz1o de Cltristo (16

), não é licito en-

(1s) 1 Tim. VI, 1·2. 

(u) Tit. li, 9 - 10. 

(u) Ephes. VI, 9· 
(1e) 1 Cor. VII, 22. 

54 
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· soberbecer-se, e mandar com arrogancia Por -
1 ' · sso se ordenava aos Senhores que reconhecessem a d1'an'd d h b 1 a e umana em seus servos, e os tratassem conveniente-

·mente, não os reputando de natureza diversa . 1 I' . . . ' mas eguaes a SI pe a re 1g1ão, e SUJeitos á mesma servidão 
para com a magestade do Senhor commum. 

Estas leis tão justas, e tão adequadas para harmonizar 
a_s differentes partes da sociedade domestica, foram pra
ticadas pelos mesmos Apostolos. ~nsigne é o exemplo 
de S. Paulo quando escreveu cheio de benevolencia a 
favor de Onésimo, escravo fugitivo de Philémon, ao 
qual elle o tornou a mandar com esta ternissima re
commendação: Tu_. poú, acolhe-o com.o o meu mztt' qzu
rz'do. . . não já como escravo, mas como um Ü'mão ca
·rz'ssi?no seg-undo a carne e segundo o Senftor; e si elle 
d'algum modo te prejudz'cou, ou alguma cousa te deve, 
imputa isso a mz'm mesmo (1'1). 

Quem quizer comparar uma e outra maneira de · 
proceder, a dos pagãos e dos christãos, para com os 
escravos, facilmente verá que uma é cruel e perniciosa, 
outra cheia de doçura e humanidade, e de certo não 
se atreverá a negar á Egreja o louvor de que é me
·recedora por ter sido instrumento de tanta indulge~
cia.- E muito mais d'isso se convencerá quem consi
derar attentamente com que doçura e com que ~ru
·dencia a Egreja extirpou e extinguiu a peste a~omma
vel da escravidão.- Ella, com effeito, não qmz pro
ceder com precipitação em procurar a emancipação e 
a liberdade dos escravos o que evidentemente não 
Podia fazer-se sinão d'u~a maneira tumultuosa, o que · · to redundaria em damno d'elles mesmos e em detnmen 
da sociedade · mas achou mais expediente que os es-, 1 . e que .cravos fossem instruidos nas verdades c mstans . 

r b · E' por JSSO tomassem costumes conrormes ao apttsmo. . h 
que, si entre a multidão dos escravos que ella -~111 a 

fi)! 1 s de1xan· aggregado ao numero dos seus 1os, a gun , Jll 
do-se lisonjear pela esperança da liberdade, recorrera 

(11) Ad Phil. V, 12-18. 
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á violencia ou á sedição, ella reprimiu sempre e re

provou estes esforços condemnaveis, e empregou por 

meio dos seus ministros os remedios da paciencia. Ella 

·procurou persuadi-los que em virtude ela luz da santa 

fé e do caracter que haviam recebido de Christo, eram 

muito superiores em dignidade aos pagãos seus senho

res, mas que eram mais estrictamente obrigados pelo 

mesmo Autor e Fundador da fé, a não formar con

·tra elles desígnios adversos, e a não faltar de modo 

algum ao respeito e á obediencia que lhes era devida; 

e pois que sabiam que eram destinados ao reino de 

Deus, dotados da liberdade dos seus filhos, e chama

dos ao goso ele bens eternos, não deviam affiigir-se 

pela abjecção e pelos incommodos ela vida caduca, 

mas elevando os olhos e o coração para o céo, deviam 

consolar-se, e confirmar-se nos santos propositos. Foi 

aos servos que logo desde o principio se dirigiu o 

Apostolo S. Pedro quando escreveu: A graça está e·m 

·mpportm· cadtZ um as tribulações por dever de cons

ciencia para com Deus, e a soffrer ainda mesmo in

justamente. LV'úto consiste realmente a vossa vocação, 

pois· q1te Cltristo padecett por uós, e vos dez:-cott o exem· 

plo, pa1·a que sigaes os seus vesti'gios (18) . Esta grande 

gloria da solicitude unida á moderação que fa7. res

plandecer admiravelmente a virtude divina da Egreja, 

·augmenta ainda mais pela força d'animo sobre -ma

neira eminente e invicta que ella mesma poude · ins

pirar e sustentar no meio de tantos humildes escravos. 

Era um maravilhoso espectaculo o exemplo dos bons 

costumes por elles dado aos seus senhores, e da ex

trema paciencia com que supportavam os trabalhos, 

sem jamais . ser possível induzi-los a preferir as ordens 

iníquas dos senhores aos santos mandanientos de Deus, 

de tal modo que expunham a sua vida com animo 

imperturl:lavel .e com vulto sereno no meio dos mais 

atrozes supplicios. Eusebio celebra a memoria da invicta 

constancia d'uma virgem da Arabia que, mais depressa 

(18) I Petr. n, 19-21. 
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que ceder aos. torpes desejos cl'um senhor deshonesto 
affrontou coraJoSat~1ente a morte, e confirmou com ~ 
se

1
u sangue

1 
a fidelidade a Jesus Christo. Outros exem. 

p os seme hantes podem admirar-se d 'outros escravo . . [' , s, que res1st1ram tortemente ate ao martyrio aos senho. 
res que juntamente com a liberdade de sua alma lhes 
exigiam a fé que elles tinham jurado a Deus. Porém 
nem um só exemplo, a historia nos mostra de escra
vos christãos que por outros motivos tenham resistido 
aos seus senhores, ou se tenham envolvido em conju
rações perniciosas contra os Estados. 

Quando depois veiu a éra da paz e da tranquillidade 
para a Egreja, começaram os Santos Padres a expôr 
com admiravel sabedoria a doutrina apostolica sobre 
a fraterna união dos corações entre os Christãos, e 
com egual caridade a applicaram a proveito · dos es
cravos, procurando firmar a convicção de que os se
nhores tinham sem duvida direitos legitimas sobre o 
trabalho elos seus servos, mas que de nenhum modo 
tinham direitos absolutos sobre a vida, nem podiam 
trata-los com crueldade. Entre os Gregos se distinguiu 
Chrysostomo, o qual frequentemente tratou este ~r
gumento, affinnanclo com franqueza d'animo e de lm· 
guagem, que a escravidão, segundo a antiga a~cepçã? 
da palavra, já, por insigne beneficio da fé _ch_nstan, ti
nha sido abolida, de modo que entre os disc1pulos do 
Senhor parecia e era um nome vão. Christo, com ef· 
feito (assim se pócle compendiar o que diz o S. Doutor), 
desde que, por sua summa misericordia para corn
nosco, lavou a culpa original, sanou tambem . toda a 
corrupção, que d'ella tinha resultado para todas ~ 
classes da sociedade humana; e, portanto, do meshrn 

d 5 or· modo que par· sua oraça a morte per eu seu • . :::.· ' . a a rores, e não e smão uma tranqudla passagem pa~d-
vida da . bem aventurança, assim tambem a escravl ~~ 
foi supprimida. O christão, si não se torna de n~ a· 
sujeito á escravidão elo peccado, não deve ser ~Jo
rnada escravo. Aquelles que foram regenerados e nte 
ptados por Jesus Christo, são todos e plename 
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irmãos : é d'esta nova procreação e adopção na família 

do mesmo Deus, e não da illustração da linhagem, 

. que deriva a nossa gloria; é da verdade, e não da no

breza do sangue que vem a nossa dignidade : e para 

que a forma d'esta j'1·atenzidade evangelica produza 

fructos mais abundantes, é absolutamente necessario 

que, mesmo nas relações externas da vida, se mani

feste uma certa reciprocidade cordialissima de atten

ções e obsequias, de tal modo que os escravos sejam 

tratados como os domesticas e familiares, e que o chefe 

de família não só proveja a tudo aquillo que lhes é 

· necessario para as necessidades da vida, mas tambem 

de todos os soccorros da religião. Finalmente na sau

dação commovente de Paulo a Philemon, desejando 

graça e paz á Eg 1·eja qu.e está em sua casa (19), temos 

um ensino bem estabelecido que entre os senhores e 

servos christãos onde haja communidade de fé, deve 

existir egualmente communhão de caridade (20) · 

Entre os Latinos devemos com toda a razão citar 

S. Ambrosio, que com tanto desvelo indagou sobre 

este mesmo argumento todas as razões das relações. 

sociaes, e que, melhor que ninguem, precisou, segundo 

as leis christans, o que é proprio d'uma e outra cate

goria de homens; e não é necessario dizer que suas dou

trinas concordam perfeitamente com a!i de Chrysos

tomo (21) . 

Taes preceitos eram, como é claro, da maior jus

tiça e utilidade: e foram observados inteira e fielmente 

por toda a parte onde se professou a religião christan. 

- Si assim não fôra, não teria Lactancio, illustre de

fensor da religião; . . ousado affirmar, . como testemunha: 

-Dz'rá alguem: JVão ha ent1·e vós pobres e 1·icos, escra

vos e smlzo?'es ? iVão ha alguma dif/e1·ença entre cada 

um de vós? De modo neulmm: nem outro é o motivo 

(1o) Ad. Phil. V, 2. 
(2o) Hom. XXlX. in Gen. or. in Lasnr. ; Hom. XIX in ep. r ad. 

Cor.; Hom. I in ep. ad. Phil. 
(21) De Abr., de Jacob., el vita benla c. IIT, de Patr. Joseph. c. 

IV, Exhort. virg. c. I. 



430 CARTA PONTIFlCTA AOS BISPOS DO BRAZLL 

porque nós nos chamamos z'rmãos uns aos outros · 
não porque nos julgamos eguaes; poz"s u.ma vez' q:~· 
nós nã_o olhamos_ ~s coz~sas lmmanas pe~o lado do corpo 
ma:s st?Jt do espznto, a_znda q_1u a condzção dos corpos 
Se.Ja dzversa, nem ponsso czzstem servos por nós mas 
os chamamos e consz"de1•amos ú·mãos pelo espz.:Z·to ~ 
companheiros na servidão pela religião. (22). ' 

Os cuidados da Egrej a no patrocínio dos escravos . . , cresciam contmuamente, e não perdendo nenhuma op-
portunidade, procurava conseguir com prudencia que 
lhes fosse dada a liberdade, o que lhes teria tambem 
grandemente approveitado para a sua eterna salvação. · 
-Os annaes da historia ecclesiastica dão testemunho 
de que os factos corresponderam á sollicitude da Egn:ja. 
As mesmas nobres matronas, tão louvadas por S. Je
ronymo, contribuíram para isso d'uma maneira parti· 
cular. Refere Salviano que, nas fàmilias christans, mesmo 
sem serem muito ricas, succedia muitas vezes que se. 
dava a liberdade aos escravos por generosa manumis
são. Muito antes já S. Clemente altamente encomiava 
o nobre exemplo de caridade de alguns christãos que 
dando em troca suas proprias pessoas, se sujeitavam 
a si mesmos á escravidão para livrar escravos que d'ou· 
tro modo não podiam resgatar (23). P<:>r isso, além de 
que a redempção dos escravos começou a ter . logar 
nos templos como um acto de piedade, a EgreJa es· 
tabeleceu recommenda-Ia aos fieis nos seus testamen· 
tos como uma obra muito agradavel a Deus e di?n~ 
aos seus olhos de grande merito e recompensa; e d a~1 
veiu que a ordem de emancipar os escravos se del· 
xava aos herdeiros. com estas palavras: pelo amo1: de 
Deus, pela -salvação ou pa1·a 11zeredme1tto da mmha 
alma. Nem alguma cousa se poupou que podesse ser
vir para ·o resgate dos captivos: vendiam-se os be_ns 
doados a · Deus derretiam-se os vasos sae-rados. ahe-' ~ b T s navam-se os ornamentos e as riquezas das ast tca ' 

(22) Div. Just. I. V, c. 6. 
(,s) I Epist. ad. Cor. c. 55· 
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como fizeram mais d'uma vez Ambrosio, Agostinho, 

Hilario, Elygio, Patricia e outros muitos santíssimos 

varões. 
E muito fizeram em favor dos escravos os Pon

tífices Romanos; que em todos os tempos foram 

verdadeiramente os tutores e vindices dos opprimidos. 

S. Gregorio Magno resgatou o maior numero que lhe 

foi possível, e no Concilio Romano de 597 quiz que 

fosse dada a liberdade aos que se determinassem a 

abraçar a vida monastica ; Adriano I ensinou que os 

escravos podiam contrahir livremente matrimonio ines

mo contra a vontade dos seus senhores; Alexandre 

·· IH em I 167 intimou terminantemente ao rei mouro de 

Valencia que não ·fizesse escravo nenhum christão,· 

pois que ninguem era escravo por natureza, e que 

Deus creara a todos livres. Em 1 198 Innocencio III, 

a pedido dos fundadores João ele Matha e Philippe de 

Valois, approvou e confirmou a Ordem da Santi'ssz'ma 

T1·indade para a redempção dos christãos que cahis

sem em poder dos Turcos. Honorio UI e depois Gre

gorio IX approvaram outra instituição semelhante, a 

Ordem de Santa JVlaria das 1J1'ercês, que Pedro No

lasco tinha fundado com a regra severa de que os re

ligiosos que d'ella fizessem parte, se entregariam a si 

mesmos ao captiveiro em lagar dos captivos, si assim 

fosse necessario para os resgatar. O mesmo Gregorio 

IX estabeleceu um grande meio de libertação, decre

tando a prohibição de vender escravos á Egreja, e 

exhortanclo os fieis a offerecer os seus escravos a Deus 

e aos Santos em expiação das suas culpas. 

Muitos são os beneficios ela Egreja que sobre este· 

ponto podem recordar-se. Ella com effeito defendeu 

sempre os escravos das violencias e dos ultrajes dos se

nhores, applicando para este fim a severidade das suas 

penas; aos que eram opprimidos pela violencia, ella of

ferecia asylo nos seus templos; ella mandava que os 

emancipados fossem admittidos como testemunhas em 

juizo, e não poupava castigos a quem usasse de arti

ficios para torna'r escravos os homens livres. E mais 
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inclinada ella foi a favorecer a libertação dos escravos os quaes em todos os modos lhes pertenciam 1 razã~ dos tempos e dos Jogares_; ou estabelecendo~:: os b1spos podessem quebrar os vmculos da escravidão a todos aquelles que, por um certo tempo, dessem provas d~ louvavel honesti~ade de vida, ou pennittindo aos b1spos de poder facilmente declarar livres aquelles que lhes fossem voluntariamente addidos. Deve-se ainda at~ribuir ~o esp_ir} to misericordioso e ao poder da EgreJa ter s1do mJtJgaclo em favor dos escravos 0 rig01' das leis civis, até que as disposições de maior doçura propostas por S. Gregorio Magno foram ad· mittidas nos codigos das nações, o que foi obra principalmente de Carlos Magno que as introduziu nos seus Capz"tulm·es , e depois de Graciano que as adaptou no seu D ecreto. E mfim, os monumentos, as leis, as instituições estão, no decurso dos tempos, a testi· ficar e a magnificar a suprema caridade da Egreja para com os escravos, cuja triste condição ella nunca deixou de tu~elar, empregando sempre todos os meios para allivia-la.- E assim nunca serão bastantes os lou: vares e as graças á Egreja catholica, nunca ella ~era sufficientemente proclamada benemerita da prosp~ndade das nações, tendo, por inestimavel beneficio de Christo Redemptor, destruido a escravidão, . e dado aos homens a verdadeira liberdade, fratermdade e egualdade. 
Declinando o seculo decimo quinto, quando o funesto flagello da escravidão tinha quasi cessado no meio das nações christans, e os Estados procur~vam consolidar-se sobre as bases da liberdade evangeh~a e de extender ao longe o seu imperio, a Sé Apo~tohca, vigiou com o maior cuidado procurando impedir qtle os aermens d'uma tal iniquidade não viessem de novo a d~senvolver-se. A sua vigilante providencia fix~u-se, nas regiões de novo descobertas da Africa, AsJa e , 11 s ex-America, pois era fama que os chefes d aque a do pedições, usavam pouco rectamente das m:m_as e bre talento, para estabelecer e impôr a escrav1dao 50 
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aquelles povos inoffensivos. Como a rude natureza das 

terras que se tratava de cultivar, não menos que as 

riquezas de metaes que deviam explorar-se, demanda

vam trabalhos pesadíssimos, adoptaram determinações 

inteiramente injustas e cleshumanas. Começou-se. uma 

especie de trafico de escravos transportados da Ethio

pia, e que depois se chamou commercio da escravatura. 

e que se propagou excessivamente em todas aquellas 

colonias. Seguiu-se, por egual excesso, uma oppressão 

semelhante á escravidão, sobre os indígenas, geralme\lte 

designados com o nome de india1Zos. Logo que Pio 

li teve a certeza destes factos, em uma carta ele 7 

de outubro de 1462 immediatamente reprovou e conclem

nou tamanha iniquidade. 
Pouco depois Leão X empregou quanto lhe foi pos 

sivel todos os meios e autoridade para com os reis 

ele Portugal e ele Hespanha, afim de que elles tomas

sem a peito extirpar completamente um excesso não 

menos contrario á religião, como á justiça e á huma

nidade. Todavia esta calamidade lançava profundas rai

zes, porque permanecia sempre a sua causa ignobil , a 

insaciavel sêde de lucro. Foi então que Paulo III, preoc

cupado pela sua caridade paterna da condição elos in

dianos e dos escravos pretos, tomou a extrema reso

lução ele pronunciar publicamente e como em face de 

todas as nações, por meio de um solemne decr~to, que 

devia reconhecer-se-lhes uma tríplice faculdade justa e 

propria ele todos elles, isto é, que podiam ser senho

res de si mesmos, que podiam viver em sociedade de

baixo de suas leis, que podiam adquirir e possuir 

bens. E isto mais amplamente confirmou em suas let

tras ao Cardeal Arcebispo ele Toledo, em que· decla

rou que todos aquelles que obrassem contra tal ele

ereto, cahiriam debaixo ele interdicto, e que ficava in

teiramente reservada ao Romano Pontífice a faculdade 

de os absolver (2'1). Com egual sollicitud~ e constancia 

se mostram estrenuos defensores da ltberdade dos 

(u) as ips Vet"il a, 2 jun. 559· 
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indianos, dos pretos e elos que não tinham aincl b .d r ' 1 · P . a re. ce 1 o a te c 1nstan, outros ontliices, como Urb VI~~ Bento XIV e Pio VII: F_oi este ultimo que na~~ cas1ao do Congresso elos prmc1pes confederados da E . . v· ~u ropa, que se reumu em 1enna, chamou tambem a attenção _commum elos mesmos príncipes sobre 0 dito commerc10 _ela escrava_t~1ra, para que fosse completamente abolido, como Ja em algumas partes tinha ca. hido em desuso. Tambem Gregorio XVI admoestou severissimamente os que não observavam as leis e os deveres da humanidade, renovou os decretos e as pe· nas estabelecidas pela Sé Apostolica, e não poupou nenhum meio para induzir as nações remotas a imitar a doçura das da Europa, e a detestar e abandonar a ignominia e barbaridade da escravidão (25
). Muito op· portunamente succedeu tambem a Nós de felicitar os supremos depositarias dos poderes pnblicos por ter conseguido que, mediante perseverantes instancias, já muito se tenha satisfeito ás continuas e justíssimas reclamações da natureza e da religião. Tociavia ha um objecto semelhante a este q~1~ nos preoccupa vivamente e demanda a Nossa solllc•tude. E que, si o torpe commercio da escravat~ra cesso~ realmente por mar, continúa ainda a exercitar-se pol terra em arande proporção e muito barbaramente, e isto succ:de principalmente em algumas parte~ da Africa. Como aos olhos dos lVIahometanos, os Etluopes e os habitantes de reaiões semelhantes, são apenas b , r ·1 · ·nar com pouco mais do que brutos, e 1ac1 unag1 c que perfidia e crueldade elles os tratam. Elles as· saltam d'improviso e com violencia, como fazen:ll os salteadores as tribus ci'Ethiopia; invadem as VI das: as aldeias ~ os campos devastando e saqueando tu ~· I , r: "l t de homens tn . c 'este modo se apoderam .acl men e ' ~ rça lheres e meninos e os conduzem presos e lo r .b 

0 
r e aos mercados m~is infames. O Egypto, 0 anz~a~ões em parte tambem o Sudan são como as es c 

(2&) !11 mpremo Apost. fast. 3 dec. 1837· . ' · 
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d'onde partem estas abominaveis expedições. Homens 

carregados de cadeias são obrigados a seguir longas 

viagens, com um sustento miseravel e debaixo de hor

ríveis e contínuos flagellos. Aos que não podem sup

portar tudo isto, dá-se a morte, e aquelles a quem as 

forças o permittem, são condemnaclos a ser todos ven

didos e entregues ao arbítrio ele compradores barbaros 

e impudentes. Cada um elos que assim são vendidos 

e entregues, deve soffrer a miserancla separação de sua 

mulher, de seus filhos e ele seus parentes, e aquelle em 

cuja mão elles cahem, os sujeita a uma escravidão 

duríssima e abominavel, sendo até constrangidos a 

abraçar a religião de Mahomet. Todas estas cousas, 

com immensa dôr do Nosso coração, ouvimos ainda 

não ha muito ela boca de alguns que contemplaram 

com as lagrimas nos olhos uma tal infamia e horror , 

e confirmam-no plenamente as narrações elos recentes 

exploradores da Africa equatorial. Segundo o seu 

testemunho, o numero elos africanos vendidos d'este 

modo cada anno, á maneira de rebanhos, não . é me

nor de quatrocentos mil, dos quaes cerca cl'uma me

· t <~cle succumbem miseravelmente depois de ter sido 

arrastados debaixo de flagellos por asperos caminhos. 

a ponto que os viajantes podem seguir os vestígios 

formados pelos restos de tantos ossos, o que não se 

pode dizer sem sentir uma grande dôr. 
Quem não se com moverá á vista de tantos males? A 

nós que fazemos as vezes de Christo, amorosíssimo Sal

vador e Redemptor de todos os povos, e que Nos gloria

mos elos muitos e gloriosos meritos ela Egreja para com 

toda a especie de infelizes, bastam-nos apenas as pa

lavras para exprimir a compaixão ele que Nos sen

timos pos~uidos por estes povos desgraçados ; temos 

apenas expressões para dizer com que caridade ·lhes 

extendemos os braços, e com quanto ardor desejamos 

procurar p<1 ra elles todos os soccorros e allivios possí

veis, afim de que libertados da escravidão dos homens 

e ao mesmo tempo da superstição, lhes seja dado fi

nalmente servir o verdadeiro Deus, debaixo do jugo 
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suavíssimo , de . S:hristo, e <>er admittidos juntamente comnosco a d:vma herança. Praza a Deos que todos a.quelles que tem em suas mã~s o governo e a autondade, ou que querem que SeJa salvo o direito das gentes e da humanidade, ou desejam sinceramente 0 incremento da religião catholica, ouvindo nossos ro· gos e exhortações, empreguem todos os esforços em reprimir, impedir e abolir um tal t rafico, o mais imfame e ignobil que dar se pode . E ntretanto, e ao mesmo tempo que, graças ao maior desenvolvimento dos talentos e da actividade, se abrem novas vias pelas regiões africanas, e se estabelece.m novos commercios; os homens que se dedicam ao ministerio apostolico, procurem o mais que lhes fôr possível q~te se providenceie á salvação e á liberdade dos escravos. Nada elles conseguirão, si não se dedicarem, auxiliados pela graça divina, a propagar a nossa santíssima fé e a procurar que ella seja de dia para dia cada vez mais desenvolvida, pois é fructo insigne d'esta fé, favorecer e produzir admiravelmente a liberdade em que Cltristo nos libertou (26). Para tal fim Nós os exhortamos contemplar, como em um espelho ele virtude apostolica, a vida e as obras de Pedro Claver ao qual decre· támos recentemente as honras dos altares. Ponham os olhos n'elle, que com admiravel constancia, po: quarenta annos ·contínuos, todo se dedicou no meto das turbas dos desgraçadissimos escravos pretos, o que lhe mereceu ser verdadeiramente considerado o Apostolo cl'aquelles dos quaes elle mesmo se dizia e mostra~a escravo perpetuo. Si tiverem cuidado de reproduftr em si a caridade e a paciencia d'este Apostolo, el_es se tornarão com certeza dignos ministros de salvaçao, consoladores mensageiros de paz, e poderão, co.m 0 
auxilio de Deus, co~verter a desolação, a barbarm.d e a ferocidade, em feliz prosperidade da religião e a civilização. 

(ta) Gal. ~' 31. , 
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E agora. Veneraveis Irmãos, a vós quereinos dirigir 

o Nosso pensamento e as Nossas Lettra;; para mani
festar -vos e repartir comvosco a grande alegria que 

experimentamos pelas decisões que n'esse lmperio se 
adoptaram a respeito da escravidão. Uma vez que foi 

estabelecido por lei que todos aquelles que se encon
tram ainda na condição ele escravos, serão admittidos 
na classe e nos direitos dos homens livres, não só 

isto em si nos parece bom, fausto e salutar, mas 
achamos . n'este facto confirmada e a valorada a espe
rança de progressos consoladores para os interesses 
civis e religiosos. Assim o nome do Imperio Brazileiro 
será com razão celebrado e louvado entre as nações 
mais civilizadas, e justamente será exaltado o do Au
gusto Imperador, do qual se referem estas bellas 
palavras, que nada elle tem mais a peito que ver . 

promptamente abolido em seus Estados todo o vestígio 
da escravidão.- Mas em quanto se cumprem as pres
cripções da lei, Nós pedimos de todo o coração que 
vos dediqueis com todo o zelo e trabalheis com todo o _ 

ardor n'este negocio, que deve s,em duvida trazer com
sigo não leves difficuldades. E a vós que incumbe 
procurar que os senhores e os escravos se entendam 

ele boa fé, para que de modo algum sejam violadas 
a clemencia e a justiça, e todas as transacções sejam 
reguladas !egitima e tranquillamente e segundo o espírito 
christão. E sobretudo para desejar que a suppressão 
e abolição da escravidão, por todos tão invocada, se 
realize felizménte, sem o menor detrimento do direito 
divino. e humano, sem alguma perturbação publica, e 
de modo que fique segura a utilidade estavel dos 
mesmos escravos de cujos interesses se trata. 

A cada um d'estes, tanto aos que já são livres como 
áquelles que vão se-lo, recommendamos com pastoral 
desvelo e fraterno affecto algumas admoestações esco
lhidas entre as maximas elo grande Apostolo das 
gentes. Devem elles guardar religiosamente grata me
moria e reconhecimento para com aquelles a cuja 
obra e conselho elevem a liberdade. Jamais se tornem 
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indignos cl'um tal beneficio , jamais confundam a lib clade com a licença elas paixões, e usem d'ella coner-'d d- I . , 10 convem a ct a aos wnestos, para apphcar-se a uih vida ele. i~1clustriosa a.ctiviclacle, para vantagem c decor~ ela famtha e da socteclade. Cumpram escrupulosamente o. dever ele venerar ; respei.tar a magestade dos princtpes, de obedecer as autondades, de observar as leis mai~ p~r senti1~1ento religioso, ql~e pelo temor: fujan~ de mveJar as n quezas e a supenondade elos outros pois é causa summamente deploravel que muitos do~ que são mais pobres se deixem continuamente dominar por esta inveja, que é fonte de muitas obras de iniquiclade contra a segurança e a paz da ordem estabelecida. Contentes com a sua condição e com o que têem, nad~ lhes esteja mais a peito, nada desejem com maior ardor do que os bens celestiaes, pois foi para estes que foram creados, e remidos por Jesus Christo ;: sejam animados ele piedade para com Deus, seu Senhor e Libertador, amem-no com todas as veras, observem com toda a fidelidade os seus mandamentos. Regosijem-se de ser filhos da sua E sposa, a santa Egreja, procurem ser dignos d'ella, e façam quanto lhes fôr possível para pagar com amor, o seu amor. . 
Insisti, Veneraveis Irmãos, para que os ema'nctp~dos sejam profundamente compenetrados d'estas doutrmas, a fim de que, como é Nosso desejo e .ct~ve se-I~ tambem vosso e de todos os bons, a rehgtão mats que tudo recolha e consolide para sempre na extensão do Imperio, os fructos da libertação concedida. . E ·para que isto mais felizmente succecla, pedtmos e imploramos de Deus as graças mais abundantes e o auxilio materno da Virgem Immaculada. E como penhor dos favores celestes, e em testemunho de Nos,sa paternal benevolencia damos de todo o coraçã~ a. vos, ao clero e a todo o povo a Bençam Apostohca. 

M · de Dado em Roma, em S. Pedro, a 5 de . ato 1888, anno decimo primeiro do Nosso Pontificado. 
LEÃO XIII, PAPA 
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Png·. 3. - A Loi lUoutnl.- Oliveira ll'lartins explica esta lei do 
modo seguinte; 

«Forçado pelas exigencias de uma fundação de dynastia, D. João 
I multlplic:íra as doações a ponto, que o governo luctava com 
uma penuria cruel ; e esses embaraços de cada instante eram pelo 
chanceller (João das R egras) considerados, c com motivo, como o 
impedimento mais forte para a constituição do poder soberano da 
coroa» 

«A' força de cogitacões descobriu uma lei, cujo nome quadrava á 
consciencia escntr.ulosa do rei (D' Duarte): a lei Mental, da idéa 
ou mente com que as doações tinham sido, ou deviam ter sido feitas. 
Opportuna, sagaz e pratica, essa lei, que durou no corpo do direito 
portuguez até ás reformas liberaes dos nossos dias (foi revogada pelo 
decreto de 13 de agosto de 1832), conseguiu os fins desejados, pe
dindo a cooperação do tempo, sem ferir nenhum interesse na pessoa 
dos dona ta rios actuaes. Consistia em lltio admiti ir á .rucussão.r dos bms 
da coroa .riuão os filhos primogenit11s e leg ítimos, c11m o:clusão das /t· 
11/tiiS , dos ascendentes t col/a/~raes, e) Salvo concessão especial do rei 
-que, porém, logo a estabeleceu a beneficio ao proprio João das 
Regras, pac de 1ima filha apenas. Por esta fórma conseguia-se a 
frequente reversão dos bens, quando a lei se executava; e quando 
não se executava, mantinha-se a nobreza numa dependencia :constante 
da coroa» (2). 

Png. 21. - Si alguem julgar ser algum tanto obscuro o que dis
semos na primeira parte desta pagina 21, tenha a bondade de ler 
a explicação seguinte: 

Em 1511 descubriu Po~tugal, c logo começou a explorar, as Mo
lucas, asseveranclo que estavam dentro do seu hemispherio. Castella, 
porém, pretendeu o contrario. Dahi a disputa. Portugal, pois, afim 
de evitar uma guerra, oiTereceu :i Hespanha a. somma de t_rezentos 
e cincoenta mil ducados de ouro com a condtção de ser detxado na 
posse pacific~ dessas ilhas, , e de lhe ser restitui da essa quantia, caso 
lograsse provar que as lVIolucas existiam dentro do hemispherio lu
sitano. 

Png. 49. - Affirmamos que a esquadra fundeou no dia ult, não 
no dia dezesde, de agosto. . .. 

Vespucci dá o dia sete na carta cscnpta a Lourenço de i\•ledtcts, 
o dia de::eule na que dirigiu a Pedro Sodcrini. Vê-se, porém, que 

(1 1 O grypho é nosso. 
( 1) O. M. Os filhos de D . João I, png. rSt. 
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a data certa é a primeira; porque Vespucci accresccnta que 
1 d -'. . nesse ogar se emoraram sele mas, e que, depots ele fazer muitas escal . . • • as ou en Iradas pda costa, chegaram no dta vinte e oito ao Caho q d · · s t A 1· , 'I' · ue eno. mmaram em o gos .mti(J. enam, po r conseO"uin te feito ess · d . . . " , a vtagem em quatro ms: causa tmposstvcl (mesmo S!!JJ)JOnclo c1ue a d't r C b d S R ) ' 1 a pa. ragem •O~se o a o e . ...oque pa ra toda a embarcação de vela tanto mats que no mez de agosto os ventos c as correntes são d~ sul para o norte. 

_A ~espeito do . Ioga r em que nossos marcantes tomaram terra pela 
prtm~t.ra ve~, opman~os com o S~. Vasconcellos que foi proximamente no sltto hoJC denomwado A rrawl c/(1 Jllarco a 5° 3' 40" de btitude sul. V~spucci diz apenas c,ue n paragem estava a cinco graus; mas esta diiTerença, sobre ser favoravel á nossa opiniã0 póde attribuirse á pouca perfeição dos instrumentos daquelle temp~. E' nesse Jogar que existe uma pedra quadrangLila r, da qualidade que vulgarmente chamam marmore de Lisboa ; tem a figura de um grande parallelepi· pedo, com dois palmos de largura e um de grossura. A sua altura fóra da terra é ele uns quatro palmos. Não tem inscripção e nem data alguma, e apenas e:n uma das faces gra\'ada, ou melhor cavada, uma cruz da Ordem de Christo em cima de uma especie de escudo, no qual estão as quinas portuguezas em cruz. Póde-se, portanto, af· firmar que aquella pedra é um padrão ou marco antigo, 

Quem collocaria alli esse marco ? Vespucci affirma que tomaram posse da terra para o rei de Portugal. Mas a posse, como sabemos, tomava-se collocando esses marcos. Logo é licito dizer que a frota exploradora de 1501 pôz aquelle padrão depois de fundear na !?arte superior do Rio Grande do Norte a umas quarenta e cinco milhas 
para lá do Cabo de S. Roque. . . Deste modo tudo se concilia. A frota lançou ferro no dta selt; partiu a 14 (apoz sete dias de demora); avistou a 16 o Cabo a que em virtude da festa do calendario desse dia deram o nome de S. Roque, e, seguindo para o sul, chegou com mais dez ou doze dias 
ao Cabo de S. Agostinho, a 28. 

Png. 67 .. -O padrão que serviu de limite ás capitanias de Pernambuco e de Itamaracá, e que até o anno de t888 permaneceu•!0 
Jogar em que fôra enfincado, na comarca de Igarassú, está hoJe recolhido ao Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano. 

Png. 81.-Tendo-nos apparecido alguma duvida a respeito do lettreiro gravado na espada de Martim Affonso, fomos pessonhne~te · r · d Sr Sertorto. ao Yptranga, onde agora se guarda o museu que 101 o · . t Ahi, mediante a bondade do Sr. Dr. H. von Ihering, actual dtre.c ~~· podemos averiguar que o dito lettrciro é precisamente o segutn · 
Nãfl 11u saques sem 1·ezão e 11em me embai1zhes sem hom·a. der Aproveitamos o ensejo para declarar que não podemos respo~r 0 pela authenticidade desses objectos; pois não fizemos que rcpe de ()Ue ouvimos da boca do Sr. Sertorio quando tivemos n 1011ra aes visitar o seu museu, e não pensámos em lhe perguntar sobre qu 
motivos baseava elle a sua affirmação. 
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Png. 28)J - ilfnd;im Affonso, Ararigboya (cobra feroz) foi agra

ciado com a mercê de cavalleiro da Ordem de Christo, com o posto 

de capitão-mór da sua aldêa (a de S. Lourenço), com uma tença 

de 12$000 rs., com tres mil braças de terra ao longo do mar e seis 

mil para o sertão. Vide Rcv. vol. IV, pag. 207. 

Png. 338.- No volume XLI, parte I, pag. 183 da Rcv. acha-se 

uma relação muito interessante da vinda de Cavendish ao Brazil. 

Partiram da Inglaterra com cinco navios; passaram pelas Canarias; 

apresaram , na altura do Cauo Frio, um navio negreiro que de Per

nambuco sing rava para o Rio da Prata: aportaram á Ilha Grande, 

onde roubaram quanto podcram, c lançaram fogo a todas as casas. 

Da Ilha de S. Sebastião mandou Cavcndish a Santos (pelas dez 

horas da noite de 24 de dezembro) urna lancha e uma chalupa 

guarnecidas com cem homens. Pela madrugada capturaram uma canôa 

em que iam quatro portuguczes e duas mulheres Uma dellas ia ca

sar-se uaquella manhan. Estando j:í bem perto da terra a espreitar 

o momento opportuno, e ouvindo a campainha que se tóca na oc

casião de se levantar a Hostia á missa, concluíram que agora todo 

o povo estaria occupado; desceram, cercaram a egreja, etc. 

Um Casf'!'r Jorg~. capitão do navio apresado na altura do Cabo 

Frio, foi quem os informou de tudo, os guiou, e lhes explicou o 

sentido do som da si neta . 
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()6) 'l'itulo. - M. A _ trazia o 

titulo de capitão-mór, e de gover
nador elas Terras do Brazil. 

ti6) Os padrões-achados em 
Cananéa foram provavelmente alli 
ddxados em 1501. 

fi7) O bachnrcl - de lguape 
não podia ser João Ramalho. 

68) A canna- de assucar nffo 
é indígena. 

69) Gonçalo - Monteiro era 
ecclesiastico. Foi o primeiro pa
rocho r}e S. Vicente. 

70) l ''mnilins. - Com i\-1. A. 
não vieram famílias. 

71) Entrada. - M. A. entrou 
pela barm do meio, hoje de 
Santos. · 

UI 

Povos que habitavam o Bra.zil 
na. epoca. do seu descobri
mento. 

72) lntro<lucçiio.-Pensamen
tos provaveis de Cabral. 

73) Origcm.-Esses povos vie
ram do antigo continente pelo 
Estreito de Behring e pela Islan
dia; acaso lambem das Cana rias. 

74) A epoca- é totalmente 
incerta. 

75) Ethnogl'liJiltia. - pouco 
sabemos a este respeito. 

76) A rnçal tupy --era a prin
cipal. 

77) Numero. -- Eram muitís
simos. 

78) ,\ liugun- era o tupy -
guarany. 

79) PrOJiriedndcs.-E' língua 
agglutinante. 

80) Acl,ioctivos - pronomes, 
preposições. 

81) Yerbo. 
82) 'J'rnbnlltos principaes 

sobre o tupy-guarany. 

83) Perio!lo-de civilização. 
Eram agricultores ; nunca foram 
pastores. Responde-se ao Sr. Dr. 
Couto de lVfagalbães. 

84) 'fabns- -ou aldêas. 
85) Utensílios - domesticas. 
86) Instrumentos- de musicn. 
87) Usos-costumes, etc. 
88) Ornatos. 
89) Trabalhos:- caça, pesca, 

etc. 
90) Comi!ln e bebi(la. 
91) Doenças. 
92) Cnsnmcntos. 
93) Nomes. 
9'1) SeJHllcltt·os. 
!lõ) A fórmn- de governo era 

a patrinrchal. 
96) Ueligiiio. 
97 ) Smné. 
98) Pngé. 
99) Armns.-Ciava, arco, fre

chas. lanças, tardés, laço e bola, 
escudo, canôa. 

100) Guerra. 
101) ltlntnuça - dos prisio· 

neiros. 

P articula.ridades 

102) 'l'ribus do nrnzil. 
Guayanazes, goytacazes, papnna
zes, tupiniquins, cnhétés,tabajares. 

!03) Os nymorés - eram os 
mais brutos de todos, e nunca se 
punham em agua. 

04:) Tribus - meridionaes c 
do Paraguay. 

05) Pnynguás-quasi amphi
bios. 

106) Gttlll'llllyS. 
107) Gnnycuríts -hoje caval

leiros. 
108) ' ' idll- das lribus aqua-

ticns do lago Xaraycs. 
109) Cncociés, -- etc. 
110) Xnrnyes. 
lll) Clthtnitos - ou peque

notes. 
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112) Uatines.--Gomma elas-
tica. 

113) Cayaguns. 
114) Gunnns. 
115) Tribus- do Alto Ama

zonas. Encabellndos. 
I 16) Omnguns - uma nas ou 

cambebas, isto é, cabeça chata. 
Tomnvmn rapé. Delles nos veiu 
o cautcluí ou gomma elastica. 

117) Sing·ulnridn1les - amn
zonicas. 

11 8) Usos e co1o~tumes - que 
dos selvagens pn~snram nos colo
nos europeus. 

ll9, Conclusiio .- Muitos usos 
c costumes eram communs ás duas 
Americns. Não er:un os selva"'ens 

- I "' nem tao lrutos, nem tão máus , 
como pretenderam os colonos. 

IV 

Capitanias heredita.rias 
120) Divisiio - do Drazil em 

Capitanias. 
121) J)ireitos - e obrigações 

dos donatarios. 
122) Fornl. 
123) Cn]litiít>S - e capitanias. 
124) l\l. A. 110 Sonzn-rece

beu n capitania de S. Vicente e 
n do Rio de Janeiro. 

125) necnlloucia- da villn de 
S. Vicente. Gonçalo J\llonteiro. 

126) Santos - povoação e villa 
fundada por Brnz Cubas. 

127) A Cll]Jitnnin -- de Pero 
Lopes constava de tres quinhões. 

128) S. Anuu·o - e Gonçalo 
Affonso. 

12\J) ItamarllNÍ- e João l~on
çalves. Villn dn Conceição. 

130 J Pnra.hyb:t.- Pero de Góes 
da Silveira foi infeliz. Villa da 
Rninha. O pirata Henrique Luiz. 

131) l~spirito Santo.-Vascu 
Fernandes Coutinho: incapaz e 

clesditoso. Villa de Nossa S 1 da Victoria. ' • en lora 
132) Pol'to Sen·m·o _ p 

Campos Tourinho~ · ero df 
133) llhéos.- Jorac ele r ·1g . 
I C S " IICI· re( o orrea, Romero etc 
134) Unhia -Frnn~isco ' Per · 

C 
. Cl· 

rn ouunho. Caramurú. v·n 
Velha. Revolta dos índios Cl~ a 
. 135) Pontnmhuco. _ 'oua;te 

Coel,ho, s~vero e justiceiro. lga· 
l'assu, Ühndn, os tabnjares 05 cahétés, etc. ' 

Quatro Capitanias do norte 
l 36 J Cnpitnn ins. 
137) Donntn.l'iOII. - Fcr· 

nnnd'Aivares d' Andrade, Ayres da 
Cunha, João de Barros, Antonio 
Cardoso ele Barros. 

1 :38) lUnllogro - devido ao 
nnufrngin de Ayrcs da Cunha. 

13\J) ))iog-o Nunhes. 
140) Nnuft·ngio, 1554 - de 

Luiz de .Mello na costa do Ma
ranhão. 

141) 'J'entatiYns - casrdha
nas: Diego de Ordns. 

142) Gouçnlo Piznrl'll, Jõ311 
-galga os Andes em procura do 
EI-Dour:~do e do paiz da cnnell~ . 

143) Orelhmw, 1540-arrahr
çoando n Przarro, desce pelo 
Amazonas aré o Atlantico. 

J 4-1) Fim dC' Orelhann.- In
cumbido de colonizar '' v~lle 
elo Amazonas, succumbe nesse 
rio ás doenças, aos desastres c 
ao sentimento. , 

145) Pedro de Ot·síu•~ Lli(iO 
-Lopes de Aguirrc e V. Fcr· 
nando de Gusmiio descem pelo 
Amazonas. 

1 Mi' Yidn. - elos primeiros co· 
lor;os. ' Grande desmoralizaçilo. 
Os degradados, as n:íus francezas, 
etc. Gritll de alarme. · 
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EPOCA II 1549-1581 

PRIMEIROS GOVERNADORES 

I 

Thomé de Souza. 

1<17) Est.nbolocimonto de 
um governo central. Cidade do 
Salvador nl\ Bahia. Symbolo de 
salvação. 

148) Gt·nmn.tiio Tell«'s, 1548 
- vem preparar o logD.r Carta 
regia a Diogo Alvares. 

L•J.9) Rogimonto.-Poderes do 
governador, prohihíções, provi
dencias, etc. Pero Borges, ouvidor 
geral; Antonio Cardoso, provedor· 
mór ela Fazenda; Pero de Goes da 
Silveira, capitão-mór da Costa. 

150) Yingom.-Partem no pri
meiro de fevereiro, chegam a 
29 de março de 49. Seis jesuítas. 

151) Fnnllnçiio - -da nova ci
dade. No ar111o seguinte vieram 
novos reforços 

152) H ois casos- desagrada
vers. Matam :i boca do canhão 
um índio que assnssrnara um 
portuguez. Revolta e castigo de 
alguns barbaros do Reconcavo. 

153) Visitu ol'tlcinl 1549-do 
ouvidor geral e do provedor-mór 
ás capitanias do súl. Dois francezes 
presos no' Rio de Janeiro. 

lõ4) Vno 'l'homé do Souzn 
no sul om 1553. - Santos Tta· 
nhaem, S. A11dré da Bord~ elo 
Campo. Drumond, Ramalho Te-
biryçá, Cayuby. ' 

155) Os josnitns-foram man
dados por D. João III. Nobrega. 

156) Os je1snit.ns - e os scl
v:~gens. As crcnnçns e os enfer
mos. 

157) Caso IIOl'igoso.-Anthro· 
pophagia. Os jesuíta~ tiram aos 

barbaros um homem que acaba
vam de matar para o comer. 

158) Novns tlifflcnldndes· -
Epidemia, tosse, etc. 

159) Cnpelln!'l e escola. 
Ler. escrever, cantar. Musíca. O 
P. Alpíscueta Navarro. 

160) Os josuitns-encontram 
maior opposição nos colonos c 110 

lfil) Cloro 
162) O Patlron.do. 
163) O Primeiro Bis)Jo-D. 

Pedro Fernandes Sardinha, era 
homem moderado. O Dr. Fran· 
cisc~ ~ernandes regeu a egregja 
brazrlerra interinamente até a 
vinda do segundo Dispo. 

164) Duns ontrnllns- em de
manda de ouro. Partem de Porto 
Seguro. O governador envia á 
Côrte Pero de Goes. 

16ií) l•'im tlo Governo - de 
Thomé de Souza, o qual foi 
bem remunerado. Garcia d' A vila. 

166) A vouturns - de Hnns 
Staden, allcmii.o que combate em 
Pernambuco; volta para a Hes
panha; embarca para o Rio da 
Prata: chega a S. Catharina, e 
uaufraga indo a S. Vicente. Ar· 
tilheiro na Bertioga, cahe nas 
mãos dos selvagens e recupera 
a liberdade depois de muito pa
decer. Us navios francezez Jl1aric 
Rcllctt~ e Cathe1·ü1e Wat.:rville. 

lO i) Ult•ico Schimitlol-outro 
aventureiro allemão. 

li 

l'rocedimento dos primeiros je· 
suita.s 

168) J~stndo tln questão.-A 
distincção entre os primeiro 
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jesuítas e seus successores, é im
possível. 

169) Can·tns- ·de :Nobrega. 
170) t:m resumo - as cartas 

de Nobrega dizem que os colo· 
nos tratavam barbaramente aos 
indígenas. Eis a razão pela qual 
os jesuítas se queixavam, tanto 
como posteriormente fizeram seus 
successores. Os jesuítas nunca a f. 
firmaram que não fosse lici to usar 
a força para conter os barbaros. 
O que elles negaram sempre, foi 
ser licito vexa-Jus sem razão, 
particularmente os mansos e os 
convertidos. 

171) Os .fesnitns-não clama
vam contra o captiveiro dos 
negros, porque es te era legnl. 
Par esta mesma razão elles não 
se oppunham á escravatura dos 
indígenas, quando se continha 
entre as raias da lei, 

ll.[ 

D. Duarte da. Costa., 1553 ·57. 
172) H. Dnnrte- conquistou 

o Reconcavo e ciesaveiu-sc com 
o Bispo. E' dif!lcil dizer de que 
lado estivesse a razão. D. Alvaro. 

li3J l\lorto elo Bispo, 1556. 
- Os cahétés o matam e o comem 
na beira do rio S. Miguel, no 
actual Estado das Alagoas. 
· 174) Gnel'l'a, 1555.-D. Alva· 

ro derrota o~ barbaros rebeldes 
na Bnhia. 

175) Os jesnitns - na capita
nia de S. Vicente, 1549. O P. 
Leonardo Nunes. Em 53 veiu o 
P. Nubreg:~, que penetrou mui tas 
leguas para o interior. 

17fl }'nnclnçiio ele · S. Paulo, 
1554 -nos campos de Piratinin· 
ga pel_os jesuítas, cujo. superior 
era o P. Manuel de P:uva. 

. 177) 'l'rabnlhos-de Anchieta 
feno professor. medico, artífice 
etc. ' 

178) A taque contra S. Pnulo 
56- por algumas tribus <JUe os mes: 
ti ços df' S. André tinham açulado 

179) Fim do go,•erJto - d~ 
D . Duarte. Multa imposta a um 
morador ele S. André. Morte de 
D. João lli. 

180) Pernmnhnco. - Desur· 
dens dos selvagens: Os nossos 
semenm entre elles a discordia. 
Retiram-se alguns para os Guara 
rapes, e logo para o Cabo de 
S. Agostinho, donde os expulsam 
os pernambucanos. Guerra de Se· 
rinhaem . Fogem os barbaros para 
o sertão . e os colonos os vão 
caçar. Padre do Ouro. 

181 ) Jtamnrncá. - Os índios 
muito bondosos : .!ra dou.rndn: 
vexações c t·evolta. 

182) Cnpitnnin ·- do Espírito 
Santo. Revolta dos barbaros. 

183) Confederação - dos ta· 
tamoyos. 

184) Os Frllucezcs - ·no Rio 
de Janeiro 55· . 

185) Duplicidnde -:- de Vtllc· 
gagnon!: Colil{ny, o ret, etc. Pou· 
cos colonos. 

186) J)esnstr(IS .. - ~~~~~ t.ur: 
mentas. Pára no prnnetro dhc:o 1 
passa para a ilha Serigipe, etc .. 

187) <;omwirnçiio, · 1556.- 0 
interprete normando; a guartl~ 
escosseza; çastigo severo. 

188) I>•·ilneirn. n.postnsin . -
Chegam os thcologos de Génebrn1 

L• s 1lemnc· e Villegagon n J]Ura ' . 1 mente 0 Catholicism.o. Bots- e· 
Comte Lery Joiio Cotnta,. etc. 

189), SO""l~ncla ll]IOSt:nlilll: "' · · · dtspu· Villegagnun dá prmctJ>I? a 1 11 C I 1110• dcc a-tas serias; nppe a a a v 1 
5 

8· 
ra-se lutheranp e despede 0 g 
nébrinos. 
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J !JO) ]~im . --V illcg"agnon atira 
ao mar tres france1.es; volta para 
a França ; appella debalde aos 
catholicos; envia alguns religiosos 
de S. Bernardo, e acaba obscu
ramente em 15 71 

191) Yillcgagnon - tratava 
muito bem os selvage ns. 

192) Villcg·agnon - c seus . 
historiado res. 

Exaggernção de alguns autores 
a respeito deste caudilho francez. 

IV 
Men de Sá, III governador geral, 

1557-72. 

193) Sua Yinda.-Chega pelos 
fins de 1557. 

HJ4) Sons Jll'imciros cuidn
dos.-Cortou as demandas; tirou 
o jogo; favoreceu a conversão dos 
selvagens, a quem prohibiu come
rem carne humana. 

195) OtJ}lOSiçiio - qu.e encon
tra. Os colonos occupam as terras 
dos ir.dios mansos, po1·que prui
sa?Jl dd/as I Vexam-no~ por mil 
modos e não são punidos I 

196) .Castiga - um principal 
por ter comido carne humana. 
Vasco Rodrigues de Caldas. 

l9í) NoYas queixns. - Mos
travam-se os colonos contrarios 
ao governador; porque cortára 
as demandas, tirára o jogo, obri
gára os empregados a cumprir 
co1~1 seus deveres, e porque recu· 
sava repartir entre elles os indios 
mansos, já convertidos e reunido~ 
em aldeas. 

198) Guerra. - Mandou Men 
de Sá tres vezes Vasco Rodrigues 
contra os índios do Paraguassú, 
que eram desordeiros e rebeldes. 
Foram tres victorias, que subju
garam aquelles barbaros. Isto, 

porém, desagradou aos caçadores 
de escravos. 

199) Morto --de Fernão de Sá, 
1558,. no rio Brigaré, onde foi 
abandonado por quasi todos os 
seus. 

200) illen do Sli -nos llhéos, 
1559. derrota muitos índios bra
vos; ganha a Batalha dos JVadado

res, c concede a pa1. aos vencidos 
submissos. 

201) ))uns cnt·hts regias. -
A Rainha Regente, entre outras 
causas, recommenda a l\<len de 
Sá a conversão do gentio e os 
jesuítas. 

202) Cnrtn -regia á Camara 
da Bahia. Prohibe vexar os indit)S 
christãos e recommenda os je
suítas. 

203) Ri(\ tle Janeiro, 1560. 
- Armada vinda do reino. Men 
de Sá, apezar da grande oppo
sição que encontra, vae com batel 
os francezcs; concilia c anima a 
tod~s . Os francezes fugiram, não 
capitularam. 

204) Meu do Sá em S. Yi· 
contl'. - Nova estrada na Serra. 
Primeiro oUJ:o; mudança da villa 
de S. André para S. Paulo ef
fectuada a pedido da Cama~. 

Injust:ças posteriormente pra
ticadas a respeito dos índios. . 

205) Volta-Men de Sá para a 
Bahia e dá diversas providencias. 

206) Assalto-contra S. Paul<>, 
1562. Um exercito immenso de 
barbaros tenta destruir S. Paulo. 
Os jesuítas armam os neopbytos, 
que, ás ordens de Tebiriçá, re
pellem bravamente os inimigos. 

207) Armisticio tio I)Jeroyg, 
156:t-Osjesuitas Nobrega e An
chieta vão tratar da paz com os 
barbaros de Iperoyg. Oppõe-se 
Aimbire; volta Nobrega a S. V:i
cente, ficando Anchieta em refem. 

57 
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Aquelle alcança a paz, este es
creve um poema em honra da 
Virgem. 

208) Peste mt Bnhin. - As 
aldêas dos jesu itas na Bahia, já 
muito florescentes, foram em 1563 
assoladas por uma peste medonha, 
e no anno seguinte por uma gran· 
de fome. Crueldade dos colonos 
neste lance terrível. 

209) Duvidns.- Consultam a 
Mesa da Consciencia, collocando 
a questão numa luz falsa. Na 
extrema necessidade tudo é com · 
mum. Difficuldades dos que per
deram a mulher, ignorando si ella 
estej~ viva ou morta. 

210) Peste- na capi tania de 
S. Vicente. 

211) Extnllsii.o dos fr:mcezes 
-do Rio de Janeiro, 1564-67. 
Estacio de Sá, chegando da me
tropole, vae ao Rio, 64; consulta 
Nobrega; procura reforços, etc., 
em S. Vicente. Os tamoyos de Ipe
royg permanecem fieis. Cunhan
bebe. Partem de S. Vicente, 65; 
entram em Guanabara; trabalha m 
debalde; vae Anchieta á Bahia; 
vem Men de Sá ao Rio, 67, e 
vence. Morte de Estacio de Sá. 
Salvador Corrêa de Sá. Ilha do 
Governador. Os francezes no Re
cife. 

212) Fnndnçiio- da nova ci
dade, 67. Fortificações da barra. 

213) S. Lourenço - c Cabo 
Frio. Arnrigboya. Salvador de Sá. 

214) Joiio Bolés.-Abuso que 
alguns fazem do que, deste francez, 
escreveu o P. Simão de Vascon
cellos. 

215) Historia- de João Bolés 
contada pelo proprio P. Anchieta. 

216) O verdadeiro - nome 
deste homem era- João Cointa, 
senhor de Boulés, fidalgo francez. 
O Sr. Heitor; o paradoxo, etc. 

~ 17) O facto-do Rio de Ja
neiro não. é real. Supposto, porém, 
~ue ? sep, nada delle se p<lde 
mfenr contra o P. Anchieta O Dr. Guillotin. · 

218) Carta regin. - Recom· 
menda a Men de Sá que atalhe 
os cnptiveiros injustos e proteja 
os índios convertidos. 

21 9) R.esolnção - provisoria 
afim de pôr um dique ás injustiças 
de que os tnd ios eram victimas. 

220) f'artn de Lei.- Prohihe 
reduzi r os i nd i os á escravidão, 
excepto os tomados em guerra 
justa, os aymorés, e os que já 
eram escr~ vos entre os seus. 

221 ) i\lort(\- de Men de Sá, 
2 de março de 72. 

222) Juizo- a respeito da 
administração de Men de Sá. Foi 
moderado e um dos melhores 
governadores. 

223) iliQl'te - do Bispo D. 
Pedro J;.eitão. Veiu em 59; falie· 
ceu em 73· 

224) 1Uorte - do P. Nobrega, 
18 de out. de 7o. Muito lhe 
deve o ~razil. 

v 
Successores de Men de Sá 

225) D. Luiz - Fernandes d~ 
Vasconcellos, víctima dos calyl· 
nístas. Martyrio de quarenta Je-
suítas, I 5 70. .1 ??6) Dh•isão - do BrnzJ ~m .... . I !IVO dois go.vernos. Conv~nlo re a 
aos índios. d 227) O Dr. SnlNnn-vencen ° . bás ex· os tamoyos e os tupmam Frio 
pulsa os francezes do Cabe? · 
Ararígboya. t de 228) Luiz de Brit~-: ;n 
as conquistas até o RIO e~~os 

229) Entrndns. - Os co do . os trazem por me1o de engan 
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sertão muitos indígenas. lndios 

de consciencia. Ferram-nos nos 

faces, etc. 
Antonio Dias Adorno, Seba

stião Alvares, o Porquinho c Luiz 

Alves Espinha. O Braço de Peixe 

e o Assento de Passara : matança 

de pernambucanos. 
230) Sebnstiiío - da Ponte, 

1576. 
231) Nnnfrngio. 
202) Prelnzia-do Rio de 

Janeiro, 1577· Bartholomeu Si· 

mões Pereira. 
233) Reunião, 1577.- Lou

renço da Veiga, 78- · 81. 
234) O Porquinho o o Setta. 

-Guerra. Mallogro dos pernam

bucanos. 
235) Dominio- da He~panha. 

Desastre de Alcacer-Kibir (78); 

o cardeal D. Henrique; Philippe 

li; D. Antonio; o duque de 

Alba, etc. 

I VI 

Estado do Bra.zil em 1581 

236) Progresso-notavel. Ita

maracá, Pernambuco, Olinrln, o 

Recife . 
237) Bahia. -0 gengibre. As 

egrejas, a cathedral, os conegos. 

238) Cnpitnnins- do sul, Mi

sericordia. 

2•10) Ortlenntlo - do Governa

dor, do Bispo, dos jesuítas. ' 

241) Os jesuitas- possuíam 

tres collegios e diversas casas. 

A instrucção era gratuita. 

242) Trnbnlhos- e perigos. 

24:\) Os jesnitas- frequentes 

vezes auxiliaram os colonos nas 

guerras justas. 

244) Obstncnlos-á conversão 

eram a negligencia, a anthropo

phagia, o captiveiro, etc. 

EPOCA III 
DOMINIO DA HESPANHA ATt 1624 

I 

Primeiros annos 

245) Primeira jnntn, 81-83. 
-As vias de successão. Rangel, 

o Bispo e a Camara. Os mestéres. 

Náu ingleza. 
246) Mnnuel Telles Barreto 

-acalma os espíritos. A guarda. 

li 

Conquista da. Pa.rahyba do Norte, 
. 74-86 

247) Causn- e principio da 

guerra, 74. Vexações. lniguassll.; 

Antonio Salema, Bncellnr, etc. 

248) EX]Hidições. - Invasão 

dos barbaros; Luiz de Brito, 75; 

Lourenço da Veiga, 78; Fruc

tuoso' Barbosa, 79 e 82. Rarrelo. 

249) Cnnstróe-V:~ldez o forte 

S. Philippe, 84. Castejon. 

250) Divt\r;;ns-aventuras. 

21\l) Victorln.-detiniliva.Mar

tim Leitão. Nossa Senhora das 

Neves, hoje capital da Parahybn. 

252) Tres ordens-religiosas. 

Os Benedictinos, os Capuchos e 

os Carmelitns. 
III 

Segunda Junta, 87-91 

253) Dois governadores

interinos: o Bispo D. Antonio 
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de Barros e Christovam de Bar
ros . 

254) Conquista-de Sergipe 
89. Traição dos selvagens. Guerrd 
approvada. Muitos prisioneiros. 
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péres. Tres Reis 1\<!agos, Natal, 
1598. 

266) D. Francisco -em São 
Paulo, 98, O morro Araçoyaba. 
Náu hollandeza em Santos. Ba
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266) F~rtificaçõos-- na Bc.h· 
D . Franc1_sco muito ricp, generoln. 
e bemqUisto. so 

267) Commorcio- . com 0 Rio 
da Prata. 
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Diogo Botelho, 1602·-1607 

263). GoYorno- de Botelho· 
seve;o . Diogu de Campos Moreno; 
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277) Hollandozos- na Bahia. 
Moreno vae á Hespanba. 

VII 
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de, Pernambuco, Relação na Ba~ 
hia, 1609. · 
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282) Nova dh'i~ií.o-do Bra

zil. D. Francisco de Souza, o sul 

e as minas. D. Luiz de S0uza. 

Reunião. 

Vlll 

Ceará. e Maranhão 

2&3) Poro Coelho - vae á 

Serra de I biapabn, 1603 ; prende 

e manda vender os indios amigos. 

Nova Lusitania, Nova Lisboa. 

Abandonado de todos, volta :i 
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Ibiapaba, Maranhão. Os tacarijt~s. 

285) Jornada - do Maranhão, 
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286) Coloni:wçiío-do Ceará, 

161 I. Martim Soar~ Moreno e 
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paro. Fortaleza. Dois navios ba

tavos. Um portuguez traid0r. 

IX 

·Maranhão e Pará 

287) Os frnnctw:<>s- no Mara

nhão. Jaques Riffault, Ovirapire, 

Carlos De~-Vaux, La Ravardii:re. 

Companhia. Capuchinhos. Can

cale, Fernão de Noronha, ilha 

de Santa Anna, S. Luiz do Ma

ranhão. 
288) Primeira - expedição 

portugueza. Jeronymo de Albu

querque e Martim Soares Moreno. 

Bahia elas Tartarugas. Reforços 

e victoria. 
289) l'reJIIll'lltivos- para a 

segunda expedição. Diogo de 

Campos Moreno. Albuquerque 

na Parahyba, Diogo em Pernam

buco. Dois capuchinhos. 

290) .Jor111Hla lUilagrosa. -

Partem do Recife. Grandes diffi· 

culdades. Fortaleza . Presidia das 

Tartarugas; ilha do Peri:Í; Guaxen

duba; o forte S. Maria. Um 

transfuga. 
291) Primeiras ho~t.ilidades. 

- Uma canôa inimiga; o índio 

i\•! a ndiocapt~a i um prisioneiro; 

demonstrações hostis; um reco
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292) Den·otn -dos francezes, 
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dencia epistolar; patentes; armís
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2!!6) Uevolta - dos tupinam

bás, 1617, de Cuman. Amaro, 

, despachos, etc. 
29í) Caldeira-preso em Be

lém, 1617, peln guarnição. Assas

sinato de Alvaro Neto. 

298) Os jesnitns - acompa

nham Alexandre ele Moura e 

contribuem muito para a victoria. 

Clamam de balde conlrn ns vexa

ções feitas nos indios. Retiram-se. 
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O Sul 

299) GllS}ll\r-de Souza, I612· 

i6t6, reside em Olinda. Gover

nadores dn Bahia. Bnlthaznr de 
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INDICE ALPHABETICO 

N. 8 . - Os algarismos indicam os numeras da margem 

ou para.graphos. 

A 

Abaúna (raça), 75 · 
Abbevillc (Claudio de), 287. 
Abra de Diogo Leite, 6:;. 
Abyssinia, 18 . 
Acará, 295. 
Açores, 12. 
Açorianos (colonos), 304. 
Adamastor, 3 I. 
Affonsinas (ordenações), 24 . 
Affonso de Albuquerque, 46. 
Affonso Lopes, 30. 
Affonso Sanches, 20. 
Agglutinante (língua), 79· 
Agricultura, 83, 87, 89, 146. 
Aguirre (Lopes de), 145. 
Albuquerque, I 35· 

» (Antonio de), 304. 
» (Jeronymo de) , 180, 

264. 2'88, 289, 294, 
296. 304. 

» ( Mathias de), 306, 
308. 

Alcacer· Kibir, 235. 
Alcaide, 25. 
Aldêas de índios mansos na Bahia, 

194. 208. 
Aleixo Garcia, 57· 
Algarves, 3 . 
Alexandre de Moura, 294. 
Aljubarrota, 4. 
Almotacé, 25 . 
Alvaro da Cachoeira, 265. 
Alvaro de Carvalho, 265. 
Alvaro Neto, 297 
Alvaro Rodrigues, 274. 

Amaro, 296. 
A merica, 20. 
Amoipiras, 76. 
Anchieta, 82, 175, 177, 207, 214, 

217. 
André Gonçalves, 31 , 37· 
Ango, 62. 
Angra dos Reis, 43· 
Anhangá, 96. 
Anhanguêra, 79. 
Anniversario, 38. 
Ante- histeria, 1 . 

Anterioridade, 34· 
Anthropophagia, 157, 194. 196. 
Anthropophagos, 87. 
Antiguidade dos índios, 83. 
Antonio Rodrigues, 49· 
Araboutan, 39. 
Araçovaba, 265. 
Aragão (Balth. de), 299. 
Ararigboya, 213, 227. 
Arco.,erde, 135. 
Argelinos. 309. 
Argonautas, 1. 

Aristocracia, 26. 
Arkangel, 56. 
Armas, 99. 
Arraial do Marco, 43· 
Arroz, 146. 
Assento de Passnro, 229. 
Astrolàbio, 20, 22. 
Assucar, 61. 
Assumpção, 58. 
Atahunlpn, 57· 
Aveiro, 15 . 
Aves domesticas, 109. 
Aviz, 4· 
Aymorés, 103. 

58 
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Aymorés na Bahia e no sul, 
271 -276. 

Ayolas, 58. 
Ayres Corrêa, 30. 
Ayres da Cunha, 137. 
Azambuja, 14. 
Azevedo (P. Ignacio de), 225. 

B 

~acharei, 56, 63, 67, 12$. 
Baepeba, 254. 
Bahia da Traição, 36. 
Bahia de S. Luzia, 54· 
Bahia ele Todos os Santos, 43, 

44· I 34, 237 
Bahia dos Perdidol', 53· 
Baixos de D. Rodrigo, 55· 
Baldaga, 9 · 
Balthazar Rodrigues de Mello, 297. 
Bananas, go. 
Barra de Santos, 7 I. 
Barreiros (Ant .. Muniz), 305. 
Barreiros (III B.), 230. 
Barreto (Manuel Telles), 246. 
Bartholomeu Dias, 1 7. 
~artira, 49· 
Bebida, 90. 
Behaim, 19. 
Behring, 73· 
Belém do Pará, 29 5. 
Benedictinos, 252. 
Benim, I6. 
Bento Maciel Parente, 304, 306. 
Berbéres, I I . 
Bermudas, 309. 
Bertioga, 711 I54· 
Bettencourt, I I, 304. 
Binot Paulll)ier de Gonn., 47· 
Bispos, I63, 223, 230. 
Bjárne, I9. 
Boa Esperança, I 7. 
Bojador, 6, 9· 
Bolés Qoão), 2I41 2I5. 
Borda do Campo. 63, . 154, 204. 
Botelho (Diogo ), 268. 
Botocudos, 87. 
Bovadilla, 20. 

Braço ou Espinha de Peixe, 229. 
Bragança, 300. 
Braz. Cubas, 29, 126, 204. 
Braz1l (pau), 39. 
Brnileiros, 39· 
Brazilienses, 39. 
Braziz, 39. 
Bretôa, 45 · 
Brito (Luiz de), 226, 228. 
Buena Esperanç:t, 58. 
Buenos-Ayres, 58. 
Bugre, 76. 
Bullas, 10. 

c 
Caaporas, g6. 
Cabeça de Vaca, 59· 
Cabedelo, 248. 
Cabo Branco, g. 
Cabo de S. Agostinho, 43· 
Cabo Frio, 44, 213, 227. 
Cabo Não, 6. 
Cabo Orange, 34· 
Cabo Tormentario, I 7. 
Cabo S. Maria, 43· 
Cabo Verde, 9· 
Caboclo, 76. 
Caboto, 56. 
Cabral, 12, 30, 33, 297· 
Cabralia (bahia}, 35· 
Cacociés, 109. 
Caça, Sg. 
Caça aos índios, 180, 229. 
Caça aos negros, 9· 
Cahetés, 102, 173. 
Caim da America, Ig2. 
Caipora, g6. 
Caité e Souza, 300. 
Calabar, 300. 
Caldas (Francisco), 229. 
Caldas (Vasco Rodr.), Ig8, 200· 
Caldeira, 295. 
Calendario, 38. 
Ca!icut, 22. 
Camara, 25. 
Camarão, 264. 
Cambebas, I 16. 
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Caminha, 30, 33· 
C:uuucim, 288. 
Cananéa, 43· 
Cana rias, I 1. 
Cancale, 287. 
C1mna de assucar, 8, 68. 
Canna fistula, 43· 
Cão, IS . 
C:!!pico, 62. 
Capitão·mór da costa, I47· 
Capitanias l1ereditarias, I 20. 
Capitanias do Norte, I36. 
Capitães, I23· 
Captiveiro e liberdade, 226. 
Capuchinhos. 287, 289 . 
Capuchos de S. Antonio, 252. 
Caramança, : 4· 
C!lramurú, 50, 179. 
Caravelas, 44· 
Carcome, 307. 
Carij_ós, 73, I6g. 
Carioca, 44· 
C:uipunas, I I 6. 
Carmelitas, 252. 
Carta regia, 201, 202, 2I8, 220. 

Cu ta de Lei, 220, 
Cartas de Nobrega, I6g. 
Casa de Borgonha, 2. 
Casamentos, 92. 
Casqueiras, 8g. 
Castanheda, 37. 
Castcjon, 250. 
Castello (morro do), 2I2. 
Castello Branco, 294, 295. 
Cauim, go. 
Cautchú, I 16. 
Cavalleiros, I07. 
Cavendish, 259. 
Cayaguás, 113. 
Cayuby, I54· 
Ceará, 286. 
Ceuta, 4· 
Chabás, 83. 
Chanesés, 109. 
Charendins, 63. 
Charlevoix, 125. 
Chavantes, 75· 
Chaves, 63. I 75· 

Chiquitos, 1 I 1. 
Christãos novos, 309. 
Christovão Colombo, 20. 
Christovão de Barros, 253. 254· 
Christovão (fr.) de Lisboa, 307. 
Christovão Jaques, 62. 
Chuquisaca, 59· 
Chuy, 63. 
Cidade do Salvador, I47, ISO, ISJ. 
Circumcisão, 116. 
Civilização dos indios, 83. 
Clero, 161. 
Coelhos roedores, 7. 
Coelho, 30, 44, :;:64. 
Cointa, 216. 
Colonia regular, 63. 
Colonos, I69. 
Colonos e jesuitas, 't6o. 
Commercio, 267. 
Comida, 90. 
Commissões mistas, 62. 
Congo, 15. 
Confederação dos tamoyos, 183. 
Conquista da Parahyba, 24 7. 

» de Sergipe, 254. 

» do Cabo de S. Àgos-
tinho, 180. 

» do Maranhão, 288. 
289, 290, 291, 292. 

do Reconcavo, 172. 
I74· 

» do Rio G. do N. 264. 
» Rio Real, 228. 

Conselho da I ndia, 269. 
Conspiração, I87. 
Consultr.s, 209. 
Contréras, 29. 
Convenção de Saragossa; 21. 
Conversão dos aymorés, 276. 
Cook, 43, 259. 
Coral na costa da Bahia, I34· 
Coroa Vermelha, 30. 
Corrêa (Pedro), 175. 
Correcção, 38. 
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Jaraguá, 204. 
Jereré-coara, 288. . 
Jesuítas, 150, 155, 168, 241, 294, 

298. 
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Riffr.ult, 287. 
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Santa l\'laria, 12, 40. 
Santo Amaro, 127, 128. 
Santos, 126, 154. 
São Christovão, 254· 

Domingos, 20. 
» Gabriel, 55 · 
» João , 45· 
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~elvag~ns e jesuítas, 156. 
Senabr1a, 6o. 
Sepulchros, 94. 
Sergipe, 254. 
Serigipe, 186. 
Se ri n)taeni, 180. 
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Timbués, 104. 
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.!.ronco pnmilivo, etc., 73· 
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