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SERENISSIMO SENHOR. 

NEM ~~empve tf:s Dúlitiztr;r/tz'l srro 
d~ • eiüf'ó}); e de.ob'iêqulô' {iio m~ii'4:r 
Jv~~"' de t>ribfiM é 'de ôb'rig'?JçWõ. ~~ 
hê·,· S~izhor; a qu~ ·àg/rf'd faÇó a }'0!-. 
~á- ~Vli!'~f!,a,. em i)ué-· 'te'ilb?J à h'f)flrll d~ 
·Ih; cftet1eoer · o~ jWe!rênt'e ir:}umcf'ltà· 
Vou:r ~ vi~'tivOi· rn'i! rí'brigdfitto 'entt1: o'IÍ-
•ttos-: a "imperfdpí1l âa Obra ~ ê o 'ilf-
·Úfmpló•'ile-1/â; a Hnperfeiçtto, · qiú be 
trt~lz 'rn1#h'a ~ ·nerelsità 'do . r11rzis alto 
p~trõdí1iv , ·~ vlidé ·meli!Jor o encontrâ- · 
1:e1 tl~~tfe n'fl J'i:~eni'.l'Ji:lizll Pessoi:'ik 

A<Z. 



' 
g~ss.a,. !llteza ? o f!Humpto ddla 'F 

g.r,.ande .na verdade , e de ~umtJ:~(I:~. im,· . '· 
.;,orta,ncia ,. por ser a·Hist(}ria daqut/.. 
) 4 , parte do m~n.do ~~~ . Américà JY!e· 
~·fdiqna~ cha.matfa ~r(l~Í~, que· _h_e ,o 
ti!f. lo zloriosp .. d-.o.s ft.rincipes d~. P~r-

t.uga/., está por . s,i n~'esmo . dec/arqndo 
,s~r · t/evlda a J 7oss(l ~ltez~, ~ mui 

,. \ I • 

particula\men~e. ~tllt~ Por este .wotivo 
., 11iío podia.._ tfeixar. ~e -ser orfor;(cida a 
~o~sq . Alt~fSa, . nem Vo.r.t;a .Ait~z..a dei-

.x,a~ d~ a ampardr:-..CO'I'fl (fstla -f!.eali3e· 

\ 
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.nigniif.ade. Co11i esta upe1·a11fll vai
1
el.:. 

.fa, segura sahir d luz ptfblica .rem,tJe· 
nhum receio , pois ·honrada, . e aécr.e-
ditada na frente com () Nome de Vo!-
sa A{!eza, esperará até dos memzos. 
ému!os ur bem recebida, e eu na pe-
que;na parte, que nella .J11.e tpca ,, não 
.tendo outra .cousa que mais possa /e. 
var á presença de Vossa .11/teza que 
:11:eus desejos, terei a safisfação de 
dar d minha pátria na publicaJão del-. . 
.Ja hr1m vivo . :Jestemu'n.ho .do meu a f-



f-ecío ·; e .a P:oua -.Alte~a o fl#li~ · til;~ 

eero penhor df! . m·et4 lt:al rec.onhe..~im~~~., 
eo. Deos guarde, ·e p,-ospere ~ ·pr~ciO>!l 

sa 'Vid'a t/( Possa. A/tez~ por mu'i la.r~ 
. , gos,anniS. 

'l!eja as Reaes mão's 'de Vossa .Al~eza 
• .i.. ~ om O 1~31S SUviDl\ · •acatamento. 

\ - . 
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A · \I'R,~D~,Ç:Ç·t..Ô ,de$.t$l Ili:$-toria Jie de1' 
-vícla ao 'ª.me.r d~ p_arrií-1, e á .inst~n-
c:la ;cle p~~spas ;I1;ltUral:BiJ.el:Itte affeisóa-
&;las ~ ~1onr,a }iler;l:llg'tJe;t;?, ,que s_e em-:-
p.eohárâ~, .l.oge_que .a · wkáo -na ,Lin-
~ua Et:~mJ:~~a, .em ;:tpr~~sar a sua pu!' 
bJica,ção .ellílNUlgar , paraque pudes-
;se ser lida de todos. P.ertendeo seu 
.author Àffonso d~ aeuchamp' conhe-,. \ \ 
·~ido já pda Fitstor!a dã guerr.a de la 
Wend~e., f':Om,pr.e_hender p.or inteiro tu-
do quanto se achava es,Gri.pto da Pro-
·vin.ci.a ·de ·SéJpta .Crn~, ~ que ·vt,ilgar-
tnJJnte chawam€)s Brazil, á imi~açâo 
·.do. que .sob-re ;l Jndia ·· ÜpÍ~ntaJ , QU 
desc0b.riru.en.to , e ·copqqist<JS dos 'Por-
Jl,l gu.ez(!s ína .As ia fi.zer;a , t<il ve;z ··com 
~meJhor ·s~JçG~ssp, o P. ,Lafitau,em 1738. 

,Come.ça pela Qrige,n1._da Mo~ar:
_chi4 : Port.u.gp_e~a com a ahbreviada no· 
;ticia .~ ,alg.\Ul.~ .d.e_.e.e~~. S.ÕbJ:r~a.oos .~ çr.a.-



Vlll PBOLOGO 
ta dos primeiros descobrimentos dos 
Portugueies no Oceano, e na Asia no_s 
Reinados de D . João I. pefó Infante 
D. Henrigue, e no de D. João li. ·; · 
e entrando em seu p:.1rti~ular assum-
pt,o ,, ·con:io promette no tit4_lo de .. SMa 
mesma Obra , faz a ' cfescr1 pção do 
Braúl , trata dos costumes de seus ha..: 
biravJo:es, pdncipio, e ' progre~sos do 
estabeJeéin1ento dos Portu guezes, guer~ 
ras successivas assim dos naturaes; co..: 
mà dos mesmos Portuguezes, e de en-
tras nações E uropeas , que alli tentá-
:r:::ío estabeleo~r-sc; e por ultimo traz 
a Histoi-ia Civil, Pol'itica, e ' Com-
mercial coin as differentes alteracócs. \ ~ .. 
e mudanças , e o estado actual desta 
va'stissima R eg iâo. 

Qyem não conhec~a grandíssima 
d iffictildade de escrever . a Histeria? 
Q_;em ~gnora as leis rllí!Ol'O!')aS de abso• 

\ ~J I . , luta observanoia' e ew taman 10 nu-
mero , que .está obrigado a guardar, 
ainda sel'~ arte der a·os ,dotes que he 
pree::iso teli , o que se determina d~sem
penhar este genâro :de --assumpto? E 
não já a simp~es relação de algum p·~lr~ 

\ 
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ticula~ ·acontecimento·,_ que .se 'Iirnita a · 
período · de tempo' breve, e perfixo , 
mas mais, e muito mais a nar.racâo 
de successos ií:npbrtantes na grande~ta', 
abundancía e ' variedade , que h·e qn 
que ' consiste verdadeiramente a Histo-
ria ~·e . huma Monarchia em ger:al , 
e que se ·~stende por dilatado núrneto ' 
de ' annos? Só hum engenho raro, e 
singuiar, só hum espírito vasto, e de 
profundo's conhecimentos em todo :o 
genero de littetatura poderá reputar-
se habil para merecer o nome de per.: 
feito Historiador. 

· Sé aos mesmos que t1verao . a re-
putação de sabias não foi concedido 
este nome honorifico de bons Histo.-
r iadorcs , ainda escrevendo de sua 
propria nação, em que podião l1aver 
·üs necessarios soccorros para a verda-
de dos factos , e informação particu-
lar de c.ada hurna de . suas circum-
stanciéls ; como he possível, que sem 
-defeitos se proponha h\1m estrangei·· 
ro a dár a Historia inteira de hum 
paiz ·que d esconh~éc , . e só / pó r livros 
.A_ue muitas vezes· lêo sem. escolha?~ E 

··,· 
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·que· será -.quando ·se faz :per méro C4f" 
pricho, senâ_o he 'Com ,~a}iiç.ja ., ,f.! :S.e.J-11 
a cl1e1.r.ída prevenção , c ~:~nJcawen~ 
pdo ern,p>enJ1:0 d-e -&€ ,accvedüa:r :eom 
.dizer cousas no:vas, . Ci]U.e pma~;:t V.io , 
n em ,ol'lv:io ,, mentencto êie ·:~epna~io ;r,~ 
4Je!X:Õ..e.s -pmprias, e .~em ao rmen.0~ lhe 
~rnp>.o:rta-r se .saiD werdadei:ras. .E · ,ute§ 
$Ío mut t.@,S Hvros e.G>Jin o titàlo à~ fJ,~~r 
<torias , .-que 1l'cije v~ero(i)s 'em ~oss~ 
,cl.ias. 

~ Ho Attrihor r-da ·pre.semte Hi~.tot:i~ 
h e -~e.rtG ·~ qiLle 'nã.o pbdemos dizer ou~ 
~ro tanto ; pois eUe c.onfesS:a h.av_er 
~-cons.ultado , e <de ·boa fé , rnuips o-

__bras , •e Í <l:r; em seu Prefado .enens~ 
I Jistá alas .que lhe SfU";V·Í-rãO de fonteS' 
.a .quem segui0, .c:<:m~ultou , ·e ;re·futou .; 
n1as :no :dtar dos mes1 os auth_ores te· 
~e .ip-u ita •confusão, ·cQmo ' se póde at. 
1i ver, e eu de .propos.ito mã-o .quit; 
tn.ud.ar :pd.pdo tudo, ê do mesmo mo..-

.:do ~:g .u:e :e''lt o tré'\Z ; teve\falta de a1l" 
guns, donde .porl~ia exttrahir luz .pa· 
xa muitas c.Cu~as .; e cercado ~pela ·mul-
-tidiLo .dos mesmos factos que encon-· . 
..tr.ou , l~ .dis.ttahü.1o fl-ela d_iversióad~-, 

' \ 



:9 o .T ,~ ~ n.q~c .!f ~.1\- 0 :~1!· 
~ · distapdf! §1q~ Jl:!g~·rJ!s, e.. s~m o de1 
ví4o 'conh~ci.wepr~ d:as J>.~S99~ que; 
n:elle% figurav.~q, cir,Cl!)·ffi~tancLq;~ sem 
ª S qua~S _os ffl~Sffl~S. f.~·Ct@~ Jl~9 podei~ 
adgyirk a d<j.r,e~4 p.reci~'! p~r~ <! ~4~ jp-
t€1Jige_npia ~ nq decprso da ~qa . Hi?~o, 
~·ii} ·5[Ué!1quel7 ·q ppg~r~ . petar perp:te;x:~ 
1 . ,h: • ª gHmas · vezejl , ;por a~snn ;u:!Z{;)<~ , . ~!Q; 

e~~cpr ~o~ faqtos' ;e retfer,i-1-os ~~9il ifl• 
~Uv·i!lua~ão, e Ç~L11 <1fl!higu.i(jagle. 
~ N ~sta ,n~a:ter!a pa~a, a1C01'~$Cel!ltei JJ 

ou mpd~i p0 -t~::tit-.o .P,11<\lCJ.1ra.ndQ P~''ª 
i}d~id-11@~ r~ê;t~t(ipgir-me u-aicamenre á 
fJQriga~~<il - de Traduotor ., da.-n.cl0 -a~ 
ceusa§ taes ~-ti~€~ for~(i) p0r élle escr·i:-: 
pJ<J§ Oll íe~t.ens:a, ou abbreviacla!'llen.> 
t~ , 'par:aquet <> L1úqor i'm.Fa,rciall taça 
o ·devide ·çQ.nce:it:Q tile-l)e_, e cla Obra. 
Jp~gl'l~i .corm. tl!ld.<e ~~rp;prip ~P raeu de· 
ver, por ev1tp-r S' 1 0.PQ!V>'eJ:v:~nt~ ~ :S1:l.:Je 
a m~m mesmo. me embaraçava, ClHri-
gir os descuidos Hisroricos; tomei a 
liberdade, por não ficarem enganados 
os menos' lidos , e praticas nesta His-
teria' , de os ·apontar ií~ sc. notas, e se· 
rá assim de menos confusão , encon-
trando-se cada huÚ.1 em seu proprio 

,. 
. -· 
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-ri1 PnoLóGo no~ Ta Án.ucto'R. 
ju gar , -,·e com bastànte clareza. N~o · ~ 
perrendi ne'llas fazer ostenta ç:ão , -arn-
pliando os factos , ou d~ndo-1hes di· 
versa perspectiva para interessar mais 
a narração, ot1 torna.:Ja mais agrada.:. 
vel ,. ou interessante : unicamente pro-
curei üar a verdade naque11as cotJsas. , 
que o A41,thor escreveo çom me·nos 
acerto,- para· <:redito : da mesma I_Ii~-l 
toria ; ··e fi-lo apontan!clo de proposito 
<:>s rnesh1os J,ivros , ~e dos mesmos Es· 
criptores' de que dle -se servia. . 
. , Não tenlio que encarecer -o m~u 
trabalho ' foi feito em· beneficio -da: 
nação , e he m1'1i limitado ~m compa· . 
raçã·o. ao mtiito, que todos ~he deve.; 
mos. Não ~enho tambern que accredi-
tar a Obra , dia por; si se recornmen-
da ; basrá ser Hiswria de Portugal 
parà ser lida com ge~sn0 .. 
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:PREEAClO DO . AUTHOR~ 
' ; 

As expçcÚ~6~·s .. ~arirímas-, üe~ a·. His~ 
toria dos estabelecin1entos dos Pornt.• 
guezes hã .~lndra recmrd*0•n0s sua 
gloria-• ant;iga; 11'las .o _g_rànde 7 e. b,eil6> 
_episodio de seus annaes, ofiferece-nos 
o_ triste li}~adro da decadencia do sen 
:poder , , e; 'P.5l. S:Q.a. monarchi'él:. r He d~ 
..muito n1aior ,importancia a Hiswria 

...J ~ 1.. ..J 

~a origem ,. rda,s alteri}ç.Qes;,_ dos ,pw·· 
gresso§ .dé · seus . estabeleéiUJeptQs n0 
_Bra.zil; a .t~ndaç~o, .e augme;ntD pto.-
qigioso çleste . novo Imperio do ·Res~ 
misphel'-ÍO austraJ, hoje r~sicle;.pcja da 

.Monarclüa Pprtugueza '··evo centro dó 
se_u cornm~rcio" ~ r-~que~í;ls. 1 , · _, · 

') - 'N e_qhum'! . possessãorfoi no llOV0 
.mundo- i~G>r tanto ' t~mpo ,, ~) tffio ·1·epe .. · 
tidas ve?es d)sputa.da .; não sómenre 

. pdos na turaes , m:;!'s at&. por a) gumas 

. .qaçóes fotrnidaveis da . ,Europa ~ gu.e· 
successiyaw.çnte se 'Uógião ao Brazil, 

!· 
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(jU para .Õ Saquear, Õu para alli S~ es.o 
tabdecerem. Esta serie de emprezas, 
e acomecim~lnos -hpalf1:à dupLicado 

··interesse sobre a Historia d' America 
Portugueza, que abraça huQJ periodo 
de tres seculos desde a sua origem até 
11 jorfiada -da FâtiüHa R~àí ~dé Brágan-
çt~. ' ' . '-

· -Eltitttítanto nenhuma Hist0r-ia g~· 
<ral' é coinpleta havia <Ünjla 1sbljr'e es~e 
'Objetto appareddo ; iH'lbc s6' nã lídglía 
·Frartceiá; . mas ~m mmã '<'f(.i·alquer dà 
·Eu1;opa :· n'âo t'lXistiã(j. srlbr'é o BrazH 
-mais que rela~ões yágas ) ! · 'ihcom\pléi-

- tas ·, ··tnexfl:ttiiS'; e ·em ')lugar de hüfn 
)t'órp'o dé H.lstoria , - s6 s'êr possui€lty 
viagefls, e fragmentos·Jh4~t.ericbs. ··• 
:çbra, tru'e -publíco, h e 'nUma êsp~de 
.de creáç~o, pel0 m'én0s'}' t€rá 'e Iilê-
(titb Cla ::rrov~darle~ J.\H~és ·de a ·empre-
hender, me'Qlite·i mu-ite ·tempo sóbre <a 
csua exreti~o -, e ünpci:JrMn~Zia :; ·sobre o 
iJ1tcresse que ií'}spiradã' 'e· ~esmo sd-
~l5rc à lma milposi~d-' é· Rssumpto; 

O) - , , 

q·ue âeví11 §e'r ao .i:rfesm0 'tem'po histó'-
• 'rico , p0J;it~5!ó.; des51,1pti'vo..-,. geog.fff-

,fi.co ~ 1níEt:ai:·" e ci:nntl.Rr-€ià~. €om ·éf ... 

• I 
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n'~ A u·>f'rr8R·~ rxv 
f~It'o -ã Hisroria de hum· F'aiz ,. apenas' 
Coo'hebdo ,. não dcv·e wr tratada comq 
a àe hüi:na- nação da~ Eurora· ,. cujo 
f.iaiz, COsltl:il'lleS 5 US'OS ,_, instituiçÕes~
e lêi.S fGrão já G>bjecfo .de lmma infi-
n~d:i~ ê·e obS'érvações-, à e inves~iga.
~óes,. cfê mern(;)ria~,. é de obras. Aqui 
i>s faêtós-· deve~w s&rne.PJte endrer 0 . · 
q,uaélí.ô )' acólá n'ad1a se cleve omrnittír 
para dar €xacto €onhecitnento dus ho· 
mens--; ·-é' das c0Usàis. Na Historia do . 
BrazH ,' trata-se de déscréver .o ca•rá~ter 
dóS' Pórt'uguezes; e tbs- éosnime~ dos. 
Erazil'é~rG'S; sem- covn tudo perder cle· 
\i-'ista t : ql11e· P0rt>u'ga:l n-ão deve re .• 
presefit!alf mais qu'e lrurrr papel acces• 
sorió-,-é de 'órna'tà : ás noções , · e aos' 
ilóc'ume1ríltos da hlis:tbrra era necessaóí.i)> 
:tj'un:Cár todas as iú~·es· 'dias V ianda'rr-
tes , .e· dos Geógt:ãfôs , para,qne 0- · 
J.:.eit~f ptb'sgá pó r si' 'tilesmó f0rma-r ·-hu~o
nia .'iâeaJ ·éónve'ni~nte do augrrren~o
progr~si,v6, das elx'te_n?as· relãç6'es '· 'e 
ij'a ' -g~fidez-a' collnfla:i'a'trva de> Bra2al, 
ê d~ Porh1gal. 

. Sete an'nos se etnpreg:írâo· a r~ 
~lli~i j l pôr-êm or~w,, ~ ã c~Iif-
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pendiar todos os · ma.tetiaes ne€eêsa.ri'o~ 
para formar o cor.po de hq1pa.1 ftisrp i 
ria, que_ nenhUFn escrip,tor,aipqa o~fe-: 
receo ao público. : He verdaGle , { ]U.e 
neste · cspaco outros trabalhos -retardá-
rão , ou sL~speúd~rão seu con p~~11aea~ 
to,, e obstaculos nãe> esperado~)ir~~~:O 
naseer.novas delongas . . A' ult·ÍIJ!fo.., ;f?arçe 
rlesta Obra apr_çsentava hum v;aquo ' · e 
erá .preciso en:che' .... lo; , _ ., ·1:; ,. , ·, 

· ·· Hum uso a·doptado em :noss9~ .9:!as 
na: . litteratura ·, ->,OÍJ ·p.ara mdl1o.r• d-~zer 
na:livraria, authorisf! a publicaçao p~r
·ê'iaL, e successiv:a ·pe .ob ea~ ·illCtlJi>~ -.XPí 
lumosas. Ab.naçq~oclo este uso 'c .r ~ri~ 
podido faz-err ~pparecer _á mui~lil· s~mi 
:po;. os dois · primeü-~-s volup;~,esJ dcac;?,i\t 
tona- Geral do Brq.zl'l ; ri:la1\ fi <;1 .?gr}Jt~.ll 
-plano -primittiv.o. ~·. determin~i .. pl}~J;i..,. 
..çar .~\, Obra ~OW;pltta d~ hlln;lil v,ez •. E§-
·ta.:marcha erqa_leata na werd:?t_de,, !m:il_.s 
:se;gura, .·.~ mais · \}til' -a r1esp~itd !qe lu~
:lll€1 ~ composi~ão. ~OL~a orpe~ , ;2 .e~ unjâ<;> 
.p<i:d~ão me~ita<jQ€s. -~ s;ujq~~~·r-f=qm 
effeito, coà,rdenan9o o.~ n?a~t-J;if!.'é§ f;d9 
-lJ\t:u. Hltim,q ,v\~Jl:!me, éonl~e~! · ?'-peces-
·.si®de· de ~o ;.cenfjqqtar '?IP.- ~s : iJiHjlo::; 

\ ' 
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gações qt.W tinhão cómp1<:>tado a pri-
meira· _parte da minha Obra , e d~ cor-
roborar por inform<içÕes í·ecerites, e 
authenticas ü 'S capítulos destinados a 
fazer conhecer de hum modo pm;itivo, 
o estado attual do Brazil : nada om.;. 
mitti para conseguir este fim. Duran-
'te este intervallo; appareceo etn Lon• 
dres huma collecção sobre a Bistona 
de Buenos-Ayte~ , e do Brazil até 
164d. · . 

Sem offerecer novos conheci-
mentos , o Autho'r Ingi(n M 'r. Sou-
they · promettia em s<:>gundo ' volume; 
annunciado para r8Ió; completar os 
annaes do Brazil, e instrucçócs intei· 
rarnente novas ,sohtc a Geografia , ,e a 
Estatí-stica desta vasta regia_o. Vã es-
perança l a espectação da Europa lit-
te'raria foi illudida. Este segundo vo_• 
lume , tão enfaticamente prometti-
do, não appareceo; ·mas nesta -mesma 
época, hum min<:J.ralogista lnglez Mr.· 
John Maw · p~netrava o interior do 
Brazil, com permissáo de S. A. R. o 
Príncipe Regenée de Portugal. . A re • 
laçao da s~ta viagem; aindaque nulla 

TOMO l. . ' B 
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qpant() á l=Iistoria' não hit a fll(?fi'Ô$ 
cario~a qu~ e~iste 1 qua_nto aos dois· 
FOritos à_a TopogTªfia interior ; e. 
gp estadq: ac:t_u;:al dQ Imperio Brazi-. 
lieHse ; ass[mcomo irrG:qntestavelmen-
te ,- he a n;ais moderna. Não res-tava 
pois- o~tra obrí:gaçâo a em,np'rir, . que: 
esgota~· esta n_ascent~ verdadeit•a_:mente' 
qrí,ginal_, e tçmto mai~ predosa para' 
~ás, ~lu~-- njÍQ e~ist,iq_ ~J;tt.~Oi: e_m Fran· 
ça , · senão hum exemplar da nov.a re~ 
l%ão. · 

Consegui l.ogo a sua co,mmrmi• 
çaçâq, g~aças ás ~t~euciosas· manei-. 
Jêas, e á soEcituq~ ilh,uninada de.Mr •. 
·de Humbeld_t , t1}(}mbro associada- do; 
~nsti~uto ;, e de1 Mr. de Pictet, pro.; 
fessor de Historie ' em Genebra: sabios. 
distinçtos , hum e outro animados'. 

·pelo zelo o mais obre para os pro-. 
gres~os dos conheci~entos hi_storieos;,. 
~ ge0graficos. Eu rn::ío offenderei a 
~ua modestia fazendo \ publicos- os tes; 
ternunlws da '[Il inha estima ,. e_ do meu_ 
J;econh~ciment'o ; (';Onfessarei--sóm.ente 
que devo, a !mina tão feliz COJ3:1rbuni· 
çação ,_ c a o_uq·a-s ~!1-s_tru_ç~õeª ainda. 
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Jneditas, a vantagem de poder publi.., 
-car huma Hi~roria ger;al) e completa 

· .do Brazil. 
Seria igua.lm'ente culpado de jn. 

'gratidão , se neste lugar não publi.;. 
çasse -os mesmos sentimento.s de r:eco• 
-nhecirnento para outros litteratos na() 
menos estimaveis , taes como Mr. -
Durdent, e Mr. Charlcs Botta, que 
·se dignárão ajudar-me com suas lu-
zes, e conselhos. . 

Os eruditos me criminarão sem 
.(lúvida , -de n50 l1aver adornado as pa• 
ginas .desta Historia de notas , dta• 
ções , e commentarios. Não te:nho 
ma\is que huma· objecção, e sem repli-
ca, acopp.or-Ihes, e he, que desgraça ... . 
·damente nã{) sou erudi.to. Poderia fl.; 
·ci.I:mente ., e como outro qÚalquer, 
·v-ãgloxiar-me de hum certo apparato 
.de erudícão , ,e de citacées ; . mas esta 

• o 

,pequena charlataria pareceo-me re• · 
'dicula ' e-totahnente indigna· de 1mm 
escriptor, qtte faz profissão de leal, 
e sincero. Além deque, á pratic~ d~ 
-citações minuciosas póde oppor-se a 

thoridade dos Historiadores da au-
~- 2t 
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tiguidade, unicos modélos qne · ap~ 
prova a sã crítica ; e o exemplo de 
muitos Historiadores modernos ,, qne 
cat-r:iílhárãà sobre seus passos·. De que 
serve, por exemplo, citar as paginas 
de Authores , que muitas vezes he 
necessario conciliar, ou contré!_dizer, 
e cuja versão necessita ser emendada, 
ou aperfeiçoada por outras author~da
des ? As memorias são , para o His.to'" 
riador, o mcstno que as tintas para 
ô pintor ; ·por sua mi~tura, e por sua 
gt;adação h e que o quadro da histori;a, 
que deHa nasce, f.órma Jmma Q:Otnpo-
sição regular, e comp·leta~ 

Resta~me com tudo agoi·a, fazer 
conhecer as auth@ricfades , que me ser· 
vírão de baze- ás minhas narrações·, e 
mostrar as fontes, donde bebi as lu-

• . d zes uecessanas para vaar os erws oiíi 
d A -' que 1 e prece erao.' 

\ 

E tas são a~ Obras princi paes que 
_segui, consultei, ou emendei , op· 
·pondo o'ti comparando humas com ou· 
tras: '\ ' · 



no A uTHo .R. xxi 
Viagem de Pinson por Herrera. . 
·p, Manoel Rodrigues. 
'Bernardo Pereira de Berredo. 
Re!acão summaria de Simão Estacio 

da~ Silveira. 
Zarate. 
Pietro Martyre. 
Gomara, Hist. de las Indias. 
Viagem de Cabral por Barros. 
Castanheda. 
Damião de Goes. ' 
Lery. · 
Viagem d' Americo Vespuce. 
Rocha Pitta. 
Simão de Vasconcellos, Chron. da 

Comp. de Jesus do Estado doBra-
zil. . . 

H ervas. 
D. Christobal Eladera. 
:Marcgraw, Hisr. Natur. Brazil. 
Antonio Galvão. 
:Y.ieira, · 
Memorias para a hist. da cap .. de S. 

Vicente. 
Vasconcellos, noticias do Brazil. 
Annaes do Rio de Janeiro. Man .. 
'Gaspar da. Madre de Deos. 



• 
XX11 p R E ·P A C 1 O 

~ oticia do Brazil. Man. 
J. de Laet. 
Carta d'ElRei D. João III. 
Castrioto Luzit. Fr. Raph. de Jesu~ 
Tamoyo de Vergas. · 
Duarte d' Albuquerque Conde de Per-

nambuco. · 
Nova Luzitania P. Brito Freire. 
Manóel de Faria" e Souza. . 
Historia da descoberta das guerras dô 

Brazil , por 'João Nieuhoff. 
Gasp. ,Barlcei rerum per octeniurn Íll 

Brasília etc. 
Historia das 'ultim::rs perturbações d6 

Brazil entre os Hollandezes , e os 
Portuguez•es, p9r Pedro Moreau. 

Hist. delle guerre del Regno• del Bra· 
sil, etc. p. Giuseppe di S. Teresa. 
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I De Thomaz L.ii1cle'ley. 
Viageas -< ·i De BarbW. 

t Oe Ma.ca:rtney. 
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Maw, author. da Mjneralogi~. d0 . 
l)çrbyshire, L~mdres. I 8.u~ (H e o 
primeiro Inglez , que penet~o.u o 
interior do Braúl , com licença, ·e 
protecção do Govenw Ponuguez.) 

. Estas sao as rnernorias , '. e a~ nu-
merosas viagens' que consultei ' an-:-
natyzei, comparei, e refundi> se .assim 
posso fallar, para fqrrnar hum corpo 
de historia completo, sobre o Brazü. 
Oxalá meus trab;aJhos , e meus cuida~ 
elos, não scjâo perdido~ ! Oxalá çsta 
Hisroria possa offerecer algum inte .. 
resse , e satisfazer a curiosidaQ..e dq 
l'úblico ! Meus v.otos serão satisfeitos. 

' \\ 

\ 
. \ 
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L I V R O I. 

In.troducfãa. 

Po~'FUGAL, R~íno o mais occiden~ 
tal da Europa, postoguc pequeno, 
p<rreceo derepente acordar nos fins 
do decimo quinto seculo. O Monar• 
cha, os Grandes; e o Povo inflamma-
d.os do amor dos descobrimentos, e 
da sêde das riquezas·., assignalárâo 
por emprezas atrevidas, os primeiros 
ensaios da navegação moderna, e com 
prodigios dff valor soubcrão abrir ca~ 

) 

( 
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minhas para todas as partes .do mun· 
do. Em poucos annos, f!S costas Üc· 
ticlentaes da Africa, até então desco·l 

. nhecidas, e a-s In dias Or-ient&es., v i e-
ta o a ser preza dos navegantes con-
<JUÍstadores sahidos de Portugal. A 
coragem '· e as virtudes .destes intrepi· 
dos marinheiros, se manifestárão en-
tão em todo o seu esplendor ; mas sua 
gloria foi alli offuscada pela ,ambí-
çao , e avareza. Hum feliz a-caso os 
:dirige ao mesmo tervpo para.o gran-
de hemispherio Occidental recente-
mente descoberto; toca.o o Brazil, re• 

• conhecem-no, e dcUe se apossao. 
Clima saudavd, solo rico , c fe-

cundo, rios navegáveis, c numeroso~, 
portos vastos, e multiplicados, castas 
vigorosas de homens, e animaes, hos ~ 
ques espessos, c magníficos, monta-
:n·has prenhes de todos os metaes pre.;. 
ciosos : taes são as taras pn:hcmi· 
nencias, ue h uma feliz sitQação geo• 
grafica ass gura ao Brazil. Desde lo· 
go, a nação Por~ugueza leva a estas 
regiões o mesmo a-rdor dos descobri• 
mt~ntos , que a conduzia á Africa, ~ 
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Asia. Os primeiros estabeledmen .. 

os, que funda no Brazil , aindaguc 
ssignalados pela oppressão, e morte 
e muitas tribus indígenas, tambem 
orão caracteri~ados pela civilidade das 
nais bravas povoacões, que cedem fi-
lalmente á voz , ~e aos ·esforços su-
limes de hum pequeno numero de 

apostolos qa Religião, e da humani-
ade. 

Então se edificao Cidades popu .. 
losas em todos os pontos da costa , 
s campos roteados se tornao fecun-

dos, a industria, e a agricultura, pres ... 
tand.o mutuamente o seu soccorro ; . 
multiplicao as riquezas pela circula ... 
ção , e pelo comrnercio. Novos des-
cobrimentos, · felizes tentativas esten,; 
dem os estabelecimentos~ e a policia. 
Este mesmo Brazil, onde se enrigue ~ 
cem os. navegantes Portuguezes, des• 
perta tambem a cobiça de tres nações 
da Europa , e desde este momento 
rebentão guerras porfiosas , e san .. 
guinolentas. De longe a longe, al-
guns exemplos de virtude, e de hea 
roismo .çon~olã9 ,as altcrnativa·s da for .. 
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tuna, e do horror dos combates. A 
esras fi•equentes expedições, a batalhas 
sem numero, a sitias importantes, a 
ftJriosos assaltos , á destruição de ar. 
madas , a mudanças de domínio, e 
de imperio, se vê succeder lmma sub-
levação . memoravel contra os Hollan· 
dezes , conquistadores de riletadc do 
Brazil, sublevação .feliz, que fez vol· 
tar esta po~sessão it:mnensa ao domínio 
dos. Portuguezes. 
, Taes são os diversos quadros, que 
formão a Histeria do Brazil, que pro· 
Jangada até nossos dias, comp1•ehen· 
de acontecimentos de tres seculos. Ain~ 
daquc a Ameri ' a Portugueza h ouves .. 
se sido o theatro de acontecimentos 
memoraveis, nen1~um escriptor Fran·. 
cez se propoz atégora reuriir em hum 
só oprpo de Histor'à seus annaes dis· 
perso,s. Eu' me atrevi' a emprehende~ 
lo sem desanimar p~la incoherencia 
das di ersas Rartes, d'e que este as· 
surnpto se corp,póe ; não d~ixa por is'!' 
to de 's r mais difficil a tratar, 111as 
tambem mais variado, mais novo , e 
até mais i'líteressante; porque offerecç 

\ 
I 
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exemplos· de affeiçâo heroi~a, e liç6e~ 
uteis. _ 

Vemos a nação Portu gueza , fra· 
ca no principio , por seu grande ca~ 
raater, pela sabedoria de suas Leis , 
chegar ~o mais elevado gráo do po-
àer mo~rchico , medü·-se só , c sem 
auxilio com as mais formidaveis Na-
ções, e vencer seus esforços; ser ecl-y-
psadà, meio· seculo; pela Monarchia 
Hespanhola ; para brilhar de novo ·por 
si só ~ ficar finalmente triunfante, e_ 
senhora absoluta deste immenso irnpe· 
rio, cuja · riqueza parece convida-la a 

. gozar os ~ttractivos do fausto, e to• 
dos os generos de gloria. 

Remontando á origem dos Por-' Orlg~m. e 
1 H . . d I progrcssor tuguezes -, a c 1a·se a _1stona a ... u~ da • M•nar-

sitania, constantemente ligada em seus chia Pu''". 
princípios com a Hisroria da Hespa• gue~a. -
nha ; de guem a mesma Lusitania pa-
rece de alguma fórma não ser mais 
que hutna parte. Não he de meu as-
sumpto dizer circumstapciadamente , as 
primeiras mudanças, 'que a sorte das 
armas-, vergadeiro arbitro da potencia 
humana , lhe fe.: experimentar en~. 
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coinmum. Scípiâo o moço, termina11• 
do a guerra, em que disputou aos Car• 
thaginezes a pósse da Hespanha , SU · 
jeirou para os Romanos toda a Penin. 
sula : Agrippa, no tempo de Augus• 
to , completou de novo a conquista , 
pela reducção dos Cantabrio ;. e os 
Imperadores ' Romanos perpetuárão ahi 
seu pacifico domínio. No tempo de 
Galba, a Lusitania tinha cinco éolo-
nias Romanas; e Ulyssipo, hoje Lis. 
boa, era h uma Cidade privilegiada. 

No fim do quinto seculo, coiné-
çon a irrupção dos póvos do Norte, 
e a lenta. destmição do Imperio Ro~ I 
mano. A Hespanha, foi. successivamen• 
te ÍI,wad'ida pel~ Alanos ·, Suevos, e 

· Wisigodos; e es ~es ultimas reinárão a• 1 

hi tres seculos. O Arabes, ou San·a. l 
cén@s apoderárão·se della pouco de· 

' ' l ' b 1 A ,J po1s, e a 1'1 se esta e ecerao ; mc,1s as 
monta·nhas das Austu ·ias, vierâo a ser 
o abr~go dos despojos da oppu1enc.ia 
dos Gôdos, ·pois vio-se hum· pU!i:hado 
de Ch!1stãos capirane(ldos por Pelagio , 
resistir nos ,rocHedos aos conquistado· 
res Arabe ~ Os successo1:~s des~e: He""' 

\ 
\ 
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·~e, - enthusiasmados com seu exemplo,. 
ecuperão o sceptro Gothico, e fundão. 

Reino de O v iedo , e de Leão, ber· 
·O da Monarchja Hespanhola. 

Qs altivos Astul"ianos traflspôcm 
,ogo os limites·, que lhes prescrevem 
_s Musulmanos Aral1es ; estendendett"Fr-. 
~lém de suas montanhas a confeder'!-
ção dos Chri~tãos, , que , estando sem-
pre e.m armas contra os infieis' se tor-
n~o célda dia mais foímida veis, A re-
~istencia se tcorna geral , grandes es-
forcas de . valor fazem os ChristãoSI 
senhores do Norte da Hespanha : for-
tificade,s contra o in_hnigo commum ,, 
não tardão a dividir·se entre si. Leâo, 
Ças,tella, Navarra, e Aragão creárâ01 -
governos separados, mas reunidos }D<'lr 
allian~as pcliticas. A Hespanha Mnl-
s.uma:na cx_perüpent(fva a mesma sorte. 
Aos rónadQs bdlhantes dos Califes'. 
Omuüs1des d<2 Cordova , succ~dêrão· 
di-v·isóes.,_ e. gu;err-a.s civis. Os Emirs, 
ou Governadores das Províncias, eri~> 
gem s_eus governes ern ourras tantas 
p_~q~}enas sciberania~ in_dependentes. Es· 
ta._fonlla de_ aQarclua 1mpede ·ao~. A-!:1~ , 
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· bes suspérider os progressos deis ChrN 
'Stãos ~ que .do Norte da Penins~la a~ 
rneacão o Meiodia. · 

·Sendo uilico Rei da Hespanha 
S; Ferrtàndo, no principio do seculo 
undecimo; leva seus estandartes além 
do Téjo; la11ça··fóra os Musulmanos , 
e lhes marca os limites do sen dolni-
nio. A repartição de sei1s Estados 
faz nascer novas divisões enrr·e os Chti.: 
st5os; mas Affonso, filhô de Fernan-
do, despojado por seu irmão Sancl10, 
r-eune em fim sobre sua cabeca todas' 
as Corôas de seLl pai. As éo;1guistas 
sobre os Musulmanos se' maltiplicã o, 
e di latão: Affonso penetra· até á fet-
tii Andaluzia, ' e cada dia angmen'ta 
os seus domínios; subjuga huma par-
te das praias do ~éjo, c com o fitu· 
lo de Rei de Castella , adquire logo 
tal celebridade, que attrahe á Hespa-
nha . muitos Cavalhe·~ros Francezes, , 
desejo'sos de se unirem a seus estan-

' d.artes. ' 
Entre esta briosa mocidade se 

distinguia Henrique de Borgonha~ de 
ori,gem Capeta, neto de Roberto li. 
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:Rei de França. _Depois de ter fe'i'to 
seus priineii-os -exercícios ás ordens do 
illustre Cid, de cuja gldria·1desejava· 
part-i.dpar , assignalou ·Henrique seu 
valor contra os Mouros da L1,.1s,irania, 
e alcançou do Rei de Castella~; e Leão, 
.desejos0 .de o ·~unk a 5"Í , o fi:rulo de 
Conde , e :a mão ,de T>. Teresa filha 
-natural desre Monarcha. ( 'a)' . 

Unido o ·Conde Heririqi1e a Cas-
tella , illustrou.se por· ·htlma rnultidaó 
de' facatJhas contra 'OS Metiros ·; sub· 
: ugou .. :a .fertil Província ·cdinprehendí-

a entre Q Minha e Douro '~ que, ·per-
endà endo·'o seu nome de Uusitania., 

tomou 0 de Portuga1, cnja"ethyrnolo· 
ia, a mais v.er0simH, fa:t Clirivar esr'e 

'I'OMO '!. . ;. ··c 

, .,.. r 

·~· (a) A indague muitos A4.t;ho,z:-es Çaste-
·hanos , e 'tainbem· ·Portu,gt~ezes' , seguirão a 
pínião Cfa 'illegitimidai:le da · R~ihifla ."D. Te-
~sa ; ·hoje porém n'inguem . pótle .nuvidn ser 
sta opiniáo mal fundada. Vej-a-se Barbosa ·. 
,ath. das Rainhas· de P-ort • . pag. 1· ·Disserta-
· ao historic'o-juridica inserta no tom. 8. da,s 

em. de'LittÚatura d01 Ac:adétnia &. das Sc;ieR;-: 
~as , ·pa-g. z~s &. " · 
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r,fó , .f'rl-1 S tr' O' R'f A' , ' 
inotJte:wod~rno: da ~ C,ipa{le ·<lo. P6ttt5!,. 
tunâada ,pelo Conde D. •. ,Hennque!,·· ~ 

:<ia Villa .9e Calé , '· qu~ ·está frori· 
:teira' ,sobre--a outra m-afg(j.m ·d,o -lirow-
ro. , 
' Feito:· ~onde d~-F.0J?t):tgal, ·eVas· 
~sáll.o · do·':&.'.,eino: de -Le.ão-, D. hlen"riqu.e 
,de~hr;:.gonha ipri~n·dpin::a gov-ernar· uni-
cari:Jente , as , Cidl:1des.d0. f.~tto, Bragat, 
.Miranda,, Lan~egor , . ·~oi rubra, 1.e Vi,-· 
~seu ; e . ppr .seus noyo.s ·~tdun·fos ,, sem 
J omar o titulo -de ~&ei:, hln~ga os· prli-
_metros hmuament@s· 1da ; , 1.\llonar~hür 
Portu.gu~za• , · · 

.. '_Seu : ~Hlo ,-D.,l\itfolilS@ Henriqu.es ., . 
)lérdeirp -pe· seu valor·; -é-tle !sua glori·aw 
::ga_nhou ~sp~~ d_s ']ylg~F.os: v-ant-a,gem~ 
assigna~~-d~.s ; ~estro~o~, e.mato.u_ em 
hum so cita <r.mco dos seus· Rets ; e 

· sobre-os· campos' de--orrrtqtfe, flü~ãfro 
·desta estu:J:"énda ba~állta ~ ~fdi ··~cé-lama· 

. stio . Rei' pli> ·'. sêus ~oldádos. ,As· 'Côrtes 
~~e .Pel'tiigal· , juntas em-Lamego,, con· 
,firrwálfao· 0 august ' titu:lo , que tlle-
-tinhw són:Jé'l'l tfe do seu ~ exercifo. Esta 
:Celebre· a~sernl:lleal c mp'dsra de 'Fréla· 
-~·os ~ 'Noõtes ,, e ''bep~a@~~·d.as c.~a-: 

I 
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.()es, promulgou as leis fundáment'ae!T 
-desté Reino, declarándo-o héréâita-
l'Íó, e indepe.n&~nte. , _ 
1 E1Rei D. A'ffonsó Hen·riques ,. 
fundador, e ·l€gisládor ad ibesrno tem-
po ; iJ-h1sttol:l huru· reinado de quáreh"' 
ta e seis annos, ·por hun'la ãdtbinis-' 
.tração paternal, é por · seus ·disvellos 

·para o· progresso·uás 'SGiericiás.' A -dy-
:r:Jastia dest:e· Fundàdor se :perpetüoü 
-eom esphmd:oF, a:& é a-6 fim dó decüil-'() 
:sexto saculo. EI'Ii~ s~u réinadd , ·e _pe-' 

· Ias seús cu:idaàos a Ot<!lem da- Câval ... 
i aria ., esta ]1rUh:Hue insfitüí )io, qu~ 
qeset1vo.l-ve iis ma-is nobreS paixóés dd 
li'IDmern, se êstahdetoo nas marg'erl~ 
do Téjo con:i-toda a pbriipa~, qüe ha~ 
V>Ía tid.Q de~d~ .a sua or·i,ge1n ein Fi~~n...o . 
~a , e· na Ingláter.ra. As freqt.fefi.te9 
Eelaç:ãcs com os Molilros, irrlprimí-rão-
no . craracte.r Po:tt-u:guez h urna .t:flisti.mi 
de polidez, e gá-lairtciriá 5- beiti depresol 
sa a lingoagem· ·d'o aníor, tomóu a• 
qu~Ile t.gfii e~a'ltcído , '<ftié~ parece ser 

- -exclusiyameRteJrês!:lt-V'ado á fôgôsfi i_ma• 
g;inaeção dos Orieót:aés. Os torneios; 
fe:rãro numtro~s,. as fatas- mag~ineás-- r 

. c 1. 



a. gravidade' à altivez ,; as paíxée9' 
forres · vierão a ser ·caracter distincti~ 
vo dos Cavalleiros ,. ou nobres Portu· 
guezes ; se' as suas· animosidades erao 
porfiosas , suas af.feiçóes erão tamben:t 
as mais vivas. Formeu-se então este 
espür i.to nacional 1 que os successores de 
D.· Affonso· I. não tardárão a exaltar, 
ou pela igualdade que e~tabelecêrão 
entre si, e a nobreza, ou pelos limites.; 
que elles . mesmos marcJrão á authori .. 
dade req-1. As CôrreS' forão muitas ve-

. zes co~v;oçadas; alli se cre:irâo ·as .leis '~ 
qt!e excitárão 0 amor das grandcs·úr-
ttides·:. a . nobreza, foi a recompen!la, . 
não só dos servic.os militares·, mas a~in· 
d d -' ., . -' d . a as ac9oes ,. que _camctenzao·o' es-
interesse ., e a grandez~t' cl'alma. As-
guerras dÇ>s Portuguezes, crão ao mes-
mo tempo pol.iticas ,, e reLigiosas·;1 seu· 
zelo era excitado pelo duplicado in-
teresse -da expulsão dos· !\.louros ,. e· 
da propagação da Fé. . ! 

. . Os successores ele D. Affonso edi· 
ficárâo Cidades , con~tr.uírão armadas·, · 
animárâo a p pulação , e unírão a 
Portugal o pequeno 1\~\no dos Algar~· 

.\. ' , I 

' \ 
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·ves tiraa·ó aos Musulmanos; Du1:3 ntc 
·o s . primeiros_ ~ecu!os da·· Monarcllia ; . 
vê•se a ·naÇão 'Pôrtugúeza expúls::~r os 
:Mouros , assegurar suas fronteiras , 
combater a'lternativamente oo Inficis ; 
e os Castelhanos , e as mais da·s vezes 
com vantagem; ·vê-se este -povo 'be-
licoso culüvâr ao mesmo tempo a agri-
cu1 tura , o cornmercio , e a<; artes ; 
vê-se tmnbem o Clero , e a Nobreza, 
apoios ·namraes do thrcno, exerótar 
no ~stado huma grantle influencia , 
e ·oppôr barreira saudavcl as 'invasões 
do ·poder ábsoluto ; vê se em fim ,os 
Monarchas pertender por ditferentes 
vezes, mas em vão, despojar o Cle7 
ro, . CJ~e se havia tornado oppulento, e 
preponderante: todos ·OS s.eus esforços 
se malogrã.o diant-e da resis-tenci.a ·como; 
binada ,, dest-e corpo ·respeitavcl, q-ue 
?cha apoib teniivel no poder ~~piritr~al 
dos Papas. Alguns 'Reis ,de Portugal 
farão :vatüas v.ezes f-eri.cJos .com ama-
themas; mas negoccão a •paz ·mm a 
Santa Sé A'posto'lica , · e ·~ u gcitão-se á 
§Ua-. authorid<!de . . P~rturb ::~ ções frcqu~n
t es., gwcrras civis conservao á Na~ão 
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a sua vaidade,. e .energi1 ~em aTter-ijt 
·~uas virçudes. 1 . 

. Os Npbres, desviados· qas Cida ... 
des , e da Côrte ,. c:onser~ão em seu~ 
solares os retratos de se1:1s ant~pass~-r 
dos, a ~m de guiq•l_os á imitação da~ 
façanhas, que estes ll1e~ deixárâo pa., 
!fl exemplo. 

Toqa .a Na~âo estaya já prepara,. 
da para gr.wdes emprezas ; quando 
nos fins do deci~oquarto sec1:1lo D~ 
Fernando I., 'noNo l\'lonarcha, l:IJQn:e~ 
t~em deixar hetdcirÓ ; nià~ctJJinp, depois 
de ter casado D. Beatriz sua filha, nas,. . 
cida de união illegitilJla , (a) collJ 

' (a) . D. Brites verdadeiramente foi filha 
d'ElRei D. Fernando, e-da Rain.lu D. Le'!:mor: 
Os .desafeiçoados á Rainha , e incl in;dos á u .. 
ni~o de Portugal ce m Castella , fals:_~m~nte ~ 
fizerão adulterina , e filha do Co de Jo~o Per• 
nandc:s de Andeiro , o que enganou o Au~ 
t ho_r : mas · nã~ era isto · possivel,'. '' porqu.r 
,, (diz Duart. Nun. Chron. de EII~. ei D. Per-, 
,, nando ) ?o af~ição que a Rainha com o 
, , Conde to11;ou, cumeçq_u dahi a muito tem• 
; , po , por accas'í~o da pomada ql_!e El~ei de~ 
·, , em Estremoz . na torr~ ~m que eUa esta-
,., v a , t"om que muitas, v.e~c~ se achou §.oQ. O 
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']{) }Dão: I: Rei d'é ÇasteUa, ' juigand~1· 
-asscgHrar-. aiisiny·0 ·rhron9 a.q. filiH;í quG: 
·nascêr(! d'entt;e- affiB0S 1 e á rfj.Jta dés-. 
te a Jo~o J•; · scbi : g~nm. Mas. a .ayeí'são' 
dos l?(}ttuguezes. ao~ domi_ni0 de ca·s:~· 
:tella.; :favoreceó .as : inten:~óes àmpd-' 
e-iosas (-.a) de-I), JG>âo, írmâ_o natura li 

,,' que f~i nb · an'Oo 'de' ;nif .treze.nt.:;:~ .. ~ .Oú~~ :: 
, :, ta, sendo· rá a" Jnfanta D. Beatriz ' :t esse' 
•• t·empo de úito. ;mnos. · Porque ·nas.ceo em ' 
; , Goimbra no ·anno ·:dé mil-treuhto5 e .. se'ten -' 

~ ), ta e dous • ., Esta SeÍlhorà foi illú,stre em ;. 
t'Odo o , genero de v-irtude. Ve;j. ' Fr. ~uiz dos' 
·A'11j<'S , . Jard. de Port ~~· pag. ·2 S 4· . · 

·(a) Não se póde êizer de .nenhuma ma·· 
nt1r<1 , que! E IRei ' I>. Joiío' .J. hovvera 'i riten·' 
Çóes ambiciosas , oil desor.clenada cobit;a de ' 
succedc!r ria corôa 'deste Reino, .como diz 
o Author com gr.andiu-iri1a Talsidade. Só quenL 
fur ~e tddo ignorante .. da Histeria de · ~ort1J
l(al deixará de! ' tef ' 1Jif1o as razões , COIIJ qlle O 
·fnmoso Juriscoruuho João d;s Regras sus~i 
t entou níu Côrtes de Coimbra o d ire;to ~ crim . 
que . pela falta· d'-E:~Rei i]), Ferna-ndo . .a · el Je, 
-mais· qu~ a nenhum outro toca.va •a "inve'ni-
du~a do Sceptro: tado!l os ·EscrJ~lt.orcs de sua 
vida referem ', que · ~lle loAge de o·pertc!nder 
se quizera ir pa·ra Inglaterta, e as dit'ficul-' 
dades• que. houve . de , l·hc• dissua:dir; que para 

·C ·"ceihr com "o titulo de .Re~edor; •·e De 
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do Rei .. Este Principe se apodetmi dQI. 
governo , e as Côrtes convocadas em 
Coimbra lhe dérão a: Corôa, que e!- . 
le assegurou sobre sua cabeça pela fa-
mosa bataJha de Aljubarrota aos :n+ 
de Agosto de F~8), onde socrorrido, / 
pelos Inglezes, desbatat.ou os -France•· 

Jenwr d0 Re.tno. , forã.o necessq;rias. grande :;~ 
ips tancia.s de todo o povo. , e at~. i.rem-se v a~ 

· h:r de quem hüu·vesse de, vencer su·as escu · 
:zíls; que ao Jnfant8 D. João, prezo a essa· 
tempo em CasteHa , guardou todos os respei .. 
tos, chegando a trazer seu retrato. nas bandei~ 
ras do exercito : e que este mesJl'lo Infan-
te, quando soube ter e\le tomado pelos Poe-
tuguezes u ca.rgo de defender o Reino contra, 
as pertençóes de Castella ~ ná.o s.ó se não 
a,ggravá.ra por isso; m~s tomando-o pelo me-
lhor servi'? O , qu e lhe pudéra fazer, I h e man~ 
<lára dize.r por carta sua, como escreve Fero. 
Lop., Chron. Part . I. cnp. 29. : '' Que J.he 
,, enuiaua rogar e pedir que em tuda gui-. 
, za se chamasse Rei de Portugal , se o qu.e-, 
.,. ria ver solto, ~ ca doutra guhl\ elle nutl';" 

d.\ \ I · d . ~ \ E b •; ca enten la sa lH e pr1zao. " · m a o.•. 
no da verdade parecéo conveniente dar aqu \ 
esta satisfaçáo , e para redito daquelle J\1o,·, 
narcha tão recOilillnc::ndl\vel por su.ai -virll~de~ 11 
e valor. 

\ 

~ 
\ 
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ze·s, e os Castelhanos reunidos. O 
novo Rei, conhecido na Histeria pelo 
nome de D. João o na rural , foi o tron• 
co da segut~da linha, que por espaço 
de dous seculo,s occupou o throno de 
Portugal; . O seu reinado foi .illustre 
'não só pela· victoria decisiva de AI.~ 
jubarrota, mas ~nda pela expedição, 
que armou contra os Mouros, pcrse· 
guindo·os com huma armada dentro •. 
da mesma A frica. (a) _ 

Desde este momen~o, começárâo 
os Portuguczes a conhecer a necessi · 
dade da navega~ão , e dos descobri• 
mentos. O reinado de D. João I. se faz 

·digno de contemplação, principalmen-
te pelo impulso, e movimento, gue 

(a) Esta foi a famosa tomada d.é Ceut01 1 

que EJ Rd D. João I. em 141 s f~z com ·_as 
armas de ·Pórtugal, e por sua pessoa, e bre-
c;o; empreza de tão inestimavd ·gloria, 4uc 
os mesmos estrangeiros o ·chegárão a con· 
fc:ssar : . '' Exercitá rio os Portuguezes em ou· 
•• tro tempo o valor dos Romanos , l!!várão 
., o térror do seu nome até dentro da Afri· 
.~ ca. , BiJismele , His.r. Gen. de la Ma"rine ; 1 

'fom, LI. Li'll. ;iz. · 
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·o Infrabte .D. Henrique.:, dtign0 f!llia 
··rlest.e Monarc-ha ,, déb ao espiY.ito da 

. :sua :Nação para vencar TJr:eocupa~·oest; 
'que até · então pareciiã'o :inv·enc.i:veis. ' 

lnstnlÍdu ·na(GeograJla., oe nas Ma' 
t hemf!ticas, acti:v:o, empcehendedm·., . 
illumimado, >0 . Infante D~ Jlenriqua 

;abre a 'S,eNs compa;n-riotas. a. carreira·~. 
·l()Bde a gloria os esp.era. :P(l)ssuidur dp 
··hum pe~eno :teFneno .na .ext:~emidade 
Üccident<ill do Algarv-e, ;neJJe faz-co~~ 

• • I • J cStrtur nav11os ,311 ·swa -custac, ·e_:os -envia 
::a recon,hecer a •costa ,de~ Africa. O sau 
,geni0, ·e .a .. aud~cia -ào-pav.~ · ,que. eHe 
,dirige , 'Vão fazer ·r,enasc<rr :a arte da . • 
,JJavegaçã-o, -e dar-lche.hum v._óo. dilata~< .. · 
,Q-0 •. Anim-ªdos ;~ ·~ -~cl' adps por . tal 
<:hefe , os Portuguezes ·em ,todo~ os . 

. 't empos-- a-lt-ivos , bravos-, ·intrepidns ; 
,de espiáto penetrant;e, _>e imaginação 
<lr~ente , -_v~ o ab_,rir :sohr~ a~\onda·s_ ca-= 
~unltos a1•nd(\ n<~:o , :sus:pe:~:tad~s ,_ nave~ 
.gão ·por ma.r-es ·des,q;>:nh.ec~Glo& dobrãQ 
'€ahos. até éf'>lt"' ~ c(!Obsideradds cotnci 
:limites do munO:o~ ·e \ ss?mbrao ·a Eu-
~çpa . po~ e'.nP.•~.s qtre~J~as. . 

Pela .mflucncradc D .. AeM.l· ·)·e pel~ 
I 
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impira~âo de seu gen.io , se descobrem 
primeiro as Ilhas da Madeira , das 
Can~rifls ~ e de Cab0· Verde ; depois as 
,<los Açores; e dobrando -o Caoo Bo ~ 
jador, correm ao longo da Costa Üc· 

. .cidental de Africa, mais l-onge doque 
~té entã0 o havia fl!ito algum nave,-
gante: he debaixo de seus ausplei.os, 
que o,s P.ortuguezes descobrem , ainda-
que mais tarde, as Costas de Guiné, 
!:! edHição ndlas seus primeiros esta; ., 
belecimentos. O Hlustre Infante D. 

· Hen~iq.ue m-orreo septuageJ;J.ario, (a) 
pouco d~pois da acclama~ão d''ElRei 
D. João li., seu sobrinho, ao throno 
de Portugal, falecendo na sua Vil.Ja 

( n) O In fa nte O. Henrique tinha sóme~t
t~ de. idade, quando faleceo, sessenta e seis · 
~·nnos e ppuços dias maiJ de outo mezes ; 
p,or haver nascido 11m 4 de Março de 1! ~4 • 
e ser a sua morte em 1460 a 1! de No-
vem.bro: Fernáo .. Lopes, Chr. de 1J. João I~ 
Pnrt. Il. cop. 148 ·:· PJn•, Chr. d'EIR'ei B • 
.AJfonso V .. c-.p. 144 ; GQet ., Chr. Jq Princi-. 
pe D. J~4o, cap. 17 ''f· Talv~z dêq ocqsiáo a(\ 
~:J1gano dp Authpr ;~char . em Barros , Dcc, .f. 
Liu. I. 'IIP• 16 , qu·e este IMante f~le,cêra e~ 
14ÓJ. -



11-Cl . . H -1 s T o R i A 

rle Sa·gres no Algarv:e, donde d!latà:. 
v a seus .projectos sobre o ·mar A tlan· 
!fico , venturoso po.r haver , aberto á 
suá Nação hum tão immenso campo 
de gloria. Basta a mais sucinta narnação 
-do que elle med.itou, e emprehendeo 
para ·O •seu elogio. Se Portug3l o não 
f=Ontau ,no numero ·de seus Rei:s , e 
mesmo .Portugal, e a Europa 'inrei·ra 
o coHoca a pár das mais assignalados 
Varões. He a •eHe .incontestavelmente 
que se devem as ·primeiras . idéas, que. 
nos fins do dedmo quinro seculo ~ 
fraflqueá.rão o descobrimen~o .de hnilil . 
novo d1cmisferio, e .da passagem ás .. 
lnd;ias. . 

Ducobri- .O forte impuls.d >, que elle J1avJ.a 
~ee,.. tor.. e da.do .a seus c:on1patdotas , lhe sobre-
fiJ.,o ,quutar ,r.iveo·: as emprezas ·e\OS.desc-obrimen .. 
. <t{or Portu- · · , ,., 'h 
w ue;;cs na tos se succederao ' uma:s a outras ; 
·~ijrica , e cada ·v'ez mais animados, ~ mais arden· 
'W' I o di-a. tes , os Pdr;tugu.ezes na>v~ga;o .ao Jon,go 

da pra·ia Otcidenta.l 'de Africa , correrm 
a immcnsa Có1sta, qt e •Se esten~e desde 
as columnas d~e Hel'cules até o rio Zai-
re. He então ; ' -que concebem o p~o:-

jecto de abrirem passagem do Ocea-n.o 

\ 
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:Africano para o Oceano Orien"tal ;: 
lis'ongeando-se poder remontar até áSJ 
bdias; e fazer hum commercio dio-
recto·, seccando! deste m0do as origenSf 
da grandeza, e .das· riquezas de Ve-
neza, c · chegarem finalmente por sua 
odmsta.n~i.a , e por seu valor: a este 
prrmeiro terma de· tantas esp~ran~as, 
e .fadigas. · ' · 

·A esta: época· para sempre memo-
ravel , com a gual a influencia clo~L 
Portuguezes se espalhou por ·novo es-
plencdor , a maior parte dos Estc1dos 
da Emopa começa vão a tornar. hun1a 
fórma mais regu.lar' e a offerecer; fa-· 
ctos interessantes.á Historia. A Legis ... 
laçâo, t> Co~nrn.ercio· ; a Poli~ic-a ,. e o 
renascimento das ·Letras se l1ni.ão j para 
firmarem rela~ôes felizes entre· :as pri-
meiras ·Nações. 'A I tal ia , c€n rfo: das: 
htzes, deixava na: verdade hem 'ards• 
de si as outras regiões da rriaig flores.:. · 
cerrte parte do 'globo. A Alemanha,. · 
aindaque privada .da porção . Sep,te~ 
trional da ltaHa ) e pqt· muito •.tempo 
agitada pelas discordias dos Imperado-
res., e. 4os Papas} tomava riu fim hum 
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caracter mais tranquillo. A Françã 
estava igualmente quieta' . Ó9 gran:des 
feudos acabavã·o de ser reunido~ á CQ· 
r6~: Carlos VIII .. rein-ava. A Hl;lspa• 
nha inteiramente · livre do jugo dos. . 
Arabe~, não ~onhecia mais- · q~e hum 
governo. O casamento de Fem'<lrrdO\ 
com Izabd tinha: n.nidu Arag~ó a Cas'"' 
rella. As rendas do Estado , suas ar-· 
J.nadas; e seus exercitas, iguala vão a 
me~ma Fran~a. · . · 
. As.·principaes Potencias Europea~if 
0lhav~i'o cmm inveja pa'lia a1 halia , · e'. 
tod6ls as: pertençóes··, e· ~e'liltativas lhes. 
viéra'0 ·ar ser funesr.as. ·A Inglaterra,: 
d<?pois de longos,.·· e sanguinolentos:. 
CQm~ates entre as G:asas de Yorcki, e! 
de_ Lencélstre, ape?a ·resr.i.rava co.m · Çj' 

remamo· de Hennque \ TI. 4:k tres. 
R cin.os:-- cde Norte estavão tinidos ; 
mas •a Sl'lecia· tremia das cadêas·, qu'e• 
a su.ge~dvão á Dinamar<1:à, e-procura .. 

\ va1 qucbra\ las. A Polc;>nia ·elegía. os.stlUi.l 
R eis,..;. e · ~rahlalh~va l?,DI' defeader;;~e
®s .li urcm~ - · q11e tlalavao seus eari:rptps ,. 
e; dos Russ~s, já l'i!ntão . viiinhos. for· 
IJiigay~is_ •. J) .poder . tio~' 'fttrc~i; s.e' ~~ 
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f(jhcria ria ':Eu11opa.., e na Asi01, sobre-
h.um ter.ritorier imm~rtso. Portugal se· 
occupava ·unic-anaent~ · de· ·seus dcscobri-
merJtos, •, 1:' de rSetiS· estaoolecimentos 
maúrimos.· 

EkRei- D. Joâ@·rH .. , era- a .alma; 
da-s· gmndes emprezas de·saus 1\TassaUos:;. 
nlêm dB Reino., pcesidia a seu• ,gl~ 
riosos · traba-JiuoJ; , ;que an.imawa com 
disV<ello· .paternal ., .e emquanto nas. 
pu"tT;J& ~dHflS panl!es <~h> mundo'?- IOS·-.po-
~os g!:lm.iâ0 c_u..r'Md®s- ,.a jugo est-ranho ;. 

· emquan~o a P~rs4a >e'Xlperünebtaw.a .o 
des 'fl!ntaros:.., o Eigycpto -se su-geit:a11a 

· á. rnilici-a do~· Mamelucos ., e. o nestôida 
~Utiea dl1vicdid'0 ípG:r.··muüos-Xarifes, 
~e,<;;onhecia ·por.:Senh.-or .e ityr,an.iiD íde 
Marrocos .; a Na çã:0. fortugu.c.za .fun-
dava novos tn<iln\Jnl~n.ros <lia ·s.Ma <gloria: 
sobre· todos .os . pontos- onde a. le:vav.a 
~ua ·in.F'at~g~w:el ~cti.vidade.. , 

,)!.ntcet@.n(oque .i.Sto :pn-.ssava.., rap,-
p~r.ec~o ~1um ·Baquelles. ·la~Jrien.s e~x:tra
t>.rdin.:a.t;ios _, .~pie mdão .os .. clest,Wios 
l'lJ.tHTI'Ulos .; a:ttx;ahi~ "~Yiv(clmente pelo 
e~~m_jillco -~dos :na.·W!gàntes -Rar.tuguez.ffs,. 
Ol11i-Jt.ov@ ::Cw.mb.o -wnc~ o <p.r~ 
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jecto de abrir o passo ás Indias pelo~ 
mares do Occidente ; corre a offc.te-
cer suas esperanças , , e promessas· a 
muitos Soberanos, que as desdenhão. 
O desígnio dos Portuguezes, era eti· 

. tão sómcnte encamillihado á Africa, e 
.ElRei D. João li. não deo por isso 
a Colombo melhor acolhimento, que 
os Reis de França , e de Inglaterra. 
O illustre Genovez, foi igualmente 
repellido pelos Soberanos de Castel.la; 
mas como seus vastos desígnios · offe• 
recião hum attractivo, lhe obtiverão : 
em fim a protecção , e s.occorro da 
Rainha lzabel. : . · 

Elle se aventura a iri'cognitos · 
mares, e descobre a-America. Na stta 
volta das Antilhas, se aproxima Js 
Costas de Portugal, \entra no Téjo 

.acomplanhado de algn~s Indianos- , 
trazendo ouro , · e fructas do novd 
mundo. Estes signaes não equívocos 
de h uma e npteza inaudita·, e as na r;. 
raç~es enfa~icas . cla,s felizes navegan• 
tes ·, excitão os .pezares mais sensí-
veis a PortugaL -o Monarcha repel!.; 
1e com hon;or , o. conselho de mandar 
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rm~.tar Colol)JbO' t.rata.o. pelo contraFio 
· FOID distincção; ; e o. jltustre Genovez 
. ~pparede coberto de gioria na <Sôrte 
,de Castella, onde recebe o titulo, e as· 
honras .de Vicerei do novo mundo. 

: ' Q . prospero ·successo de sua ·pri-
.Jri}eir;l expedição fez tão viva impre~-
saõ nos animas· dos Portug1;1eze~; que 

, ElRei D. Joãro )I. julgou -qrev~r con-
·~.trapezar o effeito aos olhos .. lia:-- ~(!a 
. Nação , e da Eurol?a , por -alguma 
· grand,e empreza: pr_ep51rou sem 9-ilaçâo 
Jmma a.<mada para abrir caminho ' ás 
lndias Orientaes. Mas o Rei de-Cas-
tell'!-, . vendo n.e~tas disposiçõ~s . ptJm 
principio de host·ilidades, logo se lhe 
•mandoH ·queixar por seu Embaixador • 
.Ficárâo ma·logrados · ds aprestos, e' o 
negocio foi devolvido á Sé Apostofi- , 
ca , que occupava então Alexandre . 
VI •. : çste Po!ltifice, cujos direitos di.-
vinos reconhecíão as duas Potencias, 

· lhe~ repartio o mundo , assignando a. 
: cad~ hum s~u hemisferio. (a) Hu. 
~; TOMO I, D 

f; I 

' {a) " Aiíldaquc ' Alcrxandíc VI. fe:t. por.,Eul~ 
r ! ; . I 



1:6 H fi s \<o R fi A~ 
'tlia· l'i't'iha imagió.ari·á, rri~ada Jé·No.rf:e 
~d Sul a cem le~oâs · á'Oeste dtis :Jlhas 
tte Cabb-Verde' ) ~' 8Hs Acores,. aarva 
~õ ':Ckc'id~nte a·'Hespa'íYl{a, "e o~Orierlee 
~ Pdr~íigai ·, 'coh+.enç'ãó que os '·iYdVos 

~tJ.résceJ?--drnefltds - --pe·rnlrbá'rão lbgo , · e 
-fjüe,fnão rélp'eirGu ~l(g'úlria ma·s Ná!~âés 
':íifaritin1às. · · · ' ' · ·' 
- ' ·ElRei' J). Jo~b cii. m'drrgc/ h6s 
!:flrud io 1fieéimo 'quih'to· secúlo\ . depoi ~t 
F•éle •l:ia:rér 'adQ)_úirrcl <Y :pár sua JusríÇa , 
"por ~~ús.'grtttiáes--dé'úgrlíõs , 'e p'or1suàs 
~ ( \ 1 I j . ~· ' ' ~ I • ~ 

"' 
,.rt 1 l ~... . .. · · .. J • n' f • ' · _, • f r l '" ~ 
1~ pa·ssada no an no .de 149 J pnme1ro âo seu 

• Pontifiddo , a -Ji~ha •l:!i "de'mar'lzac;ãb. 'Ballo•·· 
• tM•ag.' 'J.Iom. I. :·pag. '4'6~:1 Sponc/;. J1rin. ilirbfl, 
, 149 ~ 1 retc. não (oi · ~ IÍk! quem d·ecidh1 a_cÓh-

;te~4.a 1 .,entre os dq\~s ~o~esa_nqh B9js E l ~ ei 
~P;, Jqao n. protestou C?l~t 9 e! la·. e ;1-l~.Sl)- I 

.qou t~ch.mar por 1 seus '1'/I\nistfos ~ ' ·l o"fiiq '{e. 
'fere •Herrer. Dec. I. '-Liv. 1t· ~a·p. "1· ;Ga ~i!J·, 
Liv. 119.1 cap. '~-·~ ·e Liv. J\ s. · ca·p. ' z1r , r in'a~ 
sim ·o Tratado de · co.ncordia feito eiJI Tb'r-

' • \ { I ~ l • -

desilha! em 1494- 11 'I de ju.pho ' . ratificildo 
' ~'rfi A.revaçib 'p~ los Reis c'átl'íoli~~~:ern~z" áe 

Julhe, e por E IRei D, João •IJ. em Setu-
-P.~LlLS . d.e~ S!'!t~mhr.o . _q.!JJ: .• Vem joser.to pas 
iE:ov-, d,a ~i~:· Grpeolog,__ T?m· li. ,n.~ :u. 
pag. 94• 



· DO; ~a4;ziL. bv, 1. ''"2'f 
ofu~anhasl .os1.co1gnpwes ~-- ~1~de, e 
.d,e P,erfeit,o ~ ~~ rrpas ley:ou çol)ls-íge ap 
;l~rnulp o.,~~iPJicado ~pez~;r ; d~ te,r-rerge!--
-tado os p:f[{)'l~cjm)entçs .<Je'c,Çp-~f>~bo 11 ~e 
.~e não , .t~t;' ~.PJ.}SL!J:prnad9 ~> e,;JP,<?c!iGãs> 
,dap Indja~ .-Qrr~en~aes. Ç.<;>tnttf19Q. _. éj~Jtt 
.. gr,qnde ;.e;;p~~~ãp .foi ,prepa;r~da · en;1 
.!)eu x;e)!IPlcift.1, 3~1 ~~u ~ucç:_e~SQlj 1 a,)re~I.~-
.sou. ' )tJi JC J, ' ·- • 

, Çotn~Ç;t !ile:~te "periQ,qp P,1s~culp 
,de v~gqr .• h ;Ç. -!d~i _glpria .. de/[Pq.~ty.gf(l_ : 
J}.IR.~i · Q. M:?.:~o~l ~ ch_'\W?·9R ~ -Gr<m:-
·61!3, ,,ne~q slA!}Jª'xi,D. J),pa-r{~1n -su~ip 
#,.,()). t11t0Jlf? •>POl{j f~~tf} 1 de ,fit}1p h~g~t-i1p.p 
~~~IR;ei P.r _ ]~<110 ~I. ,: ,çfmfl~o".sJgs n}ais 
·f19lin;es qQa),~-<il-~Jlqs .~e :ffiPA_,I:tF?H) lTI4ÍJp 
antecipaélamente o amigo das aqes; -p 
,Jer-pt€ctorn.slil.;r n,_a~!;!?<l ç~~,~; &. JJ~H pai do 
~_yu po_VJO ;))~ 1glon? de r'?~l!Sdln.Jec;es· 
rS,Prtl$ 1 J;t~q_ ·~!'J ~JirnuJo_J# .,~; ~tftl}:Íp p,@lja 
1f!ugp;1entar !_~ai~~ ~ e. m~t.i,s 9 Jesp,~en~qr 
~GP ,thrOI;l9, ';·ne, 9 prospf:~~c).q~e; pa Ní'l" 
2ç~o. CR_1avo~o4 1 l,qg9, fl~'J;!.tudnrl~s Cot'l-
_s~Jhos de .. :g.sr~qo,, ,p:jtr,a , rç_f~rll)a-r os 
abt,i~Os 1, i jle;linefir e.h,uíl\a . -i1Rr!f1a :g€1r!fl 
de goverrr9 , ~ ._p<!r:J.-~~ ,o~cqpar ,nqs 
~ovos q~scq~_ciq)entos. r_ . : .. '1: 

D 2 
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28 .r His'l'dRiA"'rr · 
' · A1gurri~s consideraÇóés de tin1íif~ 

'po.litica; algumas rdiquias· ·das pr~o:.. 
cupaÇóes ·, q'U'e os prilne,.i'ros· sttcressb''s. 
tinhão prdvo'ca'do· poderooí:l.Ihente , se~n 

'comtulil6 os rde~truir ~otâlí1lente ~ eal· 
lariceárâõ ~ l'e go os impu}!;bs do- genio 

Id'~E.I:~ei D. Manoel ' . e pa·l\écêrâ:h mes-
mo 'obter -lnúnir dpe~ie tde;·s'uperiorr-
qade, á q~a~ teria podido ceder oli-
'tro, ~que não fosse '6 ·neti(Xd7 ElRei D. 
:Duárté{ Pótfém' depnis fda% gdiberaçó$ 
-ag· mais n{a'durás '~ nlenhúrlla co usa em-
lbá>rlr'çaú híiii~ b -Moníi'rlliaf~ 1e romoú •"o 
( accdrâb d~ rtse abnr ·l df)~amiaho más 
;~Grandes' 1 lndÚis pelo~"Ocearto Occidefr· 
ct*P , c0hfdrme aós ' ím·t'efltes J. á ·conce· 

' r . • 
1 b1dos:u~ :.::.J D~ ' '\ ;;'T •· ,· : · .:. 
0 -Hlima a.rb;Jada d~'f!Ua~el)'ta ·navioS:, 
llé édhfiáfia a'o córni ando •de v asc'o 

"' 1 da G·affl'a; dcscentient~ de hnfua Cas'a 
illus·f:ré -'~e :Portugal ; \ 't!lle parte ~1n 
I 497 ; com ins'rçucçôes·~órde'nad~s pe· 

. 1'0· n::es"n:'ó.· Mon'archa. -~\ _·e~bo dàs 
,Tormenif'as·, ou d s T,empe~tades, éó-
nhecidd bi ze annos antest, 'tinha aprê-
sentadó a ~'possibilieiàd.e· de' passar ao 
Oceano IndianO'; e'-desde 'então' rece-: r ( ' . . 
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~eo )o-nonie .~de Célho~<la [Jpa-E.fp.e_rqn~ 
ftt, 'tlue o G~tna deviá· ju~~.i;fiqr~ i, : 

:Este .grande lija·VJeg~~r€i ~~Q.uou o 
Cabo, triUnfou de todos_ 0s 1 ,p~~igos, 
·e· ~S · bqhdeiràs ·.Por.tughleza:s . tr~p;~ulárão 
-pel~.~ v.ez .. p!Pimeira sobre ,eptes mares ·' 
atr.;;J·Yés· . dosr<i}U~aes tanto d~oj;avão abrir 
camjnho. G~!:rp<'! cgntitma l su,a qerrota, 
t1Qrre a Cosrr1 ÜFÍental d~ .A..frica ; e; 
depois de ·haver por muito t1<tinp,o va-
gado sobre hum;Oceano d.escpnllec.ido, 
.acha aos I4' ·gráos de la.ti'!-ude Méri-
lll ional pilótos·Mah-ometanos; GÇ)m cu .. 
j o auxilio chega ao Reino de Cal.icut~ 
Mais de mil· e quinhentas lego:as d~ 
Costa fu.rão :reco.nhecidas nesta célebre 
viagem. , . 

A' chegada, dos Bçrt1ugrue~{fs, o 
l·ndostão ., ·este vasto, .e bello .paiz en-
ce~rado ent,re Q Inclo, , e"ó Ganges ) 
se dividia e.ritre ·t;rmitos Sob.eranos m;ais, 
.oN menos podero.sos. O Rei d.e CaJi~ 
.cut, mais · conhec·ido pelo pome de 
,Sarnorirn , .qu:e cor.rcsponde á d.igni-
<i.e de ImFe.~tadpr , possuía a ,maior 
parte dos portos marítimos; .estendia 
.Q .seu domi.hj~ sq~re todo o Malabar , 
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~ue ew.'·ffi~n0~ cle tres sécn-loS'depdF&,-
a força ' da§' ~rrmas d€Vfa SLrgeitar-se 
com ~ôdw' à"• penii'I'Sl1•l.a: doi Indo· ao po• 
der BriMnfédo' • •· .. 1; >r r··, · 

Gam~, ?.!llSt~uido &a s.it;naçao poli• 
tica da éosta, diega à GaHcut, omd~ 
o comiÍÍer.do flórecia-€om mais van-
tagem.;_ ·f*bpõe : ··ao Satnorim humél' 
àllia·nçá ~ e tratado de tommercio corri 
('j Rei' seu! Amo. o Me-narc)la lHdia· 
no recebe llenignan:iente () Gama; mas 
prevehidb' dtép0is pelos· MahometanG8l . 
ãcha ha auda'cia , na actividade, e na 
a~nbição dos navegafl.tes Portugueze~ 
hum mbtivó de i~qiúetaÇão; e procu-
ra cerca-los de ·silacda1s , ~ e perigos. O 
Almirante Portuguez apena~ lhe pôde 
esca'par r por sua cb.r:uantia in altera· 
vel, e ' ·répre~alias éxercidas .a prop@oo 
sito. , Toma o ca.minh0' da Europa -, 
depois '~e ter feitó respttitar o nome 
Portugtlez no Indo·, onde não ha\lia 
achado dis,posições v-ertlacleiramente.fa-
'Voraveis , senão nó Rtú de Me linde~ 
que o fez •a'çompanhar por hum Em .. 
baixador. . , 

·He f-acil julgar · q~al seria ·a re;J 

' \ 
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c~tlÇW· qP.e El~~.i : J;1 .. Man.o~J ~ r~~e::Fa"', "ª' ap; llh~sm~ {).~1Il1rfl~1te. SlJ,f r c)1e·g~". 
d,g f.o~ .c~lfb,r,adf:ldi>~rJes~a~ ~rilJ~~nt~§ .,, 
~i l?P~r fp9qs !o~ . tç~t~1PHI}~1o,s. â ~ c l~.lfl!l~ 
.lf,tgna pub,hç~ ., ,e, 10n_r.ado cAm~~Vi!,~ ~-si 
9~ c:;_~~it9<\ , fi qy, F~cpçhec,~wenw. <!~ . 
~eu $pb~r~~.O· . Çsnna f<?.i feit9 Jjong~ 
4t, 1?'Ã4,igu,eira ,, çf-çr,qo G~~Q~le, ·<\! ~.or
t~trgal, , . e ~0.1? .~~~9. çqn:~ .o )Ít~A9 A~ 
Pu;qu~·p~r3r elJe '· e ~4~ posteqd'jdr;., Ça)i 
{;\ l~fll , 4is,~o ,_ o ~ei :o. nome,oú, 1\h;p~i \_ 
~an,te d9,~ m.a~~s . O.r_:ie,n~4es . Esta _ dl; 
.gi;tid~dt;~· , ~a9, glprri.os~~~~ çe g~p~~aga~ ~ 
ÇP,ItJO l~beplme11tt d~das, , pe~p.et\l~~~g 
el:\1 ~~us. d~SC,<ilfdtn~e~ a met11qrlf} pe 
~eq~ sér,viçq~ , t:; ~ il!umi.Qa~a Jnstiç~ 
Ç,q ~e~ }4~na,rc,h<it, '· gpe as soube apre· , 
çiax, e !·econh~ct:;r. , 

- F.:I,R~i D.. M~ro~l , ·Çl ~,nc}o hmn 
t~,o ~lto a preço á paye.ga çâpJ dç J] ijiJla , 
P~P, t~ph<J ·aiJ1df, salcpl,i!d_o sua i1Jlpo-r7 
lflpcià ,, 'é '{g11tqg~n.~. ':ÇudC! h4, 1~u.~~f 

' 
' , r 

• I l I lt, l -

( 11) Náo sei ónáe o Author enc<>ntroú 
esta· 'àbtiéla': ;re1 qrue 1b. V as c~ da ' G~in; tf· 
v~sse1 o titul9 ãe ''O tique ; ~ q.ue" se' est-endes-
5e este tit~l9 a lieps qesceodenJes. - , 

·') t!J .J 
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"de face no commercio do antigo mun~ 
do. A pas$agem do Cabo da Boa-Es-
perança, e as expedições, que se se·' 
guírão, desviárâo a origem das im-
mensas riquezas de Veneza, que 'nó 
decimo quinto seculo tirava quasi só1 

da Alexandria , á custa do resto da 
Europa commerciante; da Alexandria ,1 

que no reinado dos Ptolomeos , em 
. tempo dos Romanos , e dos Arabes 

tinha sido emporio. do comrnercio en• 
tre o Egypto, a- Europa, e as Indii;Is...-
He deste modo, que rós Portuguezes 
quebrárão os obstaculo!', que se oppu-
nhão aos progressos da navegação , 
da industria , e dos conhecimentoS'. 
A sua viagem ás Indias, prefere Lis-
boa a Veneza ; e se a grandeza· "dos 
cotihecimentos , , o que não admitte 
dúvipa, deve medir-se pela sua in-
fl.tle.ncia sobre a sorte da\ Nações' SO• 
bre suas\\ elações commekiaes, e po• 
liticas , ~,1 exped~~o do Gama , e o 
reinado d'EIRei y. Manoel, são hu-
ma destas, é,pocas ~emoraveis, que a 
Histeria se digna ·marcar para gloria 
da Eur0pa , e para instruc~ão dos se"! 
,culos vindouros. , 
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, Mudancl'ci .assim o commercio do 
mundo 7 os descobrimentos de Colom-
bo, e do Gama tiverão huma inftuen-
cia decidida sobre os destinos ' da es· 
pecie humana. Veneza·, e Genova , já 
neste temp~ enfr~~uecidas pelos Tur-, 
cos, calurao raprdamente por terra: 
out~as Nações fracas, ou ignoradas 
elevarão-se successivamente pela nave-
gação, e pelo commercio . A idéa 1SÓ 
das regiões immensas, e de hun1a na-
tureza inteiramente dHferente; de ma-
res até então ignorados , de novas 
origens de riquezas, electriiou os es-
píritos, excitou a . emulação, e ac-
cendeo a cubiça. · 

Desdeque se tratou sustentar con- · 
quistàs na Africa, e na Asja, a sêde 
de se enriquecer, 'assimcomo o des·ejo 
'de hum estabelecimento firme, e . o 
propagar o Evangelho, fez correr hti-
ma multidão de Portuguezes ás prai<ls 
Estrangeiras: desde logo suas armadéls 
cobrem , e dominao os mares da l n-
dia. ElRei D. ManoeJ se occupa uni-
camente em sujeitar esta riquissima 
região ás suas armas. As emprezas a~ 



3-4 , n l<S 'I' o l\ .:t>A '· . 
trcv,iclas , qS v:ictorias a~~~gnala,q~s do~ 
Almeidas; , e dos A,lbuq4-erqu,e;sJ Uw · 
asseg4r%o . ~111 menç:>s d,e w~~ :tn_p~s( ~ 
p~sse de, Go.a 31ét.~ 1~!J ç;~nge,s, 4~ 
Ma laca .no Chersoneso 1 dé 4\d.eOJ; sp, 
bre a Costa da Ar'~c~~a ~eliz , ,t:;~ d,e 
Pnnuz no Gqlfo Persico, ;,_ s,eus nà.v~,q~ 
frequcntão a Ethiopia Orieptal, o. li)~\ 
V en1,1ell~o , e todos q.~ mares , d,a .As ia ; 
estaqelecem as sua~ ft1i~orias desdç: 
Ceuta açé ás frpnteü:;as da China. , J4 
os Popugt;~ezes ·tem ' çlescop~1;t~ ci%9 
JTiil· legqas de costas,. .já o aca~p, ç 
a tempqr~de lhes abr~~=ão 9 Q<;>lJlÍl;l~<J 
de huma das mai,;; 'Jj'\Stas regió~~ dP. 
hemi§ferio Occidenta+ dp, J?raiil, que; 
sit~tado .. a . mil "e quw~entas Jegoas da 
:t\1etrQpoE, em seu priqcipiQ de~pr,e'i 
s~do, deve hum dia v~~· a ser, .segllp:;-
4o 1 a ordem eterna dos aco,ntecimeni 
tos,' hum dos mais belfos Illlperios d~ 
America , o . nüug io qa Moqarchi~ 
Portugueza , , e a séde d9·. ~eu poder. 

l ' 
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1500 - -- I5f-J;. 

Dueo.brimenío do Brazi! por Pe· 
· dro Alvares ·Cabral. 

Â~ENAS a r ch~gada d0 célebre Ga· 
ma , ao Téjo promé~teo á Europa in,-
ta irrar, que a h;.düueria para o futu-
~~d accessivel á Nação Portu gu ~za -, 
cohcebeo ElRei n. Manoel cheio dé 
~speranças vastos_ projectos , · sem .os _ 
considerar já vãs tentativas. Success.i-
vamente forão appare1hadas para;a In-
dia ~squaclras numerosas, c-npazes de 
dictar leis em toda a parte onde che· 
gass~rÇ. 

} 
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Nem a diminuição da fazenda , 
nem os riscos inseparaveis destas na-
vegações per1go·sas intimidárão o Rei. 
A perspectiva de futuras glorias, as 
conquista& que hllas pr{)mettião á Re· 
ligião , e c\ prosperidade de seus Es-
tados , n~o lhe pen;nittião recordar 
sacrificios. 

Os Portuguez·es, 'qUe · n§o tinhão 
Jogo percebido .em toda a extensão as 
idéas deste grande Monarcha , se of-
:ferecêrão então para as realisar. 

A primeira ar.mada, composta .de 
treze vel1as , se pôz prestes · a levar 
ancora ,em Março no anno I)OO. Era 
capitaneada por Pedro Alvares Çabral ~ 
descendente de hu.ma das .primejras fa-
mílias do Reino, Gçwernador da Pr.o-
vincia da Beira, e Senhor de Belmon-
.te. Teve Cabral po:r f'enente a hum 

. Ge~til-~1omem· chamado\Sancho de Ta· 
vora. (.a) A 'armada era guarnecida 

. \ 
. . 

· (a) Este. Sota-Capitã~, -cemo -lhe chan•a 
G0es, não e·ra Sancho de Tavora, mas. sim 
Sancho de To:tr , Fi I h o de Martim Fernan· 
.des de Toar. Ua-se Earws • Dec. I. Liv. S• 
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'de mfl eí quinhentlJs. Soldad~s ;, ,. além 
da e~J'liipagem ;~~ ot! ~ gente da rnarin_ha;. 
o ; Pdo· regiruB1to•, 1e instrucçôes , 
:qu~ levara, devi: á, '(J;àbt>al ,arribar a So· 
fala, visitar os1<Reis1 da •Costa .Q_a ·fn'-
dia, fazçr com ·ell@S :ia'llianças, e for-

:~ar ':a~guns esta:bele<}nneil tos,· J qtl~; pu:..: 
d'esseín servir aó ·m€smo tempoLde es--
cala ,. e feitoria de commercio nà . via-

·' gem ,;-e ha volta' das lndias ;- depois 
devia ir. em direitura 'a Calicut r·ce di-

, li genc.i·ar todos o~ ! rrieiÓ's de .bt (fTidm;a 
'·comdSamorim i pat;{ âkançar licença 
•de ' estábeiecer 1IUJ!ba; !Peitaria na sua 
Capitil'J ;, e déclarat--lhe ' guerra.aberta', 

. se. e!'~·l' ;. se recuzasse ás pro~~úç-ôes ' de . 
Pormgal. -· . r , r. 
~ ElRei D. Máncrd quereiÍdo . 'teG 
lebra-i á· partida de <L'a<br:;~l COU1 hurna 

· gra~de solemnidade -,qcajuntou b 'JliOV'O 
' na ~ C~thedrál de Li:sboa.' (a) O Bispo r :;.t • ., , • • . 

~ ' 
"' I • 

cap. 1. , e o n.esmo Goes, - Chrun. d'EJRei 
D. l\lanoel , Par r. I. c~p. s 4· 

(a r EstãsolerifJ1fda-âêCõnr !Ui!sa em- :&on-
t~fi.cal , c prega_ção , qt)e ~~ D ... Diogo Hor· 
~1z , Bispo de Ceuta '• ~ •depglis de Vis';tJ , R!;lil< 

. , : . e~ , { 
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de CeuM v.éio , a.tli . .célehrar Ro.ntí.fi • 
.cal, e recito~I'Jclep,ei~ · l11:an -Ser-mã8.., 
cujo :princi'paJ assut~<~pt:Gl fói o ,~Jogio 
.cle Cabrra-1., QJUe.iéi.;tlprehendia dy~iG. 1d_!! 
-cor;pgem hmmt1 ~o s:..gr:-a nde . ~;xped j ç~p 
•tDaJriti~na. CE:i!ilcll1iclo 11o S e-r.r:u.~o ,.. · (9 
-Bis19o >tomou Jrlll-01 ,J\ lt~r. p Es,ta~d:a.r-f_e 
·aom .• as A·rmas de1 rPom~ga.I , <il\1.5!_~14 
se tinha posto · dUI:St~J te· 0 , Offiçio r. Pi~ 
-vino,, e dejpois de .... o ter p1:1~li.çajnl:l~ t;e 
-aberoçoado , .o .d.~,<;> tªG> Re1 ,:;· 1 CJ,lfle •o 

ntregmr fa QapFaJ, ,em preSylJi~~ 1€l qs 
•Grandes., .e · do ·Pm~Gf Ç>, Manqr,gh.f!Jhe 

- 1p6z .depoi.s. sólii re,jl .. c~bt:u1a -luuílíl <G~a}2,~P 
. ,benro·,, que Jh.e, lha.vi·a . mr.:ndadrG ·P P~· 

~pa ., e, Jhe testel1)uphou _r:)~ .. ~igna~p_ !)nais 
honrosos de huma confianç;:tt ilJr~'il'!ÍJ~· 
da. A . ba:ndeiJil,Joi · arvorad~, -~ con· 

1d,uzida em pr,@,çj_ssã á. pr-aia,. a~~. f9J!· 
,de <D Rei acompap!hqJJ: : a ·CahFalf, 11~~
crendo . ser t'e~.~emblin-ha\ ,d0 eml;,,~l.SlY;~. , 
que se féz ao estrond0 das salvas de 
tl J>l'd h a ~·a· d0 pert-O.,-G-G~m.a.ccla.maç..õ.es 

rclo ,povo'. ; . . . r , I" 
,, !,, J • • 

·fô'i na Gathe~ra'l4 ma;s pa ' lgr.eja ,do ~ps,t~jfo 
cde Bd:é~n • • ye:j<áq~se -; o,s , nn~smos ~a~{os, , :e 
Goes uos -lugaro::s 'acimil apon~ados. 
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,,. 'A ·l)ãrriáá ·'de Và~'Cô i:! a ·G'átna : 

I: ' ' 
~h~i'o teria §i:da hbnraôra ele "ln1J'is"poru-
-p'' a se a 1N aéilõ 'aclv'in1h.'ãsse1 lfi·ue·o re- . 

' . " ' ~I <su'It.aoo destà'"'segfinda · éfp'e~iÇão ·pa'ra 
=a Incfia ;devia '1·ücrar a 1,'o'rtu ga1l hum 
·nnpeho :airH:Ia í1iais rito, -e trnài's ·ex .. 
~t~DSQo . • .J" I 1 r f' ' 

'I ) • o T'é j'Ó· ,Jéra eobe'r't.o de ' ba teis 
·cJreid~ · ":Jcr'tP esretítacláres "'que "rodeavão 
·~s 'dáos , ~ iev'á'nklo lit.Itfs ~rr?dzéhdo 'ol'l'-
"ti·ds' 'êli2 r;·o ?His'tÓtiàcPO'r Nát~·bs ~ ·à) 
"testlrihiHll-a úcct.t1ar ':)"' ·Assf) se~{! ia o 'td-
" dos com suas librees e bandeiras de 

2;, ~&or~s niviJás:; . que ·n~b ~~i"rc~~ mar' . 
(i," :11:\as . l'iümf ·1&irtpo, de :ftietes-) com la 
-;r(frOl d1M~tiéllá 1 i"üance!Jia 1 j'tlv~nil ' gu'e 
q~ ~ 1e'tiH:H:t!·l!itva·. ~ ~O · q11e m~es leVJ.,ü1t·av'a 
·1;1 0 tspi·fitéNlJsüis cou'sa~derãe as trani-
,;,. ' ifJ"~tas · ·ra-tâo!fq' Uês , 's·est'r0s taíti'bd-

l ) . t ' ' 9'' res' fril'ulfaiiJ;.l p'anaeiros': e'"!afé gai'-
I , fàs - 'CLÍja ' IVeíüür;a foi "J afidú em &s 
,,., CàrÍJ'pÓS . ~hó' t, IJ!pe'SCe~'dr • dós .I gadoS:) 
-" · ha'l1 lfe1Jle 'lê' ia ttõrriárã-ó t.possé 'de -ir 
r,?.!' spbre· i~. ) a~~~s &à'lgadis do Hma-r1, 
~r~ \.i ger_·1·-~ : ·~r_J 

... 
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, nesta e. outras arm~das que depois 
', a seguírão, porque par~ viagen;rd~ 
·" tanto tempo rqdo os homens bus-
" cavão pera tirar a tristeza do mar. 1" 

Desde esta época fez ,ElRci de 
Portugal embarcar em c~çla Frota Gles-
tinada para a America, ou para a In• 
dia l1L~rp corp,o de musico~; a fim de 
que seus vassallos , que emp_~eh:ende_ -

-' 1 -' -' c sem tao _ ongas . nav~gaços~ , . nao, 1g~· 

sem privados de _ doçuras ,caRazes de~Rs 
. ~is trahü: do desgosto , e ,pa~ fadi.g,~s 
do mar. . - , ,., . 
t Cabral faz-se á velb1 ,i e chega _ás 
I J h as de . Ç~abo-.V erde . ~rn fr;ez{! dias,, 

. sem_ at_é alli accidente algufTI lhe pe~

. turbar a sua navegação ;- · conhect::ndp 
então gue Jh,e' fa)tava lmm . -!lavip, es· 
p

1
erou do~1s dias inte-iros s~m c~mtimwar 

sqa . derrota, senão depois de haver 
JJcrdidp as e~peranÇa~ de o reunir, á 
sua annada. • Par a ev ira r as calma r ias, 
.e a Co~a de. Africa, e'~pégou-se tan-
to _!10 tBar, gue acossado de ' hurpa 
tempestade foi comtrangido a decli· 
nar ·para o Occidente. Logo comgran· 
·de admira~ãó sua ·aos 21- de Abril qe 
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'l )OO desc~brio ao Oeste, huma terra: 
incognita na altura de dez gráos além 
<la Jip:ha ; era esta o Brazil. 

Manda, 'lançar fora hum .batel, o 
-qual aproximando-se vio ao longo da 
praia alguns selvagens de côr baça, 
inteiramente nús, com os narizes cha'· 
tos , e os cabeUos cm-redios , ' OS quaes 
annados de arcos , . e Rexas se avesi~ · 
nhavâo' mas sem mani'festat~em inten• 
~ão alguma hostil, e logo fugírâo 
vendo c1esembarcar os Portugtlezes, e 
se acolhêrão a hum teso. O venlo que 
~ he sobreveio, e o .mar encapeliado, 
obrigá-rão a ·Cabral durante a noite cor• 
rer contra o Sul ao lóngo da -costa a 
que, se havia aproximado, e .procurar 
outro surgidouro : correo âté de:zeseis 
gráos de latitude austral, e descubrip.-
. o alli huma boa' enseada, nella fun-
aeou com segurança, e lhe póz o no~

e de Porto Seguro. Enviou de novo 
ateis á praia , e lhe trouxerão dons 

· aturaes apanhados em huma almadia 
rn que andavão pesdindo. Cabral os 

:ez vestir de beHos vestidos, adornou-os 
e manilhas de latão, deo·lhes casca..: 

TOMO l . ~ 
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veis , e espelhos , e os man·étoú p6r 
_em terra. Este arbítrio produúo ef-
feito. Alguns selvagens inteir~ent~ 
pús, e píntados de côr vermdha se 
fainiliarizárão, e attrahidos dos mimos , 
e presentes estélbelecêrão com os for-
tugu~zes é'!~ligavel communicação; tro· 
,cárao fructps , milho , c farinha de 
mandioca ' a troco de bagatellas da 
Europa, de que os navios tirrMo ido 
~arreg~dos para traficar nas costas de 
Africa. 

O Almirante fez reconhecet· a ter· 
. ra , e pela informa~âo de seus praticas 

sou e com grande alegria, que e1l11 
parecia fertil ' retalhada de rios cano 
daes, cuberta de arvores de fructos de 
varias ca tas, povoaqa de homens, e 
de animaes. 

No seguilite dja, Domingo de 
Pascoa , Cabral sahio em terra com 
seus prÍncipaes Officiaes, ~ huma par-
te da sua' equipagell(: erigio hun~ al..-
tCJr para se celebrar Mi$S? cantada, 
arvorou huma Cr4( no mais alto de 
puma grande ql"~'O\e ~Op:ld§i, e fez 
lev.an~a~· ou.tr~ de 12e~.rajpJ!t9 dg praia. 
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~Desta lhe veio a origem do nome ; 
ç_JUe r,eçc:heo . a -terra, ,de Santa Cruz, 

·;por .ser o dia 3 de . Maie em que se 
. t0mou p.oss€ della, dedicado á Santa 
Cruz : mas ,o .nome de B.raúl , debai.xo 
do qual se coqhecia já o ~ptecioso páq 
de ,tinturaria, achadô em ahunclancía 
ao Norte desta parte .d' America, lhe 
fez . prevalecer esté nome , o qual _se 
.(leriva da palavra Por.tug.ueza hraz_as, 
carvões .accezos , dada ao · páô Braz:il 
por causa ~a sua côr vermelha pa·reci~ 

.~a a.o fogo. (a) . 
Assim começou Cabva1l o primei-! 

· ~·o estabeJecirnento ·Portug.q_ez no Bra• 
·~il ~o:bte o cume .de hul)J mch~o €S" 
branguiçado fronteiro a hum terteno, 
que elevando-se áo Norte se estende pa-
,!a o Meiodia , forman.Gl'o pouoo ·~ .pou~ 
co huma praia arenosa. 

E ~ 
; ' - . ~ . . ~ . . -

(a) Esta et:hymología, que o Author dá 
,a0 no!l;le do páo , donde o tómou o de ·Era· 
zíl r.od\1 aquella vastíssima .Região d'Amefi· 
ca ,· he a ,mesma qu.e lhe dá ,faria e So~rza, 
,Tom. I. das Rimas·de JÇamões, .pilg. 70. cr..! • 
.. J. c.o(rlm.ent.àndo o Sonet~ .a!Z •. da Cem~Pia :l. 
daquc:llc· insigne Poeta._ 
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Emquanto Cabral faz·ia celebrar 

a Missa canrada acompanhada de mu-
si.ca, · e das salvas· de ar.telharia, os 
Indianos , vindos em clmsma para ver 
hum espectacu]o tão novo , . paravão 
em profundo silencio, como ferid os 
de admir:açã0, e de espanto.· Cabral 
fieL aos princípios do seu s~culb ~ e ao 
systema da propagaçã~ da Fé,. encar-
regou ao Padre Henrique (a) de C0im-
bra, Superior de sete Missionarios gne 
levava para as Indias , de prégar o E-
vangelho a estes povos. Lon·ge estava 
sem dúvida de acreditar o bom exito 
de huma prégação , que não podia ser 
entendida j ( b) porém preenchi:>~' .o 

--------------~·~~ ~----~--------- I I 
(a) . FF. Henri-que, .Rdigios~· da· Ordtm 

de S. Francisco , que ti i1l ido· por Vigario, 
cu Guardião de oito Missionarios enviados 
logo naq1l{elle anno á l:Jdial, foi depois Con· 
fcssor d'E1lRei, e Bispo de Cltuta, Varão d~ 
vida . mui. ,,Religio ~• , e · de gr-ão pmâencia, 
]ia.rr. Decod. I. Liu. S. cop. J.'· Goes, Chr011. 

· d'E/Rei D. Mauoel, Port. 1. cap. ·54. 
( b) . Ardeo s::mpre mui vivo nos cor:ic;óes 

dos Reis de Portugal o zelo pela Fé ,. ·e o 
desejo. de . a,udir ' com a luz. do Ev:~ngelho 

,\ 
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dever impo·sto pelas Eullas A postoli-

em todos os descojJrimentos , e conquistas • 
assim da Afr ica, como da .&si a , e da Ame-
ri-ca ; parece , que I hes ·ficou por herança , 
ou ob rigação wa, desdeque D. João I. ga• 
nnando a Cidade de Ceuta .animosa • e ven-
tu:r.osamente as comec;ára. Este, ·e nenhum 
oL'tro fi!ll , nem· de ·adquirir riquezas , nem 
.d€1 dilatar nova~ possessões ·, fo'i o que con-
doz.io as musas ·náos áquellas partes do mun- · 
do semproe acom.panhadas de Pr.é garlor.es, -que 
os instr.uissem , -e encaminhassem á verdad e,* 
rlos quaes muitos derão as vidas em glorio-
·so manyrio. Cheios esrão ns livros todos •· 
que cratão de nossas navegações • de teste-
munhos sem suspe-ita desta verdade , que o 
Autho.r a.quí par-ece ou nãa quh declarar, ou 
ignoro1:1. E aindaqu e se p-ossa dizer, que os Ín · 
teresses, que áquellas conquista8 nos trazião, 
attrahião n-0ssas navegações, bastará ler o que 
no Pralogo da sua ·Decada da lndia deixou 
escr·ito Antoni-o Bocarra fallando des les in-
ter-esses, ·que transcr-eve nas.Not·ic. de Portug~l ' 
Severim de . F afia, que possuía este .livro .: 
n O grande intere·sse, <Jlle se do commercio 
., tirava , 2gora -est-á p~ra nós quasí de todo 

1 extincto, e se não tem respe-itf:l mais, que 
, 1 a ·esta Christandade. e h:var o nome de 
, Christo Ncsso Senhor 1 e seu Evange lho 

., Santo a :t'Jacúes remotas, que o conhe~ão, 
, ' 'onfe·ssem: , 1 '' 
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cas ;· (a) postos de parte os seus sen.:-
timentos particulares , Cabral podia 
lembrar-se- com· hum:r e-spe'Ci d·e- õr-
gulho , que elle, era o prim'eiro que 
fázia pré'gar , a: Fé so&re" "estas praias 
Estr~ngeiras.~ Toda a equipagem não 
deixou de applaudir este zelo·, que 
esta occasião justificava tlido, e tudo 
parecia' aú~ilíar . 

.D'uran(e o· Offieio Divino, os na"l 
taraes do• Bra•zil dérão demonstraçóes 
rle grand~ intére'Sse , ~ue ~"'áo era sem : 

(a) Paf~qJUe se veja qtl~O• anti~a foi a : 
providencia, que o~ Reis Portuguezes em· 
pregár~o em obrer e! tas ·Bulias para a·;pregaçae . 
E,v<~ngelica n~s terras, ·e Províncias conquis· , 
tadas ~ bas~ará lar o Breve de Alexandre VI~ . 
a EIRei ri. Manoel , aiod~ -antes de ~e des-
cobrir o Brazil, mas j~ nes~e mesmo anno, , 
passado em Roma a 2 6 de ~rço' , parói·· man· 
dar Missio\ ari'às .á~ terras de\ ndvo descober• ' 
tas , e Canq!Jistas dos Portoguez?S desde o • 
Cabo da Boa-Esperança até á Iodja : e .outro . 
ele Ju lio 11.: dada u)nbem em -Roma já_'em . 
1506 a 12 de Julho; os quaes se encontrá!) . 
na Collecç·ão ftita e Lisboa· na ImpressãQ , 
~i!~l ~n 1.7.,97. • e • traz \souz. Prov. da His1 _ 
1}-~n;l!lo~. 1'om; u~ num- ~· ç mrm, -4]-1 ,~ 

,/t. . 
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dí1vida' r~1Üs . qúe' 6 ~ffe~to Jâ IÍev ia'a- · 
de, más · que' _fó1 . a'gráclavel tàrma·r-se~ · 
c'om'b t:ecoúciliação ; ~iérão e*aJc'ta-
mehte tdâo's os ,idos de àdoraçãp ' e) 
litirhrklade dôs· Pa1c.tres, e do·s aiis'i€iten-
tés ; ajoeli1árã6' ',· levantárâo-se ' ba; 
têrã6 ilo peito,_ e imiiár'ão em túdo' 

P I· I • d , 
~s ortuguezes c;óm 111~ento e agra!' 
cla r-lhes~ Estes v írã6 eni todas estils de!' · 
mbnstràçóes, <> pr'esagio de hum fútu-
r.b feliz. ,Co{u effeito o prompto, e~ 
fa.Cil acbll1i~ento q:u~ Ii1e fizêrão os · 
Brazilienses da costa , ~ra hum agouro . 
ftl voravel das disposi'côes, e dá cara-' 
ctcr de_sias povoaçôe; lndiaÍlilS· Com 
tudo n'áo se conl1eceo éntre ella~ vês· 
tigio· algum de religião , pe governo , 
nbn' mesmo êe policia. _ 

tabtal fez Ievintar na praia hmp. 
p:a-drão com o éscudo da's Armas de 
Po\iuga'Í , e despàchou a toda a pres· 
sa á Côrte de Lisboa hJJm' de seus 
C i J . I ' • J L .apitaes por norhe .Gaspar de . emas ; 
Cblll as ÍlOVáS â'éste · Õcséob'r'irnen to , 
q\Je~ d~va ·á' Nqç'ão Portúguezà üum. 
ndvo Irbp(}t!io-. Fei embarcar com L~ ... 
1tíos ·JhríU c1os natútaes· d6l3raiil; para 
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fazer conhElcer a EIRei D. Manoel · 
]1urn dos seus novos vassallos; Cabral 
voltou para bordo , dei:x;ando na praia 
dous criminosos condemrrados á mor-
te, cuja pena lhe fóra comm1:1tada em 
degredo. Os Brazileiros o acompa-
.nhárão até á sua embarcação cantan~ 
do , dançando, dando pal'madas ,, at i-
rando frechas ao ar, e levantando as 
mãos ao Ceo para manifestar a alegria 
que lhes causára tal visita. Chegárão. 
a entrar na agoa , para acompanhar os· 
Portuguezes ; alguns fo rão ~{ esqua-
dra em suas almadias , até homens, e 
mulheres se lançárão a nado com fa,. 
cilidade espantosa ~ COJ;llO se a agoa 
fosse elemento natural. Cabral sah i o. 
em fim com toda a ~mada dirigindo. 
sua viagem ao Cabo ' <\a Boa-Esperan· 
ça ,1 e daJli navegou com vento favo -
ravd para as Indias Qrientaes , seu 
prime i ro~ destino. · · \ 

, . R e2e,beo ElRei D. Manoel com 
·alegria a noticia q 1e lhe troti:x;e Lemos : 
vendo dahi em di nte , estendá-se o 
seu dóminio não somente nas tres an• 
~igas partes do munl;J.o, mas ainda nal 
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í]ll.arta .de novo. descuberta. ·os ·prç:>s-
peros -successos de Cabral n~ ,India , 
corr.oborátâo por outro lado todas as 
_suas esperanç.as. Os Portuguezes bas ... 
ú;::ão .apparecer para darem l~is, e 
os mesmos Soberanos de tque1;n dles 
solicitárâo alliança, não conseguirã·o 
mais a sua ' senão reconhecendo~se 
v,assallos -da Côrte de L-isboa. - Estes 
interesses_ erão abundantes, 9:ue os des-
cobrimentos Occidentaes nao. ptodu· 
zírão no principio distração alguma~ 

Determinou ElRei comtudo ar .. 
n:ar hnma frota, destinada a traze~ 
desta nov-a região noticia wrppleta, 
e ass,egurar.se da .sua posse . . América 
Y espucio , habp Geogrf!fo, .foi esco-
l11ido pelo Monarcha para acpJUpanhar . 
Orejo na sua'.expedi~ão ao Braúl. Em-
pregado pelos Reis de Castella, Fer· 
l).a~do ·, e Izabe:l , Y espucio nã9 rece--
he0 depois d_e duas viagens ~ás Indias 
~occídentae.s, senã:O hum frio acollü-
Incnto, que ell.e naturàlme~te tomou . 
por ingratidão. EIRei de Portug~l' se 
apressou a aproveitar-se do descon* 
~entamento deste nayegan~e célebre, 
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que podla set'vii<J. Assim o usurpádot1 

<la gloria de Colbm'Bo 'fóí c11arná'dó á 
Lisboa, e encarrêgaêiô 'dà navég~;~ãd 
do B'razil. Sua missão; efa principal ~ 
mente para marcar os· limites das ter-
ras , q-ue C:.1bra'l haviâ des'cobérto , ê 
ex.atninar coro cuidado as enseadas, é 
:rs costas. 

T~ria- sido facil a Colombb def 
pois de ter réconhedco na ~ua tercei.., 
ra v"làgém a Ilha da Trindâde, as 
costas do Cu mana , e as bo•êas d.o Ori..i 
nbzo , segl}ir esras rriesn]as costas do 
hemis1fefio OccidentaJ, _qt:~1e o conduzi~ 
r-íão, e ctafniõhandb contra d Súi, até d 
Rio das A ma zonas' I téri'a ·inFaJ.iive1m~n :.! 
re descéillierto o Brazil. Mas· cnainado. 
a S. Doníingbs por. ·~us pri~eiros es~ 
tabelecin:ientós, ab~ndbnou pelo Na.: 
roeste esta nova derrota·, , qúe teriai 
réal Çado~ o sed l 10111e êotri hum a rrovi 
clescóbe?ta _, coqi' qüe ·~ acaso devl:a 
endqúêcéJ os P'Ç>rtúgu'd:e~. 

Comt:'udo Vn::_enee -Ei nnes, que1 

tinha aco~panh2âm 'Co1ombo na· sua' 
primeira yiagem' e pássctdo depois a' 
equinécral'~; · .distin·guro'· a-lguns~ mezed 
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an'tes de Cabta·I· a·s eostas dó. ErazH 
visinhas á embocadura do Artiazóó'ásJ · . 
Mas todos os trav:e:ga·nres er::ío entã& 
arrastados' a· regu-lar-se peJa falsa tf1 éo~ 
ria , que as novas descobertas na Arr:e- · 
rica faziâ:o parte do grande éorltin'en1te' 
.<la lndia : assirrrêsta costa, que Pinçor1 
reconheceo, estava n~, litiha da ·dei:nar_. 
~afllão· rlevolvirdá aos1 P6'rtuguezes ·peld 
Sob€rano Pontífice , . e:. Càbl'al fonrou-
posse della antcsque o naveghilte:Cas.l 
.t~llran<Y vohasse á EuMpa. · ' · 

Ajudado na1 sua navegáÇâ6' pel!í'· Éxpeáiç·;;" 
~xperieneia das suas I preceden tes v'ráC:.•dc Am~rt&ll . A ' v .. '. _, I V eJpuczo e ,6:ens 1 mevrco espucro partiO '.com d C 11 ' · 
.t5 1... , b ' OC lllo 
t"Fês: naVIOS, é O . egou â éos'fál dó' ma- . 
z.il. ~iguns• hõméns d'à eg fli'paigGin 
mrrndaclos an de~cob'rirFiento fórâo co.t ' 
lhiclos, e devorad·os·· 'piefos, se'l vagens á 
·vista: da frota·. VeS~puiZio fogio ~estés1 

amtropofagos, e· cheg-arnd0 á altura de· 
()Íto gráos de latitude ao Sul estáoe:..l· . 
léceó. cótn In·clia·rro·s meilvs oàrbaros 
.dC!lrnit.mica·~ões amigàvêi's: recoah ece~·.· 
.O f paiz r, entrou eru ·al)guns pof-tos, a!. 
·póss<Jnr.lse de 1Ulc1Ítos '·a:ncoradour'o~; e 
fOZ ,~m suas opeMiÕ~s t-anto cu:i.claclo i 
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'é intelig·encia, .que se elle nâo justi• 
'ficou inteiramente o enthusiasmo dos 
povos , que derão seu nome ao mundo 
rlovarriente descoberto , pel:o menos 
fez mais plausível a ·opi-nião vulgar., 
CjUe offuscára a Colombo a gloria que 
havia merecido. V espudo adianta-se 
~te aos trinta gráos além do Rio ·da 
Prata, volta ao alto ma>r, e .entra em 
J;..isboa , .depois .dç dezeseis mezes ;de 
navega,ção. · 

Todav'ia as suas relações lisoa-
geá.râo · ·pouco a ·no~r-e ambição ·d'E~
Rci D .. Manoel., .não,cmrespoNdião ~m 
_geral c~m as de Ca~-ral. O navegante 

· Florent1no apres,entava o novo àesco-
brime,nto .com aspecto pouco favora~ · 
vel ; não offerecia , '~ gundo as suas 
observa-ções, mais -que vastos deser• 
tos, \terras pouco propr;as á cultura , 
c selvage s pouco suscepüveis de . po· 
licia. \ ' . · 

Des·te ,rnoc.lo não -deo ~IRei D. 
Manoel ao descobr.irnento de Cabral 
toda a ünportancia 'ue merecia : CO"' 
'!he~eo riâo obstante, que se não d~v}a 
Jnte1ramente despres.ar· ~ e que erao 

\ 
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necessaúas novas verifjca.ções para for.;;_ 
mar juizo mais seguro. Em canse .. 
quencia ordenou segunda viagem, e 
Vespm:io partio de Lisboa com· hema 
armada de sers nav, i·~s, dos quaes_ ' era 
Commandante em chefe Gonsalo Coe-
lho. Houve logo discordia enrre os 
do1:1s navegantes: o Fl-orentino sequei-
xou ao depo}s com a-margura do Com-
mandante Por tu guez. A expedição erà 
destinada para Santa Cruz, onde· tinha 
aportado Cabr-al; mas chegando· ao 
Brazil , Coelho despresando os canse-" 
lhos de Vespucio perdeo quatro dcs seus . 
navios pdo pouco conhecimento que 
seus pilotos tinhão das correntes, e 
pela ignorancia em que elle mesmo es-
tava da costa. Comtudo rec;onhecen-
do-a 1 correo duzentas e sessenta legoas 
para o Sul, abordou aos dezoito grãos. 
de latitude;. ahi "ficou muitos mczes 
em boa inrdigencia cem os naruraes ' 
fazendo levantar lmm Forte · na costa, 
tall)bem deixou vinte e quatro homens ; 
que escapárão ao naufragio do navio 
comman.dante. Depois de ter c~rriàó · 
as terras , e feito carregar de fáo-
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B,r~:z; jJ E?S navjo~, ·~<H~ lhe restavão ~· 
~pdfio empregou a~nd,a muitos me!' 
~es. _a visipf os portos, e ribeiros á 
§J.JSi~~ ª~ grande$ f.adig9s. Vohou em 
~m ~ ~l!ropa , -~l)tFO.U com Ves.p.ucio 
no T,~jo ., e foi rec:eb.id.o ç_omo hum 
:@~vega·pte intr.epido , que rinh~: t,r1.un~ 
fado ~os 1paiores p_er1gos , e .ql!J,e p01i' 
muiro telJlpo a Metr0poli n.ão espe~ 
fQY P.Jais tmnar a ver. 

As observaç0es d,e ·OÊ)el1w er.ão 
p.1ai~ çon:forrues ás primeiras instruc, 
çó,es dadas por Cabra.f : as terps lhfe 
ti.Rhâo parecido boas , ~ fertei's ; mas 
t;orno elle n_ão tinha podidO' cles.cG>b rü· 
çntão as minas do 8raúl ,. origem das 
maiores riquezas do p :üz :r· EJRei D; 
Manoel jqlgou deyei\ occupar·s·e do 
intento de estabelecer\ alli Colonias . 

. \ 
perm-~nent~s. . . \ _, . . 

Era *.1ffiql ,- que hu~a tao 1mpor.,· 
tante descoberta se· tornasse derepen-
~-~ o qui_nh~o ex.cÚ1si~o de huma Mo-
varchia p_oilco té)iqiyel• na Euro,pa , 
s~m fazer nascer, .nem c.ortcürrencias, 
:q~rp rivalisi,a.de entre as Po.tencias. mçt',. 
rj t]!,Ua§. A · Hespa~rl1a\ J'l"lÍ nç.ipalm.ente: 

. I 
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elhaJJ? ·pqra a f\.m~ri.ca c,omo seu ·pm-
prio pf!trifnQn:io,' me,~ trou~s.e logo do .. 
~a d<y donünio d.o :&razil , ~xcitacfa: 
n}sto p_or Am.erico Vespuci.o , que ven"' 
qo se)l rj(l~l ganhar-lhe · Sl!periorid<tde · 
na ~l1jl v9lta para L..l sboa, entro~1 em 
despjque ao sepv·iço do Rei de Çastel-
ta, · ~ i11~tou J9r_t@me{r.te CQ.Ill .este Mo~ 
narcha para tomar posse da costa que 
açap\lya .de cophecer d~.bai'll:.o do p~vi-
l1J~o rQrtuguez. . ' 

4 grande reputação , gue devia .a 
e~stas duas ultimª s viagens, lhe adqui-
rio a gloria de pôr seu no.me de Ame-. 
r.ico ás P'!rfe~ .Septentrionaes dp Bra· 
~il ; ma~ este qltimo nqme prevalecen-:-
cj~ só alli , não lhe ~eria grangeado 
hu~a glqrif! justamente Pd9qir~da, se 
os qe~grafos da E uropa nau nves:.:eJJL1 

, esten'cl.~clo seu nome a todo o novo con~ 
r tin~nte. H e ::}ssim que o . aca5o , . .ou o · 
~aprichp conc~deo <'!O navegailte de 
~lqrença a lé!ma , qu.e só peJtencia ao 

l

navegante.-;Çenovez SEH.l ~ illustr.e ri vai. . 

I 
I 

. Aptonzado pela . .Cô:rte de Hes~ ·Descnbrt -
p;anha Vcspucio embarcou de novo memo do 

• v B. ·1· · · r/ o: Rio de ]li-para o ra~1 . . ~.orp, ~anneS. J. w~on , €-nçiru, e do 

I' 
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Para~uay , Joao Dias de' Solis , Piloto mór de 
pDo~· fdoaso Castella; estes tres navegantes fora () 

1aS e o- ,.J d d d d lis Piloro tao pouco e accor o ern to o o e-
mó;. de Cat·· curso da sua expedição , q~:.~e_ não fi. 
t elltJ: e mo•·- zerâo outra causa mais , qne· plantar 
te deJte tl~- algumas Cruzes ao longo da çosta. 
, , uoote. E '" . I: I: . • 

b sta nayegaçao mu1:1ctuosa 101 re· 
commendavel pela: morre·deploravd de 

·SoEs. 
Partindo de Hespanha em· I)I6 ;. 

Solis foi o primeiro que entrou na 
magnifica enseada do Rio de Janeiro , 

\ e · tomou posse das costas em nome 
do Rei de Castella: mas . sem se de-
,morar, tinha corrrinuado sua derro&a 
para: o Sul. ' Chegando á entrada de 
huin grande rio, ao gnal se deo o nome 
da Prata:, não se atrev:eo a reconhece• 
lo com receio de nauf agar sobre ro-
.chedos , e escolhos. Comrudo Solis 
não 'queria entrar· na H ' panha,, sem 
tomar hum reconhecimento exacto des-
t e rio, · cos'teou a. R raia OccideritaJ, e 
des tinguio logo I dia nos , gue -pare-
cia o convida1o a des~mbarcar lançando 

' \ . a seus pes armas, e atavios como pa· 
~a lhe fa21er home.nage'tn. 

\ 
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-Enganado por estas d~monstra

çoes sem ante~edencia al'guma para 
desconfiar; Sol1s ·salwu em t-erra sem 
precaução; e eom, pouco acon•panha-
mento. Ao pas~o que entrava, os sel-
vagens se retirárao, e assim o í1ttri-. 
hírâo a hum bosque, onde o navegao-
te Castelhano não temeo segui-los gua-
si só. Apenas havia entt'ado, hum chu.., 
veiro de fl€xas o lançou por terra mor-
to com todos que o acompanhavâo. 
Os Indianos dcspojárâo os cada veres, 
accendêr:ío huma grande fogueira na 

• I ...1 . " _.j f pra1a , assarao-nos, e os comerao a 
vista dos Hcspanhoes, que haviao fi-
cado na chalupa, ou que a ella se ha;-
viâo podido refugiar. Assombrados de 
horror, tornárão a ganhar seus navios, 
e se fizerao á véla para voltar á Hes ... 
pa·nha. 

Tal foi o dest-ino de hum dos 
mais habeis navegantes do seu tem-
po, inas que não era dotado da pru-
denci;:t necessaria para formar hmna 
empreza colonial ' 

Sabendo da viagem de Vespucio, Pr;meiral 
e de Solis . o Governo Portugue~ s~ d~sRvfnxa' 

TOMO I. F 
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Je Hespa- queixo11 á ' Côrte ~e Castella ; co~o 
11 ha, e Por- d'e hmtla infraceâo eln seus Ji:mit~s .. 
tugal , so-b'. t"' p · 0 H . · ] •J · Fl bre 01 des - ,wn ,ao as otencws · · e~pan1o a, ~ -ret-1 
cobrinurrtos t~Jgueza' entre gnem Al e:íraBclfe VI-. ..:ti-' 
da Ameri- nhà t'~o ll'beralmcn'te 'dividíde ás t(gf-.. 
.ca. ra:s· que se dcscúbFis5em 1 parecião ri?'" 

conheter ~ta li11h'cl de demart~ção pa ... 
ra com tocles , fóra b qt~e d·izia re~-
p'eito a s:i tnesm.as. 

Esm famosa li-n-ha éídüoia 'reaJo~. 
mente aos Portugttezes âo nbvo Co~.~. 
únêh'tc ; ·e cbmtudo sendb à l!err.a de 
fón'i1a ,e·sferica- , l'l:utna -l·inha de cl.etnflt .. 

,éaçâo, t-irada de hüm s0 Jadb de · gJ0..~. 
be , · ét a· totalmente i'lhtso·ria. A' fot:.~. 
p pbrém de iífterpt1etaçõ'es o R.éi d~ 
Pórt\Jtga l che-gbu a t1lz:et c..ornpreh.'eH." 
der b Brazil no hêtnisfêri0, .que Ale ... 
·x-a:üdre VI. •l·he -havia cohcédil'lo. 

H avendo entrado os navios ·<'~ e Sé ... 
~ is -na HGs~anha éiH'J'egátlo's•dc 'pát Bra.-
úl , ElRci O. M taíloe'l r-t~~eile®l&gõ ~ 

/ t]O'e as cargas lhe fos~ern \én't-régues; 
ássimc6mo a genr-e cle Fl1il'rê-<1Çâó p~t~ 
a punir COl~O contra-bn:nd.jst•:rs , · ·é ~h .. 
~an~dot-es. ' As Sl:las ·qu~i:t.fls pfió !forão 
~·nü~lra~cnente S'éÍn éf:feiM : G"t11"10ll v~ 

\ 
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acaba:\J'à• de assentar .... se sobre o ·Thvo...-
nD da He§pa<Jrhru, e . qma·i'ar viV'er. emt 
paz com Pottagal, p>ara- v.o'l-t<llt' · todat. 
cr sua Ci!ímbrçã'o contr:'l' o m~w da Eu:.. 
mpa .. Prom\Je.Heb a1 ElRei! D. Ma-n0.tri'> 
não proclfrav mais par :r o futm:d esta"' . 
btllcceJ·-se n'O' Brazil em concunre'nciw.: 
wru os Po:rtmgl!tezes·,. a qu:€rrr o. <1<!-R'Sô , : 
nestes. pdm(úros• têmpos ~ pa•recia ton .. -
serv·ar a posse e~clusi.véll d:e rã·o va·s:..-: · 
to. imrerio; mas o Mona'tclra Hes:...:: 
panho nât!f s:t1S]!>eÍta:-çrà: s~m d:úJt-ida' ~
importatiJc.ia,,, ·. Assíri:I, q:ua;ndo tfes a'I1.,.. 
nos dep-oi:s' Ma.ga·Lhães- ~eio- apoíf~a:r ad 
Ri><J d'e1 J at-iei t:o ,. nã~· C<!Htllpt"ü'tr a-os: BYa!<-
z-i I·ei r os· maiS~ ~e v'i·w@tieSJ, Fat~ 1~0~ dar ' 
a ElRá D:• .M<Vtrod mo:r:Í·V!os d.e- nóvas-: 
qtl'e~xta:s. · ' · 

CEJ11'ltl'ltio o ~ron~trnrno· p:rovt:li ro.:. · 
so' das C'a!'ga:s do. pá.o· Br:1i'L'i l · ~- q;M ha:...- · 
v-i:r tlia<zÜ:h!>,· V'e~p~tcio. , deo: lngo á' itlê"a!. 
a{ :clguns espemLaeotr.es de' (!tnJ.ll~:e:à@'r.J.-:.· 
dêr est_e. c<Jmmét1<Úo ,, e: t::rrrpr-eg.aif naL; 
le. Ii"':!Vi-os: r)Je-n:~aii!,r,es.: o ~ fittr ~ra llln:i.,)j- .. 
Ca·lnéliltg: enrabi;r d.~; ku.'rflat t.e11rar Vfi.r~ • 
g trrtl :t p.r.ochrct(a:@ <'JUé ~1 fa>Zi<t pã·~ci~
sa~r~ c~~í,o,... Es.u~~®~&:s. pá~ 

I li .:Z. 
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ciaes se multiplicárão; apresentando• 
se na qualidade de interpretes, feito-
res, ou correspondentes gr~111dc nume-· 
ro de aventureiros ; que torão habitar 
v·oluntariamente hurna região delicio· ~ 
sa? e ab.undante, onde se podia go~ 
zar independen:cia completa entre sei_. 
v,agens, que pela maior parte se Ú10s't:rá--
rao ao .principio hospitaleiros.. Estes 
primeiros colot)OS não farão os uni-
cos : de 'tempo a tempo , o Governo-
Portuguez fazict partir para o Brazil 
hum, on dous navios ~arregados dos 
maiores criminosos do Re~no ; istó era 
entrega~los de algmua sorte deba ixo 
do tropico á ,condemnação, i:Jlile pa .. 
r~cia p..oJtpa.r-se-lhe ha Europa; es-
tes homens aviltados pelas leis ~e mos_. 
trárâo em algurria circumspecção para 
os nal'uraes t.do lBrazil, e estes abrin-
ao os . oH1os sóbre os pe!\Ígos da es-
cravidão que os ameaçava ,\ se pozerão 
por toda a parte etn defens.ll. As pri-
meiras rela~Ões dos malfeitores Porru~ 
guezes com bs· selvagens do Brazil fo- . 
râo fataes ao mesmo ~empo aos Euro-
peos , e aos Indígenas, _A.quelles , _as-

~ 

\ \ 
\ 
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sim mesmo depravados como erao', 
perdêrao ó sentimento de horror, qu·e 
lhes havião feito experimentar os sa-
crificios hu;uanos dos Camnibates ;. (a) 

' e estes deixárão logo de ter para taes 
homens, que no principio tinhão jul-
gado de hurna natureza superior, a 
veneração que se tornaria em vanta-
gem sua ' conduzindo-os a hum e~ta-
do mais civilisado. · · 

p e,ste. modo, durant~ o reinado 

(a) Camt~ibales , ou Caraibas erão po-
vos barba r os d' Am~riça , que . co)niáo os pri-
zioneiros, e até os cadavares dos inimig.os , 
que morrião no campo das batalhas , dev-ora-
vão depois de muitos di ; s, O tr~to d0s Eu-
rupeos, especialmente dos '-Francezes, con-
correo rnuitp p3ra s.erem mansos, li! humanos . 
Vej a-se R ochefort, Relaç. das 4ntilhas, 0-
viedo . e Herrera em su as Viagtms. Destes he 
que falia o .Author, porém erão da Am.e rica 
Septentrional, · e habitavão tias Antilhas, e 
não no )3rijzil. Damião de (;-ces ,, Ch rop. de 
D, 111anoel 1 Part. I. op. s.6 .. faz me.nçiío de 
outros povos tambt:m selvagens' que liabita-
vão o continer.~e de Brazil • a quem c hama 
Papanazes, os quaes vivíão ig~tal mente de ro u-
bos~ e rapinas , e p.raticav ão o mc::smo uso 
de comerem ós captivos. 
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,dJEJRe:i n, M11;Uo.el _, as e~pedi-~óes tao 
·.Br.azil ~ ·i08D tiv:erão outr.o \ebjeeto ~e
-oão 1nd.agações, veri6caç-óés, e .t:.en-
'tativas; o·G(i)vern:o Po.rtug!lez não l.Uíln~ 
d I -' -' E 
1 ou '<1 s~;w nov-a. possessao , seJ.1ao wr-
·çaclos , e ·muH}enes frostüutas. Os na-
'YÍos que J€Xce.cut.aya-o ~sras q_nalida.des 
..de d~st:enro_s, qu-4 nclo •:v,:!i>:bta[Vao á EJl!l-
•rt>p.a, ·yiooãt> ~ar.r.e.ga~ unicarnent,e 
de papagaios, mà.c~1cos , •e páos par.a 
:tiot!ldf.~ri~s. ' -

Aaindaque esta qualidade de ma-
ileíras fosse hum dos primeiros obje-
't t9s c'lo commereio <Cio Brazíl, os Eu-
. _ro.pe.9s estay_~o be-m Iong~ de achar ~n
.tâo _nas producç.ões desta üumen,sa cq,.. 
-lonia ( O attractivo (}ll'e as riquezas :da 
·India o·f!ferecião sem :eessa-r í1 sua e-u-
·pjca. As facanhas as mais estrondo-., \ .. 
~;as , os successos ps màis raoidos , as 
EO n(}uistas -as 1Tlais famosas absorviãt> , 

. \ d' o . \ pGr -ass:~.m · rzer, no · neQte os votos, 
e as esperança~ da Nação ~ortugueza ; 
qo· IIJc.smo ~tempo \ que no n,ovo· mun-
do , a iac.e teza, .os pefigos se apr:(}-
·'Sentavão a ca-da passo; 0s que para ai-
li se transportavao , não se podião 

\' 
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~
m~re-ga,r . &l-?~O @JU hum,a çultura ]a_,. 
oriosa , e na def_çza da sua vida ; .~ 
ainr pa-rt:e , .co,fl:>-i~eravã.o ~~té.l , via=-

~
em COIPQ hwn, novo genero de . ~up"';' 
l~.ci.o _; ÜJ1 po~t0 q-çrin1i QPS09 : n,ã o era. 

tq.js de ad~n.~rar, .c;):\le ·os PortugtJeze~ 
e 11ão inst:r·J.üsse,m 1-nais depressa sob r~ 
~s N'AJ.tJtq-g~as ,n~a~~, gp,c -0 seu Go.ver" 
~o pareç:ia affeç-tar .desc,onh.e.cer. 
~ Tal er,a a s~t~wçã.o do Bra-ril vin- Mor!ed'EI-
te annos depois de se~1 ,d.esçobrj!J1Cn-.: Rei D.Ma-
141>' . qua~4-G ElRei -D. M<~noel depois nocdl. chAa-
,.1 h L .. ..l • , ma o o -lrlle Ll!ffi :Qn.go rema(:! O , tGf.O,ll!lOU Sllq forwnado. 
gJor-iosg .Ga.rreira ; chi:n;~dp como P<li 
do seu -pov<}) , amigo das sciencias .; ~ 
protec.tor da maveg?çã.o. 

A"' §Uas -em-pr-ezas Jd<OJ:!ro.sas , e '! 
y~ntm:-a, l(]_~le .cp;est,a.qternent.c as ó;lCOmr.-
panlwu, lhe fizerã0 d<~;r o cognoú1~ 
9-e 4foxnmado. Foi.cp~p @ff~ito 110 seu 
r~inado qut a Indi;a {)e fez realme11H~ 
.tr,ihutaáa a P.orr.tu~aL As ç.ón.quistas 
de Affons9 .qe ,Albtlquerqu~, ÇJS diJa.,. 
,tados estabelecí,.-nen.r.os de que forãq 
fruçt~ J fJ .cQm:m~rçio rico , e :var..iadq 
.que a,briq ·Hila,Nançi;ws á Nação ., a 
~ÜUlU~f! a ~~çens_áo de paizps ~u~met-~i-
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des aos Portuguezes, suas posse~ôes 
asseguradas desde Ormuz até á Chi-
na , a sua ínfluencia no resto das tres 
Parte~ do mundo , a descoberta em fim 
de hum nqvo continente, cuja exís-
tenda pnrecia manifestar-se para ati-
gmenrar· a sua gloria , taes forâo os 
grandes acontecimentos que assignalá-
r2o e~te Reino para admiração, .e in.:.. 
veja dos contemporaneos , · e espanto 
da poste r idade. 

Até esta época a importanci~ do 
descobrimento do Continente Brazi~ 
liense tiriha sido quasi desconhecida : 
occupado esclilsivamente .do$ negocias 
da India Portugal cuidava pouco em 
hum paiz , cujos productos, e vanta-
gens deviâo nascer rne 1os do wmmer-
cio, que de agricultura. Os Portugue.,. 
zes procuravâo unicamente os cambias , 
e o càmt ercio com tanto ardor, quan-
to levava@ os Hespanhoe\ no desco-
briti)~nto '~s minas do atiW ? e pra-
ta. F1cou deste modo o Bra.zrl aberto 
ás outras Nações da Europa durant~ 

Rtinndo de os primeiros annos do reinado d'El-
E I.Rci Dom Rei D. ]o'ao III~ filhQ, e successo~ de 

,. 
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E!Rei D. Manoel. Este Monarcha não Jotío IIl. 
quiz rc~unciar os fructós ·que julga-''rbjccto de 
va poderia recolher • . Aindague maü~ ';,:::;: · 11 

· 

rel'igioso, que politico occupava-se es-
sen.eialmente na prosperídade de suas 
Colonias, e principairnentc do Brazil. 
Tranquillo sobre as pertenç.óes da Hes-
panha, desdeque terminou suas diffe.:.. 
n:?nças co.m esta Potcncia por seu casa:-
mento com a irmã de Carlos V. , não 
tev,\! mais a temer, doque a rivalidade· 
dos Francezes, que já se t~ostravão nos 
mares do Brazil, com tenção pelo me- . 
nos de participarem das vanta·gens que 
parecia offerecer esta nova descoberta. 

A Côrte de França não tinha reco-
nhecido a validade da divisão das duas 
Indias entre a H esp::tnha , e Po'rtugal; 
co-rs~rios Normandos tinhão come-
çado com felicidade a fazer emprezas 
remotas, ou antes a exercer huma es-

. pecie de pirataria em os navios Portu-
guezes .que voltavão da India, peje1dos 
das riquezas .do Orienre. As expedições 
dos Francezes ao Brazil ti verão caracter 
mais honroso ; buscárão. estabelecer a l-
li relações amigaveis com os n_aturaes, 

! 
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p.01ra ·faure11.l'l perrÍmtaçóes '-ao páo ,d~ 
tint!lraria {>e-m .vi.olencia, nem oppre:s--
,s,aq, ElRei D. Jo~o UI. assustfldo .d~,. 
ta ç-oncurrencia · ma~1dÓn faze,r repce.-
{i.~·l)taç _, es por seu EPJbaixadór em .Pé~-...
r[s; 11nas debalde, pois a .Naç~o Por-
.t.ugmeza era mui frac;a para se fazer 
respeitar nq. Eiumpa. EIRei D. joãc;> 
JJJ .. rô.so lveo rratar como irnimigos .to.. 
ilos os na vi os, q.ue se e.ncontr:a.ssew .en;1 
.suas pm~s.essóe-s .da A1neóc~ : .em CQn.-
~€gu~nçia e,n.viou huroa esquadra ao Bra-
_zi.l q-ebaix,o do commando do C<lpjtã.Q 
Cbr;i.(>t-ovão Jaques, habili~simo n<:jv:e.. 
gan-t€ 1 enca~regado por il'l&trucçót}s ~ 
.de exnminar de -nov:o a costa ; expul-
~ar ,d.€lla ·os Fra:n .ce~es, e marcar o~ 
p.ont:os ÇOllV~IÚ~·~tes {pra COnStrl;IÍr .f~ i, 
toria_s, e .estabtdecimen,tos pen1lanG-ll<-
•tes. ' 

.(Çhristovao r~c~mheceo m>Vas por 
~ \ . . . 

~~aç-~es, e n.o~os portQS; YlSlt0.U pn,~;u- . 
'.cipalment.e a famopa bahia\ qijce -co.n-
~agrou fl li_odos os Santos\ deb<1i:x;9 
d0 norue de Bahia de todos -o~ S~111~-.o.s ., 
~uja <nmm~·ão , .e ~~poJ:t-anda fi.ze.. 
~~~.o ,depois dªr eS..t~ JiP!lle .á p.riiD$!i»l 
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,M:-etropoli de .tedo o ;pai.z. ·P9!:1S Ba. .... 
-vios Franoeze,s entrárão alü aJ.gu-ns cliY!> 
,antes ~ ~e o .coro,mand·•Hlt~ ,, eXpiD<Ü%l;t;ld.0 
.as ensead~s , e bai,xos dest,e i..tn.m~Q~~ 
glo-bo, qes,cob.r~o optes navios ~ hu.-
rma d~U.as ~ e OS •(;1Uj:? aprezar C!;>Hló .c!;);n ... 
trabaQ.dista.s ; resesti)l:;,'ÍQ ,el).es ; pptklít · 
.em vá-o. Christoyao os mettep ambo~ 
a pique eo~ ·ca.rgas, ~ ,~gu~;p.ag;e~p. E$.-
.. ta;beleceo rde.poi.s ,, po'r6m .ÍU9 Í~ ~~r~ª"' 

. t-e ao Nt;>rte, no con.tiae.nte f'eJ~ bar:-
r:a da Ilha d·€ h~rpara.ça a pdmei-r{l f~~ .. 
. .tori:a PorN.1gue-za r yo ltaJ'Jd,<;> .a Li·s~pa 11 
confirrnp.u p.elas i!ilforma~éles -~a -sua ~a ... 
.yeg:;tçâo, .as · esperan~~~ , .q;t:le J} l~j 
D. João UI, \OOJUeç@V<J. .a conet$.er r~.,. 
Jativament~ ao Bxazil. Este M.Q.!%1.fÇfl~ 
.de,(') tod:a a :StHl :.Úteo~âo a esta tªe à1nr 
portante Colonia, dividind~,.a §~1l.J:l3 lÚ..
tas Províncias; propoz-sc a distribui-
las pelos Fidalgos, ou Nobres os mais 
resolutos do seu Reino, com a con-
dição que se ~nc.arregariâo do cuida.:. 
do de a's subjuga'!"' ou de as povoar 
em nome de Po'rtugal. Estól destribui-
cão de terras com o titulo de senho-
;los, tanto na cultura, como pelo do-
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mmro, devia · estender-se a· cincoenta 
legoas de costa , para cada hum dos 
donatarios ; accrescentando-lhe tudo o 
mais que poderiao casualmente adqui:.. 
rir rio interior. A . pratica no Brazil 
deste systema de concessão , posto já 
em uso por E lRei D. Manoel, foi a 
fo nte, e a origem dos primeiros esta-

. belecirnentos que regulárao em fim a 
Colonia para proveito da Metropoli. 
. M as antes de se entrar nestas. re-
lações h istoricas·, h e .necessario dar-
mos a descripção do paiz, de que te-
mos emprehcndido a Histeria. O qua..; 
dró da sua situaçâ0 no tempo em que 
foi des~oberto , dos costu.mes de seus 
naturaes habitadores·. ~ com a posição 
re:iõpectiva das differentt.;s povoa~ôes 
Br:azilienses. · 

. . I 

\ 
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L I V R O III. 

1)00 -- I)2I. 

. Estado do Brazil1ta época do Seu 
descobrimento. 

Ü NoME Érazil ~ qu~ em seu prin-
cipio só foi dado a h uma parte das cos~ 
tas marítimas, desd~ a embocadura do 
Amazonas, até ao rio de S. Pedro .. , 
estende-se hoje a . todas as possessões 
l?ortuguezas da America Meridional. 
Limitado a Leste · pelo- Oceano, ao 
Oeste pelo Perú, e o . Paiz das Ama-
zonas ,parecia esta vasta região devfr 
ençerrar-=se para sempre do .Narre ~p, 
Sul , entre os ~ous . grandes rios. d~ 

I• 
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Amazonas, e da Prata, terminando 
alli ao menos seus. limites naturaes ; 
mas as suas fronteiras, aiÍ1dague de-
terminadas por diversos tratados , não 
tem hoje limites., principar~ctlente pa-
ra o Norte, desdeque o interesse, e 
a política não conhecem pactos, nem 
equilíbrio. 

Dmripção , O Brazil, desde o Amazonas qua-
gmll desta si d~baixo do Eql.lador,. ao segundo 
vma rc- parallelo da lati tu de de No r te , até o 
giáo. . l p . , no 'a rata aos tr.inta e Cinco graos 

d6l l"atit<l!lde de Sul, se estende em cona-
primento quasi rto-v'ecentas· legoas com-
muns : sua maior largura de Leste ao 
Oeste, he guàsi de setecentas legoas 'fl 
e' SUà· extensão- éncerra: mais de dous 
fJi'lint~ d'a Amcrica 'Me.ridional. AS} 
prai~ , é- as enseadá~ ihe dão mais dei 

'l \ 1 l d' m'l e1 ouzenras egoas e· costa. 
Q.gakdo· se descobre do mar es.tei . ~ \ 1 -•Mt'ment . ,. parece montap wso, a--

gr·este, e désigual· mas. dê· perro· t1e-4 
n.blun.1a vist'a. no rn&ndo llJe rna'Ís plÍ'tó-~ 
~a , nerri rnáis ac.3:1'tiÍ·raVle1l : es: saul;'lc 
me_nfe~ sâo.coroadas d\ ma•grtifioos·hos;.:. 
q:ues ,- é- se-u-s- v:àlles-Fevesüdos -de perpé-.: 
tua verdura. 

/ 
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O imériGr do Brazil, J:ie· pm as.,.. 

s:.im dizér , hurrtá immefls-à florésta- ; 
r11á,S. o cenfro he fbrmada· do vasto tíl"" 
bbleii'b d' Arneí'Íca· Merid'iona·l, conhe-• 
t.itl~ debaixo Gto i1omc de .CampO' Pa~ 
rex..fs', ou plaHÍôieJ de Paresi.f, ássim 
cl~aJnado por huma Naç:~o lndiana, 
que. o habita. Esta- grande re·gião, que 
se estende do Oriente ao Oc.ddente he 
€Hhertá quasi po'r toda a parte de ter..., 
fas ligeiras, e montões de a'têas, que 
de 1Gng€ pd0 ondear se as-s€mel·Mo ~~ 
endas do mat : o terréno he tão sol~ 
tü; e tão arénoso que os cmlií.bors das . 
é§~valg2duras, e as é::Jravanas se encra ... 
v:ão nelle, e l'ém muitá diffi«:üldad~ eh'l 
(áminhar; a·létn di'Sto· só offeretem de 
es~tlço en1 éspaço huma hetvj i11signi..J 

·fic:ante, de hastea âelgadà' , e hu'H:J pé 
âe aitiura, cujas f~Jhas peqnenf!s , .. ~· 
retlõndas !'el.i1 a f&rtna de 1 ~1 nceras. Es"" 
t-e ilrtm~hsú taboleito de a-r&a; se ac~'Ül 
como entaüádp 110 meio do 'curte qa 
€0rdüheiHt ' cl)as ruohtarthas dó; 111eStno 
#o me, rep11t~as as h1-ais· artas.-do ·B\'~ 
zH, e q1J:e se diJ-àlfao pda tl'is~lu~da de; 
ífiàf'.s à-é dt!i~à'tas lcg'Oll.s~ Há aJ.J.i -~ 
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grande reservatorio ' donde sahem nao 
se}. todos os rios; que desemboc~o no 
Amazonas,. no Paraguay i e no Ocea-
no Meridional; mas ainda muitas cor-· 
rentes auríferas , e ou'ttas que correm. 
por terreno setne'ado de diamantes~· 

Ao Sudoeste o Paraguay., o Ma:"' 
nore ,. o Guarupé, o Madeira , e mais 
de trinta rios que ahi se lan~ão, for"' 
mão como hum largo canal de quàsi. 
C)Uinhentas legoas em circul)ferencia do 
BraziL Estas correntes immcmsas se-

. parão-no das Províncias Hespanholas, 
e servcm~lhe com0 de baluarte inte-' 
rior. Achâo-se alli as partes centraes 
da America Portugueza i tãQ ricas de 
thesouros descubertos, ou enterrados, 
e o reservatorio natural de huma mul-
tidão-de rios, que se subdividem em 
can es inrtumeravies, e offerecem aos 
possuidores do Brazil caminhos faceis, 

\ I \ -' d p I para pene,trar . ate o coraçf o o eru • 
. A p~incipal origem das monta-

nhas, se acha a Norte do Rio de 
Janeiro , nascente ~e tres grandes , e 
consideraveis rios no. interior, o . S. 
Franc!sco ,' o Pa~·ana , , e o rio cj.9s To~ 

\ 
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cantins. Não sómente abundao em fer-
ro , e cobtê , ·mas encerrao ricas mi-
nas de ouro) e <diamantes; ai li se achão 
tarnbem topazios , safyras , turmali-
nas, cymofanes , e differentes espe-
pecies de crysral' de rocha. 

Deste grupo de montanhas eleva-
das se prolongao diversas cordilhei-
ras em · parallelo ás costas do Norte, 
com o nome de Serra das 8smer.al-
ras , Cetr'o do Frio. Outra ramifica-
ção partindo do mesmo centro se-
gue huma di'recção . semelhante para o 
Sul; huma terceira cadêa com o nome 
de 1W.atto-Grosso se curva ao Noroes-
te até o taboleiro cen~ral, dividindo 
as . .s_uas ·aguas entre os ribeiros , que 
deseml:iocão no Paraguay, e o Para-
na de· h,!lm lado, e o rio dos Tocan-
tins··, e o Chingu ·do ourro. 

· - Entre o .Parana , e o Pa,raguay 
existe db Norte ao Sul huma cordi-
lheira de montanhas mui extensa , que 
se chama Arnarnbay, que terminando 
ao Sul do rio de Iguatimy, fórrna se-
gunda cordilheira de Leste. ao O~re, 
chamada Maracayer. 

l'OMU I. Q 
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Diversos outros grwpos ínenàs co;. 

-nhecidos bç)rdão , dmante longo espa• 
ço , o rio dos Tocantins, e seHs dif-
ferentes ramos ; ~!lém . desta~ o ltiptt· 
!Ja, cordilheira de montanhas mais con-
sideravel do Brazil , ~ue se estende pa-
'!·a a costa Septentrional entre o Ma:-
f'anbão, e Petnambuco• 

· Pouéas regiões do Mundo, são 
mais regadas, e vivificadas com tan-
-ta profusao. O maior de todo$ os rios, 
e .Amazonas, que tira o seu nascimen-
to do Perú, no sei0 das mais alta& 
montanhas da terra , e'ntra p'elb No-
-roeste no teiTitorio Brazil.iense , en-
grossa-se do Rio Negro, cojas innun-
da-ções &'e tem comparado a hum mar 
-de ágoa doce ; do ~io Madeira , ou 
R ,ibeirà das Florestas , a :rua corrente 
de mai's de setecentas lcgoas ; do To• 
1'ayos 1\ que vem das al%nras cemraes , 
'QU Ca'iApos Parexis ,·cuja wrrent'e he 
>de trezentas legoas ; e finalmente dó 
Chingú, gue desce dos lados ·de M at-
·to-Grosso. Este ,grande -rio fórnxihum 
dos niáis beiJos ramos do Amaz·onas , 
ao qual se vem unir·d,epois de hum cur~ 
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~ -d~ mais çkquatrocent ;-; s lcgoas, in,. 
terrompido por tr.u i t <}~ c,atdrctas. As 
suas· pr.:Jias çubertas de ir11p~ C' rravei~ 
bosque_s , são h.abi(adas por lndi,.mo$ 
in doma vç.i.s, 

A maior parte d~s~t~s rio~ do e~rr 
ta o pertenc~n) ao c.onti nentc arazi1" 
l.iense ; corrern com rapide~ ten·as int 
JuJ.bi:taclas , que inu;ncl.-::o mui tf! S NÇ'Zíl'S., 
~ a_cabao misturando-se J10 imrr1ênsq 
J\m<JZ.OI).Js ., qu,~ n~o tem menos de nül 
~ trezen~a~ lcgoas de G:orrentç-• 

· Nest~ grande rio as _remp.est,q,-
,à,es s~o t~o. pet•_igo$a~ como l'lQ .rnàt 
~)to: , j;ls suas , IJ!;:trgcn~ _pgo P:p.res~IJ-t 
tao de todos os lados senão hurnil 
Nas ta planiçie p.anta-no.sa ; .? sua ·~tubo· 
.cadt~ra tem -doze legoas de 1a-rgur~ 
.Es~e ,rio servia' no .prindpjo; de ' u'r' 
~tes •PJturaes ao Bra'l il. 

. Riv.1l do Amazonas, e engross~ 
do do Ar.1guay, cujas márgens sií.§> 
:poypag<Js por tanras rribus guerreiras.., 
~ rio dos Tocantins, em seu curso m~.:
gestoso ~ rega o Brazil por espaç0 dj! 
:tl_uinhe.nt3S legoas do, Sul ao Norte.. 
~4®;1§_9 $ .. bo~'lue$ bórd.~P· as .. s.J,ti~ 

. G :Z. 
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· Fraias ; e as numerosas cataratas, que 
. tem desde . a sua origem , indic3o as-

sás que !abre caminho atravez de ·va'l-
les, . e de precipícios. l\1as unido ào 
Araguay, _continua a sua corrente em · 
leito commum ' · offerecendo a gran'de 
vantagem de naveg<Jçao não"intetrom-
pida desde a sua embocadura ·até ·ao 
centro do Brazil; esta embocadura ·vi-
sinha áquella do Amazonas vem mis-
tura-r as :suas ondas por hum braço de 
communicaç~o á ·vasta corrente do 
grande , do. A agua , e a terra pare-
á disputarem o dorqinío destas mar-
gens alternadamente ora seccas , ora a-
.]agadas. ,.. · 

Todas as costas em cofltorno ·sao 
terrenos baixos, parltl nosos, ou lodo-

' soA, formados pelas alluyiôes reuni-
das do Amazonas , do T ocantin , c do 
.Oce;~no\, nenhum dique ou recife pó-
·de-suspe~der o embate d~ ·suas ondas, 
e marés ~ porér bancos de' arêa, e 

~ilhas metade submel'gidas estreitão as 
'emboc_aduras dos dóus rios· ~- que- pre-
cepitando-se · :an'Jbos no · ArlanÜC'o dn 
·movimcnw contmposto á e,orrente · co~ 
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murn, lutao çom as Y$gas do Ocea.nq. 
lfe .a)Íi que , durante as grandes ma-
~és, a. rapidez das suas ondas retinidas 
produz huma qualidade de fenomeno 
periodico , ch\lmado Po,·oráca pelos 
Port!ugJ.Iezes ,, e pelos Indianos. Ne3ta 
conjunctura causa alguma se póde op..:. 
por á violencia .das ondas do Oceano·, 
,e ' do~ riqs que se misturao com cs-: 
,'trondo. Hum ruído espantoso a-nnun-
cía, e acompanha esta stibita invasão; 
montes ' d'agua doce se elevao; -se a-

. batem, se -succedem, e cobrem em hum 
.instante quasi , toda a irumensa largu-
. ra do cal\al ; espaotosas ondas varrem 
a pra,ia, arranc5o pela raiz grossas :lT-
:v:ores, levao comsigo pedaços de ter.:. 

. reno, e até submergem -as embarca- 1 

çôes , que .estão e~postas ao seu fu-
ror. 
, Desde ' as bocas do Tocélntin at6 
Pernpmbucq, as costas V{)ltando deLes-
te para' o Sul, estendendo-se quasi ·qtJa-
tro'centas legoas, não off~reccm mais 
outro algum rio de ailatada corre.nte. 
,O Maranl1ão, o Rio Grande do Nor-
te, e o P~raiqa, que dcscmbocà no mar 
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lf:t ponta máis· Orienta l ; 'hé ter&:rde 
qo~ têxn embocadúras ::tssás 'largàs, qud 
f&rriãb na estação chuvósa torrentes~ 
qüe ;nnundáo cs campos·; mas nos tem" 
pos secos tein apenas lnnn regato t4e 
tgua ; e o ·seu leito serve de estràda. 
aos mlturacs. do Brazil. 
, Ent~é Perrna·nbuco., ~ a Bahia ~ 
}?à o $. Frâncisco 2 que tb~na 'nasci:.. 
rnetitó nô lado das montanhãs ao No..J 
toestc do Rio d'e ]áne·íro, éórte por 
platncie elevada dirígindo..,.se ao Nor .... 
'te 1 ê volra drculármente a Leste: â 
sua cbri·e'nte de mais ck trezentas lé~ 
goa5 , he ml1itat; 'vezes interrompida 
pelas car.ar::: r ~. s. · 

· Vem depois o Rio Grande d.e Por" 
to Seguro, até a'qu'! mal con.hecido ~ 
t]t'H~ sa-hindo da's mbntanhas de Püun-
gui1 corre contra o Norte, d~pois cón-
'fra Lest~ qu•tsi sempre •cercado de hu. 
pa'iz rico' em madei~·'cl ,pr Ciosa, é eitl 
mirias· de \~ i ama mes. 
· M ais no Melód·ia des~rn'boéà nos 
n'l~res do Br~zil o Paraíba; chamadn 
tl'O Sul , para destingui-lo dé outros 
'tlot1s -tios dQ mesmb nome t }lc núta .. 

I 

~ \ 
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v,el ptrr . s~ .eu.rso de eento e ·cincoen-
ra Jegoas pá.r91lcl.o ao mar , do qu:iJ 
est-á separado pela cordilheira d.e mqn., 
ta.nhas ,, q,ue fo..rmâ,o G Cabo de~- Tho.,_. 
m.é, e 0 Cabo Frio. 

:Oesde estes · d.o.us Cabos , at.é í:lQ 
parallelo .trinta d!i! latitude à ·Sul, a 
costa he mui elevada? ,e não cleit;:l n.Q 
Oceano rie algufu-c--e-trsideravel , a não 
ser o Real, e o Dolce que eorrcn1 de 
Oeste ~ Leste. Aqui q uasi tod,as · ~$ 
a-guas se .dirigem para o certâo, e s.e 
encamin:Llâo ao Para na, .ou ao . Qra-
ga.i.ai , p..oi;s ambos tirão o se,u nasci-
m~nto das .mcintanhas centnaes. 

Não nos estenderemos aqui sobre 
as particularidades .natur::tes do P~ra
Ha , porque a dir,eçção .do seu curso 
o fa:?: ma~s positivamente pertencer aQ 
Paragüay do que .ao Brazil. , 

To.da a costa Oriental apresenta 
multidão de bahias, e promontorios, 
~ntre es.tes ultimas, os principaes são 
o .E:abo de S. Agostinho aos nove gráo$ 
~e latitude; o Cabo Frio aos vinte c 
cinco; .e o Ü1bo de S. Vicente,o .mals 
Meridional -,dé todos. 
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A Bahia a mais vasta hc a de To ... 
dos os Santos ; devem os PoJtuguezes 
o seu descobrimento ao Capitão Chti-
stovão Jaques , o terceiro naveganté 
do Brazil; terá , do mesmo modo que 
a enseada magnifica do Rio de Janei-
ro, a sua descripçâo particular no de-
curso desta Obra. r 

As costas Septentrionaes, desde o 
Pará até O linda, são sem~ados de re-
cifes, e Ilheos 1 nos quacs se quebrao 
as ' vagas do Oceano, offerecendo re-
petidas vezes a imagem de hum mó-
lhe nat l'i ral· contra as ondas, que ~e es-
tende em p.:~rallclo , á costa. . 

Aos vinte e trcs gráos de latitu-
de ao Sul começão em pouca · distan-
cia de ' Porto-Seguro' os famosos ca-
chopos d~nominados os Abrolhos, que 
se estendem em grande di.stancia, ·e sâ.o 
o tenor c\os Pilotos. T em-se aqui des-
coberto l~uitos canaes est\reitos, por-
onde os nàvios podem abri~ passagem, 

I \ • • • . porem sempre com grandes pengos. 
Colocaâo debaixo da Zona Tor-

rida , e ao mesmo tempo de hum Ceo 
menos ardente , o Brazil goza por es-

I 
\ 
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ta ·auplicáda situaç~o d~s vfihtageni 
de differentes climas; seu terreno· he 
favoravel a quasi todas as producçóeg, 
do globo. Em tão vasta extensão , à' -- · 
temperança das est:Jçóes necessariamen...; 
te offerecc mui grande variedade. Os 
calores na visinhanca do Amazonas 
são adoçados pela humidade natural 
das suas margens alagadiças; subindo 
pelos rios até ás suas nascentes, achao-
se planícies ele"adas, valles .fert1lissi-
mos por clima saudavel, e tempera-
do, principalmente em Minas Geraes, 
Villa-Rica, e S. Paulo. Ali i hum bran-
do calor perrnitte aos fructos da Euro-
pa · crescerem entre as producçóes da 
Amcrica. 

- Tal he tam'bem o clima da gran..., 
de Ilh~ do Maranhão , que pertence 
ao Braz!l, onde as quatro estaçõ~s 'se 
confundem, porque a terra sempre es·.:. 
tá florida , e as arvores verdes. A a-
bundancia dos orvalhos. a sombra dos 
bosques , e a frescura- deliciosa· das 
noites lhe dão. huma primaverà perpé-
tua. 

o frio fai-se 'sensi v e!" na extrc~ 
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midade Meridional do eontinénte ':Br~ 
tiliense para as c0stas de S. Vicente , 
onde estão as altas montanhas de Per.;, 
nabiacába; dellas dimanão innJ,unera ... 
veis nascentes crystalinas, que dão ao 
ar mais fréscura • 

. O vento d'Oeste, passanc:lo porei.,. 
ma de vastos bosques alagadiços, faz .. 
se doentio mis partes interiores. Fre-
EJUentemente o excessivo calor, que se,. 

' · gue .o q.1rso ' d? Sol , · enehe, a armas., 
f-era .de partículas ígneas, qu~ proclu.., 
zern .effeitos funestos ; · porém este ar 
inficionado he algum~s vezes corrigi . .., 
do pêla fragancia balsamica da gran,. 
cle quantidáde ~de aromas, que se fa~ 
sentir algumas legoas distante .da praia 
f]Uariclo 'o ··vento está 'da terra. . 

1 Do mez de Março até ·Agosto a 
est'ação chuvosa domina as ,ccistas Iria,.. 
rit.iinas .,~ e' d.urJnte . a es:t ~ão seçca·, o 
vento do Nvr.te sopra o~dinariamonte 
sem intetll"upção. O ardor\ do cljma tàz . 
ent ão a :vegetação languida' (e as cal-
l i nas ·não offerec~m mais que dlUm ,ter ... 
reno queimado. , 

Todb .e ~esta 'Ido .anlilo os ven-

\ 



Do B~AZIIJ, Lrv. rrr. «} 
ws d·o ·inat' refrescao a atmosfera, e 
tornao a dar á natureza a sua força, 
e primeira actividade, Hu.ma primave ... 
ra ·perpétua aformosea os lu garcs som .. 
brios , e humidos ; as arvores apresen--
tao ao mesmo tempo flores , ·e huctos 
já verde.~ , já mnduros ., e qua·si todo .o 
~n rro lmma verdura agradavel ·cobre a 
ttltra. · 

· Sendo o interior rdo .Htazil hum 
yasto bosque primitivo ., as .arv.ores sao 
embaraçada~ de ~brolhos , de arbustos 
e~~a}hados, .de liames q?e as abra~ão 
ate as extrem1dades su·perw-res, ;} mawr 
f:l::Jrle dellas brotâ~ flores agtádav~is. 
Estas plan'ta~ formao hum · traÇG ·s1n ... 
. guiar na pintutia 'do Btazil; trepão cin:.. 
· gindo as arvo11es, sóbém acima , ·tor-

:f.J.:Ío à descer á terra ' ·e nella tbm~() r 

raizes ; 'e suhindm de novo prendem• 
se de ramo em :ranro , de arvore el'Í.) 
arvore, onde o vento os leva , atéq:ue 
todos os bcisques·enlaçados d·e suas gri-
ria·ldas se fazem quasi impraticaveis. 
Os- macacos andao 'Viajando por estes 
~aberynthas selvagens, balaAçando-:se 
'Pota cauda. Esta cor.doalha vegetal , 
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he algumas vez~s tão estreitamenfe en.J 
tretecida, que tem apparenCia de .te .. 
de' gue nem os pa~saros' nem às ·a.., 
nimaes podem passar. Alguns sao da 
grossura da coxa de hum homem; mo.:. 
difi G:âo-se de todas as maneiras, e faz-
se imyossivel quebrá-los ; · muitas ve-
.zes dao .a morte á arvore que os sus-
pende, e por isso os Portuguezes lhe 

. chamao . matapdos. Muitas vezes ·fi-
do em pé., como huma columna tor.,. 
cida , çlepoisque o tronco que fize-

. rão acabar Jargou a sua casca. Ha ah 
guns; q\le por incisão .deitão h uma-a-: 
gua fresca, pura ,.1 e agrada:vel. Estes ' 
nascem nos paúes do Rio do Oronoca·; 
e nos lugares arenosos., onde sem .es-

. te recurso, o viajante morreria de sê-
- de. A hera. tambem sÓbe ao cume das 

arvores mais altas, e cobre os bosqúes 
de Hum \ tapete de côr V<erde mui vi-
fOSO. . ~ · 
· Os f}alulviers verrneHws cobrem 
as costas db Braz i!• ·. a pouca distancia 
começao as numerosas especies de pal-
meir.as, entre as quaes se distingue a 
murta Braziliense , que brilha pela C>i~':' 
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t a prateada ; o cogueiro Braziliense, 

, mais grosso, e. alto que o das Indias ,. 
, cujo fructo dá e;x:cellente manteiga, e 
. o . pekfa produz fructo da figura, ·e 

grossura corno a bala d'artilheria· ;· he 
per:igoso estar debaixo quando cahe, 

. OS· seus enormes calices , e seus ' péta.-
-Jos largos · se, elevao em pyramides fio-

. <ridas de côres variadas , e de vista a.;. 
·gradavel. 

Nenhum paiz no mundo dá ma-
·deiras tão preciosas rara tintas ' ma-

. -;cenaria, e cons.trucções navaes. A oli-
·veira, e o· pinheiro são particularrnen:-
·te alli proprios para a mastreação. A 
-cerejeira, o cedro , a· cannelleira sil-
-vestt'C, o páo roza, o -carnpeche, e o 
·cajú ganhão posto em obra; e traba-
·lhados resistem por mais tempo a ac-
;-ção do ar, e d'agua. No Brazil, h~ 
que se admirao estas arvores gigantes-

. ·cas, . que se elevão de ordinario. á al-
. t1,1ra de oitenta pés, e ·cujas raize:S cer-

dío o enorme tronco muitos palmos 
acima da superficle da ·terra : ' nenhu.., 

, " ~a . madei,ra , ha mais propria para fa;. 
,zer as cur.vas. das quilhas dos ·navios. 
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Porém a mais beiia de to~as ~ 
;arvores do Brazil, ainda d' A~erica in,. 
1eira, h e .a pcayrJbll ; ·faz-se notavd 
~uando desenvolve toda a sua pompa 
11os. mezes de.jul~o, ·e Agosto, quan~ 
tl·o dur;wte o outono da Europa se 
.cobre de . flores brancas, e vermelha~ ; 
.quando. nos tres mezcs .seguinte~ se .e~ 
.riquece de .seu,s fructos pendeptes doS 
ran)Os, como outras tantas pedras pr.e.:-
,ciosas. A sua . sombra h e densa, e a ... 
-~radavel ; as suas flores tem os esta:t . 
1ne.s suaves, e seus ramos exhalão chei,. 
.ro aromaçico ; delles sahe huma go~ 
.ma. que iguala em bepeza á do Sen~ 
gal , e em tanta abundancia., que sol"' 
ihrc a arvore pan:~cem gotas. ,d~ .aguél. 
Esta arvore admirav~ , não he com.,. 
mum no certão , mas nas costas C<?.-
tJre\ paizes .inteiros a . pezar de :Serem 
.estereis. \ Qyanto mais o paiz he are~ ' 

\ ' fi .ento , m~ts parece vrescer , e J?f.O.S'" 
ipe~a:. O ~eu fructo esponjoso ., e ex.-

. "Jluslto tem alguma semelhamça com 
f2S peras da Europa, mas h e mais lort,. 
~go_ , .e de ,alguma soTtc mais t~anspa;
t.~~, .sua polpa -teauzida .a farinha.., . 
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bc para os BrazileirÓs iguaria delicio-
f!b. A posse do terreno onde a acnya• 
lla cresce, e multiplica, he de tal im.,. 
portancia , que tem sido mu.itas vezee 
occasiâo 'de guerras nas colonias entre 
os mesmos naturaes. _ 

O íbinlpitanga que dá o · famoso 
páo d;e tiQtut•aria, conhecido pel~nà .. 
me pao Brazil , ou de Pernambuco , ~e 
da altura de hum carvalho da Euro7" 
pa; cresce nos rochedos , ·e rros ter-
.renos a-ridos. ·carregado de ramos,, .0 
-s.cu aspecto hé pouco agradavel, a sua 
f olha assernelha...:se á do htJxo , e -a 
sua casca he mt;ti .gros~a. As suas fio~ 
res semelhantes ás do junguilho, sã.b 
de bel1a côr vermelha. o pezo es'pe-
·c ifico desta madeira , ~1e o -signal da 
~ma bondade relativa ás . tintas ; della 
se tira huma especie de carmim, e de 
Jaca propria para pintüras fi:na'S , e de-
Jicadas. Esta arvore -preciosq., acha':ise, 
-sórnente ao Norte do Braz.il. · 

Para o Sul , tudo muda : out1:~ 
pro.ducçóes ·nascem de.bai:x.o· do clima 
tnais apal'tado ·.do .tropic<>, .emais..t-em.., 
.,-.er•rclo. · 
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Em todo o resto d'America , a 
r<liZ da mandioca , e dos · fructos sil-

. -vestres erão o principal sustento d0s 
indígenas, antesque os Europcos alli 
tivessem cultivado, ou naturalizado. o 
inhame, o arroz , o milho , o trigo , 
e quasi todos os .fructos do seu clima. 
O arbusto chamado mandioca ; só cres-
Cf: nos terrenos secos 1 e não pede qua ... 
si .cultura alguma. A sua estimavcl raiz 
he da grossura de hum braço, e tem 
alguma semelhan~a com a cinoura da 
Europa. Crúa, ou recem-tirada d:a ter-
_ra pc veneno mortal; secca , e redu-
.zida a farinha , e a pão he alimento 
substancial. 1' 

. · Acha-se em todo o Brazil a bau-
nilha que se prend~ corno a hera ao 
:trópco das arvores ; a suas folhas são 
grossas , e de hum verde escuro : o seu 
fructo c:Smsiste' em hum~ bagem trian-
gular, de seis a oito polegfldas de com-
prido ch~ia de pequenas sementes po-
lidas; ,estimão-se principalmente as ba-
gens longas delgadas, e aromaticas. O 

, -ibirapitanga dá hum fructo semelhan-
- te ás cereijas. Entre matas espinhosas,) 
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e 'nos \:ainpos ahandonados náscern . as·. 
figueiras de Surinam, Nos ·contornos 
da Bahia cresce a mangaba , que su-
pre de alguma ·sorte a vinha ; pois do · 
fructo se extrahe huma especie de. vi-· 
nho·. O câcoeü·o fórma bosqu~s irn-
mensos ·ao longo do ÇL1ingu, do To- . 
ca·ntin, e do Madeira\ Ás liames, o_u 
plantas trepadeiras dão em parte fru-
cros agradaveis , e sadios. O Brazil 
tambem pr~duz grande n1,1mcro de~ 
plantas aromaticas de differenr~s es-
pecies. As suas producçóes botanicas ~ 
innumeraveis. Hum arbusto · m.ui util ;, ,: .. 
conhecido pelo nome ipecacuanha, se . 
acha unicamente no -Brazil ; (a) •.a ·súa : · 
flor · tem a figt:~ra aa violeta' e·'na raiz .. 
he que resídeni todas as suas virtud-es~ . · 

TOMO I.·· H ' . 

----------------i· 
(a) Os Hespanhoes tambem traum esta ' 

p.Ianta do _Perú. A que se dá, no Brazil ha 
de t res especies • e differenc;a-se pelas côres; 
branca, 'Parda, e ~Sótrá , sómente a úloima 
h~t' a que tem tnais uso na Medicina • pelas 
qualidades ' de adstringent.e ., e purgativa: os 
Pentios app,l i cão-na na mol~st,ia, a que c h a.~ 
mão tepoty pir~wg" • que sãu · as c:amaras dq 
UA.&UC, . 
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Estando o BrazÜ situado deba'hco das 
.duas Zonas mais feli2les , isto he, a 
.torrida , e a temperada ,· o que falta 
em huma , produz a outra em abun• 
.dancia. 

O Continente Brazíliense , coin 
mui poucas excepçóes 1 não' tinha ori-
·ginariamente.arvores, plantàs, ou fru-
ctos que 'nâo fossem essencia1mente difJ 
ferentes das plantas , e fructos da, Etl..; 
rapa; mas todos . os que para alli se 
transplantárão, se riaturalizárão com 
.bom successo , e esta observação geral, 
p ôde tambem este nder-se aos animaes. 
. O tapir, ou t.lpirosou, he o maior 

dos quadrupedcs 'que se tem achado no 
Brazil ; na figura he semelhante ·ao 
porco, aindaque na grandeza se apro-
xime mais á vaca: os Brazileiros ma-
tãb-no a riras de flecha , ou_ ()S -~pa
nhâo ern 'láÇos; - coir1êiii-l1ü: . a · c'ãrne, 
e da pdle faiem escudÓs sólidos.' · . 

. Os \ bo~ques são cl\eios de ani-
J1;1aes fen:~zes , taes como o gatto-ti-
gre, o lobo-hyena ; o saram que teín 
a· figüra d.ít rapoza , ~ p~rém mais fe-
J;'~Z , <i! mais bravq. Alli -se encontra 
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tl· jagua·r,. animal na feroddáde· temi"' · 
vel ~ - o terror dos ,Btazileítbs; e o por ... 
co espinho, ou o oud~o da raça gran:oo 
de, que irritando-se despede seus espi-
nhos . com tanta ·força ., qué .podem fe-
rir, e até matar hum homem. H~ ne• 
tessatio n~o o confurídü , Com o ar, 
tnadillo, @U rporco de cotitaça, que art .. 
da de rodo .como o .ouri~o, e apre"" · 
stm~a ele todas~ as parte$ .a ünpene .... 
trayel _cotta d.'armas. 

N~o , h:a .região ines~ o na Afti .. 
Ga , :ou . na Aúa ondé os macacos· habi~ 
tadopes dos~ bosques; sejão ein maior . 
numero, ·ou de especies 111ais varias,; 
q~:te no Brazil; ·fogem 'das povoações, 
e hábitãt> os lugares solitariós. 

• Ainpaqué , o Braz i! _ corresponda 
ha latitude, com Ó Peru , e,em geral of-
fere~a as mesmas pl'oducções , eomtu-:-
d.o não possue o lama, o vigonho'aniJ. 
maes· mui uteis aos Peru\rianos. Além · 
àisto h e devastado por-:maior riu mero - : . . 
de animaes ferozes , serp~ntes .enor. : · 
mes ; larga tos , sapos, ·e por mll o.u• 
tros repüs _dê pata l~rgà, e milhareS 
de inséctos, qpe o calôr liumi~o.mul-, 

H 1. 
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tiplica. Príncipalmente nos vastosbog:... 
ques ·. das Provincias do certâo, he 
que se achão, aos centos n~yas q:uaJj ... 
dades· de ins·ectos desconhecidos na Eu .. 
ropa. · Tambem ,,se oüvem ao longe os 
gritos das onças ·; especie ~ de panthera 
que faz ' gral)dcs esrra go.s• ~ este ani:.. 
mal , : e. as ': serpentes ·são o . flagello 
principal ,dos plant:adores. · 

Além da ,grande serpente àos tas-
caveis , (a) g\1e se ·arrasta · com tanr::t 
velocidade . que .r parece voar, o Brazil 
produz outras mais terrív:cis, · taes co-
mó a ibiboboça: (h) iguaJment€ notavel 

(a) . A serpent.t: , ?U colHa de casca~eís 
tira este nome do ru i-do , que faz c_om a.ex-
tremrda..ie da cauda , 1o qua:l lie. tão sonoro 
qllle dá ·oc'ca·siãá a evitar o seu el'l'comro, fu·· 
gi'ndo-se ~e longe ainda sem ella appa·recer·: 
os ,. g~ntios I h e chamá-o Boicinininga. · . 

( b) A .. ibiboqoca , ou c~bra de coral , he 
branca ·tià pelle como a neve,. e- mal.hada dê 
var.ias côi~s pri'ncipalmente ne\ira e vt!rm~rtlO: 
aindaque o~ StlU veneno h e mortal' .. \'le lento, 
e _,dá -lugar a acudír-se-lhe ·com ·o m<!is conhe· 
çido remedjo • que- e1stá .na\ applicac;áo.da ca-
beça da mesma cobra inachucãda em fórma dé 
emplasto;·: ' ' . ' ' 
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• pelo ·perigo · da mordedura, :cómo pela 
helleza das côres ;· a boiobi, (a) cha-
mada serpente de fogo , ·por causa do 
vivo esplendor · das suas conchas ~ a 
giboia (b) reptil . enorme, grosso ·co-
mo o corpo de·Jmm homem, e alguns 
de· quarenta pés -de comprido; · cober-
ta de conchas , ou escamas de diffe-
rentes côres; · rem as costas de côr ver-
de-negro, e os lados de amas::élo-es-
curo ; a boca larga guarnecida por 
duas ·ordens , de agudíssimos .dentes; 
tem na b.arriga duas fortes garrascom· 

(a) Esta cobra :· he de ê&r ,e-r;de , · e ·de 
pouco mais de huma vara de .comprimento , 
11 da ,grossura do dedo polegàr .: h e clZeira, 
e de otdinario não investe , sen'ão quando· a 
irritíio. 

( b ) Gibo·ia , GU 'Boigcíoc!Í , ã q~te tambe'm 
por .out.ros nome.s se ·cha·ma .Sucul'ij·ú, cobra ·de 
·veado , .ou c0bra boi , 'he 'ertamente a maior 
de todJs , que se encontrão em todo o Bra-
?.íl : não mata · com o. veneno, ·nem morde, 
mas abrac;ando-se 1 com e homem QU animal , 
e emoscacla nelle , aper'ta-o ·tã.o estreitamen-
'le, que lhe .torna os ossos como céra fle-
XÍ\·eis , e a pouco e pou co lam.benElo-ç , .e 
chup~ndo-o engol-e·o facihnente; 
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que segura a sua preza.· Os Pottugue;p 

' zcs lhe chamãp S8rpe1-1t-e boi, porque 
devora a .es-te ;:mimai com inc-rivel·taei .. 
lidade : a sua voracidade , e força são 
l=aes , que provocada pela fome ataca, 
e come os homens , os javalis, e ;;ué 
es tigres;; logoque d·istingue a pre.:. 
za , . os olhos parecen;I . lanç~~ vivas 
chamrnas, e move dentro da larga bo~ 
ca a lingua farpada, Legoque apa-, 

. nha com as garra~ a victima ~ segura .. 
se, e se en·rosca neHa., çobre.-a de 
huma baba _visco.za para a engolir com 
mais. facilid~de ~ passa grande numero 
de d1as a ·drgen-la. Esta serpente co:.. 
}Of;sal , e amfibio viv-e ora· no lodo, 

- ora na ag).la. He 'Q ter~or dos India-
nos , e dos Port'uguezes. Os 11egros 

· m is animosos a atacão muitas vezes 
com va'ntagem, seja a tiro de éspin~ 
gartla , . seja com arco -, e flecha. Se o 

, monstro,, só ·fica ferido' , faz toda a 
qualidade de movimentos, corta os ma ... 
tos, e arvores novas, assobia , roer-, 
gulha .corJl violen'\ía a cauda na agua 7 
esparzmdo sobre os que a perseguem 
limos corruptos, ~ - quvens de pó 'mis; 

\ 
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t~íràdb com lodo , como em hum fo~ 
racão. Se he mortalmente ferida con ... · 
tinua a torcer-se , e enroscar-se sobre 
si mesroà atéque alguQs dos negros, 
comba.tentes se chega, .e d.esprezando 
o perigo lhe lança ao- pescoço huma. 
corda com ,laço- de correr;. senhor em 
fim do . eri0rme reptil , tendo na ·mão 
a ponta ·da corda, o negro l'Óbe a~ h ~!l
ma arvore,. na qual o deixa pendura-
do, desce., e tendo entre os dentes 
hl:lmaY faca afiada, se a-garra ao corp01 
do reptil que se;agita, e voltea' ; nú 7 
e ensanguentado se abraça coro pés -, -
e maos á pdl.e lusrroza do mo!u;rro .y 
abre- lha junto ao pescoço , e o esfo-1 
la. Tira logo da sua preza huma gor-
dura clarirficada que reduz a oleo,, e 
se regala: com a carny mais seus com .. 
panheiros. \ . -

O mais perigoso de todos os re ... 
ptis desta região , .he ·o ibinacuca; (a) 

( 11) Chama~se a esta cobra tambem lze,., ' 
morroes , por causa do srmptoma ' d.: fazer· re-
bentar o s ~ ngue por todos os' poros do ' cor-
po ·, va"lando··se-- ó 'cloente sem· fémed-io- ;lté-
<jue morre. 
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a sua mordedt)ra he morte ~ certa. He 
tal . a violencia do veneno ; que no 
mesmo ÍIJstante que morde, o sangue 
da pessoa mordida lhe sahe pelos o-
lhos, orelhas,-_ ventas, e partes infe-
riores do corpo. 

Para compensação , os bosques 
do Brazil são o asylo' de innumer~
veis passaras encantadores, desconhe-
cido , ao resto do mundo ; de . figura 

. elegante, e plumagem resplandecente. 
· Os papagaios,, são os mais bellos das 
. duas Indias ; e distinguem~se tanto 
pela variedade, corno pela vivacidade · 

_·das côrcs , de quf· a natúreza adornou 
, a sua pl_umagem. , 

O tucano, . pa~saro que tem o bi-
. co .do tamanho do .. corpo, procurado 
, princiP-almente por causa do esplen-
d@r das s.uas pennas , que são parte 

, cÔ'r de\Jimao , e parte verrnelho-en-
carnqdb,, com CÍntqS nesTaS oblíquas 
de huma a outra aza. 

·i': O k;arnichi, passara grande , e 
·negro , que os B azileitos chamao a-
,1hima, notavel pela força do grito, 
e pela especie de ~orno inserido no 
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mdo da cabeça em fórma de corôa: 
Tem as azas armadas de fortes espo-
rões , que o fariao formidavehlos ou-

, tros passaras, se _dirigisse contra elles 
os seus ataques; m~s o kamichi he 
semiaquatiéo , . .não faz guerra sen ~Í'o 
aos reptis. , 
, O guaranthé-engera, ftspecic de 
canario que os . naturacs chamao teiw 
tei, tem a plumagem metade azul-es-

. curo , a outra . amarelo-dou'rado bri-
l hante ; o seu canto iguala os passaras 

. mais melodiosos. . 
. Os bosq11;es do Brazil servem tarp-
bem de retiro ao passara mosca mui 
elegante de figura, a sua plumagem 
brilha como a esmer.alda, e o rubim. 
Admirados os Brazileiros do· esplen-
dor deste ligeiro habitador do ar, e 
de suas lindas côres, chamao-lhe raio 
do sol. Contao vinte e quatro .. espe-
cies, ou variedades do passara mosca. 
O ruhim .. topazio, assim chamado por-
que , tem estas .côres , e brilha é orno 
estas pedras preciosas. O passara mos-
ca da pequena especie , n ão te:m mais 

,de quinze linh~s de _cumprido: como , 
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~ borboleta de nossos paizes, vai pa-
!'.1bpde o leva o ar' e voando de flor 
em flor lhe chupa ó mel. . 

Tâo brilhante, tão ligeiro corno 
o passaro mosca , ornado de mais vi.., 
vas côres he o pica-flor, e differe delle 
só em ser mais grosso ; cmno elle bus-: 
ca o sustento no calice das flores ; o 
rÓesmo i~stincto . o anima ; he tal a 
semelhança, que não só os viajantes; 
mas tambcm os naturalistas habeis os . 
tem confundido. -

Achão-se tambem no inter.ior do 
Braz)! muitos abestruzes, e não differem 
dos das outras regiões: porém os. grau., 
des passares de rapinar, como as agui-as~ 
e os abutres são tão ot'azes, que não 
tem sido possível domesticar a·Igmn. á 
mão do homem. · 

' \os mares do Br:az•i! abundão em-
peixes' de toda a especie; huns nadão 
á superfide das aguas, ou ros habitão 
no fundo. Em paragem alguma se a-
cha mainr variedade: as. balêas., os 
golfinhos apparecem alli em grande 
numero. Sobre os famosos cachCI1pos 
chan)ado;S os . .llbro{hoS: ',, se pesca ~um 

' \ 
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pei:x:e semelhante ao _s.almão, c-hama-
se guarupa. 

Os rios dao igu<!lmente aos Bra~ 
zileiros hurria prodigiosa infi.ni<;lade 
de peixes. d'agua doce, a maior part(! 
delles offerecem Stlstento tão são co-
mo s.abor<:>sô. . 

Tal he o B.ra~il , a quem a natu-
reza pare.ee ter liberalizado os seQs the-. 
souros. No de-cur&lo desta. obra d.escxe-
·veremos .çom mai~ particularidade ca ... 
da ]n,Ima das suas ProvindaS", a.s, Il.has 
.<]Ue lhe pertencem 1 ~s Çidades prin,.. 
.dpaes, e daremos. hum qu.adxo com., 
pleto des.te vasto Imperio tão pouco 
conhecido. 

Os usos' e cosnuries de seus JJa.,. Caracter. 
bitantes natura<ils. , offereceru prioci-. coJt.rmles,u· 

· soJ popu-
paJment:e aos olh0s do observador hum !aclío e Ji-
vivo interesse.. . . u/ncií; ~co

Q Brazil no tempo do S@U dc:s- f.:·oftc~'· dai 
çobrimet,lto, · et:a d,i.viclido ·entre muitas t-olo"·r'~s _. _. d . [C l Hrax.1 len-naçoes, ou povoaçoe~' 1 terenies, 1u- ,.:S, . . 
mas escondidas nos bosques, outras es-
tabelecidas nas planicies sobre.as mar.., 
gens dos- rios, ·Ota na:s costas mari ti-
ma,s , algumas . 'pacificas., muit?.S ~r-: 
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rantes; _estas acl1ando ,na caça, e .fia 
·pesca a sua princi pai subsistencia ; a-
-·que lias vivendo principalmente das 
·producçces da terra, mais ou menos 
cultivada; a maior parte sem commu-
nicaçoes-entre s~ , ou divididas por o-
dias hereditari~s, ·e sempre armadas. 

A policia Europea não tinha ain-
da penetrado os bosques, e as mon-
tanhas do certão , o caracter primiti-
vo das povoa~ões conservava::.se fiel-
rnen~e. ' 

Emguanto . os Indianos fracos , 
e . doceis habitavao a maior parte da 
America M e!'idional , selvagens intre-

. pidos , ·e· ferozes vagava o pelos pai-
zes que descrevemos. A força do cor-
po, e coragem impassível são ainda 
hoj~ as primeiras, ou antes as unicas 
qualídad~s , de que se glonâo os Brà-
zileiràs. 

A' cÚegáda Cios desco . ridores Eu:.. 
ropeos, mais de cem naçlses\Brazileiras 

. occupavão ,' ou disputavao a immensa 
extensão comprehenqida entre os dous 

.. rios da Prata, e o Amazonas; porém 
algumas dentre ellas não,_ forâo jámai12. 

\ 
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bettl conheciclas : as suas transrnigra-
ções successivas tem lançado alguma . 
confusão no téstemunho . dos Historiá..-. 
dot·es·, e viajantes; nós sómente da ... 
remos as relaç1ses que melhor forao in-
dagadas. .. -
· . A grande Céista ·dos Tapuias, a 
mais ·anriga do · Brazil, tinha· possui- · 
do·, segundo parece,· toda a cosra des-. 
de · o · Amazonas até o da Prata .; ou 
sómente , segundo outros , huma E-
nh!i ·do certão .em parallelo á costa , 
desde o rio . S. Francisco até o C.abo 
Frio. -Esta foi · hrnçada fóra pela . dos 
Tupis aindamais forrnidavel, ern épo- - · 
ca -pouéo remara , ·porque á chegada. 
dos .Europeos o selvagens se·lembra-
vão ·deste acontecimento. Assim os 
Tup·is erâo os senhores absolutos des-
tas costas marítima;-;, qu~ndo Pedro 
Alvares Cabral descobri o o Braiil. · · 

Da voz Tupâ., (a,) q~e quer dizer 

(a) A, palavra Topá na Língua Braz.ilica 
significa propriamente trov ão : como c.s Se!-
vag~ns talvez pelo estro.ndo do trov·5o c.:on'-
c;ebessem juutament.: "om -··o hQ,ror · ill~um:~L! 
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Hovâo 1 e pai universal, tinhao elfd 
feito, por vaidade barbai"a, o nome 
da sua propria na_ção. Esta palavra en"" 
cena wcla a sua theologia ; porque 
não dirigiâo ~üfJp1~ca algutna ao Crea-. 
dor ; para elles n'1o eta objecto de odiot 
de· esperança, ou de temor. Esta gtan-
de casra comprehendia dezeseis tríbuS" 
distinaa·s, que não sendo' unidas-po~ 
blo algum, · e ten:do· nomes p.arücu-... 
lates-; e signaes· distinctos, formavão 
outras tar.Has nações · separadas. Entre 
os Tupis, com quem os Cong.uirstadG"" 
rcs Portuguezes estiverão as mais das 
vezes em harmonia: ,, ou emcguerra' se 
notav:lo os Carios , co!oca'dos ao Sal 
de S'. Viceme, e segJ10res a este tem• 
po da Ilha_de Santa Catharina. Os Ta• 
moias 1 que habita-vão os contornolf 
I \ , 

jdéa d~ Di~ indade , por est~ I,TH~3ma palavr:a 
1 davão a noção qt~e 'ddla tinhão, pois Tupâ 

tambem vai 1\:1 mesmo que wte supr·emo , co-
mo râ~rerri al'guns JHissión:frÍ'l>f, e exp licão 
os peritos da€juelle ·iclió'ma, Daqui se infe-
~e que não sem injuria suppozer.ão alguns aos 
Braz·iliens;es denituidos absolut3rnente •e sem 
ne.nhum conhedmentq de Deos. 



DO BRA'ZIL. Ltv. m. JOj , 
dn R.:io de Ja·neiro, estende»do~se .do 
Meiodia para S .. Vicente; não reco-
conheciâo por· ·alliados senão os Tu-
pinambas . seus v-isinhos, aos quaes · se 
assemelhavâo em' muitos dos seus usos. 
Os Tupiniquim · estavão d{l posse elo 
paiz de· Porto Seguro, e a Costa -dos 
.f.lheo&, desde 10 rio Cam::um até ao 
rio Circare i extensão guasi de cinco 
gráos : de todos os selvagc.ns da ce1s t:a 
Tupica, erâo estes os mais trataveis, 
os mais ·fieis, c os mais bravos; 'os 
:J'upinaes seus visinhos · conform"avao-
se com elles. · 

A Bahia , e todas as suas cnsea..: 
das , acabavão de ser conquistadas pe~ 
lqs Tupinambas., a maiar , e a mais 
valente na~ão da casta dos Tnpis. 
Os Cahetes, tribu selvagem , e fe- . 
raz rinhão em seu poder toda á' cos-
ta de Pernamb'l..lco, da qual os Ta-
baiares da . nresma casta qu.e ·os Cahe-
fes , mâs .menos ferozes , o céu pavão 
tambcm hun;1a parte; em fim os Píta-
goáres·, o~ mais cru eis da casta Tupi-
ca, possLiião 3 região do · Pa r <~ iba do 
Norte, entre . est-;,. e o Rib Grande; 
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taes erao as principaes tribus da cas.i 
ta senhora do Brazil. 

A antropofagia dominava entre 
todo~ estes selvagens ·; corniãn em ce~ 
remoníal com medonha alegria os seus 
prizioneiros de ·guerra·; mas nem to-
dos os Brazileiros erão Canibales , pa-' 
rece ser a casta dos Tupis que troux:'e 
·do cert:io esto uso horrendo; que os 
Portuguezes achárâo introduzido em 
todas as partes da costa . 

. A linguag(m1 dos Tupis era a mais 
espalhada, aindaque se fallasse até cen-
to e cincoenta lingoas barbaras no Bra-
zil ; · a qual 1 segundo dizerr1 ·, era o 
dialecto do Guaranis, tido como lin-
goa mãi·; os seus vestígios acha vão se 
na distancia de setenta ·gráos. . · r 

·Antes de descrev'er a p' osicâo geo-1 ~ 

gra·pca, e de dar a resenha das oútras 
tribus Brazilienses as mais famosa~, va-
mos a -rtlostrar 'em hum quadro ge·ra.l 
os caracteres principars ·que podem fa-
zer conhcec:er os usos, e 'os costumes 
guerreiros da casrr selvagem que do-
minava o Brazil á chegada dos Con· · 
quistad<;>res Portugue,es. " ' 
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.. Mais aptoxirr1ádos ao bruto' ~ que 

aô homeri:l; os -THpis flâo conhecião 
divindade alg urrw. ; ao menos as sua:s· 
maneiras tiâo n'lostravâo cousa algtliná, 
·que annunciasse este sentimehfo éon'-
soladot, quasl universalmente inspi;-
radq á especie humaná; paredão hao 
·terem -.a menor idea da vida futura. Ne'-
.nliumâ pahwrã na sua lihgoa exprime 
o notile dê Deos, nem idéa relativa 
ao Senhor do Uhiverso. Os signá'es de 
admiraçao; e dê respeito' que dão ao 
Sol ; á Lua ; ao úovao i'iâo tetn car~ ... 
crer algum de·· cúlto ; .são pràduzido$-
pela admiração, ou pelo susto; não 
se elevao acitnà dos objectos · ct~ados • 
.Qs sonho_s , as so·mbras, o pezadelo, 

· e o delírio gerárão superstições , .que 
os adi;vinhadores , ou Pajés acreditá-
rão entre os Tupis. (a) Chocarreiros) 

TOMO t. . I 

(a) · A crença dos Pqjés, ou f.: iticeiros· • 
a que a superstição leYava os Brazilie·nses pe-

-lo temor dos· males : e .a crença dos es piri-
tos infernaes ·., que era consequencia , certa 
daque,ll.a , . he ,hum . argumentp evidente .colll!" 
~ra os Libertinos , . c l\'laterialifta.~r Qwem 
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e sacerdores juntarn~nte os Pajés af-
firmavão ·a existencia :de hum espír-ito 
malfazejo, de que se gloriavão mode-
rar a perigosa inauenóa; por isto erão 
consultados nas, doenças, nas occasi0ts 
perigosas , princi.pahnente na, guerra·, 
e na pa~. ' A · grosseira credulidàde que 
estes impostores adquirirão pelos mo-
vimentos, e . . gestos extrabr~inarios· ; 
pro-messas , .. . e advinhações párece J 

mostrar qtJe todos que os ·consuhâo , 
~ . ~ os suppoe .em comrnl!lmca.ç~o ·com as 

.jntelligencias invisíveis., , superiorés :í 
'humanidade. Os Tu·pis·com effeito at-
tri·bwem àos adi·vi.nhadores não ·SÓ o 
poder . de fazer · as terr.as, ferteis , mas 

i 'mpirou áque lles -- bar~a os est'es sentimen'tos ? 
'Como e·r·a possivel que· Goncordassem com a's 
. ohtras Nações estas .genw~ fet.inas , e sem 
commerf i~ , ou correspondencia de;llas? Quem 
lhes infunoio os conhecimentos , a que ajuu-
'tav~o -a idéa ·tta' imtoomrtictiÍde "d'a a'Jma , 1to 

. d\ b d . I d •· d prl'mJO o ~· · o.ns , ·o ·casttgo os m aos , a 
. Lei etc. que se púde ver em .IVIarti'niere, •e 

llo nosso O :wr iQ ·da. Rebus Emnnznudis , · ~.- · 
· nãa a anti ga Trad·iqãÓ dos vempos Diluvianos , 
e a relação que estas verdades .. tem com a 

· natuie~~? 
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de ir.tspli'ar ·aos gtien'eiros força 1 e và:~" ·;' 
lor, attributos a que dão todo o pt~ 
ço. . . 

Cada · Pajé vive só êm h uma gru.-
ta sorribria, onde nenhum selvagem s.e 
-atreve a entrar; trazem:-lhe alli tudo 
quanto pede ; .e; tem tal imperio nos 
animas , que se eHe pro.gnostic;ou La 
morte áquelle gue o offendeo; h e .der ' 
-graçado objecto deste fatal vaticinio., 
deita'-se irnmediatamenre .na cama, .e 
·espera ·a sua s0rte côin l:atità tesigna~ 
'Çâo , .. que não bebe ; . nem come.; e as-
sim se realisa o anathema. · 

Todti>s iestes tpovos,. andâo nús ,.' 
untâo a pdle de côr vermelha , ··exce-
pto .a •cara; juntao a esta · tinta 1gerru 
algumas camadas1de côres diversas em-
.muitos lugares do cot'p·o, ~ •pÕem em 
;hum buraco que abrem :no .beiço infe.-
;rior., h uma 'espede; ·de jaspe verde~, 
~que os -:faz disformes. As mulhét~es não 
;furão os beiços, poréin ·nos :grandes . 
:buracos.;, q.ue.temrem·cada .orelha .. , sus-
'tentâo ,·:á mane'ira de'rosarÍOS de -CO!l!-

'tas, ..gvossasrinfiadas ; comp-ostas ·de pe-
~ucrs -~sus t.~1-anoos•) ti! ~ de: p:&lr~s ~'ilie 

I .:7. 
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·cô-r ·que cabem sobre as- espaduas. Os 
homens pellão com disvelo .todas as 
partes do corpo: . tem elles como prin-
<:ipal caracter da belleza ter o nariz 
·chato: e o primeiro cuidadp de hum 
pai, he dar esta fórma ao nariz do fi-
lho. Nas súas guerras, ou festas gru- ' 
dão ,com got:nrna, ou mel selvagem 
·pennas vet~des, vermelhas, .e amarelas 
na testa, faces, e nos braços. As pen-. 
:nas são . tecidas com muita arte; .en-
-feitao tarnbern as suas maças. Os che-
fes distinguem-se por hum grande cal-
lar de conchas. . ) , ·- . 

· Estes Brazileiros tem muitas mu-
-lheres , .que tomão , e deixao. a:om a 

· mesma facilidade; " a unica .condiÇão do 
ca-samento , · he tet o homem apanha~ 
tdo , ou morto algum inimigo ; a da 
-n\ulher, he ter - os primeiros signaes 
dó estado nup.cial. As naparigas, antes 
de casi rem, entrcgão-s~ sem. pejo aos 
J10mens~ livres ; seus pmprios · pais as 
off.erecem ao pr.üneiro qúe appar~ce : 
-de .maneir'a que_ não he -para admirar 
-tp.ie .na ceremonia do casamento ·, . que 
consiste :' na simples· promessa_, -n·enhLh 

. .... . J 

-\ 
~ 
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ma esteja no ·estado de virgindade ; -
porém ·logoque Mse ligao ao estado· de 
casadas , são fieis a seus maridos , ; e 
o adulterio ·he odioso entre os Br::lZi-
le!ros. As mulher~s torn1o,.,se esct'a:-
vas , seguem os maridos na guerr~_, e 
.carregãó com as suas provisoes , e o 

I 
necessario. . . 
· As habita~ôes destes Brazileiros 
mais, ou menos· juntas, varião na fór-
ma, e na grandeza: ·constao ordina-
riamente de casas, oq cabanas distri:7 
buidás eín- aldêas. As povoações mais 
.adiantadas na poliçia, constroem; e 
levantao murús compostos de barr.o.,. 
tes , . cujos intervalos são cheios de 
terra. '· 

A principal occupaçãa das nm.-
I,hes , he fiar algodão para fazer red~s, 
·e cordas. Ellas tambern fazem vasos 
·dê barro, que servem para differenre.s 
usos, .principalmente para deposito de 
liquidas; ou sólidos. 
· • · 1 A raiz da ·mandioca he o susten-
to diario ·destGs selvagens; ajunr:io-
:lhc .. outr.as. 'raizes·, · que pizâo, .e redu-
zem· .a farinha para comporem bebi.,. 
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daf;, ou alimentos com mais, ou me .. 
nos consistencia, A caça , t1 .a pesca 
suprem o re~to das suas precisões. El .. 
les se abstem em geral de beber qüan-
clo comem , e de comer qlJando be ... 
bem-, costume commum de quasi to"' 
das a~ povoaÇ~es d' America~ . 

- Menos sugeitos a 1infermi'dades, 
e-a molestias que as 'na~oes .affeniina-
das adquirem pelo ri:ümo·, e pelo lu .. 
~o, prescrevem a ~eus doentes dieta 
absolilta, e alguns simplices . dQS· seus 

. bqsques, ou montanhas. Se o do'ente 
se . torna incuravel, · quebrão.,lhe: ~· ca:o-
beça· ;" porque tem cemo mal;ipja, : que 
melhor h e n~orret de repente , dq que 
soffrer m~ito tempo para depois, vir 
a· morrer. 
'• 1 Cel(ibtão · os se11~ furieraes _com 
'clwros , e tristes lamenta~ôes, qu~ 
~ohtenil ordinariament~ o elogio . do 
morto.\ Se he pai de fàmilia enterrao 
com clle as suas armas ,~ suas pennas , 
e seus cóJares i é he este o 1,1Iiico si-
gnal pelo qual se poderia suspeitar' ' 
í]Ue a idéa . da OUtra vidà lhes nâo h e 
ab~ohnatnente estranha]; Enterrao. cs 

.\' 
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~u~ JDP.ft0~ Q.~ p~, levatit.ão <tlgumas· 
vezes sobre a sua cova, como sigq<ll 
qe Gli~t-irwçâ0 honorifi~a, pedra§--~o
b.ert~s d~ certa plant~ , qu~ .se <::Qn§erv{J. 
por mpito tempo secca , e n2o se apro~ 
xirnão a estes monumentos· fpneraes 
sem solté!r gritos, e derrarn~r lagri-
ruqs. . 

Não . tem R.eis, nem Príncipes; 
a unica ~uperioridade que reconhecem~ 
são os s~qs anciãos, ou- v~lhps Q.ire-r 
ctores, encarregados principalmente, 
quando s~ weparão para · a guerra' a 
excitar por ~eus Gliscurs.o~ a -~10çipad~ 
<;1 tomar armas. Chamão aos seus CO!l-.-
s~Ihos Carkets : .co-usa nenhuma im-
pertant~ se deeide al1i ~e não por vo~ 
~os unapimes. ; · 

O hom~cid~0 hc o unico crime , 
qu~ "cast·igão: .os pais .do m~tad.pr o 
entregão aos 4o morto, •.estes afogão .m 
çulpado ; e 0 enterr.ão. A recqnci I i a-
ção pr{)~p,ta, e sinçer:;t· entre ?S dqas 
fàtniiias ; .segue ordinar~amente esta 
sorte de sat.i.sfaçao, ou de . represa i ias; 
·berp. ,differentes njsto das naçéçs çj.,. ' 

· ·Yili.z.a,das .Q.a · lj:~rop..a ~ · eJnre -'}S ~.Jt,~<leª O$ 
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odios das famílias são algumas vezes· 
hereditarios. · · -

Sem outras leis mais que os seus 
usos, seguindo quasi sempre o iristin-
cto da naturez3 , os J3razileiros pos-
suem algumas virtudes sociaes, e do-
m esricas. Exerci tão, e respeitão a hos-
pital·idacl.e; vivetn tránquill-amente en-
tre si , não se desamparão· nas moles-
ti as, como fazem muitas ·povoações· 
d' America, e são fieis ·a seus allia-: 
dos. 
· - Mostrão em geral incHnação á· 

:indolencia , e á ociosidade, que cara.:. 
cteriza todos os selvagens meridionaes; 
e neste sentido, o seu modo de vida' 
no tempo de paz, parece manifestar 
inclinações doceis, e socegadas . . A sua 
Í·f~dolencia d1c tal', que .dormem mui-
tas vezes· vinte e qua~ro : horas segui.:. 
das ; 1~as- - passando de hum extretno 

,..,, I·__, d a outro ,, _am'\o com pa•!Xao a ansa ,-
e todos 1os exercicios viÓlento's. · 

H e com especialidaàe nos com-
_bates que se manifesta a sua activa, e 
Jwrrivd (e'rocidade , he quando a-·cruel-
_Ç.lade 'no seu maior auge se transforma 

1\ 
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em qualidade_ de virtude guerreira. Ex.:. 
citao, e :conservão e~ta disposição nós 
costumes diarios, ou nos seus banque-
tes, onde, cuidadosos a desviar o.utra 
Gmdquer idéa, se ·entretem -com fer.!. 
vor dos projectos contra os inimigos; 
principalmente do prazer que se pro.1 
mettem de os engordar para os matar, 
e comer d_epois; · 

He mui ·raro haver entre elles ou-
tros motivos para a guerra, a não se.: 
rem bs da · vingança , pçr isso não se-
ria facil determinar a causa das pri.., 
ineiras aggressões. A arma principal . 
dos Brazileíros 'he huma maça, a gue 
chamâo tacapa· feita do p2o mais du-
·ro , mui pezado , romba na extremi...: 
dade ; e os dous lados com dous gu-
mes. O seu comprimento hc de seis 
pés , e hum de largo na extremidade-, 
a sua grossiJra h!Jma pol~gada. Tem 
êlrcos feitos igualmente de páo duríssi-
mo, a que chamão vi.rapariba. As cor"-
das são de algodão fiado, e as fl ech3s 
de çana selvagem; armadas de fortes 
€spinhas, ou dentes .de peixe. (a) Ser-
------~~~~-----.,.- ----"· 

(a) O · nome propria ·-d.:Jtcs arcos na Lin-



v·ém-se dellas com singular certez;:;1 , 
~IJnca jáfiQ.aís errâo hum passarp voan-

. do. HtJma especie de corneta, · a .qti._ 
~hamão irztbia._, e fl(!utas fei tí'!S orçli-
pariameute de osso das . pernas de suas 
yictimas, são o~ seu~ instrumentos de 
rousic4. (a) - . . · 
, Apenas p signa1 de m(lrchar he 
-ãado pelos anciãos , tc;>dos os g~:~err-ei"'!' 
ros em nt,uperq de cinco., ou seis mil, 
~€ põem em mélrcha, excitando.,se por 

, expressoes as mais .e_nergicas <}e v in'\' 
- gança, e odio. Batem .com as mãos , 

Ção gr?ndes pan<.:aôas ·nas .espaduas, e 
prorn.et.t(;!m não ppupar ,a vida, Se eitJ 
<tlgumas expedições ~e embarção·, a~ 
;çanoas _ feitêts de cascas d:e arvores lhe"' 
nã.o pern~itteiJJ _desv~ar.~m.,.s~ mui~to da~ 
çostas. ( h.} . · 
~~;1 ' )lra~iÍ}c~ h e Vit:apá,~; ,e ~s frechas · ~h«'~ 
mao -uy'ba, e. q•uando sa'o 1-wrvadas 1 qu!l e5.,. 
pecia lmer~,te _us'ãp n'a guerra , U tfba açrf. 
- (a) : As _ fl~tfta~ ,- que são de vuias manei,. 
~a·! .• ·e t~m'â.Rh\)S' cl1;arnão os. Br;a;l-Í~eÍ[Q! .?riem .. 
b_y' , ;e .aQs.8ue a~ tocão lyfembJ/ jctpljç_á,·~ ~ 
que he .o--mesmo que trombeteiro~ o~ gili-
teiro. r 
. ( b) Estas - canoas ~hamão os · Brail.Íieir~s · 
7. gárs. 

I 
\ 

\ 
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Chegados ao paiz . que querem de-

vastar' occult.âo:.-se com cuidado' por,. 
que raras vezes atacão a peito . Q.e&-
cob.erto ; esperao a noite para pene-
t rar àté ~.s habitações, que surprehen-
dem, e cerc5o . para lhe deitar fogo; 
aproveitando-se da primeira confusão, 
commettem toda a casta de cruelda~ 
des, O seu fim principal he fazer pri-
zi.oneiros, sem os quaes não .ficaria sa• 
t i!lfeita a sua vingança. 

Sendo obrigados a combater em 
çampo razo ; juntao .. se, formao huma 
especie de batalhão , .marchao depres......_ 
~a , ~ com certeza , suspendem al gu• 
ma~ . Nezes a sua carreira para escuta-
rem qiscursos mui inflammados, que-
durão horas. O ardor de combater se 
muda então . em furor sem medida : os 

. dous partidos accomrnettern-se dando 
·gritos redobi·ados, e urros espantosos. 

. '.T ocªo as cornetas , .estendem os bra-
~os, ameaçao-se, insuW1o-se reei pro· 
camente, mostrando os. ossos dos pri .. 

· tdoneiros que tem comido. Chegados 
-~ duzentos, ou trezentos passos hu~s 
Q.~ _ourrQs , atado· lo.go a grandes. go~ 
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pes de flechas. As pennas' comque eg ... 
tão cobertos, aque llas que estão pre-
zas nas flechas despedidas das fil eiras, 
espalhao aos raios do Sol tal esplen-' 
dor pela variedade das côrcs, ·que se-
.ria difficil fazer idéa de tão espanto-
so espcctaculo. Os guerreiros feridos 
das flechas arraru::ão-nas da carne; e as 
'Guebrão, e mordem de raiva, e em 
quanto lhes res-tâo for~as continuao a 
·combater sem r~cuar , e sem vo.ltar cos-
tas hum momento. Na força da acção 
s~rvem-se das maças, com ellas dão 
golpes terriv.eis, quasi sempre mor-
taes. 

Decedida a. sorte do combate; os 
ven.cedores amarrao . os prizioneiros ; 
mostrao-lhes , os dentes, e agirão as ma-
ç s para que elles não duvidem da sor.:. 
te que os espera; mettem-mos ·no cen .. 
tro , ·e caminhando com a preza en":' 
trâo tr'I\) nfantes nas sua aldêas. Tra-
tao-nos· aQ principio cofu huma bon-
:dade app'arente, limitando o .capüvei.,-
ro ás cautelas un._icamente necessarias 
j'ara .não- fugirem : dã:o-lhes até . mu..;. 
lheres , e põem o maior cuidado a en"' 

' . 
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gorda-los bem. Ol1ando os vêm no gi-áo 
cle gordura que .desej3o, marcão ·o.dia 
da sua morte. As mulheres preparao 
vasilhas de barro , fazem licor para a 
festa, e entrançâo a mus sttrana , ou 
grande corda de aLgodão que deve li-
gar a victima. Os chefes principaes, 
com o corpo cuberto de gonúna ; e or-
nado de pequenas pennas.- dispostas 
com arre segundo as suas côres, ador--
lJao tambem de massas de pennas •a 
liwara .... pemme , ou maça do sacrificio. 

Todos os Indianos da -aldêa, con-
vidados para a ceremonia, pa~sao dous 
dias inteiros a dansar; e a beber com 
o captivo 1 que parece não fazer ou-
tro papel senão o de convidado; . e 
aindaque certo da sorte que .o espera; 
f!ffecta distinguir-se pela alegria. As 
mulheres selvagens trazem a mussura-
na , lançâo-na aos pés , a mais v~l'ha 
d'entre ellas começa a cantiga da mor-. 
.te , emquanto os homens deitao o 
.nó .ao_pescoço do prizioneiro, e o a-
marrao. A cantiga faz alusão a estes 
Jaças : " Somos nós (cantao as · mu• ' 

\J.heres selvagem) que temos o pass<l:_-
·'· 

I 
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' 1 ~fY . d' ' • I ro :peH!) .pescoço ; ;, moTao ··o -captl<!' 
~o que não póde fugir-lhes: '' Se ( ac~ 

1 cresczentão -ellas ) ru fosses papagaio 
que mubasses nossos campos, tu terias 
fugido. " Então :mtútos selvagens pe~ 
.gando nas -pontas ·da muu9r.ana ligao 
o captivo pelo meio corpo , e neste 
estado o levao a passear em triunfo • 

. Este, a qu~em se deixárâo as mãos 
livres' não dá o menor signal de 3ba~ 
cimento ; ou cl.e susto ; peJo Caritrario 
eH1a com altivez para todos que che'" 
-gâo ao lugar da sua pass<l!gem, falla-
4:h.l2s, traz-lhes á memoria as suas ex~ 
pediç&s cont,ra: elles , dizendo a hum 
-que rnatára seu pai , a 0Utl'0 comêra 
seu fi1ho. · 

Nes-te úemRo lhe recommendão 
\ L I 

que levante os olhos Rara o Sol, poro. 
que não deve mais ·vê--lo ; acceHde.:. 
se Jogo\ perante elle o ·~fgo ; sbbre ~ · 
tjual seus membros em .pouc0 tempo 
devem ser estelilcd'idos. Oua'nd·o a ho-
,-a 1he ch·egada, huma m;lher •cantan .. · 
do ; e dari~andb traz a Jywanl-pem• 
me ., á roda da qual se cantou , e dan-:-
1f0ú desde (0 ~ttaS<i:tr d~· dia. @ eli:·emt-
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tor apparece êrttão com quatorze , ou · 
quinze de seus amigos ornados de gom• 
.ma, e de pennas para a cerernonia. 
Aquelle que tení a maça a offerece ! 
principal personagem dà festa ; riJa$ 
o chefe da Tribu depois ·cle pegar nel• 
ia: a passa rnuitas vezes- êntre as per.. -
nas, tom, grandes gesros ao seu uso,. 
e a dá ao executor, que adiantande-s't~ 
com os seus amigos, dedara ao capri-
vo que antes d'e o matar, se lhe di 
o poder de se vingar. 

O captiv0 entra em fürOr , apa .. 
nha pedras, e as atira contra tudG 
quanto o ·Cerca ; mas depressa se·'avsn .. 
Çà com a máça na mão , ornado d,as 
rna'is bella·s pemras, aqueHe que o de.o. 
ve s{ltrificar : · hum estranho dialogo 
se suscita ·entt·e amb0s. O exectltG:Ii , 
'C'omo vingador de seus con1panheíros ~ 
}"ergunta ao .Captivo, se he verdadé 
elle mat~ta j e co·rtJ.êra mu !tos dos prin .. 
eipaes da sua Tribu; este· se gloria-
da prol!i:lp'Pa con11.ssão, que aoomp-a.-
nha com ameaças .: " Dá..:rne ·a 1ibet'-' 
dade , . :lrhe diz ·; e eu te comerei .a ti , 
~ ;a<>s teijs. ·"'"'r' .Est~ . betlil 1 11espo:nde ,o-
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putro, nós t~ impediremos. Eu vou 
matar-te, -porque tu, e o teu povo ha-. 
yeis wmido muitos irmãos méus , e 
tu hoje mesmo serás comido. O capti-
vo responde: Esta he a sorte da vi-
da j os rnetts amigos são muitos , el-
les me. vingaráó., Levanta logo a ma~ 
sa ,, e o Cannibal Brazileiro, menos 
cruel que os .Cannibales do Norte d' 
America esrnaga de hum só golpe a 
cabe~a da vict.i,ma. As mulheres se l.an~ 
ção logo sobre o G:adav(!r; despeda-
çao-no cmu pe<dras cort~doras , e un-
tâo ·os filhos com .o sang.ue : as mais 
.idosas limpão as 1entranhas, que são 
irnmediatamente assadas, e comidas, 
assimcomo as differentes pe~rtes da car-
ne. Durante este ab,~minavel banque-

. te \ os velhos exortão os mancebos a 
prqpirar mais occasiões semelhantes por 
suas fa Çanhas g~erreiras\ Não se sabe 
~m toda esta h0rrivel .fes,ta qual se de-
ve admidr mais, se a engenhosa bar-
baridade dos algo es, se o valor ex-
airado das victimas. 

Estes Brazileiros apezar do hor ... 
,roroso atrraçtivo que os arrasta asus~ 
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tentar.;.se de carne humanà cótrl tantd· 
prázer; só comem os prizioneirbs ; é 
sempre segundo o ' cereriloriial qí.tê a-
eirna descrevemos. Todaviá nãd co..1. 
mem os mortos no , campo da batà;.. 
lha, 

Ó seu üso cómi:num ; he âmoh..; 
toaf ,nas aldêas as cabeças dos prizio.o 
neiros que coniêrâo , e·mostrar aos es ... 
trangeiros com orgulho estes· monu-
mentos de su.as proebs' e de,sua vin-
gaúça. Recolhem com o mesmo cui.o. 
dado os ossos mais grossos das. co-
xas; e dos braÇos para fazerem fl.au .... 
tas , como já dissemos ; e sobretudo 
os dentes ' que enfiao á maneira de 
contas ; e pendurao no pescoço. Em 
geral; estes Brazileii:'os medem à sua 
gloria pelo numero dos prizioneiros 
que fizerão; e tem summo cuidado de 
perpetuarem a memo1~ia do dia em que 
alcançárão alguma victori_a' por inci-
sões de differentes feitos que fazem nos 
braços, nas coxas ; no peito, e mais 
partes do corpo. 

Taes são os signaes mais geraes 
que caracterisão a casta Braziliense dos 

TOMO I.. ~ 
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Tupis. Os ' des tas povoaçóes asseme-· 
lh.ão-se ern nmitas -::ousas.> aos das Otl-" 
trns nações selvagens do Brazil; toda~ 
via tem atgumas differenças · ~ssás no~ 
t2veis. ;, , ~ 

Os Guaynazes, e os. Guayzaca"' 
res possulâo as planicies.rde· Piratinin-
ga.,. e 0S cont0rnos de· . .S. Vicente ;, 
crão esseh'dahnente diffetentes das Trí~ 
bus Tupicã!!l': não erão antropofagos. 

Distante da Bahia -quasi oito 
lcgoas .,. ng interior das ·terras, ha-
bitao os·· .Maraques que nnd~o nús 1 
porém as mulheres trazem .hurna espe-
c~e de avental : 'elles pescão á lirdra 1 
uso ignorado das povoações Tu picas 1 
a· qual fabrícavâo de Jmma casc·a fle-
xív-el, e cumprida,,, n1ergu1hando pa.r-
fe na agua, a outta ficava de fóra. Os 
~araqucs tambem conhecião o modo 
de cavar a terra ' ·de fazer ferve{ as 
cinzas· 1 e d~ recolher os saes crysta.:. 
lisados.' ' 

Nas regiões dÓ cer~ão , e sobre 
as margens do Sy,putaba, que desembo-
ca no Paí·aguay , se a.cJl'a a naçâ.o Bra-
zi1eira dos Barh>ad~s-, assim 'han1ados 
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pehl' gra'fldé barba: que os diátingu'ê 
mui particula'rménte das outras pbvoa:l. 
cóes Indianas. 
, As costas' de Porto Se·guro , e da'S 
Capitanias visirl'has iinhão .sidb p'os;.: 
sü:ida:s pélos: Papanazes , que acaoavão 
de ser expulsos peJos Guayta·tazes, e 
pelos Tupiniquins dleroi's de guerrá·s i·e.l. 
nlüd.:ls. Todavia· á J.inguage_m dos Pa.! 
pàna>zes apei1às era e!1tendida de seiis 
!nüfii-gos natu'ráes. Elles· etãd câçád'ü.! 
t'es' ;·) e> péScáddreS', - doú:niã6' na térrá 
sobre foiJqas.-

. :Retirá dos ós'Tápuyispárral o· N,br1 
fe dó Braúl, dé' que fórão- dori:J.lna,;;. 
do-res', .dist·i.ngu:i'âl6-sé' dos o-utr'os In.!. 
dige'nas pela estat'ura alt'a, éa~·ellos rlej, -
gros, e corn·pt·idos ,- côr parda,- e for-
~a exfraórdiJia·rid. o seu n~me signi.J. .. 
fica ôi inimigoi ;-. são assin'1 chaniados 
pelo estado cte· guerra· pe_rpettJÓ1, a q ué 
estavâo obrigados contra os na,turá'és, 
é contra e-fVes~ · D'e todos ós Brazilei-; 
ros ; estes são- os fuenos crueis ; não 
rríqtão~ os sê_us! prizioneirós. Corn'tudd 
e1les· são Cà'nnibales; · mas em lugar 
de Je'bmêr'enf os se tiS' i:niroiges·,. co~ó 

KZ. 
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-()S Tupis, comem os seus proprios mór~· 
tos como a ultima prova de affecto. 
Logoque hum menino morre, seus pais 
o comem ; e se he adulto; toda. a fa-

, milia . torJ;Ja parte na festa. 
Os Tapuyas p<Jssão huma vida er-

rante 1 assirbcomo oi Arabes; com a 
<ii fferença, que elles se contém em li-
mites particulares, e só mudão de ha-
bitações, segundo as differentes esta .. 
cúes do· anno., Os cabellos cortados á' 
~aneira de ' corôa, ~ a unha do dedo 
polegar de comprimento excessivq ; 
são os umcos signaes distinctivos dos 
seus chefes, ou ca~igues , que tambem 
trazem huma capa tecida de algodão; 
tecido çomo huma rede çrnada de pen-
nas de pass~ros de differentes espe-
oies , a que juntão huin capuz para 
c;:~brir a cabeça : 'este vestido de pom-
pa, ser~e só nos dias de festividade pú-
blica. 1 . X _ . 
· A;_ chegada dos Portnguezes; os 
Tapuyas, assimcomo os Tabajaras, ti-
nhão formado os seus principaes esta-
belecimentos na Serra de lbiapaba. 
Entre esta · cas,ta de Brazileiros, con•. 
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tão-se perto de setenta e seis povoa .. 
çóes guerreiras 1 distinctas por d iffe-
rerites nomes, e quasi toda·s· espalha.,. 
das peio Paraíba do Norte, . Seará, 

. e Rio-Gramle. · 
Deste numero os Guayos que en-

venenão as sua·s flechas , os labores-
A c -' 
.c .. puyares sempre errantes , na o terg 
outras armas sen~o páe>s tostados n2s 
cluas p0n tas ; os Pa li és vestem-se com 
huma tÍli1ica de canhamo sem mangas, 
e fallão huma lingoa part1cular; os 
Cuxaras que habitão as graí1des pla-
n ie.ies interiores; os Maridavés, e os 
Naporás que éxercitã-o a a~gricnltura. 

Até ás costas maritim::tG perto da 
Bahia de Todos oG Santos, achavão-
se depois-e-sGuygvos, gue tambem tem 
linguagem propria; os Arámitos que 
habitao em cavernas; os Cancaiarés ' 
cujas mulheres tem os peitos compri-
dós até ás co:xas , e nas suas viagens 
são obrigadas a liga-los. · . 

N:o meio de t'Odos estes antropo-
fagos , os Campehos são quasi os u.ni..,. . 
cos, que nâb .comem carne humana ; 
~as çprtão as cabe~as aos .sellS iiüml_; 
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gqs, e tr~zem-nas penduraqi}s no cintq~ 
Entre a nação ç!os Tapuyas, ainda se 
disting4em os .t\quigi

1
·os, que poJ e:x; 

çepçâo _notay.el são yerdadeíros py, 
gmeos ; os Europeos ta~nbem qu~ lhe 
derão este . nome : todavia não s.ãó me-
nes çora josos , nem menos robu~tps~ 

O~ l'4ariquitos, que habitq.vãO 1m., 
. p1a parte da cpsta ~ntre. a Bahia, e 

J?en)ambuco, passavao. q viqa nos l;lo_s.., 
gues : atq.cav.ão de ord~naria os ini-
tuigos a cara de~coberta ;, tambt;:m em-; 
pregq.vâo o ardil com p, suçGesso, que 
1hes ~ssegura a ~giliçlade çle 'ilu~ ~ão 
potados : ás st~as p;nüher~s, de figur~ 
q.ssás agradavel , participao das suas 
disposições guerreiras. 
~ 1 Os Màrgajas., situados entt·e q 
E'spir.ito Santo, e q Rio de Janeiro, 
an:iâo o ar liyre, fogem dos bosques., 
e sq hél,bitão '~s cabar1d~ para, dor11.fir, 
Senhores do interior das ,terras entre a 
Bahia, ~ Riq-D,oce; os A,ymures são , 
de todos es Indígenas, os ma.is selva-. 
gens , e os mais fer:ozes. Levão ·ao lon--: 
ge o tehor , assinqcomo os seu~ al~. 
J.~ados. Ig,h~graciuplw·~- , pela l?ulha es~ 

. ' . 

• 
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tranhá, q~lj! d~rra1;11âo batendo os bas-
tões 'de made~ra. sonora hnns ·Aos ou-
tros • . Taes são as princip~~s. :varieda.,. 
pes da gran .. de nação dos Ta-püyas. 

Os Ovaitagnasses hqbitavão os 
pontornOS· do c·,bc-Frio ·en·tre o Rio 
de Janeiro, e_. o P2r~iba s;.o Sul; são 
..d~ estatura alta;' deixão ·çrescer os ca-
bellos ., as suas .camas não são macas 
Je algo9ão, -con1o as das outras povoa .. 
ções, dormem na -terra sobre -canha-
mo, Os maiores inimigos dos Ovai-
tagna~Sses edo os Ouct~cazes, ou Gu-
a·ytaca2íes Sj;JUS -visinhos, qm~ se, esten-
·d~ru desde .as planicies, a .que derâo o 
seu nome, ao longo da margem Sep-
tentrionál db Paraiba .do StJl, até ti 
,praia M eridional do Rio. de Xiporo, 
nos contornos de Villa R.ica_. Ell es 
não camião os. prizioneiros; . e mais 
,bravos que os O\ltros Brazileiros, cma-
batião o inimigo. em campo raso. Es-
.ta na~ão, que cubria hum pai:?: > qm1si 
de duzentas legoas' era inimiga im-
placavd das out-ras pD-voações: Brazi-
1eiras. Não soffre a idéa de .cap-r-iv ~i
r o , . e jámi:llÍS· foi subjngacla; .(t)l1~ervil 
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~inda ao presente a sua independéneia 
em t:erritorio menos ext~nso. Qyando 
os Ouctaçazes se sentem fracos, fo .. 
gem corn a velocidade çlos veados. 
Tudo quanto possuem he em çommgm ; 
vivem eq1 huma especie de igualdade ; 
distinguem""se pelo reconhecimento , 
fidelidade, e affeiçâo, comguc se de • 

. dicâo h uns aos outros. Os cabellos sol· 
tos , o olhar feroz , a immundicia a· 
borrecivel os fªzem !l na~ão ~ais feia 

. çlo Universo~ · 
Os Onayanares l1abitão a Ilha 

Grande, distante ,da foz do Rio de Ja-
neiro dezoito legoas. Tem o ~entre 
grande, e estatura' curta ; são fracos , 
e frouxos, e por isto formão corno 
h~ma, nação á parte , entre todos os 
povos selvagens, e guerreiros, As mu-
lhe'res tem a cara assás regular, ores-
to do corpo ~uito disforme' tem o 
cuidado de o pintar- de v~rmelho : am-
bos os sexos deixao crescer o cabel· lo. · · ·· · ·· · · ·. · . . 

· . Os Poriés ; que estão desviados 
do mar , mostrao , a~>simcomo os 0 -
n~yauarés, hl,l.~ caraçtel' pacifjco~ }As 

• "' ' ' 

\ 
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!Uas habi.tações são redes de algo ... 
dão , que suspende!ll nas arvores , e 
fabricão pequenos tectos entretecidos 
de ramos, e folhas para se abri_garem 
das injurias do ar. Tambem he o uni-: 
co meio de se perservarem da mul_ti- ' 
dão de animaes ferozes, que se achâo 
.partictllarmente nas suas Pro v i nelas ; 
ás quaes os Eur-opeos tem dado o no-
me de . leopardos, e leões, aindaque 
não sejão senão jaguares. Estes ani-
rnaes estão .longe de igualar em for~ 
ça , e valor aos leões, e aos leopar-
dos, que no antigo continente espa..,. 
Ihavâo o terror pelos vastos bosques de 
Africa , e da Asif!. 

Os Molopáques occupâo a vastq. ·, 
região além do Rio Paraiba do Sul : 
distinguem-se dos outros Brazileiros 
por costumes mais do.ces; ainda que ria 
guerra não tenhão renunciado· os abo ... · 
minaveis banquetes que tem de costtr,-
rne. Tem grandes povoações, á roda 
das quaes cada familia h:al?ita Jmma 
cabana separàda. As suas terras cncer~ 
.rão minas de ouro, mas nunca tive-
rão ·vo_nrade, nem poder. par~ as cul-
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tivar ; elles recolhem passadas as chu,., 

J . 
:vas as porçoes· de ouro que achao nas 
·correntes, e nos regatos principalmen-
te junto das montanhas. 

Os Molopagues deixão cresce.r a 
barba,; cobrem com dccencia o corpo 1 ' 

parague o pejo não seja offendido nos 
'seus usos. Não fUsão da polygamia; 
~indague as suas mulheres sejãa beUas, 
O setl chefe, a que elles chamao Mo· 
-rotbova, h e o uni co exceptuado, pois 
_goza do privilegio de ter mais de hurnÇt 
€Sposa. Est-es selvagens .tem as suas co-
1nidas a horas c;ertas ; parecem menos 
-desviados da policia Europea, doque 
:o resto . clas povoaçpes do Brazil. 

. Em mais distancia, se achao os 
.~opis, rnontanhezcs; que se sustentão 
:de fructos. Esta nação he numerosa, 
feroz,\ difficil de se communicar; o 
seu pai,~ abtlüda em ml\taes , e pedras 
:precwsas. 

Os Curumares habitao a Ilha do 
Araguay ·: chamão a Deos /Ju1Jim, e 
pronunciao esta palavra com respeito. 

Os Guegues ., ,Timbiras, Ieicos , 
:e Aucapuras \ h~bitao o vasto paiz ·do 

\ 
\ 
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PJauhy par~ a pa-rt~ do Ma-r-a,nhão, 

Os Guanare? ., ·~Ar.ahis , -e Cai cai ... 
zes q.yisinhao-se ao Amazona. ;Na ou ... 
~ra e~tremiqad~ Meridional . do Bta-
zil, p(frtq de Matro ... Grosso habitao 
os Guacure~ ,, que provavelm~nre · $ao 
da r~esma casta, que os Guaycures do 
P?raguay . . · _ 

Finalm~nte ads vinte quatro gráos 
de latitude Austral, entre;o Rio Gran-· 
d~ ' de s~ Pedro' e S. Vicençe' está 
situad.o o paiz; dos Cariges, os mais· 
humanos de todos os selvage-ns do 
continente Occidental, e aquelles a 
9uet;.1 a policia Europe~ achou mai.s 
açces~iveis. Conv<:)rtidos com faciii-
dade á fé Chtistã , vi~rão a ser auxi;-
liares uteis ao~ Portuguezes, contra 
outras na~óes ~nqiançs, que estes Çon, 
quistadqres comb.at~rão , e_ subjugá..: 
rão. · 

. .i\caba aqui finaln)ente , quantc:> 
havemos- recolhido de mais veridico 
so,b~·e as differentes pOivoaçóes elo Bra~ 
zil. No longo ~~paço de tres s.eculos '· 
depois de tanta~ transmigraçócs , e 
~qerras continua.s ~ · estas povqa~ó.es In""! 

f 
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digenas ; a maior parte errantes, de~ 
vião passar frequentemente de hum a 
,outro territorio, e ·mudar de habita~ 
~ao : ?ssim , ou as suas mudanças , 
ou o seu mesmo enfraquecimento, ou 
a, sua inteira destruição não permittem 
:tnais hoje torna-los a achat' na sua po-
sição geografica primitiva. Comtudo 
j á mais os Europeos , a pezar . da ~u
periBridade das ~mas armas, e da dís-
ciplina, tirari_ão a .tantas nações fero-
zes os seus bens , e liberd~de , se es-
tas, unidas entre si para a defeza com-
murn, tivessem formado _ h1.:1m só, e 
mesmo povo. Mas sempre divididas , 
sei:n se prestaJ:"em auiilio algu~n , e a-
t acadas _separadamepte" fora o sujeita-
das, despojadas, expul'Sas, ou destrui-
das ; poucas .esca párâo á morte, ou á 
escravidâ<i?. Comrudo algumas abando,. 
nárã o · voluntariamente os seus costu-\ . . 
mes selvagt;!ns, para se ·e:urvarem á po-
l icia Europ'ea. As relações frequentes 
-destas diff~renres povoações com os 
Portuguezcs, ou com as outras Na..: 
çôes que aporrárâo ao Brazil, appa-
receráõ no deçurso desta Obra, se~uin .. 
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ào a ordem dos factos, o progresso 
dos estabelecimentos , e o das con-
~ uistas ; elles trárâo outras · relações 
que completaráó o quadro dos costu-
mes ; ·e qos usos das púncipaes Tri-. -
bus do Brazll, -
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Capitanias hereditarias utabelecida.r · 
no Brazil , no reinado de EiRei 
D. João 111. 

J NSTR~IDo em-· fim\ ElRei D. João 
III. da importancia do Brazil , tert>.:io 
sob\po ao Throno pela morte de seu 
pai ·\ElRei D. Manoel , mandou que 
se praticasse nos seus domínios da A-

. I d 1\ . menca , ~~ !Systema e co o~ra compos-
to logo para a Ilha da Madeira, e 
para .{)s Aç'ores. D.ividio o Continen-

. té Brazilico em Capitanias heredita-
rias, as quaes concedeo a titulo de se .. 
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~ I10i"Íos a alguns vassallos de quálida 
de do seu Reino , que se offerecêrâo 
pàra . h ir ai li formar estabelecimentos. 
Esta especie de contracto entre os Gran--
, es, e o Monarcha se concluio tom 
tanta mais facilidade, que · elles tinhão 
p0r mutua segurança , de hum lado 
os desejos que os Nobres Portuguezes 
r-inhão de se cnriqueçcr, e do outro o 
ardente desejo que animava este Mo-· 
narcha de fundar hum Irnperio nesre 
novo hemisferÍQ. Dis.pondo suas frQ"" 
tas, seu exercito; e thesouros , El-
Rei D. Joao III. se lisongeava che-
gal' ao inteiro domínio do Brazil, ob-
j~ctb constante de seus votos. Porém 
se os colonos Portuguezes tinhão po-
rlidb estabelecer-se serrt' obstaculo nas 
Hhas visinhas da Metropoli, não a-
contecia da m~sma sorte a respeito do 
Brazi1 tão de.sviado de Portu-gal. Gran-. 
àes tríbus selvagens estavão na pos-
se de todo éste Continente, cUjos es_, 
rabéleeimenros mloniaes farão pri-
n1eÍFo tão separados buris dos outros, 
qtJe não sómenre se tornou diH1ci1, 
mas dem·dinario impossÁvel 1 que os co .. 



.. 

q6 HrsToRíA 
Jonos se prestassem soccorro's enti·e si i 
Oli os recebes~em da Metropoli~ 

Os Senhores donatai"ios devião 
gozar de jurisdicção civil, é criminàl 

; quasi sem limites. · ElRei de Bonu gal, 
1~.ão s;e mostrando cioso setião -.de hu ... ' 

·ma Sobçrania titular 1 - liH~s c._oncede,o, 
em conformjdaderdo plario traÇado por 
ElRei D. Manoel; a .liberdade deeon-
quist.ar a exte.nsão de quarenta; bu 
~incoenta legoas sóbre as castas; e no 
imério1· das terra's não lhe poz limi-
tes; A sua carta de privilegias ; . os au-
thor'izava além disto; a impôr aos po-
vos sujeitados as leis, que ine!hor lhes 
conviessem: podi~p até dispôr na fór-
ma do privilegio dos ·terrenos, que 
houvéssem conquista: o, e ~nc)!lmbirdo 
cuidado de lhes dar val:or aos PortugtJe-
zes 11 que quizessem seg'uHos ao NÓ-· 
vo~Mundo, A maior p:arte dos dóna-
tarios tq(Dárâo este pa~ido por tres 
geraçoes ~ómente, e a , tro~o de al-
guqs .forosr Devião gozar\ tambem de 
todos os direitos de regalia: comtu-
do p Monarcha t':~ceptuou o direito 
de pôr pena' de morte , cqnhar mo~ 
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da ; é a dizima territorial' cuja pre.;,. 
ro ga tiva reservou para a Corôa. Taes 
condições rião podião deixar de li-. 
songear ao mesmo tempo o orgulho , 
e a cobiça dos feudatarios do Brazil. 
Elles podiâo perder esses feudos me.;. 
nos honrosos, que lucrativos , se des-
prezassem á ·sua cultura 1 bu o cuida.;. 
do da sua defeza; se commettessem ai- . 
gum crime capital, ou finalmente se 
não tivessem filhps masculinos. Tan-
tas V'ilntagens fizerâo desappare<:er aos 
olhos· da cobica não ' sómente as per.o. 
venç:óes, que s~ levant:irão contra a nGl.;. 

va colonia, nias áinda huma multidão 
de perigos reaes, que desde então S'e 
não consideravão invencíveis. 

Os Senhqres Por tuguezes, que 
ambicionavão estes meios de grandç-:-
za' e de fortuna' nao virão ao prin-
cip io em seus vastos domínios, senão · 
terras; de que hum fabríco pouco dis-
pendiqso provava fertilidade., e naçõ-es 
estupidas, que poderião subjugar sem 
perigos , e sujeitar sem esforços. 1 

Elks se 'enganavao y no qu·e res-
peita a este 1.Ütimo ponto : a resise 

J OMO I, L 
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tencia contumaz da maior parte das 
trjbus selvagens, os combates sangui--
nolentos ) que foi . preciso sustentar 
contra e! las, seu adio implacavel, sua 
vingança feroz, derribárâo por mui-
tas vezes as mais bellas esperanças, 
'Mas causa .nenhuma podia desanimar a homens ' cujas emprezas erão fun-
dadas sobre os motiviDs irresistíveis de 
domínio, e sêde das r'iquezas. 

Origc1~t A maior . parte das Capitanias fo .. 
JaJColonia.s rão dadas a Senhores poderosos, que 
de S V k • cf 1 d ' -' • S .A por ,via as armas empre 1en erao , ou 
ccnte, . - b 1 _, • d N"' mfJro Ta- aca arao a conquista os naturaes. ao 
11wra;a,Pa-leyanrárão logo mais que povoações, 
raiba, EJ- que aUIJ"ffientando--s·e - tomarão o no-.. s b ' 
pmto tw- me de Cidades que vierão a · ser co-
to , Porto C . ' d . d . 
Seg;tro. I- m? as apltaes _e outros tanr_os es-
l'lleos, e Per- tnctos ' ou pro v 111Cl as. S. v lCente 1 

11ambucu. S~nto Amaro, Tamaracá, Paraíba, 
Espírito Santo, Porto Seguro; os I-
lheos, ~~ Pemambt.ico farão ,.as primei-
ras Capi\ anias, que o R~i de PorÚ1gal 
concedco ao longo das costas maríti-
mas do Brazil. 

!vlanim. Affonso de Sousa , cujo 
nome he cít:ido com honra Uil Histo· 
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ria das Iridias Portuguezas, foi o pri-:- 1 

meiro possuidor de hurna Capitaniá nO 
Brazil. E1Rei D. João III. lhe con-
cedeo , assim<:orno a seu irmão Lopo 
de Sousa., a aurhoridade ·de ir formar 
em o Novo Continente hum estabele.,. 
cimento colonial. , 
' Martini Affonso de Sol!sa partio 

em 1531 com hum deStacamento con-
sideravel de tropas, explorou a costa 
dos' cdntornos ao I Rio· de 'Janeiro' ao 
qual deo este ·nome; porque o desco-
orio no prímeiro <,ieste méz ; depois 
correndo' até ao Sul do Rio da Prat-a , 
marcou suecessivamente os portos, ~ 
as Ilhas, que · achou em sua derrota, 
pelos dias do Calendario , aos qua.es' 
referia cada huma das suas descobertas, 
Deste modo a Ilha Grande foi cha ..... 
mada- Ilha dos Magos, ·porque foi des-
coberta a 6 de Janeiro. Aos 20 do mf1~_. 
mo mez Martim Affonso de Sóusa des-
cobria a Ilha, a que deo o nome de 
S. Sebastião; aos · 22 fundeou em S. 
Vicepte, que veio finalmente a ser a 
sua Capitania, e huma · das co]onias 
mais florec€rHc do Brazil. Depois de 

I:. 1. 
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t-er exariünado attemamente a costa '1 

foarou aos I 4 gráos e, meio de latitu-
d-e ao Sul , e ~armou o seu prirbeiro 
é'stahelcómenro -em hunw· Ilha seine-· 

- !hat1te a Goa, ou <i antiga Tyro·, pois 
he sepa1;~da do· <::ontinente: por hum 
braco -de mar. Os natunres a chama · 
~o~ Guaiba, de hcuna arv0i·e assim 
cba:màda· que a1li cresce em ahund2•ftí-. 
c ia. 

Os Indianos da co~ta, v~m.lo lw-
mens desconhedd0s estabeJ.ccel'-se tão· 
perto delles, ajuntárão as sua-? talnoa~, 
teunírão-se para lançarem fcifa ·esves i·ri-
itásores, e p:edf-r~o soccotros ao 'T aby-
r-eça, o niais poderoso chef€: da tri-
}ju dos Guaynazes, qtre possu.ião as! 
p1anicies de. Pitatiningua:; Estes Era~· 
zil e' ros d iffer'ef.lçavâo•se ess:encialmcn-
té dns out-ra5 triblils, pois não etâo· an-
tto.pofagos. Amavão a pàz, aiHdaqu~ 
niuit<iS ve'zes . gtJéfTeasG€'rn ctom ÓS Ca-< 
Fios, e os\Tamoyo~, vls.i'mhos wtbu-
lentos; V'iviâo quasi sempt·e em sub- · 
Pefraneos, e eaver.ç\1s <::md:e at;<lia;noi-
tre; e dia huth fogo; qHe dons·e:rvavã'O? 
c-oJü grande cuidado. \ . 

\ . 

\ 
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-Co:mrudo o se~t clwfe Tal~)·reÇ-q. 

s.e qispumha -a ~:JCp~tl~ar ·de -Guaiba GJi> 
~st,ra-~~,--.:qtr-c alli -a:cab;av~o de -s-ç 
.estãbelecer, qH<l nclo · f0i di-stq d .i ss ~w:~ ~<
<lo por .bJ1t,:I chamad{) Jo~o R<!nJalh.o ,, 
Portl:jguez d<! e:x:pediçãcg de .Coelho na~
.fra.gado nesta <::o~ra. Este homem vj-· 
-v i~ qebaix:o da ,prot~c_ção de T,abj't"ê; 
ça' , :qu~ ~dmir:<!do ela -s~~ inteHigen,-
tCÍa ~ -stJperior á dos selvagens Brazir 
Jeiros, e ~a_tisfei:to G.o St:"lJ 7eJo, lhe· 
hav;ia O!ldc;> -sua Jl.Jha em C?Sfltncnto_ 

~atrJ,a:Hw jtilgou- , ~uc o.s recer:n-
:chegados, que -q~eri~o expulsar , era 
tropa de co~1ilpatriptas S(ÇUS, que cles-:-
-tin'!-dos primeiro para .a In à ia., e im-
·peHicl'os p.or . t~mpçstades cemtr·arias sor 
bre a .co;ta do .8irazil , ti.nh~o precu:-
:rgdq abrigo nesta Ilha qtte esta-v~ .v lsi.-
nha . . EUe persu-ade ao seu bem{eirqr,, 
a favorece,-los antes, que rnaltra:ta-los; 
·e llc mesn1o vci0 .b-uscar IVlartim -Af-
fo-ns<'.l de 'Sous.a, e ,çonc'lltie·'.Jn·rrc elle, 
.e o~ Gu.ayna.zes allianíf~ ·p.crpétt:Ja. 

Como o terreno, que os Portugue:: 
zes esco!hêrão logo, rião era c:1pilz , õs 
,colonos se rransportárão :-i Ilha · v'-iS ii1h,~ . 
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"de S. Vicente, nome que ficou a-t-o· 
da a Capitania . . Os seus progressos fo+ 
rão rapidos: Sot.Isa prezidia a tudo com 
intelligencia , .e sabedoria. Fez plan-
tar as primetras canas de assucar., . que 
farão levadas da Madeira, -ereou o pri-
meirC? gado' ':e foi desta c:eirania que 
depo1s as outras se abastecerao. Os In,. 
dianos da ·costa erão ichtyofagos; (a) 
edificavão suas cabanas em terreno_che.io 
de mariscos, e de tal modo abundan-
t~ em conchas, que sua accumulação 
·produzia na praia especies ·de dunas, 
ôu rnontes chamados ostreyas : dcllas 
,s~ fe~ toda a cal para uso ~esta. ,Ca-
pltama, desçle a · sua fundaçao ate ao 
tempo presente. Sousa com dadivas, e 
affa gos se . reconciliou com estes Bra-
zileir.os, e teve cor!?- elles fFequentes 
CO!hmunicações vantajosas .á colonia. 

Seu irmão Lopo foi menos feliz 
nas suas \em pre:cas : eswl1heo para seu 
patrimorllç> cin'coeqta Jegoas . de co5-
ta, que dli vidio ~m dous ~grandes se-

( a) \he v1 vião, e se .~u s.tentavão de p~i
~ts. 

\ 

' 
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nhorios _mui distantes hltim do outro , 
querendp fundar dous es_tabe ledmen-
tos distinctos, e separados. Poz o pri-
rleiro em huma Ilha perto de S. Vi-
cente , n~ui pi·oxima á costa , e .lhe 
Beo o nome de Santo Amaro. E stas 
duas primeiras colonias do . Brazil cs-
tavão distantes tres lcgo<lS huma da 
? urra, ó que teria feito nascel' .rixas~ 
,e disputas entre ·os colonos, se os 'dous 
1
chefes es.rreitamcnte unidos pelos v in-
1cnlos do sangue, e conformes em .seus 
pareéeres, n~~o tivessem constantemen-
te vivido em boa harmonia. Em todo 
o tempo que esre estado de causas du.-
'fOU, a visinhalnea das duas colonias 
,foi proveitosa . a Jambas ; mas quando 
pelo decursp d{) tempo tiverão ou-
tros possuidores~ que não erão unidos 
por laços tão ·estreitos, o ciume, e 
ü interesse desunírâo os colonos até á 
época, em que os dous cstabelecimen::. 
tos, reunidos em hum só? entrá rã o em 
fim como OS Olltros, cleoois de mui_-
tas altema ti v as , nos d:onÍinios da Co-
rôa. ·. 

Fo.i Na Ilha de T amarad, ou 
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Tamarica, mais pertq dél linha a1guils 
gráos ~ que Lopo d_e Sousa ,fundou e 
seu scgu.ndo estabelecimento coloniaL 
Provida de h~tm assás bom porto, es-
1ia Ilha nao ~em mais do que tre$ Je.;. 
g.oas de longo , e duas de largo, s~~ 
.parada sóm~nte do çontinente por hum 
çanal estreito~ Lopo' teve que sust~n~ 
tar ahi frequentes atagues da parte dos 
Pitagoares ,. que vierao s!tialo na sua 
mesma Ilha. Conseguia logo repelir 
los , e ~epoi$ expulsa..,los da costa vi ~ 
·si'nha ; mas , poueo rempo depois n;:m-
fragou , e morreo na erubpcaduril dt1 
-rio da Prata. 

Hqm ç:le seus co-mpanheiros, ~ai,. 
vo . deste desastre, .nao se de~animou , 
.,nem ·da sorte do S€q infeliz amigo 1 
~flem pelo proprio p rigo. Es tie era 
Jmm Fidalgo, ou NobreJ?ortuguctz , 
-poi·\ nome Pedro de Goes , que send!ll 
~nclí ~adó\ ao.s ~~sço9rim@ptos do Bra-r. 

~~il, sol íbitoU, hurna Capi t:_a;O ia em hw-
-p1a épo.ca ~ na quaJ o Monar<;:ha dis-
-punhà cord liberall.dade. Mas Goes ti.-
:nha nouco credito na Côrte de Li~S:
hoa ~ ·e por isso o clo~inie q.g.e se lhe 
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~onced~o foi ljrpÍtado .a , t6nt<l legoas 
de cos,tí;l, entre a Capitania de S. V~
çentç 9 <:: a do Espírito Santo. Goes 
auxiliado por l\tlart.im Ferreira, gue 
para .s~rem associados nos estabeleci ... 
Jnentos do assucú lhe havia adianta;. 
~o muit~·s dinheiros , dco á véla pár<J. 
o Rio do Paraíba do Sul, onde des, 
~m,barcou,. e se forti fi cou ; esteve dou$ 
9nnos ·em p.a:z; com os Guyat.aca~es ~ 
que, semelh:llltes aos Ç1,1aynazes, nao 

.devora~ão os sevs pri;ú.oneiros. Ngeis, 
~ mais bem fej.t:os gue os out.ros sd1 
vagen,s , 'os Guya.taçazes erão ta~1;1bem 
,mais valentes, e qesdenb~vã.o emhus-
cear~se nos bosques , combatião o ÜÜ• 
.11JÍ§0 e1Ú campo r'\ZO~ V ião-fle freqJJen,.., 
te-mente nadar anaado,s de hum páo 
ponteagugo nas duas extremidaê;l~s, _não 
hesi.tav:ão. atacar os tubarões, e mett.er-
1ho na guela; puxando depois para ter-
ra este al)imal v'oraz , sustentao-se d::i 
.sua çarne, e fazem de seus dtúltes ag~
dos as pontas das .flechas. Não pôd~ 
Goes evitar a guerra ~.QIP est~s seJv<J-
gens clestemid,os..., a quaJ durou çincp 

.fl l}nos, e fQi desgraçada pat}J. a ~olo-. . . 
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nia nascente. Hum curto1 intervallo de 
·paz , não ·.deo a Goes tempo de fazer 
·prosperar o seu estabelecimento. Os 
colonos fracos, e desanimados pedí-
rão em altas vozes deixar a habitação 
jnfeliz do Paraíba. Goes acwinmetti-
do de perto pelos selvagens Cl::deo aos 
·clamores de seus compatriotas , eva-
cuando a colonia em navios gu~ pôde 
obter do estabelecimento visinho ao 
'Espírito Santo. . ' . 

. ·.Esta Capitania tinha .sido pedi-
'd'a, e corrseguida pelo Fidalgo Vasco 
Fernandes Coutinho , · o qual · depois 
·de haver passado a sua mocidade na 
lndia , onde lúvia· ajuntado grandes 
·riquezas, arriscou toda a-sua fortuna, 
para a perder em .seus projectós de co-
'lonia nó Brazil. Fez..'Sse á véla com hu-
·mm expediç~o consideravci , . levando 
· coril~igo sessenta Fidalgos, e muitos 
fabrican~fs, e· artistas ; ~raencarrega- , 
·do pela ~Na Côrte, além de outras cou-
SflS, de t1~ nsportar ao Braiil como de-

. gradados , ou desterrados a D. Si-' 
'mão de Castello-Branco, e a D. Jor-· 
· g e de M enezes. Este ult-imo, qu-e era 1 . \ 

\. 
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.Senhor das Malucas , e tinha sido Go-
vernador, havendo commettido gran-
des crimes para merecer ser degrílda;-
do para o Brazil , chegou na t:nesma 
conjunção em que os 'primeiros autho, 
re~ dás crueldades praticadas na Inclia · 
.Portugueza esca pava.o ao c~stigo do 
Governo. 

A expedição chegou depois 'd-e 
huma feliz viagem ao seu destino, ses:.. 
senta legoas ao Norte do Rio de Ja- . 
neiro, e fundeou em huma bahia pe-
·quena, cuja entrada se çlevisa ao lün,.. . 
ge por huma montanha como pão de 
·assucar, que serve de baliza aos piloto.s. 
Os colonos Portugue:zes começárão 'por 
fundar hurna Vil1a , a que chamára'O 
Nossa Senhora da Victoria, ·antes de 
l1averem combatido , mas e titulo fi,.. 
cou logo justificado. Os ~Guaynazes 
seus prin1eiros inimigos farão comple-:: 
tamente derrotados; assimcomo todm• 
os selvagens da America. Os venced o-
res ,. huma vez senhores da costa ' co-
meçárão a construir casas, e e~ifici os , 
a . lav rar as terras, a plantar canas de 

-;assucar, e a estélbelecer eng~nhos~ Lo-

/ 

/ 
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gogue Coutinho vio, que tudo p~:~osp~-
1-ava rapiclamente, voltou 4 Lisboa a 
sjuntar grande numero de colonos, e 
.adquirir tudo quanto lhe era necessa-
rio para emprehender huma expediç~o 
ao interiór do Brazil , para procurar 
as minas. Os limites da sua Província 
devi~o começar, ond.e acabava ao S,yl 
a Capitania de Porto Seguro. 

Esta havia sido dada a Pedro d~ 
Campos Tourinho , natural de :Vian~ 
-na na Foz do Lima, descendente de 
1mma família nobre. Dedicado por iq-· 
dinaÇao á. arte da navegação', amava 
as viagens, e as novas emprezas : ven-
:deo, quan_to possu'ia em Portugal, par.a 
fundar no Brazil h,uma co-lonia da gual 
dev.ia ser o chefe ; e fazendo-se á ve-
la com ·sua mulher, e fitJlOs, ·e gr;w-
:d-e \ numero de colonos , abordou fe-
lizmente ila·m@Sma enseada, onde Ca::-

, ·hral h a~,· a -tomado poss~ do Brazil. . · 
Hum dos dons degradados, que es-

te A.lmir~nte ali' havia dei~ado, vi-
via airada, e serv.io de interprete a 
Tourinho, e aos Portuguezes ·da ex ... 
:f€-di~ão. S,pbr:e o Clilme de hu~rLro.cl~e-
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do j na embucadura de hum rio, edi-
ficárao a V illa de Porto Seguro , h o ... 
je cabeça da Província•, conservando 
este nom~ , dado por Cabral á costa , 
pOL< causa da bondade do seu portn. 
Tre& legoa:.s sep3do Porto Seguro de 
Santa Cn1z , onde abordou Cabra], 
quango descõbrio o Brazil. . -

Os Tupiniquins, senhores do pai't; , 
se opposerão Jogo ás cmprezas 'dos 
wmpanheh'os €!e Tourinho , não só 
nesta Provincia ,- mas ainda nas duas 
Capitanias visi.nhas. Em vão procurá ... 
râo defender o s~u ten:inorio coHtra os 
usurpadores. Ou porqoe reconhecessem 
superioridades nos Europeo~, om pot_.. 
que estes as tivessem por negociaçó~s 
artificiosas; €' donativGs, he certo que 
se fez a paz, .e·se observou fidmerite : 
v-ohátao as armas contra os T\1pinaes, 
tribu Brazikira da ri.1esma casta , que-
acabou com a allia.nça ,. confundindo ... 
se [Om os Tupiniquins, aão fazendo 
mais que huma ; e Hnica povoação. 
Tourinho teve assás influencia sobre es .. 
ttes rraturaes ,. para os ajUiúar €rn po-..; ' 
voa~ões 1 e dls.p:o•los' para.a disciplina; 
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.e costumes da boa policia. H e isto 1m.: . 
ma prova da sabadoria com que obrou, 

• não devendo por isso ter parte na ac.; 
cusaç:ão de tyrannia , imputada aos· 

' primeiros colonos Portuguezes. 'l'ouri-
nho estabeleceo em Porto Seguro· en~ 
genhos de assucar com tal successo, 
que em poueo tempo a exportação do 
assucar para a Metropoli foi conside-
ravel ; ·e interessante, 

No meio do Continente BraziJi .. 
co se erigio quasi ao mesmo tempo 
a Capit<lllia dos Ilheos, que deve o 
seu nome ao rio das Ilhas, assim cha-
mado porque tem na sua embocadura 
tres ilhotes. Jorge de Figueiredo Cor-
rêa , Hisroriografo d'ElRei D .. João 
III. , foi della dona~rio.- -- . 

Detido em Lisooa por suas fun-
çõ~s , e seus trabalhos; mandou hum 
Cavalheiro Castelhano por home FraiJ-
cisco R~mêra' , para tomar posse da 
sua Provi'{lcia. Romêra làpçou ancora 
na. enseada de Ti 1hare, e fundou hu-
ma nova Villa sobre a altura , ou Mor-· 
ro de S. Paulo; dalli foi logo depois 
transferida para a elfreJ;nidade da . ba-
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hia, onde está presentemente. Cha~ 
mbu-se primeiro S. Jorge, em inemo-
ria do donatario , mas o nome de Ilheos 
prevaleceo 1 e se estendeo depois-, ain-
daque impropriamente, a toda a Ca.-:. , 
pirania. Os Tupiniquins; senhores en-
tão da costa , erão os mais trataveis de 
todos os -povos do Brazil. Vivêrão_ por 
es te motivo em paz com os colonos 
Portuguezes , e em huma tão estreita 
'uniâo; que-a colonia cresceo sem p,er-
t\.!rbaçâo, e prosperou mui depressa. O 
fílho de Figueiredo (a), tendo herda~ 
do esta Capitania a ·vendeo a Lucas 
Giraldes, que a beneficiou com gran::-
des obras, e a fez tão florecen te, que 
dentro de pouco tempo se estabelecê-
rão nella oito , ou nove engenhos de 
assucat. 

Na mesma época se edificou ao 
NClrte do Continente Braziliense a Ca-

' 

(r1)" O filho de Jo rge de Figueiredo Ctlf• 
r€a foi Jeronymo d.!! Figueiredo de Al,Hcáo, 
P~gilrri da Rzinha D . Catharina, mulher dê 
EJRei D. João III., vendeo a Lucas Gio~l
de~ esta Capit ~ nia em 1 í 61 , e o'cupava el-
~- t:incoenta , lego:~s de terreno, 
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pitania de Pernambuco, falsatneptc da ... 
madJ Fernambuco pelos Europeos, Es.:. 
te nome quer dizer Bóca d~ lh[er11o; 
por causa de hum dilatado recife; qüt? 
cerca a costa ; occulta ba:Jtios, e ca-
chopos á entrada do porto , onde foi 
êdificada a Ciqáde capitaL Havião pro.:. 
Visoriamente erigido alli líurna Feito~ 
ria : hum cãrsario de Marselha a t'o-' 
1'nou; deixandÔ nella setenta ho~~1ens 
pata: lhe conservarem a posse. lVlas es-
te navio foi ton1ado na volta para 
Fnifl~a, . e a Côrte de Lisboa logo· ro-
illóU medidas para recuper3r a e~lonia 
naséente. Duarte Coelhd Pereira a pe-
dia em propriedade, tomo reéompen.c 
sa dos· seus serviços feitos na India: 
toncedêrâo-lhe 1a d ensâó 'dâ · costa, 
s~ruada · entre o rio de ~· Francisco , à 
JiH) \Juruia. 

Coelho embaréou-se.logo com sua 
mulher, \e filhos·,. e hum grande nu-
mero de p\arentes, e ami~os, para ir 

. fundar huma colo~ia ao. ,Norte doBra-
. ~il. Na:ve~ahdÇ> felipnentc .para ~praia 
que EJRe1 de Pomigal lhe l1av1a da-
do posse; chega em ~m á vista d~sta 

' 
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entrada , praticada rtó imrnenso recife 
que borda a costa de Pernambuco , e 
admirado exclama : O linda situafáo 
para se fundar buma Vil/a ! e o no• 
mli! de Olinda, formado das primeiras 
palavras da sua exclamação, foi dada a Cidade, da quaL veio a set o funda• 
dor. 

OEaii toda a costa de Pernámbu ... 
to estava então no poder dos Cahe--
tes, · tribu barbara; e selvagem, no-
tavel ~ntre todas as outras; pelo uso 
que fazia das canoas grandes , que le-
vavâo dez a doze pessoas. Coelho , 
diz o Historiador Rocha Pita , foi o .. 
brigado , a conquistar esta tribu terni-
vel palmo a palmo, o que lhe tinha 
sido dado por legoas; 

Os Cahetes o atacárão , e sitiárão 
na nova Cidade : erâo numeJ·osos , e 
conduzidos por Francezes que vinhão · 
com navios armados para traficar nes-
ta costa. A colünia seria anniguilada 
desde o seu naséimento , se Duarte 
Coelho tivesse roEmos experiencia da 
guerra. Elle foi ferido' durante o si-
tio ; grande numero dos colonos mor-: 

TOMO I, .M 
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rêrao á sua vista com as armas ha mao; 
·vio a pra~a ·reduzida ás ultimas extre-
midades , mas a · constam:ia , e valor 
-vencêrâo finalmente : dle derrotou , e 
·venceo o inimigo ; fez alliança com a 
tribu dos Tabayares, e teve então as- 1 

sás forças para se sustentar , e repelir 
todos os ataques. · 
. · Os Tabayares forâo os primeiros 
-naturaes do B1·azil, que se ligárão aos 
-Portuguezes. Hum dos chefes, chama-
do Tabyra,. possuía grandes talentos 
,para a guerra : era o terror dos selva-
gens inimigos , hia elle mesmo espia-
Jos nos seus campos para descobrir 
seus projectos, pois a sua tribu, sen-
do da m@sma casta da dos Cahetes, 
fallava a mesma linguagem. Tabyra 
lhe armava einbuscadas , .atacava-os de 

I . . . ·NÇ),lte, e os 1ngmcta a com sustos con-
tinuados. A final os Cahetes a juntá-
-rã o rodas as 'suas forças , marchárao 
sob re el~e, e ·o ce.rcárão. Huma flecha 
lhe ferio Jmrn lho, Tabyra sem se 
al terar a arrancou -com a -menina do o-
l ho ·; e voltando-se para os gue o se-
guião. lhes disse , que çom hum olho 
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só · Tabyra via ~ssás para bater seus 
inimigos ; e com effeito a,pezar do seu 
IJUmero os paz em fugida. 

O seu i~umediato, seu digno emu .. 
lo, Ragyse (braço de ferro) foi huru 
dos Tabayares que mús se distinguí-
rão então no mesmo partido; e Pit~a
gybe (bra-ço de peixe) fez _tantos ser'":' 
viços aos Portuguezes, que recebeo 
em-remuneração a Ordem de Christo, 
e huma pensão do Governo. · 

Foi com o auxilio destes intre-
pidos alliados, que Coelho lançou os 
fundamentos da Cidade de O linda, Ca,.. 
pitania de Pernambuco, situacia a cem 
legoas ao Norte da Bahia; e hoje hu~ 
ma das mais ricas Províncias da Ame~ 
rica Portugueza. Alguns ar111os de paz 
permitdrão a Coelho estabelecer àlli 
alguns engenhos de assucar , e cortar 
o precioso páo do Brazil, de que el--: -
la só forneceo quasi a Europa intei~ 
ra. 

Estas di fferentes colonias não 
podião sustentar-se , e estender.-se s.e"": 
não pela chegada successiva de novq_s 
colonos. Hum acçideJ?-te JlOUCQ, fa,. 

M::l. 
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voravel no 'reinado d 'ElRei D. Jo~o 
, III., e infel.ii para Portugal, ' se· tor-

nou em breve tempo favoravel , e aug-
mentou a população /Europea no Bra-
zil. Os Judeos, e alguns ·individuas 
por princípios , e faltas de Religião, 
forao exterminados do Reino, e des-
terrados em confusão para · o Brazil ; 
onde achárão meio de estabelecer al-
guma culrura. A nova colonia se po-
voou rapidamente, tanto por estes co-
mo indivíduos Catholicos, e por ou-
tros Europeos attrahidos pelos' interes-
ses de seus felizes trabalhos. · 

Desde então, o Governo Portu-
guez olhbu com mais atrenção para a 
immensa possessão que o acaso tinha 
jun~ado ás suas· c~dquis~as. A popu-
laçao Europea n,ao '"\delXOU de aug-
rnl'\.ntar-se, e dividio entre si successi-
varnenre o litoral BraziJ~iro, onde po-
dia espe'rar co'rl.servar-se,wm mais van-
tagem. \ _ \ 

As guerras ~continuas suscitadas 
aos novos tolo nos pelos antropofãgos , 
he a que se deve \ principalmente at-
tribuir a repugoandf , que · os Portu-
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'guezes: mostrárão desde o principio pa-
ra os estabelecimentos formados no in-
terior das. terras. A maior parte se es-
tabeleceo ao longo das praias, em 
mais, ou menos distancia. · 

Ao Norte de Pernambuco para o 
Equador os navegantes Portuguezes 
não conheçião ainda o bello rio do 
Maranhão , ou das Amazonas, gue 
pela primeira vez foi visto em 1499 
por Vicente Annes Pinçon, que lhe cha-
mou mar d·e .agua doce, julgando pri-
meiro que o concurso de muitos rios 
tinha realmente refrescacio , e adoça-
do o mar nesta costa. O navegante 
Castelhano conheceo depois, que esta-
va na foz do grande rio do M aranhão, 
e que os naturaes chamavão a esta re-
gião Mariatambal; tornou a p<~ssa r 
a Equinocial, sem estender mais lon-
ge as suas indagações. Qyarenta an- -
nos depois do descobrimento do Con-
tinente Brazil.iense, restava ainda mui-
ta incerteza a respeito do Maranhão .; 
os Portuguezes não tin hao ainda 8e-
nâo idéas vagas, c .confusas sobre es-
te rio, e sobre as costas vi inhas .. da 



·t-rS HrsToRIA 
suá embocadura. Todavia Portugal 
comprehendeo o Maranhão nos limi-
tes da America Pottugueza ; e ElRei 
D. Joao III. deo em I)39 esta Pro-
víncia, ou Capitania em propriedade 
a Joao de Barros, Historiador, e ho-
mem d'Estado, com a obrigado de 
fazer nella estabelecimentos. " 

'Expedi~ Mas Barros não era nem assás o~ 
fõcs itifeli- pulento para poder só com · as despe-
us de Luir. .·zas de huma expedirão marítima; nem 
Je Md!o , 3' Jl 
e A . d' assas moço para se .aventurar e e mes-lres a . ..J • 

Cunho •o mo a huma exped1çao arnscada, e re-
Maranhiío. mota ; nem tinha além disto noção 

alguma positiva sobre a região de que 
àcabava ser nomeado senhor, e dona-
tario. (a) Ernquanto~ elle tomava infor-

' . (a) Nenhum destes motivos particulares 
foi \ oc.casiãn de não prosp erar esta Capitania, 
ante.s Joã,o d·l! Barros era int lligeqte, d<! no• 
b :e i!Spirito , e pesejoso de e empregar ern 
co usas gra!Jdt-s, e 1 bem o mo~ trou ; a causa 
era a geral difficuldade da empreza. No Era- · 
zil. diHe s ~v erim de Far ia Íl a Vida domes· 
mo ·Barros, como ca a C apitania era de cin· 
coen ta lego as de costa , e habitada de gen-
tes guerrei ras , tendo o soccorro de Por~u gal 
duas mil lego as di,stant'e • ·e cada Capitani'a 

. . \ 

\ , ___ _ 
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mações, chegou a Portugal Luiz de 
Mello da Silva, que vinha do Mara-
nhão a pedir licença para fazer alli 
hum estabelecimento permanente. Es-
te moço Portuguéz, logo depois gue 
Orellana na sua espantosa expedição-
do Amazonas, o primeiro que desceo. 
por este rio até :-1 sua embocadura , ti-· 
nha dado á véla de Pernambuco, e le-
vado impetuosamente ao Norte ao lon-
go da costa , se aproximou deste mar 
de agua doce. Cheio de espanto, e 
admira~ão á vista destas praias magní-
ficas se chegou á Ilha d.e Santa Mar-
garida , on9e vio 05 companheiros de 
Orellana, ·deste intrepido aventurei-
ro que por paixão pelos dcscobrimen-

tão fra-ca, que não podia soccorrer' a v'isin ha • 
vierão as mais destas povoa:;óes , que inten• 
tárão os donatarios , a perecer d~ todo , e s6 
quasi tiverão bom successo as que o5 Reis 
tómárão para si ; porque corno as fazendas 
neste .Reino, pel~ estreiteza delfe, sejão mui-
to limitad as , não tiverão aguelles povoado-
res cabedal para $e valerem do novo soccor• 
ro , se padece rão qualquer infortunio , prin-
cipalmen.te nos princípios. 

• 
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t'ós tinha abandonado os Conquista-
dores do Perú. Pouco desanimados por 
seus soffrimentos , aconselhárão a Si!-

; va renovar as suas ernprezas sobre o 
Amazonas , para elies tão infelizes : 
tal era o projecto que o trazia a Por-
tugal. João de Barros lhe cedco os seus 
direitos á Capitania do Maranhão; e 
o mesmo Monarcha o ajudou , não 
sendo sufficientes os seus meios pes-
soaes. Fez-se á véla acompanhado dos 
dous filhos de Barros , e tendo debai-
xo das suas ordens tres navios, e duas 
caravellas. Mas esta esquadra se per-
dco nos baixios á vista do Brazil , a 
cem Iegoas abaixo. do grande rjo. Hu-
ma só caravella escapou ao mmfragio, 
e salvou o Comrnandante, e os dous 
filhos de Barros : estes voltárão a Por-

. tug~l. Silva fqi á India, enriqueceo-
se , ~ tornou-se a embar ar para Lis-
boa com' a resQ)ução de f!rriscar ain-
da Jmrna vez sua\ fortuna , e sua pes-
soa para se estabe .ecer no Maranhao : 
não se ouvio màis fallar do seu na- 1 

vio S. Francisco, qb)e provavelmente 
se perdeo com a gente , e bens por al-

E . \ gum nau ragw. 
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Durante este intervallo João de 

Barros, que havia entrado em seus di-
reitos, dividia a propriedade da sua 
Província do Maranhão com Fernan-
do d' Alvares de Andrade, e Aires da 
Cunha , e formando todos tres hum 
plano de conquista , e de colonia , fi- · 
zerão .huma expedição ll1f!ÍS considera-
vel que todas as antecedentes. (P) Cu-

(a) Foi esta a mais luzida armada , ' que 
até aguelle tempo passou ao J3razil ; assim o · 
testilica Antonio Galvão no seu Tratado dos 
descobrimentos do Mundo dizendo: " Foi 
, tambem 'a este do Maranhão hum fidalgo 
;,, Portuguez , que se chamava Aires da Cu-
, nha , levou dez navios, novec.entos Portu-
" guezes , cerlto e trinta cavallos , fez gran-
,, des gastos , em que se perdêrão os que 
., armárão. e o que mais perdeo niHo , foi. 
,, João de Barros Feitor da Casa da Ind1a , 
, (jUe por ser nobre , e de cond isão larga· 
,, pagou por Aires da Cunha, e outros , que 
,. lá falecéráo, com piedade de mulheres. 
,, e fillll)s, que lhes ficárão. ,, Daqui se vê 
quaes foráo os cuidados , e d~spezas , que 
João de EarrtJs tentou para a sua empreza, 
e quão gi oriofios serião , se os não acabasse 
.o info·rl uni o, 
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nha tomou o commando da expedição, 
. tendo comsig.o os dous filhos de. Bar-

ros que escapárâo do primeiro naufra-
gio. Chegada ao Brazil toda a esqua-
dra se perdeo sobre os mesmos baxios 
ónde se havia perdido a esquadra de 
Mello da Silva : Cunha foi hum dos 
que se afogárao. Os infelizes naufra-
gantes, que julga vão achar-se á entra-
da do Maranhão, estando ainda a cem 
legoas quasi a Sul, ganhárâo huma I-
lha, a que chamárão em consequencia 
do seu erro Ilha do Maranhão; nome 
que perdeo depois de meio seculo, pa-
ra to'rnar o de Ilha das Vaccas. Os na-
':egantes alcançando salvar alguns ef-
feitos do n<lufragio, commerciárâo pa-
ra ter viveres, com ôs Tapuyas que en-
tão hahitavão a Ilha . mas farão mui-
to \ tempo miseraveis, atéque fizerão 
co~hecer a sua tristíssima situação ao 
estabele~imento mais vi\ inho. Barros 
lhes enviou soccorros, logoque sou-
be seu infortunie~; mas o navio, parti-
do de Lisboa , ~regou muito tarde. 
Seus dous filhos acaba vão de serem mor-
tos no Rio-Pequeno pelos Pitagoares j 

' \ 
\ 
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(a ) todos os naufragados deixátão a 
Ilha. Victima de duplicado dezastre , 
o historiador Barros mo§trou 1mma 
constancia, e grandeza d'alma dignas 
de melhor sorte. Pagou todas as divi.:. 
das dos seus socios mortos, e ficou 
elle mesmo devedor á corôa, qn:1si de 
oitocentos mil reis pela artilheria, e 
outros objecws-da expedição ; somma 
de que E!Rei D. Sebastião lhe fez qui-
tação muito tempo depois, libera li-· 
dade de que Barros tir~ria maior van-
tagem , se lhe fosse feita mais cedo. 

Estas tentativas infelizes á embo-
cadura do Amazonas, e ás costas vi-
sinhas desanimárão o Governo, e os 
armadores Portuguezes. Muito tempô 
'depois , he que os colonos do Brazil 
instruidos em fim pela experiencia , e 
pela frequençia destas paragens , fun-
dárão estabelecimentos duraveis, e Ci-. 
dades floresceo tes. 

Comtudo os esforÇos dos pri~ei• 

(a) Não consta, que filhos · d ~ João de 
ll arros fossem, os que o Aut hor diz, qu e 
acabárão nes_ta expedi<;iíu ás máo~ dos Pita-
goafes. 
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ros ·colonos não forão todos infru..; 
ctuosos, a imprudencia , e o infortu-
nio não extinguú~ão inteiramente as es-
peranças des tes homens animosos, e 
emprehendedores, a quem obstaculo 
algum podia desgostar. Via-se pois no 
espaço de dez annos a maior parte 
dos ·primeiros estabelecimentos levan. 
ta rem-se, prosperarem, e estende rem-
se, para formar, tres seculos mais tar-
de, hum dos mais bellos Imperios do 
mundo. 

·' 

\ 
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Naufragio, e aventuras de Cara~ 
muru. 

'A ORIGEM da Bahia, S. Salvador, ain-
daque romanesca, . não se perde na noi-
te dos tempo~ , nem ttadicções fabu..,. 
losas. Esta Cidade célebre succcssiva-
mente destruída, levantada, tmDada; 
e , retomada foi perto de dous seculos 
a Metropoli do Brazil. Hoje mesmo 
que o Rio de Janeiro lhe tirou a pri-
mazia, he ella ·por sua extensâo, suas · 
fortificações, e seus edificios, pe~a sua 
popula~ão, .seus estaleiros, seus anua- . 
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zens, e sua vasta bahia h uma das Ci.o 
dades mais impor~antes ào Novo Mun-
do. 

Qyanqo o navegante Christovão 
Jaques vi~ítou esta Bahia magnífica, 
e seus ancoradouros , como já disse .. 
mos no segundo livro; deo disto con-
ta a E!Rei D. João III. , assimcomo 
da belleza , e da fertilidade do terri-
torio confinante. 

Sómente alguns annos clepois da 
Yiagern deste navegante, he que o 
.systema das concessões foi definitiva-
mente d·ecretadDl Ent?o El&ei de Por-
tugal deo a Provincia maritima, corn-
prehendida desde o grande rio S. Fran-
cisco até á ponta do padrão da Ba-
hia, a Francisco Pereira Coutinho, com 
a condição de fqnda i huma Cidade , 
e e'stabdecirnentos duraveis, subjugan-
do os na turaes , e civi1' zando-os. A 
mesma B,ahia, e suas ens~adas foi de-
pois accrescentada a este donativo ver-
dadeiramente Re I. Coutinho nova_; 
mente chegado da ~ndia , . onde se ha-
via distinguido, familiarisado a,lém dis-
to com os descobrimento.~, e expedi~ 
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çóes , mais animado pelo desejo de ser 
conquistador, e fundador, apparclhou 
logo huma pequena armada ~m Lis-
boa, ajuntou grande numero de soJ ... 
dados, e de aventureiros,_ para ir em-
prehender a povoação da Bahia. 

Neste -intervalo, _hum acaso sin-
gular tinha já posto estes sítios eJ!l 
poder de hum mancebo compatriota 
de Coutinho , enthusiasmado com el-
le da paixão das viagens, e -descobri-
mentos. Este Portuguez, por nome 
Diogo Alvares Corrêa de Viafln l , hiª 
para as Indias Orientaes. 

Combatido da tempestade , a~
simcomo Cabral, foi _da mesma fór-
ma impellido ao Occidente para oBra-
:t;il. Menqs feliz, ou menos habil qu~ 
este célebre navegante, e não poden-. 
do mais governar o navio, Alvares 
naufragou sobre os baxios ao Norte da 
barril da Bahia. Huma parte da tripu-
lação pereceo; os que escapárão ás on-
das soffrêrão morte mais horrível. A-
pressando-se a ganhar ~ costa , avet:J--
turando-se sem precaução, os naturaes 
O.S ap~O~l,~rãQ, ~ QS ,Çievorá.rão á VÍSI:-4\ 
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de Alvares, que havia fiçado peYtd 
do navio naufragado ; não com à es .. 
perança de o salvar, mas pata tirar dif-
ferenres objectos proptios a ganha'r a 
anaisade dos selvagens. Vio· e'ntãG i que 
não lhe restava outro partido para con• 
servar a vida , senão fazer-se ao mes-
Itlo tempo util , e temido a estes bar-
haras , e teve a felicidade de salvar, 
entre oun·os effeitos naufragados, hum 
mosquete que poz em estado ,de ffer• 
vir, e alguns barris de polvora. Os:se1 .. 
vage.ns depois do abominavel bangne .. 
te, entrárão· na sua aldêa; ou povoa .. 
ção, e :Alvares livre como por mila-
gre da sua ferocidad e , e do furor das 
ondas se atreveo 'a caminhar só por 

· esta ~os~a homicida ,, para reconhecer 
o pa1z. 

\ Rochedos alca-ntilados, cotlinas 
verdcrjando esp'essos bo ques, huma 
bahia profm1da mas · tra1 quilla, taes 
~ b\ \ I ~ sao os o jeCtoS' que se apr.csentarao a 

seus olhos. ~ Peúetrqndo ao travez des-
te imm~nso golfo , que fórma á direi--
ta o continente, á e qucrda a Ilha ob-
longa de Ita·pori:c~ qu~ se arredonda,' 



bti BRAZIL. LIV. v. i69 
'C se esrend·e para o Norte a pct:clcr de 
vista, tendo ao Sul tres legoas de lar-
gura, sobi'e doze de díametro, e trit1ta 
e seis de circumferencia. Alli tambem 
-çomo no Rio de Janeiro, sobre a ines-
ma costa, o ma~ parece ter-se me r ti-
do nas terras ; póde co ri jecturar:-se to-
mo hun.'l grande lag·o, que -atrombou as 
suas barreiras, c abrio caminho até ao 
OccéitiO• Seis grandes rios navegaveis 
desaguão neste golfo, o'u antes neste 
lago tt~anquillo , e ctystallino ; que se 
divide ein inuitas enseadas; e penetra 
nas terras em differentes direcções. 
Hum cento d~ Ilhas· vivificâo este pe-
queno Mediterraneo do Brazil. 

Alvares movido da bclJeza, e ma-
gnificencia deste sitio, que elle não sus-
peitava existir, lhe deo o nome de S. 
Salvador, porque a1li achou a sua sal-
vação. Mas nã'O distinguindo indivi-· 
duo algll'ln, temia ver-se em hum lugar 
selvagem, exposto a todas as necessi-
dades , e á discriçãoc dos animaes fe-
rozes ; quando derepente lhe appare-: 
ceo hum bando de Brazileiros arma-
dos de :flechas, e massas , · sem mostra~ 

TOMO I, N 

' .s 
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.rem comtudo desig~io algum hostiL 
1Yíuito~ dentre elles tinhâo vistQ, co .. 
mo sahir do mar, o mo.~o Alvares, 
e se tinhão escondido; ruq.s_ depo~s ca-
minhando cheios de espanto, respon-' 
dêrâo aos signaes de affeição , ·C de 
paz que lhe fez Alvares, aproxim~ 
:tão-se para receber os seus ptesentes, 
e o tratárâo como amigo. Conduzido 
á aldêa n:ais proxima., foi ::Jpresen-
tado ao chefe, ou cacique do qual veio 
a ser captivo ;· mas recebe0 dclle, e 
de toda a povoação respeitos , e at-
tencóes. ~ 

Caroctel' da ~ Estes Indianos erâo da castà dós 
graJt~c po- Tupinarnbas, cujo nome sig1üfica bra-
voaç"oBra- vos e entre todos OS naturaes do 
:ztleit•a dos ~ . · , · · · 
Tupmam- Brazll <;>s ma1s ClOSOS da sua . Inde-
bas da Ba- pendencta. Estes reu 1em ao maJS alto 
bia. gJ\áo , os caracteres c mmuns comque 

temos representado as nações Tupi-
cas. Su~ est«.tura he a O{dinaria , mas 
em geral bem proporcionada , e são-
do n,umel\O dos Brazileiros, ql.le tem 
os cabellos comp idos. O oleo de Uru-
cu, de que fazem uso continuo , dá 1m-
ma côr azeitonada ~ sua pelle , t1atu• 
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rahnenté tão branca cbino a dos Eu.;; 
ropeos. 

Os Tu piria!lJbas habítão otd i na;;. 
r iamente no meio dos bosques, os mais 
visinhos do mar, ou dos hos. Começãà 
por queimar as a1~vord para formar 
huma praça proporcionada ao numero 
dos que chegao, e fabritao neste es-
pa~o casas vastas , e espaçosas ; cober-
tas de folhas de palmeira, sem repar...: 
timento, ou separação que as divid'l 
no interior. Esras grandes cabanas de 

· cento e cincoenta pés de longo, qua_. 
to rze de largo , e do~ de altur_a·{:on-
tém vinte famílias a lliadas 11llf{:Ías com 
outras. e são construídas · d~ manci..; 
ra, q~e tem iio ceiJtró huma pra-
P e·m que matem os captivos. Cada' 
caba11a· tem tres portas viradas p:li'a o 
lugar d ~1 matança . A aldêa, oti po-
voação, he composta de hum peque- · 
iJO numero de casas , sempre muradàs· 
rle estacadas, com intervallos feitos 
pat'a atirar flechas: o prii:neiro recinto 
circulai'; fotmado de grossas estacàs , 
o cerca sem ser taó fechadb cotno á 
estacada inferior. Nesta entrada, o~ 

N :l. 
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Tu.pinambas 'p6em sobre as estacas aJ ... 
gumas das cabeças dos inimigos que 
devorão. 

Não habitao mais do que cinco, 
ou seis annos a mesma aldêa ; depois 
deste prazo destroem as suas mora-
das , e vão a pouca distancia formar 
outras, tendo o cuidádo de lhes EÔr o 
nome das que abandonárão. Esta ' mu-
dança tem por objecto aproveitar o vi -" 
gor do terreno que não está cmçado 
da vegetação das raizes , q11e fazem 

' seu principal .sustento. 
As suas famílias se disüngúern 

pela união a mai~ terna : em parre a-l-' 
guma o amor · paterno foi mais extre-
moso;· est-e sentimento he recompen-~ 
sado dos filhos pel9 respeito inviola..: 
vel. A amizade, a l~beralidade aper-
ta\:> entre elles laços ipdissoluveis ; e 
a ferocid ade , gue não podem occultar i 
se reserva toda, inteira ~fira a vingan-
ça dos seus inimigos, que he o mais 
vivo gozo, e o \ rimeiro dos seus de_. 
veres. , 

O seu scntído . .l)atural he exquisi-
to_, o jui'ZO claro , ' \ a intenç~o jus r~. 
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:A razão , e a persuasão achão nelles 
accesso facil, comtantoque senão pro-
cure domina-los. Os orgâos finos , e 
delicados, a memoria segura, e facil 
os faz susceptíveis de ínstrucção, Tem 
por si mesmos adquirido alguns co-
nhecimentos praticas, de que usão çoru 
utilidade. Não sómente tem dado no-
mes ás estrellas, mas tambem conhe-
cido o lugar proprio : depois de Ób-
servarem .o curso annual do Sol, di-
~idírão o tempo, ou pehi direcçâo des-
te astm , ou pda estação das chuvas, 
das virações, e .dos ventos. Elles co-
nhecem tambem algumas das p roprie-
dades de seus vegctaes , e producções 
minerae8. Pelo que respeita á reJi giao, 
ou antes falta de reli g ião, á gue-ra , 
policia, e ao pequeno nmr,ero de cos-
tumes, que compõem a unica leg isla-
ção que elles conhecem , se pôde fa:. 
zer idéa de seus usos, referilldo-se ao 
quadro geral dos costumes primitivos 
dos Indígenas do Brazi l. 

Estes selvagens passao em huma 
ociosidade guasi 2bsolura o tempo: ern 
que a guerra deixa de os- occupar. A 
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caça, e a pesça, cujos productos ajutH 
tão á mandioca l e ás outra,s substan~ 
cias vegetaes, substitue parte do seu 
recreio. Dizem 1, segundo huma das· 
suas ~adições mais acsreditadas' que 
duas personagens descpnhecidas, dos 
quaes hum se chamava Zom~ , lh~s en-
~inárão a recolher, e a preparar a man- , 
dioca; e açcrescentão, gue seus an-
tepassados suscitando rixas á. es,tes bem"! 
feitores, lhes atirárão flechas, as quaes 
:retrocedendo matáxâo a.guelles qne as 
atira vão. Os bosques fizerão caminho 
a Zorne para sua fugida,- e os rios se 
jlbrírão igualmente para lhe darem pas-
s.agem. Qyerem tarnbem, . que as dua~ 
personagens mysteriosas prpmenêrão ' . . 1 1 ~ .J VlSJta..,. o~ c e novo '; e most.r.ao seus 
passos milagrosos ma\·cados sobre a a-
rêa. / ' 
· ' A. unica recreação. dos Tupinam-
bas he a-dança? e são tão affeiçoados 
a dia, que se aj\lntâo mui amiuda 
nas aldêas, para exercit01rem ao sorq 
i\e hum instrumento chamado mara-
ra' . qualidade de roguinha feita de 
pym fructo oco'· ng qual introduze.rl\ 

\ 
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peq1:1enos grâes, e o sacodem como 
pandeiro, segundo a cad encia de suas 
cantigas. O maraca , serve tamberrl 
de campainha de , advinhação a seus 
advinhadores. (a) 

N?s suas festas, e prirrcipalmen-
te J;Ia ceremonia do sacrificio dos ca,..,. 
ptiv·os ' os Tupinamb<iS bcbern em a-
bundancia sumo de fructos, e de rai,.. 
zes fermentadas. Além do licor gne 
~irão -IJa mandioca, (b) e de que fazem 

(a) O ma,·acll, ou 1/lal'raque e r . .-, instru-
·!llento não s·Ó militar e!ltre aquelles selva• 
ge ns , mas insígnia de sacerdote , por isso diz 
;~qui Author , que se.rvia de campainh.a de ad-
vi nhac;ão: fra hum cabaço, ou coco cheio 
de muitas, e meuclas pedrinhas, comr que 
fa'liáo rumor sem nen'hum concerto , ou har-
monia , pendiá <l de lt?ngas bastes como ban-
dt iras , e seryiã'O ao me1m o temp (l de talll-
.bores , a que cnrrespondião nos nossos exer.-
c-itos, Além d'esre instrument o usavão tain-
·bem de H~1rpa especie de c01neta, que se cha-
mava Íllobia de hum som horren-do; e de ou-
tro a que davlio o nOll)e de rwl'is , os quaes 
quando tocavã 'o juntos Fazi,\o tamanho estron- · 
do nas batalhas , q4e imita11ão o de huma 
terrível trovoada. 

( b) Entre t·oqas as pro,ducqóes do Dra-
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uso immoderado , preparâo outro me~ 
, lhor do fructo da acaiaba. Mas ain..-. 

dague apaixonados pelas bebidas fer-
mentadas , estes Brazileiros não deixao 
de ser escrupulosos na escolha da agua; 
preferem a · mais doce , a mais leve 
que não depõe sedimento algum; con-
servão,...na constantemente fresca pela 
filtração feita em vasos de pedra po-
r.osa, Agua pura, exposta ao orvalho 

zil esta h e a mais ordinaria cumida ', de que 
se sq$tentáo; he a raiz de h uma p!anta, es-
pecie de cenoura , o(!' nabo , laoc;a hum ta~ 
lo direito tão alto corno hum homem , veHi-
do de folhas emre!achadas a modo de estrd-
la! 1 a flor , e as 1 sem.entes .são pequenas~ 
São varias as suas especies , contão nove : 
m~ndiibumana , manditb,abaará , mancliibu· 
çu, mandiibptarati, aip i'y. , arpipoca, tape-
~:;nt\\1, manajupeba , e rnac ~era. A' excepc;ão 
do aipiy 1 e macaxera , todas as outras espe-
cies ~m v.erde são venenosas \ Come-se redu-
zida a farinha , a qual fazem de tres castas, 
ralando-a; meia cozida em alguidares de me-
tal , ou de barro ; ~ cozendo- a de todo até 
ficar secca , ou torrad1a : a primeira não du-
ra mais de dous dias , a segunda dura seis 
mez ~ s 1 a ultit~a, a qu~ chamão farinha ~e. 
gu.erra dura por lllais ·tempo. . \ 
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'da manhã, era, o seu principal susren· 
to. 

Taes erão os Brazileiros que re-
cebêrão Alvares Corrêa : tiverão lo-
go occasião de admüar a sua intelli-
gencia , e habilidade. Hum dia matan-
do com a sua espingarda hum passaro 
diante destes selvagens, as mulheres, 
e as .crianças' gritárão : Caramuru, 
Caramur(J ! quer dizer, homem de Jo-
go (a), e marüfestárão medo de mor-
rer assim á, sua mão. Alvares voltando-
se então parà ós homens , cuja admi-
ra~ão foi rriiswrada de · menor susto , 
lhes fez entender , que iria com el-
les á guerra, e mataria os seus inimi-
gos .. Elles m?,rchárão logo contra os 
Tapuia~. A fama da terrível arma do 
bomem de fogo os precedia, e os Ta,.., 

I 

(a) Homem d~ fogo 1 fi I h o do tr ovão • 
ou drJg5o do , m:~r, que tudo iH·o si gn ific:~ 
Caramurú na lín gua Brazilica; este nome • 

. que os Barbaros lhe puzerão espantados pe· 
la vista da espingarda , e pelo so m de seu 
tiro , he o mesmo , com que ai nd a hoj ~ h e 
con hecido na Europa Dingo Alvart s Cu~rea 
~epois de quasi ores sec ulos. 
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puias fugírão. Caramurtt, foi o no .. 
me deba1xo do qual Alvares Corrêa foi 
conhecido depois entre os T~Ipinam· 
bas, e mesmo entre os Portuguezes· . . 

Feridos dos effeitos' espantosos 
das armas d€ fogo, e de outros inven· 
f!os Europees que Caramuru tinha cui· 
dado de manifestar a seus olhos, os 
Brazileiros da Bahia lhe attnbuído 
poder sobrené1tt:Iral', que lhe grangeot+ 

" Jogo home11agens, e até adoraç6es. 
Deste rn0do esre mesmo Alvares, que 
se persua<'ha sei' devorado , como seus 
companheiros, cahidos· nas mãos destes 
a11'trop0fagos, vio-se pe)llcos dias de..,. 
pois mais p0deroso que seus proprios 
chefes, feli·zes por 1he obedecer, ·e dar-
Jhe suas filhas para .~sposa.s. Então se 
€'stabeleceo a estre1t all.tança , que 
u:nio C;J.ramuru com o Tupinambas, 
d·e quem veio a ser , Nara assim di-
zer, o soberano absolut~~ Em signal 
de respeito, o .vestírão com huma es-
pecie de tY,Janro, ou tunica de algo..,. 
d8o; fizerão-lhe· pliesentes de suas mais 
bellas plumas , de suas melhores ar-
mas, e lhe liberalisá\ão os productos 

\ 
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Q-e sua caça, e os ~rqrçtos mais deli .., 
ciosos de sua região. Cararuuru fixou 
sua r.esidencia no _lugat' o11de foi de- ' 
pois fundada Villa-Ve.Jha. Veio a ser 
pai de huma famíl ia fil:lmeresa , e ain-
da hoje as ca.sas mais çlisl'inctas,da Ba-
hia tirâo de.Jle a sua origem. Fe~ lo .. 
go \evantar algl!lmas cabanas sobre a 
praia ~spaçosa, e commoda desta ba-
llia, para estar abrigado , achando na 
f!bundancia çlat pesca, nos provimen-
~os que lhe traziâo os Indianos, susten-
to salutifero, e superabundante ás ne-
cessidades da sua colon"ia nascente. 
' · . As prirneiras cabanas fci tas á pres-
sa , for~ío logo trocadas por habita-
ções mais cOiivenientes ; huma fórma 
de policia, ou d~ disciplina foi tam-
pem intl'oduzida, sustentada por Cara-
muni chefe , e regulador do novo est<~
L)elecimento. Dos despojos do navio 
paufragado fez construir pequenas bar-. 
~as ~ rm,1.is solidas que a~ pirogas dos 
Braz~kiros ; n~o porgue elle espera-se 
.servir-se dellas parq pavegaçâo dilata-
da, n1as lisongeaya::-se poder inform::Jr-
~~ lç_go d~. çodq p &olfo, qe. que nâq 
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tinha idéa alguma. A relação de Chris-
tovão Jacgues não- lhe tinha ainda che .. 
gado até alli. Na verdade elle suspei-
tava desde o instante de seu naufra-
gio estar no Brazil, · onde seus com-
patriotas começavão a estabeceler-se; 
m<Js perdendo as esperanças de os en-
contrar , julgou-se para s~mpre sepa~ 
rados delles, e da Europa. 

Dew·ip - Familiarisado logo com a lingua-
ção do R c- gem Tupis , v i o-se em estado de in-
concttv·o e · · d b · . ~ qull'lr os naturaes, so re a ongem, 
JUntura nas . . _, Ü 
Juos r•beJ- e p<HZ que hab1tavao. s velhos con-
Jiócs. servavão lembrança de tres rebellióes 

::~contecidas no ReJconcavo, pois assim 
denomina vão a Bahia, e seus portos. 
Tão longe quanto a memoria dos ho-
mens podia alcança:\ entre estes sel-
vagens , tinhão com~ certo, que os 
T apuias possuirão logo o Reconca-
vo ;,, mas como esta pa te do Brazil , 
em. todo o- sent:ido , he l'lum dos luga-
res mais favo1'eciâos da terra, estes não 
esperava o gozar tl'anq uillamente h u-
ma possessão tão gradavel ; princi-
palme~te quando não havia entre cl-
les outras kis, que\ a do mais forte. 

\ 
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Assim os Tupinaes expulsárão os Ta"' 
pu ias, e conservárão o Reconcavo por 
muitos · annos, aindaque sempre em 
guerra com aquelles que tinhão esbu-
]JJado, e querião lançar cada vez mais 
para o certão. Os Tupinambas, pas5>an-
do depois o S. Francisco, invadírão 
na sua volta o Reconcavo , delle ex-
pulsárão os Tupinaes, qne tornando 
sobre os Tapuias os expellírão de no-
vo diante de si·. 

Os ultimas Conquistadores esta-
vão senhores da região, quando Ca-
ramnru appareceo entre elles ; mas já 
se tinMo dividido peJa posse da pre-
za. A povoação, que ficava entre o S. 
Francisco, e o Rio Real, fazia h uma 
guerra mortífera ás tribus, que acaba-
vão de se apoderar do Reconcavo, e 
estas, que habitavão hum, ou outro la-
do da Bahia, se tratavâo corno ini-
migas; cada partido praticava hosti-
lidades na terra , e no mar , c devo-
rava os prizioneiros. 

Hum novo motivo de discorclia 
se levantou entre os Tupinarnbas, que 
]Iabit.av:ão a ,cost,...1 OrientaL, .e -r.íJ:r~l<l. 
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por causa o gi.ie nas i~adcs semibarba.: 
ras, que nós chamamos heroicas, deo 
materia á Poesia, e á Histeria. A fi ~ 
lha de hum chefe tinha sido roubada 
contra o consentimento de seu pai, e 
o roubador recusava entrega-la : o pai 
não sendo assás poderoso para o abri ..: 
gar, retirou-se cotÍl a sua tribu á Ilha 
de ltaporica .. Os bandos das margens 
do Paraguazou (o R i o Grande), uni-
dos aos fugitivos, levantáráo guerra 
renhida entre os dous partidos. A Ilha 
do Nodo 7 ou Ilha da Pena , ti rou o 
11ome das emb uscadas , e ombares fre-" 
qu~ntes J.e que f~i theatro; O bando 
emtgrado cresceo_, estendeo-se ao Jon..: 
go da co~ta dos I!heos, e a rixa foi 
prolongada com muita actividade. 

rTl . \, d T. a era a sltuaç ~ o os upmam~ 

bas no Reconcavo , q ando Caramu-
ru , com o seu terrível t ' osquete; veio 
fazet p ender a balança em favor da 
tribu hospital eira, de que veio a ser 
ch e-fe. Feli.z; e t i;,anquillo entre estes 
selvagens , trabal llava a civilisa-'-los ; 
fazia disposiç6cs p ra- dar ao seu es• 
tabelecimeBtO dura~ãq, e fónna regu~ 
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lar, julgando-se desterrado para sem-
pre entre os Tupi-nambas , quando de 
repente appareceo á entrada da Bahia 
hum navio Normando sabido de Diep-
pe para fazer viagem de descobertas, 
~ Je commercio ao Brazil. Entrado na 
Bahia , fundeou á vista de Caramurú e 
dos Indianos reunidos; abria logo com-
municação com dles, e delles rece-
beo viveres, e acolhimento amigavel: 
de huma, e ol,ltra parte se fizerão cam-
bias de utilidade commum. A chega- \ 
da não esperada do na v i o Francez fez 
nascer a Caramuru a idéa de voltar á 
Europa, e vir a Lisboa dar conta ao 
Rei de Portugal do seu naufr::1gio, e 
do seu estabelecimento em S. Salva~ 
dor. Esperava J?Or isto merecer a pro-' 
tecção, e os auxílios do Monarcha. 
Car,amuru obteve facilmente a passa-
gem para elle, e para Paraguaçú sua 
mulher estimada, de quem não quiz 
mais separar-11e. Prometteo a seus hos-
pitaleiros voltar com brevidflde; em-
barcou-se trazendo comsigo amostr<Js 
da riqueza, e curiosidacl es do Brazil ; 
mas as. ou.tras mulheres Indianas não 
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puderão supportar esta ausencia, arn.:: 
daque por tempo limitado: scguírãó 
a nado o navio, na: esperança de se-
rem recebidas a botdo: a mais animo-
sa, ou a mais apaixonada adiantou-se 
tanto, que antes de poder ganhar a 
praia as forças a aba ndonárão. Em vão 
pede soccorro, Caramuru não ouve 
ruais sua voz; em vão procura susten-
tar..:se sobre as ondas, cançada , des:.; 
falecida , ou desesperada succumbe, e 
morre. sobre as, ondas victima do amor 
por Caramúru. 

O na v i o depois de h uma feliz via-
gem abordou ás costas da Norman..; 
dia : Henrique II. reinava então em 
França; altivo, generoso, bemfeitor , 
chamava para a sua··Côrte a alegria, e 
as artes. Carammu <l\ppareceo alli cle-
bn~xo da protecção Cio Capitão , a 
quem devia a sua volta' á Europa: foi 
acolhido, assi'rncomo SUfl mulher Pa-
raguaçú , e teve accesso junto ao Rei, 
e á Rainha. \ 

Henri'J.ue , e Catharina de Me-
dieis receberão e~tes via jantes com 
particuLar prazer, pois a Europa intei-

\ 

\ 
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ra retumbava com o estrondo dos des~ 
cobrirnentos marav ilhos'os, feitos nC~s 
duas lndlas pelos Hespanhoes , e Por-
tuguezes. As outras Poten.cias ·maríti-
mas não vião sern inveja tantas re.,;, 
giôes, e riquezas invadidas, e govt;Jr-
nadas privativamente por duas naç6es, 
que , encerradas em outro tempo na Pe-
nínsula HespanhoJa, chegavâo agora 
aos pontos mais remotos do globo. Hen-
rique II. não se tinha esquecido das pa .. 
lavras do Rei seu pai a respe·ito da 
Ame-rica. " Be1p desejava ( tinha dito 
" Francisco L) que se me ·mostras-
" se a verba do testamento de Adão, 
" que reparte o novo Mundo entre 
" meus irmãos o' Imperador Carlos V., 
" e ElRei de Portugal,_ excluindo-: 
, me da herança. " O Monarcha 
Francez manifestoU--- claramente. a ten-
ção, que tinha de participar da con .... 
qui~ta do novo hemisferio , solicitado 
além disto P.elos navegantes de Diep-
pe, que observavão as occasiões de en'!" 
trarem na America. Henrique, e Ca- · 
tharina testemunhárão o de!ejo d€ fa-
vorecer as suàs el'nprezas dilatadas ; 

TQMO I. ~-
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por este, motivo Hberalisárão aos es.a. 
t:tangeiro-s, vindos do Bvaúl, signa~s 
do mais viv0' intere~e. 

A fnoça Indiana sobrétu<iu att,ra• 
h ia ~ cút iosa atten:ção dos . Cortezãos 
Francezes i admirados de ver a filha: de 
lmm chefe de selvagens IW ·cemtro da 
Côrte mais polida da Europa. Apr~s;, 
sár~cHle a C0ITGJ.UÍ~ta-la para a religião ~ 
e Páraguaçú foi baptisada com sole~ 
mnidade.· A Rainha, dando o sd!u ·no• 
me de Catharina a '·esta nóva christ'á , 
H1e setvio d~ madrinha, , e- o Rre i d€ 
padrinho~ (a) Fez-'se-lhe ç;o.nheéer ha@ 
sem CUStO' mas com bom SU'Ccesso, a 
R~ligi<ão ·qu'e aeabava de abraçar-; € 

os usos dà: Europa. Seu marid(:) Cara-
mt!iru, aifidaque lisçngeado do atoblw· 
mento que lhe fazia a G6i:te ·de Fran-
\ 

I , • ) . 

, (a) Paragua~;ú não s foi baptisada em 
\>a ris , tomando em ·memoria üa 'Ra\nha õ 
iicHi\e d·e CatHarina Alvá'rek , m'as foi -'tam" 
bein receb ida éeíb Di'ogó Al\,úe5 Cor.f2a com 
muitas ftst·as. ·e so 11Jn'Ídacles J .sendo -em am• 
bal estas a,cçóes .pad, ióhos os ~eis Ghristia· 
ni,~simos ~ Go"n~ta, qu~ fenà iió -d'ia 28 de Ou-
\u'1ir'Q. ' · · 
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~ , não perdia .de vista Lisboa sua p~ 
rria ,- dispuqha..,.se a voltar a ella ; mas 
o .Ga.verno France~ negou-lhe o con:!' 
sentimento. As h.o.lilras, que lhe tinha.o 
feito, evão gratuitas ; pois havia ten:-: 
~âo de se servir ddle no paiz quedes.~ 
cobri o. · 

ea.ra·IDUflll clei:X:Oll-:Se facilmente 
engama.r para .conàuzir 'huma ex.pe.di~ 
çáo mercantiJ sobre a .cos.ta dos Tu".:' 
pinOI;IDbas .da 'Bah,ia 0 e favorecer as r.e'7" 
lações d:e cambio , .e coinmerci,e> .e.n-::-
tl~ Ci>S Francez.e!l , e .o~ naturaes . . Nãp 
obstante chegG>u a mandar a ElB..ei 
D. ~oão ~ur. , .por media~~ v de tFedr.o 
FernamlestSa!:d:inha' IDO~Q eortuguez' 
que acabava em !Paris ,seus <tS,tudos , 
e fo~ .dtepois ,o prilituein;> ;B-ispo .no -Br~ 
úl, ·.as informações que:se U1e n~o.per~ 
mitt.iá<;> a .e!Je levar ; <:a.ra~ur.u nas 
st:Jas caotas persuadia ao · Rei ,ele Por.:- . 
tu.gal pQv.Qar a r..eg.iã~ ,deliciosa, qu'!! . 
havia càhido em .s~u tpe>d>e.r de .huma 
maQeirra itâo inesperada~ 'Fez .com hum 
rico negociante Francez ·conv.ençâ:o., 
em vi·rtude da qual :dous .nav.ips? car.-
1'egad9s cde .gener@s utei~ .p.ar,a {O$nego. 

o , 
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cio com os · na turaes· Brázi1eirc)s,1 .fo.:. 
rão postos á sua dispoziçãoj, .J..assirn.-
como as nJU'niçôes ; e a artilh~ria ctes-
tes navios, desdeque eh~gassem á .Ba~ 
hia , Obrigou-se por sua pá.rte a carlie-
ga-los de páo do Bpzil, e outros ob 4 

jectos de coirunercio. . 
Primeira Partio com estes dous navios, !e-

origem de vancl:o comsigo stla mulher Cathari4 

~· s;/~'~dor na: favorecido dos t:nares ~ fundeou lo-
. 

0 a {a. go em S. Salvador, achando a sua pe-
quena colonia no 1nesmo estado ~m 
que a deixou. Os Tu.pinambas torná4 

rão . a · ver com transportes .de alegria 
aquelle, que d1es consideravâo _como 
seu pai, e seu chefe supremo. A sua 
primeira acção foi fortificaF o .seu pc-
que~o estabelecimento. Sua mulhm· ~Pa
raguaçú , soberba c~ o nome de Ca-
tHarina, e dos conheoimentos q-ue. ad-
qui'rio na Europa., fez odos os esfor-
.ços para converter; e civilisar suas 
compatriotas selvagens.. , 

Já no meio das prirp.e!.ras caba-
pas acabava huma I greja de ser edifi-· 
eada ; já CaEamuru havia distribuído 
ml!Jtas planta~óes de assucar , , princi-

\ 
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phdo a cultura ~as terras, ai:trahido; 
e reu'nido por beneficios os naturaes, 
até então errantes, c dispersos, quan-

. do ap·pttreceo ma Bahia a expedição 
prepáFa,da em L ·isboa , ·.c; .commanda~ . 
da ' por Perei·ra Çominho. (a) para to-
mar posse da Província inteira; appa .. 
rição sinistra., gue derramou a con-
sternação em tioda a colonia. 

Munido de authoridade Rea.i 1 PoJJe Ja 
fixou Cou'ttnho a sua morada na Ba- Capitania 
:h - l h d V: L/ tia Bahia ·i;a' no' ugar t am~do a~orda cl a- tomada por 
., e! h a , qüe era a _rest _ enc·J!a . e ara- Franc-isco 
milru: recorreo logo a elle para o sue- Pereira 
césso da .sua empreza colonial. Dous Coutinlro~ 
de setis companheiros , de geração no-
bre, esposárâo duas filhas de Caramu-
t u; e ·os naturaes em respeito a elle, 

(a) Francisco Pereira , Coutinho, filho 
.de Affo-nso Per.eira , Akai.de mór . d.e Santa-
rem , tinha feito .re'levan,tes serviços na lo-
dia , era credor de ·Jwnrados prem-i os , e EI-
Rei D. João Il'I. ·.em demonstrado o man-
dou á .Bahia po.r Senhor daquell~ P·rovinci-a 
para 'a cultivar. , e rlefenda. E.sta det .er(nio~
ção -procedeo da informação de D .• Pedro f!!.f· 
.uandes :Sardinha. 

f 
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lhes affeiçoáráo se1:1s €ompátriotas, !ilê 
sorte que houve boa harmo1üa por al-
gum tempo. Mas bem depress~ C0H-
tinho não vio _em Ca·ramuru mais qwe 
hum rival encoberto de se1:1 poder: ti-
nha servido aa India, <'lue não era pa-
ra os Portuguezes a mélhor €scola cl~ 
humanidade, e de politic-a·. Coutinho 
emprega o apparato da · f0rça, reprQe 
vá tudo gue fez até ehtâo, e vitupera 

· com especialidade os meios de do~u~ 
ra, emprcgad0s para capMr a bepe-
voléncia , e amizade dos naN3raes. Es-
tes nâó vírão em o novo ehefe ,. se-
não hum senhor çapriehoso, despoçi-
co , e determinado a estabelecer-se na 
sua região pelo direito da conquista• 
Seus soldados , ou\ antes aventurei-
ros, qu_e elle havia aj,untado, e arras-
ddo comsigo, assignalárão sua ·dre-
l~.ada por t~dil a qualid~de de violen-
~~as, e rapmà's ; hnm delles matou o 
.filho de ht;,rn chefe dos .haturaes.' 

Coutinho pagou bem caro esta 
cruel offensa : os qltivos Tl!lpinambas, 
os mais formidav~is de todos os selL. 
vagens Brazi1itnses , não r:espirárãq 
mais que v ingà:nças. 
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. :Çpt~-~~.~u S!ntâo hp~a. longa pe~,. 
s!lguJ~w '<~~.tra t:Odjl .e-sta pov-oação 
se}y...ag-ew, tli<> p'!m:<;~ co~G'<!majla a· v.er:r 
~e ~lKpOOt? :a ~vt<i>.S .d~ ~.ever;i~_a'il~, e 
rigor .: ·~m vik> Çai;'!mu.uu _tentou l;i:Vt-a.r 
da· Qppress~-0 · os ~n!<li~no~> ho~pi:talei, 
;os, -e tíli;IlQ~11;1 .seu~ ·aJHa<:i<G>s be-rl)f~i_,. 
.torres ., ~ ,amigos. Vindo a ser imporr 
·titmo , .e suspeitG , foi pre,zo por or1' 
dem de Coutiaho, sepflr:ad0 de su;l 
mulher, §! .levado ·para P-ondo de hum 
navio. A ,uatici? _da sua mor~e, f<!ls<b-
mente espalhild~ , G._err-amou. a qese~pe
.rarção n';1lma de Pa·ra-g.uaçü, qye .pa-
.ra o viBgar ·ammou- níí.o só G>S selyagen$ 
da sua: na'Ç~Í:!:J, mas chamou em s.eu soe\'" 
çorFO os Tarn.ayp;;, seus visinhqs~ . 
. .t\0s. dias ... feHzes, etranquillos·, que Pr!"!eirai 
awmp.amhá~ao ·a <i:hegada, e e$:.abe- hm,fldader 
1 . .J C , B 1 . · entt' C osT~t• 
ecr:ra~n:t:o :u~ a.rar?uru a · a }la , sue- pinamba1, e 

:cedenao c!Jias ,de luto , e .de rportand.a-- Porruguc-. 
.de. A.pezar da superioridade, q_}le· a.s ar~ zes. 
mas,·de Jogo paçecião dever .assegurar 
~os 1.l?€ll'tl.lJg.uez.es, os . Br~úleiros fu·rio;-
sos, e unidos em grande nt.tmero, Í_Il,... 
.fh~nmmaclos além cl~sto pelos , raivosos 
·dam011e-s de . Par.ag,ua~t't, que.imár~Q PP 
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\ engenhos do assucar , destruírão ag 

plantações, matárão hum filho de <Cou-
tinho , e depois de huma guerra sàn-
guinolenta, que durou· muitos annos, 
tomárão em ·fim as obras construidas 
pe)os Portugnezes, · e obrigárão. seu 
chefe a procura-r salvação nos seus na-
vios. Reduzido a esta vergonhosa ex-
tremidade, Coutinho se retirou com 
os restos da tripulação, e dous navios 
seus á Capitania visinha dos Ilheos , 
·que Jorge de Figueiredo começava a 
Jlóvoar. Caramuru como captivo, foi 
levado · pelos Portuguezes: mas ape"' 
nas se desviárão , os Tupinambas cbo-
rárão a falta das mercadorias da Eu-· 
rapa , que consideradas por elles . no 
principio como objectos de luxo, e de 
Rraz__er se tinhão jci (eito necessarias. 

1 
, Alhanadas por huma vez as dif-

ferenças, se concluio união entre os 
enviados de Coutinho, e alguns che-
fes dos Tupiriambas, que obrárão to-

·~avia s~rn a patticipaçâo de todas as 
... ·povoaçoes. . 

Expulsao, Cominho , procurando· <t1Ga1nçar 
c mon·e d~ 1 ' c '. b h Coutinli.o. , a guns re.orço~, en;l arcou-lle em uH 

I 
\ 
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ma cai-avella , e navegou para a Bahia: 
Cararnuru o seguia em outra carável-
la. A penas chc.·gárão á vista do golfo , 
derepente se levantou huma tempesta.:: 
.de que assaltou seus navios , e os fez 
~oçobrar , antes de tornarem a· barra , 
nos baxios da I Ilha de Itaporica. Os 
Tupinambas testemunhas deste nau-
·fragio' reconhecêrão, c rnarcárão seu 

I .J d oppressor, armarao-se e suas massas 
de guerra, apezar da opposição da-
Guelles chefes ·que tornárão a chamar 
Coutinho·, e lançando-se em c011fusão 
nas suas 'pirogas, se juntárão aos in-
sulares · que briga vão com a tripulação 
de Coutinho: · Esre ·Capitão rillha já 
·ganhado· a praia ; mas não acabou de 
escapar ao furor das ondas, senão pa-
ra succumbir á vingança dos Brazilei- / 

· ros. Atacado, cercado por h uma mul-
tidão de inimigos furiosos, vio assas-
sinar quas.i toda a sua equipagem, e 
trespassado de mui tas flechas morreo 
ferido de huma grande pancáda de mas-
sa. Sua cabeça separada do corpo , e 
ornada de plumas, foi levada em triu11:>.. 
fo pelos vencedores, que manifesta-
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v.âo alegria extraordinaria ; d~:vQri .. 
do selis. ·priziolileiros , e se apphm,. 
.dirão de ter em fim saciado sua r;li-
-va contra o ~ais cruel .i_nimigo ~a s . .ua 
:p.ovo:ação.. A tripulaçã<:> de Carama~tl 
foi pmupada a seu ·resp<Ú,t'O; e elle e:nt 
trando na sua anüga · hábitação, t.or.-
·nou a levantar sua colonia ·çom ,o S0§::. 

:corro cl.o.s Tupinarnbas, sob-re-os qu.a~ 
:tomol!l seu a.ntig-o poder; A mulher,, 
·e os filhos d.e Coutinho não morrê .. 
rão com elle n~sta luta cruel , :porque 
~e pmvavel que ficárâo nos Ilheos; 
mas ·perdêrão seti deminio, e tudo quaR.-
to ·Coutinho tinha alçançado dos Btr~ 
~ileiros. Passár-ã.o d:e;pois .huma existen.-
'Cia miseravd , não tenrl0 .por .patri>-

. ·momio mais doque .a caridade pub1i.-
ca ; morrêrão victÍl:líJ.as· da impruden.-
"té1 tyrannia cle Coutinh.o. 

\ 
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Progressos da Capitania de S. 
Ficente. 

EMQUANTO os Topinamhas dia Ba ... 
hia sahião vict0riasos do prim6ro re-

. con~ro com ·0s •Portm:guezes·, a cubi-
ça, e o ciume sopravâo a disco1'dia ., 
't! a guerra entre os colonos de S. Vi .. 
cente e os Hespanhot s seus vis.inhos · 
já sen1HDres das praias do Paraguay, ~ 
rió da Prata. ·Es'tas dest>rderrs en.tr€ 
.duas aa,çôes rivaes teriáo ensanguen-
·tado os dous hemisf<i!rios, se os víncu-
los de amisade ,' e parentesco não uni~ 
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~em estreitamente Carlos V. c-om El-
Rei de PortugaL _ 

Não havia bem passado dezeseis 
annos depois do ,descobrimento do Bra-
zil , flor~scia já a colonia .de S, Vi-
(:ente, situadá em -hum pequeno gol-
fo, quarenta legoas ao Sul do Rio de 
Janeiro. 

Hum clima temperado, altas, e 
ricas montanhas, rios crystall i nos , e 
abundantes de peixe , valles ferreis ha-
bitados por naturaes doceis, e socia-
veis , muitos gogos profundos, .e 'pe-
la costa grande numero de Ilhas agra-
.daveis , taes erão as grandes vanta-
gens, que offerecia esta bella parte do 
Brazil a setas ' novos possuidores. Foi 
pois o estabelecim~nto de-S. Vicent~, 
Jnun daquelles que' mais rapidamente 
''1 c 1egou a povoar-se. · 

' Ao .Sul? e ao Oeste .estão as frdn-
teiras d{) Para~4ay, o \ paiz .da Prata , 
{]Ue toma ambos .estes nomes dos dous 
·rios que o rega@~ Descoberto por So-
Es, o Paraguay fi ou sujeitado á Corôa 
.de Castella (a), q~asi ao mesmo. tem-

( tJ) O Paràguay , gfande regi ao entre o 
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po que o Brazil entrava. no domínio 
Portugucz : fez-se esta conquisfa mais 
patticular ·dos Missionarios da Com-
panhia de Jesus' aos quaes aeve em 
parte a sua policia. Desde sua origem_ 
as Prowinc.ias,do Paraguay, confinanoos 
do Brazil, · f9râo muitas vezes o ob-

Ilrazi l 'e o Perú , chamado . pelos Hespan ho~s 
Rio de la plata , ficou pe'rtencendo ás duag 
nações de Por~ugal, e He~panh'a Eanto, que, 
P.or meio . de! la se fazia a divisão , ou dernar-
,·~Ção de ambas. Os jesuítas cor'n prdexto 
da propagação d'a F.: , e salvaç~o das a lmas 
invadirão os povos de todo aque lle sertão, e 
suggerindo por si , e por · stps fautores ma-
ximas tendentes só a seus p~rtículares ínteres• -
ses" : ajndag'ue' di5farçadas con~ a Reli g i'áo, 
confundindo as ):>alizas para ma.is facilmente 
in vã lidar os Tratados das duas Corô~s, che·-
gárão a estabelecer huma poderosa R~publi· 
ca , . em que se . ínti~ulaváo Reis, tão dila.-
tada J que oçcupava não .menos ae trinta e 
hum a povoa<jão de quasi cem mil ·a! mas , e 
tãd rica e Qpt~;lenta em fructos, <i cabedaes , 
para a sua Sociecíacle, como rníseravel , e las• 
timosa para os infelizes, e desgraÇados In-' 
dios ;; que nella fechaváo como escravos. A.; 
cabou já quasi. em nossos dias com a extin-
são de toda a·quella Sociedade. 

\ 
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Dtlig.encins ject0, ~ theatro de con.testa.çÕ.es po.,. 
malogradas liticas entre as cluas na.çóS!s:. :As novas 
d.: -Alei;xo ~ H h 1 d d d 
Garcia , e possegsaes cl. es.Bpan _C!>

1
• a·s, ppo ;en -~ · ~ar 

de f ergr:Se- passa_ gero ' O I' <I~Zl :.!0 . er:1 , uerao 
dwho para debalx0 destas v1stas p111nClpa1m.elilte 
ch(garem. o .conhecimento geografico, e a f.re-
00 Brazd c:~uentacão .do . Para-guay com gr.ande 
pelo Para- ;-J • ' p d 
ouay mteresse para os ortuguezes e S. 
"" · Vic-eHte. .CO~Gu .en.tâg a €Spalhar-

se o rumor, que os Hespanhoes tira .. 
vão immensas riquezas do Perú., -e des .. 
cle logo os Portuguezes desejárâo par-
ticipar dellas com seus · visinlws da A-
merica. 

Affonso .de Sousa, Ca:pitão Ge ... 
neral .da cotloRia (a), jt.Jlga'ndo dever ás. 
instancias de se).ls compatriotas ,, per-

t ·a) JYl ar.tim Affonso de Sou.za •foi o fuc· 
rladbr , e Capitão Don3ta' i o das Capitanias 
ele Santa' Anna ,· e S. Vice8 te , que ficárão 
a seu.s l1erdeiros. I;: I R e i . D. Jo.áo JH. o man-
dou .em huma armada com o pwjecto .do des .. 
<JObri-rr,ento do rio ~a Prata , o que desem· 
penhou com tão ,bo1f! serv.ic;o, que ro Rei lhe 
agradeceo ,deixando no, seu arb>itrio .as <li5po· 
si.ções . daquella conqlliS~a. ;foi depois 1Gov-t:r~ 
nador da Imliia. \ 

,, 
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roittio a Aleixo Garcia , que juntava 

·a actividade á audacia, partir acom-
panhado de seu filho, e de outros tres 
Portuguezes, para ir investigar as .mi-' 
na-s de duro, e ·abrir á colonia hum 
Ga!íni.nho até ao Perú. Garcia dirigio-
SB para o Occidentc, e achoU l'Jas tnílr"" 
geNs d'O Para na ·a grandrt povoçao dos 
Ch<utaises, Indianos hospitaleiros, aos 
quaes, -se un-icD J:DClos vinculas ·da mni-
sade, e do ca~amentcf. Q.1asi mi! se 
deterrniná!fão a segui .... lo 11a sua es.pa~
tosà expedição: algtms Indianos Ta-
r-lilpecocres, e. Chiriguanos engr.())ssá-
r-áo seu pequeno exercito. Garcif.l atra-
V€ssou o rio ; e abril'ldü camil'lho, pu 
á for~a .dlfscoherta, ou aUia1í1do-s.e a 
novacs povoações) .aJtantou otaro, e pe-
netrou até is fronteiras do Pen1. Vol-
tilmdo ao ponto j,ntermedio da sua par.:. 
tida pàra·o PaTana, ~om:ebco o projec-
tQ ·de formar aHi estabelecimento per-' 
manente, para ·servi,r d·e Alfàndega; _ 
Q~r. ar:n1azem áquelles seus c0mpatrio-
tas, que qui.zessel'U aproveitar ... se -d:e 
S€Us descobrGmen~os. G:om este inten-
t0 ; ·.mandou .ao Brazil -dous .dos .Por~ 
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tuguezes, que o acompanhavâo, para 
informar Affonso de Sousa do succes~ 
so da sua viagem; e communicar-lbe 
seus p'lanos ulteriores; entregqu-Ihes 
mais algumas barr.as, para COnvencer QS 
seus compatriotas , de que a sua via-

. gem tivera effeito conforme aos seus 
. desejos. A penas os dous messagéiros 
. de Garcia o largarão, os Indianos que 
ficárão com elle o matárão, ·apossa-
rão-se de . seu thesouro, e fizerâo pri-
zioneiro seu fiU1o ainda menino. 

Eis-aqui pelo menos o que a tra~ 
dicão conserva de mais verosiínil , en-
tr~ os Indianos q1anaises, sobre a his-
toria deste aventureiro .. Portuguez : he 

. digno de lastimar-se, ·que nã.o fossem 
recolhidos com fidelidade todos os do-
cumentos. Garcia de ia .. ser dotado de 
t à: lentos extr;ordin~;i~ ; acompanha-
do 1?implesmente Ge cinco Europeos , 
soube levanta!\ hum exel\Cito de selva-
gens, e abrir até ; meio t aminho, no 
Continente da· ~ ~meritca Meridional, 
estradas nunca antes conhecidas. 
- O re-speito , q e os Indianos des-

• • ~ I \ • tas regwes tem .a su~ memona, prg., 
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vão, que elle era· tão habil , e tão ani-
moso como qual.qut?r dos conguistado-
res da Arnerica; e he provavcl, que os 
excedesse na humanidade. Os Indianos 
.velhos dizião muito tempo depois' da 
sua morte, que elles erão amigos dos 
Christâos, desdegue Garcia tinha vin-
do visita-los, e fazer com elles tro· 
cas. Os Hespanhoes do Perú affirmão~ 
que elle penetrára com ·hum exercito 
de Chidquanos até ao valle de T~ri
ja, c que os r selvagen~ que o acom• 
panhavão o matárão ; pois não que• 
rião abandonar hurna região delicio-
sa, para experimentar debaixo dó seu 
commando as fadigas, e os perigos 
de huma retirada, de que só a idéa os 
aterrava. Seja comoquerque for, to• 
das. as tradições concordâo neste pon-
to , que Garcia foi assassinado por 
traição pelos Indianos., que voluntaria- · 
mente o seguírâo na sua expedição . 

. A chegada ao Brazil dos dous ~. 
Portuguezes mandados por Garcia, as 
provas , que trazião, dai existencia de 
hum caminho" pr,aticavel para , com-
municar com o Pcrú, excitárão em S~ 

TOMV I, ~ 
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.:Vice.nt~ ·sllc;gria uuivei·~al. Sessenta Por-
.t,uguJ~f.,&:S. guia.dos por seú enrhusiasmo 
,se offerecêt;ã,o logo , co.rn certo nu-
meliQ · Je. Rra,zileiros. amigos, e allia-
_d0s, p~ra hirern Juntar-se a Garcia . 
..S.o.usa o,s juntou debaixo do· comman . 
.do qe }qrrg~ Sedenho. 

Não t~nhão 'l.inda estes viandantes 
_ ,C2}l~g'f!.O;O. ·.ao seu· de~tino, quando sus-

. fé!Í·t-as.. viQlentas do comportamento dos 
Jinclian~s _do . Parana, V'Íliltrão pe11turbar 
~ ce.n fian~a 1 que .a ré e-ntão tinha as.sis-
..tido FJ.a s~a marcha.. Não adiarunádo 
mais ª' ~jornaçla: , senão c;om maiores 

,.J 1 ,.J 
1preca,uçoes ; ma,s os se vagens na10 es• 
-t-avâQ m~nos acamcl.ados. A' primeira 
·nótiéia , que i:iverão. da chegada dos 
.~ortu-guezes, busd1.1ã(j) embaraçar-lhes 
,Ofi . v i vetes , para os, ~OBStl'<1n,ger a rfi-
·~.l}eceder ·para o Brazll. 

Prtn~eira1 . " St:~de!ilho, não t:a,rdou em cmnhecer, 
lloml,dac/,s g,JJe ·Sc,4 eotn :a,s arma,s ~:oa mão p0deria 
entre os I . . d \...' . . . 
Helponh.es :a ,GÇl.n~ar n:e1o~ e suvststtr neste patz 
do Pa•a- : de~aonhémdo.: RF6!I~l'li!'Oll-se logo a wm-
~uaJI , e os ~ba t~r-, ml:ls prê, ~miao pelos Ind~ianos, 
Portugae- . qlJ~·- a €a vm·1.dos \ID.osques cahí.râo i'm-
.:r.es do Brll- ~ , . 1_ _ . - ~ 

.1 . • , erut)s.-amen.te.. SQw,e •. a s.ua tr0pa., naç ;r.• • . \ \ \ 
'..1. 
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tev~ nem tempq de @efendeP-se ;. mor• 
n~o com a maior parte da sua gente! 
os qué escapárão á mortandade, ganhá""' 
râo ·as margens rlo Farana : er.a:....thes 
necessarid an-avessat este rio para evi-
rar os Selva.g~'ns que os persegi,i iãoó 
Outros Indianos, que elles athárão so• 
bre :1 praiá , lhes ' offerecêtão ca-noas ;, . 
l'Jas quaes os Portuguezes entrátão cem 
1igei.reza ; mas isto era tilovd la~o at-' 
mad·o pelos ba:rbams. Apenas a:s cá-
noas chegarão aó meio · da w·rren'te, 
os selvagens que os conduúã-o, fugí-

. râo a· nado pa'ta as· pt:aiàs donde ha..o 
vião sahido. :Admirados desta a'rreba• 
tada d,eserção , os .. Pottugw~:zes tnisêa• 
vão os motivos, qu,atldo observárão, 
que a agua se -inltrOd!J'zi:a nàS canoas 
por btfra<tos. feito~ - pdos I'n'dios-, e pü'~ 
elles destapaclos. Huin grande · r-m• . 
mero de· PorH1guezes s·e affo.gárão; e 
poucos Wrf.látão a éll'trar na çoJ.on-ia, 

Estas empnizas maló grac!.as hão 
desanimátâo os colonos de -S. Vi_;cen.J. 
te. Av-isadt!Js que o Capitão Sebats-t'iâ-à 
Cabot , vind0 (fe CasleHa , se estabe~ 
lecêr~ no Co!lflijefifé-_d~ Panagl:l-a-.f' e 

p z . 
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clo Parana , depois de ter dispersado 
alguns bandos de selvagens Indianos, 
rnandárão ordem ao Capitão Diogo 
Gat'cia , para tomar posse da região 

, em nome d'ElRei de Portugal. Mas 
Garcia não estava ~m circumstancias 
de disputar terreno· aos Hespanhoes, 
CjUe se ·achavão e111 grande numero so-
bre as margens do rio: por outro la-
do Cabot, julgando que não poderia I 
jámais impedir aos Portuguezes entrar 
o terreno que disputa vão, se elles vol-
tas~~em com forças ,superiores , tomou 
o partido de contemporisar : fez al-
guns presentes a Garcia , que não tei-
mou I'nais, e voltou para o Brazil. 

No anno seguinte o Castelhano 
Mosqueira success0r .de Cabot desceo 
.pelo Rio da Prata, e achando hum 
porto commodo na margem Septen-
trional, con~truio hu!Ua pequena for-
taleza. Pore~ apenas \este estabeleci-
mento estava acabado' os Portuguezes I 
U1e declarárão, que se elle queria oc- I 
cu par e~te ponto, devia começar pre-
s.tando jurapJento ao Rei de Portugal 
~ ~i.! Clll 'rodo o pa~z . pert~nc~a: · Mo~· 

\ . 



no B-RÃZfL'. Lt-v: vr. 
que·irá ', menos timido gue seu anteces-
sor, 'respondeo que não esta ndü" ain-
d·a determinada a divisao das Indias ., 
entre : o Reí de Portugal, ··c sen:...arflo , 
o Rei: de Cáste1la, ' nenhüma cous·a ·o 
podia impedir co·nsetvar..:se ·, onde se 
acháva : tomou lo.go disposiões de de.J. 
feza. 1 

- · ·: Desejosos , de tércm comm:uníca-
ção segura do· Brarz il para o Perú, ' 0s 
Portuguezes de -S. Vicente resolv·il'râo 
começar as hostilidades , e mand~~ão 
por mar hum corpo· ·ass;ls conside-ra.: 
vel ' · para expulsar .es Hespanhoes· da~ 
ma:rgens do Ri-o da Prata. Mosqucira 
foi a·visado da ·sua dfegada; lev'antoü 
log.o . baterias , constrí&io no vós eíVfin:l 
chciramentos, e ·póz huma parte- <!lê 
seüs <soldados em cr11buscada erní' htHti 
b'0squ·e ·que o oubria do lado do mar~ 
Os Po'rtuguezes aõ ro·do erâo oiten r~~ 
ti.nlü'iõ á ·sua 'disposicâ'o certo nlli'ner6 
de : _Bra'lli l~iro~r; ·q!lé' gozando da ' strà 
confiát:ça·- Julgavão não· ter a combater ~ 
se!'lão hum -p'tinliado de Hespan.hoes 
sem · conhecime'nro algum do paiz; c 
sem meios de' subsistir nel1e. Sua sel 



1e~ H rs T 0 ~ 1 .,4. 
gurança augmenta m<;tis, . quand9 ÇJ1e., 
·gados á praia ·não ~êm tropa a]g!Jm<l 
que se opponha ap dQsembarque~ . Os 
Portugu-ezes passár~o ·o bosque sem 
obstaculo ; mas i logoque avisrárão o 
fertç:, ficáriio ao · .mest~1o tempo ex-
postq~ ao fogo da p,ra,ça, §! at~c?!dos 
na retaguarda pelosHespanhoes da. em-r 
busqada. O medo se ·q.poderou dos In-
dianas, e se communicpu logo a0s 
-Portuguezes; todos se dispersárâo ., a 
à-es0rd~rn foi ,geral, e agpellt$ qtJe es"7 
c;tp~râ0 ao fogo da ª'rr.-ilh~ria, forâo 
!Ja_llsados ao fio da e~pa.cla. · _ 

M . _, ,.J ' ·· osgu.err;::i,1P'!ó p,oe term@.· a ,f;ua 
y)qt0ria , embarçéi-se. ·cpm parte cla !lUa 
gç.o,~ ~P , e grand.e ·npmero de Indianos 
aaüli<~res nas emba-rcações ·que ünh;.o 
lfazido os Por-t_ugqezes, de~ae sobre 
:;t C0Stfl de S. ,y ICei'\ te ·' saqueia (()~ so· 
\mr9ios, · e os ·arméjzeas. .Os colonos 
Eo_rtugue-~es jut:Jt?b..,$~ ao seu ·Capitão 
Çener'al, . mar~)1ao . coMra 0s Hespci-, 
p-hqes ;, , Mosqu~ü·a p0rém evit:a ·hum 
n;contro desigual, tonna a embarc;~r
se, r.etira-se para .a Ilha de Santa Ca-
tharipa ~ viíita da~ ·cosr~s do Brazil , 
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onaé estabelece' px:ovisoriarrlente ::ar.saal 
p.equena colGnia .l ' Affonso d:e s~msa .r-
falto de embarcações sufficieliltres 'jóq;t·a: 
ir em s.eu se:gurme.r:rto, trarn.qtÍlà!liro '"da.. 
sorte cla sua Capitania , · cmnten ta-se 
de -a. pôr ennm~:l:hO'r estade)) ;G5 ;défe'-' 
~a. , ~ .). 1 ;, - , {J r~ • ( •. 

. Estas· em prezas hqstis .; n'a;ç> ·p-v-"~ 
diâo de itxa•r de: attrahir a ~tçn4ão dá.&' 
Côt~tes ~e~ Lisboa ·, . e Madt;id; , IuQm~é' 
de·. partwuraarem do furor ·de ; Sêús ço- · 
lonos -resp~.ctivosj, pelo aor-utfario o-= 
lhavã:o élJ . Am.eócà oomo:; assás vasM ~
para realisar senls-projedós·.de.ama;m"e-ri~ · 
tO .J' e c.de domillia~ Carlos;;~· :: Pa:rápô~ · 
te&lmo. a estás a'g<gressõesáFrlpiié.vi:sralS ;_ 
e·•qlilereridó·-tamoem regnhn: todbs os 
descobrimeqtbs 'Vi.Sinlws ao rBr·él:uiY, maiQ.., · 
dou par.élJ o . Pnnrg.u.ay .na· qual!Ícladc de 
Capitão G€[.rueJ(~l J3.~ l?e-chõ cR! Nlendo-' 
~a ; G]Ue Se'"Jf~ rá 'vé.la CO'ffi r h~Jmn es-. 
"luadra·, e toinmr I)3.(b'QÇM us fun-
damentos da 1t)idaalre- dé Bhlen:c'&:-Ai.t~s-,. 

-~ cila co1o·türo do l?aragaay. , ~ . · · · ê 

El Reic:Et rJmío IiHt) <!iir1gllido· G<D'lil'i 
os llle'Smos iu:Jtellltos·, tomoq pcoJt;"' ffi.Jta 
pa1 te d-etefinim~6es capazes . n:ão. s..ó.,., 

., 
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mente de fazer respeitar sua bandeira 
nos mares do Brazil , mas ainda de· 
levar a esta immensa colonia a ordem , 
é a união tão necessarias para esten-
der, · e consolidar o seu domínio. In-
struido .dos progressos, que fizera Ca-
ramuru f.la Bahia de T9dos os Santos 7 
e da s.óberba posição que offereba es-
te golfo , o Rei concebeo o projecto 
de fundar alli a capital de todo oBra-
z.il, e assimque soube da ·morte de Pe-
:t:eira Coutinho, se apressou a fazer en-
var no dominio da Corôa , a Provin:.: 
cia que .este lhe deixou. 
·, Este.Soberano mandou retirar Af• 
:fonso -de Sousa da sua C-apitania do 
Btazil', eco nomeou Vice-Rei das In.:. 
dias. Voltando a .Portugal·, Sousa não 
perdeo de vista os interesses da sua co-
ltlnia de S. Vicente, , par:aonde man-
dou novos co].onos , e geralmente tu-
do quanto po'dia adiant r os progres-
~_os _clo _estabelecimento, a que .havia pre-· 
sidido. Deixou ~ seu filho em estado 
florescen,te, ao qual <Lop fiou 1 a adminis-
tração, para ir succeder em I 5 40 a 
D. Estevão. da Ga~a · no Vice-:-Reina-
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do. d·as Indias Porruguezas. Sousa le-
vou comsigo a_ G0a S. Francisco Xa:. 
vier, denominado o A P?stolo das In-
dias; abrio o commercio do Japão· a 
seus compatriotas, soube conter os In-
dianos na obediencia a. Portuga~, fez 
propagar o Evangelho além das· Mo-
lucas, e entregando o Vice-Reinado 
a D. João de Castro, voltou á sua 
patria, onde mm~reo estimado, e·hon-. 
r-ado. Os Por.tuguézes lhe devem a"fnn-
daçao do p-rimeiro estabe-lecimento co-
lonial no BraziL : , 

A guerra tornava a. accender-se R(,zovàçti'ô 
pelo comportamento oppressivo dos co- da gam~ 
J d p h · C de Pernamí 
]
onos eE ernam

1 
uco para c~~~ os a- buco . 

1.etes. stes se vagens rornarao a to-
rnar as armas, e puzerão cerco ao es-
tabelecimento de Garassou, pouco des-
viado de Olinda, edificado de, madei-
ra em · hum porto' a tluas milhas de ter-
ra .. Cornpunhão (a sua guarnição f,JO'-
venta Europeos, e trinta escravos ne-
gros' ou ' naturaes: ros siriantes erão 
em numero de doze mil. Garassou nãn 
tinha outras fortificaçoes, senão ·-esta-
cadas feitas á imita~ão' das 0bras Bra., 
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2ileiras. Os Cahetes estabelecêra:o de 
m-aneira 'informe douS: en<trinch eiram~n.,. 
tos de· arvores ; 11ecoJherão-se' a -ellc;~ 
de mqit.e, para s,e·<ikfenderem das sor-. 
tidas· t!lesperacl.as ; e :1 de dia punh;íq., 
se ao abrigo' dos.- 'ti111os de e&JDringa,rda 
~m fossos pro:fumdós, que havião cava-. 
dó, e clomde sahiãiO.·f!EUÍtas vezes pa • 
na surprehender a prqça: logoque. vüía. 
as .·espin·ga,rdas apJ'mtadas bnçavão-s.~ 
flOD lterra, Ít'IVaJntaN2ÍO"!:SC, e corriád a-
1'-ÍllaRdQ da11dos ' ás. esra·cadas , 0u J:le., 
xas guarnecidas de algodão inflamma~ 
.cl0-,. Jb·a;ra incendiar as e.bras, e· as ~a-
sa. ·;,"'-rr t···, · 

" 1A1guMsju1gavâo este modo de com,. 
l,atet.t· natura1aqs .G~:Inetes, outros penr-
sa:'tlâo -- ser, grosseira imi.tacâo da des~ 
t:-rl$içâo ;, r que nelles \ aziâ0, as armas de 
fl ' ,g0~ ·«le>s El!lropéas., Estes sclya,gems 

- FJIDS, seus• ataques) ·busca vão s~m·pre JÍD-t 
t-imidar. ·0s irri·n'ligos, keaça.mdo de--
v-e:naf"los;· .Faltárã-o hem depressà os vi-, . ,., p ver,:s ;a guarrmç~: os

1
. ontugue~::st es~ 

tavato no mso d:~~· ,aparuoor .a manl!lilO<!:a, 
de .,que; fa:Ziã,o··o ·pão~ pel:o. n'Hmcr;;s, ®e 
àoús em .dous.cl.ilas ). 'lllilaSí o bJo.q u·eio dos 

I 
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CaQétes ·os privou de11a. Duas çJ~alu ... 
pas forã,o e~pe.clidas a Itamqrica na en.., 
trada da en~eada a procurar . viveres. 
A passagem das aguas era r~o esrreí~ 
ta, que 0s C ahetes concebêPã<!>- a idéa} 
de int,errrompeF a navegação lapçando~ · 
lhe\ grand~s ar_vores; mas os Port1ugue"! 
zes_, vencêtão cs~es pb~té\oules. ? ü sitio. 
durou mais de_-lm{11 Inez , e es selva.., 
g.e.as perdetid·o· a esperan.ça de se a-
possar do estabe!eciiuento •por fome,.;, 
tizerão ~ paz·; . e' se retirárâo.'i :Depois 
destas ho,st.ilidades , a Capitania de 
P-er-na~<nhúcey-+f»'.inci pa·~A:le-&t-@- a--Gi-
dq,de de Ol~nd~. , · _ có.ntinu~r~Q , a pro-
sperar' até á tnorte de Coelh·o.· · 
· ·As o~tra§ Capitanias nâcj · es~a-vão 

t?0 fl.orescé'nt.e1 Aindaque b desçobri.., 
menta do .BI'a?:i1 remontasse qqasi a 
meio secula:, sé mel'lte desde pülllGÇJS. an ... 
l10S, h e que se' vfa Jevãntarem:...se COM 
fapidez tan(a's Çapitaes, .gu'a1rrbs . ~rãd 
o's estaoele,cüne;Iüos coloniaçs~ , Ça~a, 
Govern:1dor., Gili Capita0 G€l-ner,a1_\Xer~ . 
cia hun?a. atlt}ior-idade in~:~p_ende.ntc, 
·e: sem l11mtes 1 • ~ .por ·codsequencJa ·a-
p.usiva. A 1,W01p:r1edáde, : ~ ·l ·h~ur~ , ~ 

I 
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as v-i"das dos colonos estavâo á dispo-' 
siç:ão ·destes gràndes senhores. domina-
dores ~ ; e os povos gemião debaixo da 
sua 'fyrarinia (a). As gueixas dos co.., 
Jonos~"chegárão até ao Monarcha; des-
de ~ entJo julgou necessario estabelecer 
hum ·centro commum, e h urna autho..:. 
ridade superior, capaz de suspender 
as desordens, e a anarchia que arnea-
çavão suffocar este novo imp~rio des-
de o seu nascimento: 

ElRei D,,João III. não podia dcs-

( 'l) - Como a ~rincipal occupação , em 
que ent~o ·se empregavão os Portuguezes, e rã o 
a-s co usas da In dia por se~em de g randissi · 
ma inÍporta cia, trata:va-~e 'menos do Brazil. 
Tinhão-se por pouco importantes , como re-
f~re Ahdrade na . Chron'i~. ~-RIRei D. João 
nlr .• porq.!!le os proveitos dellas se esperaváo 
!Dai;s da- . g,rangearia da to::rra, - que do com• 
,merc,io da gente , por ser barbara , iricon-: 
stJnte, e pobre ; e pondo-se pouca attt-nÇá~ 
por esta causa no ' principio a povoar a terra -; 
dava -'&e'"adfêfmen! parti-culare5 i . com grandes 
poderes , e júrisdicç.ão ,civil e crime sem con.~ 
,sider.ac;ão ,alguma dos damnos, q·.~e dahi po1 
~ião 'rtS,lJ)t,ar, ·que o disctH~p do tempo vei<l 

. ·à desc;obtlr1 tião pequenos -nasddos da muiu 
' I 
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conhecer as v:lntagens, que promettia 
aó Brazil a rica cultura do a~sucar, . e 
']t!anto era necessario primeiro evitar, 
que ~ F rancezes chegassem a estabe-
lecer-se nes.ta região recem-conheci-
da, conforme o projecto que havião 
concebido, attrahindo a seu partido 
os naturaes da costa. Todas as parti-
cipações, que vinhão do Brazil, tazião 
conhecer cada vez mais a necessidade 
de crear alli hum poder protector, á 
roda -do · C]Ual os colonos Portuguezes 
pudessem reunir seus ~sforços , ou pa-

·alçada que tin·hão os Capitães, por quererem 
usar com .os povos· mais do r-igor , que da · 
brandura e aft'.tbilídade, donde nascêráo as 
desordens ) e desavenças , que tornou a ter-
ra com menos habitação, e não tão segura, 
como pudéra ter se entre elles houvera con~ 
,cordia. Estes forão os r:notivos , que obrigá-
rão a ElRei .D. João III. a mwdar o gover-
'no, movido dos proveitos , qu~ podiáo resuJ. 
tar não só áquelles póvos como a este seu 
Reino , e ·aos seus vassallos, r~vogando os 
poderes dos Capitães, que lá estavão , e dan-
po•Os todos ao Capitão da Bahia de Todos os 
Santos , que ordenou _fosse Governador G.e-
neral , de todas as Capjtaniu~ 
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ra· co111hater com wccesso prospero as 
.n.Jçi5es selvagens, que se oppunhâo ao 
seu dominio, ou para malograr as em· 
pr~zas hostis que meditavão os Fran~ 
cezes. --............_ : 

Chegada Considerações tão poderosas, não 
no Braâl escapárã0 a hum, Monarcha instnúdo 
de Thomé J. á na declinação . da idade , adorad~ 
de Sousa ,.d lJ ' , . 
primeiro .e Seus vassa . os, em paz com seus ~1~ 
Govcr"ador smhos, e CUJaS colon1as, e relaçoes 
G~:11mlt. commerciaes augmentavão cada dia a 

·· prm;peridade da sua naçã.o. Como So'> 
berano, e pai deste povo, que tinha 
hido . habitar outro universo, he que 
ElRei' D. João -.JII. quiz organisa·r -a 
cohnia nascente, gpe tinha a susten-
tar 1 e a- clefender. O inconveniente , 
que podia haver p~ra a Corôa , nos 
privilegias que. ünha. concedido cmn 
mui pouca economia, não devia es-
capar . ao Monarcha, a quem a expe-
riencia era util lição; em consequen-
cia resoJ veo revogar os poderes dos 
Capitães privilegiados , e nomear. hum 
Governador Gerie1:al ~ com plena au-
thoriqade civil, e \ criminal. Thomé 
de Sousa foi revestido deste cargo :im-

\. 
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portantc; era filho natural de hum Fi-
dalgo da casa dos Sousas 7 porém seu 
valor havia já sidó experimentado nas 
guerras de Africa , e da India. (a) Foi 
encarregado de estabelecer no Brazil 
huma admi-nistração nova; e fundar 
na Bahia de Todos os Siíltos huma 
.Cidade capaz não sómenre de s.offrer 
os ata•qllles dos Selvagens, e as aggres ... 
~ões dos Europeos , mas ainda de ser 
séde do Governo , € a Metropoli da 
Americ.m Portt!lgueza. As armas; dadas 
á nova Cidade 7 farão _ 11l~ma pomba 
com tres ramos ,np hico em campo ver-
de. - · 

O Governador General partio da 

(a) Thomé de Souza era Fidalgo hon-
rado ,.. em quem concorrião todas ~s partes ne-
ces~arias para negocio de tantq pezo e ini• 
portancia. Era filho de João de Souza , e ne-
tu de Pedto de Souz'<l, Senhor de Practo • 
.de Basto , etc.; ' exercia o cargo d~ Mordo.,. 
11)0 mór d'ElRei D., João IIT. , e voltancto 
depo is da sua expe·dição ao Reino foi Vea-
.do.n da sua Casa, e da Fazenda, e o foi d'El-
Rei D. Sepastiãu , e Commendador de Ra-
tes • e. d-<1· .Arrud11 na Ordum de Christv .• 
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-E~ropa no mez de A~ril de I)49, (a) 
e com ventos de servir chegou ao Bra~ 
zil. A expedição composta de tres 

. náos, duas caravellas, e hüm bergan-
tim, tinha a bordo · trezentas pessoas 

/ ào serviço do Rei, quatrocentos de-
gradados, ou banidos, e perto de tr.e-
2entos colonos, deitava ·a mil o nu-
mero total dos Porruguezes, entre os 
quaes se contav,ão alguns officiaes , 
artilheiros, e engenheiros, e algumas 
tropas regular,es (b). Pedro de Góes, o 

' (a) Francisco d'Andtade diz, que ·partio 
do porto de Lisboa o primeiro ,dia de F-e· 
ve.reiro d~ 1 5.49--; e fazendo viag~m com pros-
pero ~empo chegára á Bahia ·a 28 de Mar• 

. ço. 
( b) .Elll h uma ch macia Con-ceição hia 

j:>'or Commandante o me5mo Thomé de Sou-
za ; 'em outra chamada o Salvador Antonio 
Carc;!oso de Barros; .e na terceira Aju.da Duar-
te de L~mos ; das carave'l, as erão Capitães 
Francisco da ~ilva, e Pedro de Góe!: o ber-
gàntím hia sem Ca'pítão , porque lho havia 'de 
nomear no Brazil Tbomé de Souza. O Cardo· 
so hia tambem para 'Y'ervír na terra de Pro-
vedor da Fazenda, Pedro Borges , que fôra 
Corregedr;>r' de EJvas para Ouvidor geral , c 
Pedro de' Góes para Capitão mór do mar~ 
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privilegiado infeliz de Paraiba, com-' 
ina ndava a frota : teve ào menos a con:;,. 
sobção de vel: fundàr huma Capital 
errt hum paiz' onde sa_crificandb toda 
a sua fortuna, não t.inha podido elle 
mesmo fundar estabelecimento; 

Os ínteresses da Religião n~o 
esquecêrão nesta expedi~ão remota : o 
Governador General levava seis Mis-
sionarios Jesuítas; fotão os primeiros 
destá Sociedade tão notavel, e tão par.:. 
ticularmente· protegida por ElRei· D~ 
João)IL , qüe abord:árão ao novo mun"" 
c\o. Impaciente por fazer prégar o E ... 
vangelho aos selvagens do Brazil , rio:.. 
meou ó Rei d~ Portugal c.hefe, da 
missão da America D. Manoel da No-
brega, hum dos Padres mais instrui-
dos, e mais, sabias da sqa Ordem. No-
brega era Portuguez; e de huma fa-
milia nobre. A negação de hum lu·· 
gar honroso que pedio , o fez renun- , 
ciar as pompas do mundo. Todavia el-
le não previa então, que abandonando 
o proseguimento das · honras, se cal-
locava logo sobre hum maior theal'ro, 
.expqsto ás vistas dos l1omens, em hu ... 

TOMO l• Q. 
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ma região nova, da qual viria a ser 
de alguma fórma o A posto lo. O Pa-
dre João d' Aspilcueta , o Padre An-
tonio Pireo, o PadF€f Leonard0 Nn"" 
nes, e os Irmãos lei'gos Vic'ente R o-
drigues , e D iogo Jacomo, dignos 
companheiros de Nobrega, hião assim 
comb elle , levar a'ós selvagens as ' lu-
zes da Fé , e conse'rvar roda a pblreza 
á m0ral evangelicà ent:Fe os Pormgt~e· 
zes do Bra!. iJ. . 

Depois de dous mezes de navc-
gaflo, a frota ton1ou terra na Bahia 
cl:e Todos os Santos , á· vista do pri-
mei rG estabelecimento- -Portuguez. O 
velho Car<Hllllr;l vivia· ainda tr:mquil-
lamcnre estabele~idó , a pouca ctísran-
cia d<1 V i !la deserta de Coutinho: .veio 
? 'czrante o Govern· dbr General pre-
star-lhe obediencia , e segürar-lhe o es~ 
p:rito dos selvagens. Estf:S se ajunta-
rão em gra~1cle numero, par.l ver o 
desembarque\ e á chegada do Gover-
nador , e da ua comitiva, lanqido 
por terra os seus arcos , em · demon-
strad o de pa:l , e de amisade. . . . 

Fundafão Os novos colonos se estabelece• 

\ 
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rao, como em hum campo entrinchei- da Cidarlc 
rado , no antigo lugar da Cidade de de S. Sal.-, 
C ~ . I · G d G vador. o1:1tm 10 ; mas o overna or ene.. . · 
ral; não · adlando esta situação assás \ -
v:Jntajosa, examinou com aftcnção o 
tetreno, para pôr a colonia ao abrigo 
de todo o -i-nsulto. Depois f!~ rer fei.:.. 
to celebrar missa do Espírito · San-_ 
to, Sousa lançou os fuf.ld ,àmerit:os da 
Cidade nova, distante meia legoa qua-. 
si do antigo -estçb ~ lecimento ; do Ja ... 
do direito do .golfo; em h uma a}rura 
escarpada abundante de ag~as vivas, 
em pouca d'ístancia da praia. Deo o 
nome de S. Salvador a esta Metropd-
li do Brazil , sitnada aos r j g~áos de 
latitude Austral, peno' de hm11 porto 
eommoclo , e vasto, que se átbre na 
Bahia de Todos os Santos. A Cidadé 
devia océnpar gratide espa ço por Cé\U- .-
sa da desigualdade -do terr~no , __ e dos 
jardins, que ' se premcdi.tavâo. Con~ · 
strui·rão-se <duas baterias junto ab mar, 
e quatro p~r terra. -

Os _Tupinambas , levados .pelo 
conselho de Caranmru , pe~o' caracteF 
circumspecqo· de Goyernador, -e pelos' . 

' ~1. 
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1i1otivos de interesse ~ue os colonos of ... 
ferecião sem cessar as suas necessida-
des, e a sua curiosidade; trabalhárão 
por si mesmos com pressa na edifica ... 
ção da Cidade nascente. A Cathedral, 
o palacio do Governador, e a Alfan-

, dega, farão os primrúros edificios p•o• 
jectados , e logo começados. 

· Em quatro mezes se edificárão 
cem casas com cerrados, e plantações 
em beneficio da agricultura : não · se 
poupou despeza alguma, para a prom .. 
pta edificaçao das Igrej~~s : estas fo-
r?o traçadas por huma escala espaço-
sa , para poderem 7 em caso de neces-
sidade, servir de entrincheiramentos ; 
e cidadellas, A posição bem egcolh i~ 
da dominava a bahia, e todos os cam-
pos em contorno. 0s Missienarios J e• 
s'uitas akançárão a posse de hum ter-
reno immenso; onde edificárão logo 
lmma Igt'eja, e hum ~ollegio magní-
ficos, . para os quaes a Corôa lhes as-
signou depois ·endimentos. 

- Rcínava a mjior actividade nas 
€6nstrucçóes da l'lova Capital:· o Go-
v.ernadot; General .}{residia por si mei~ 

. ~ 
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mo aos trabalhos ; cuidàva a~ mesmo 
tempo etn regu\ar a aciministração co-
lonial, a attrahir os Brazileiros, e a 
civilisa..:.Jos: infelizmente nesta mesma 
epoca hum dos' colonos foi morto 
por hum dos Tupinambas, a oito le-

I g.oas quasi de ?• S~lvador;. circu~stan ... 
c1a, que fazta :unda mats pengoso 
hum estabelecimento , cuja defeza ain..:. 
da não era segura. · 

O Governador General · não podia · 
dispensar-se de reclamar o homicida ; 
seu silencio teria animado, e ensina-
do os naturaes a desprezar o seu po- , 
der: os selvagens entregárâo o criini-
noso ; porque era evidente a seus o-
lhos, que elle fóra o aggressor. Por 
ordem de Sousa foi atado á boca de 
huma peça, e feito em pedaços. Não 
havia execução menos dolorosa para ó 
ct.dpado, nem mais horrorosa ·para os 
espectadbres. O terror se espalhou en-
tre os Tupinambzts; e os colonos, que 
recebêrão tambem h uma 1 içâo terrí-
vel; se abstiverâo de ir imprudente-
mente ao meio dos selvagens. , 

·Em pouco tempo ~e levailtou hum 

. ' 
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muro de terra á roda da Cidade , co.,; 
mo fortificação interina de força suf-
ficiente contra os bandos Indianos. Os 
colonos , tranquillos . possuidores do. 
territorio -da costa, v Ír'' o erigir-se a 
Capital do Brazil, domina r hum por-
to espaçoso , e commodo , tendo de 
húm lado o vas to rpar, e do outro' hum 
lago em, fôrma de crescente tocava a 
praia, cercava , . e defendia a -Ciclade 
pelo Norte. Huma tão feliz situação 
a . fazia naturalmente fortíssima : fos-
sos , estacadas, 1 e muitas peças de ar-

. tilheria a pozerao logo ao abrigo de 
todas a surpreza. Fez-se o centro do 
Governo , e di1 colon ia , e alli se es-
tabeleceo hum tri'bunal rea l. 

Thomé de So.Jsa v~ltou tambem 
'a sua attençâo para às differentes Ca-
pitanias; que se tinh'"' o successivamen-
te' creado ao longo d ·costa Brazilien-
se : vi üou, examinou as foí·tificaçóes, 

1 ,r:egulou a adm'· nistração da justiça, c 
ordenou aos di1ferentes Commandan-, 
tes , ou Senbores donat.;-trios, que não 
emprehG!ndessem descoberta alguma no· 

·· ya, oq expç;clição \J10ssil, sem ordem 

\ 
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rspe,cial por elle dada ; porq_ue não que-
ria (dizia elle) opp/ôr mais que dde-
za legitima ás aggressões do$> pov:os sel-
vagens. RestFingidos assim em jqstos li-
mites os privilegias doE grandes dona-
tarios, não obsnuírão a acdo do fYO-

• o 
ver110 ger:d, que desde enrão pôde dar 
!lO systema de c1efeza commum , e ad-
lllinistra~âo colonial hum impulso uni-_ 
forme. . · 
. N o anno seguinte a Côrte de Lis-
boa mandou toda a quali'dade d'e soe-
corras á Capital de suas novas posse~
sqes. A de~peza to ta 1 das duas esq ua-

, draa foí aval ia da em trezentos mil cru-
zados. 

No ·terceiro anno outra esoua-
- i • 

dra de Lisboa chegou á Bahia. A R ai-
pha de Portu gal fez embarcar muitas 
orfás de famílias distinctas , que de-
víâo casar afli com officiaes, Õu cai-
pregados do Govel:no. Deo-sc-lhes em . 
dote sobre as propriedades Reaes ne-
·gms , vaccas , e egoas-; estes cr3o os 
,objectos qu e constitui5o a principal 
riqueza na colonia n<Jscente. Tambcm 
.mandou de L~sboa rapa~es orféios , pa-
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ra serem educados pelos Missionarios 
Jesuitas ; e tüdos os annps chegavão 
:navios á Bahia com os mesmos soc-
~orros, e outros semelhantes-de -m~
:ni~óes , e forças. 

Estes meios fizerao prosperar 
rapidamente a Capital do Brazil , e 
;1s outras Cidades da cpsfa, que par-
ticipavão do seu augmento successi,.. 
y.o. 

Mas isto na o era, para assim çli-
zer, senão huma prosperidade mate-
rial , e política; porque a moral, e a 
Religião são os unicos fundamentos 
reaes das sociedades. Debaixo deste 
ponto de vista, tudo estava ainda im-
perfeito no Brazil ; . todos as desor-
dens, excessos de todo o genero es-
tavão no seu auge entre os colonos. 
Para suspender o curso desta inunda-
çao, era preciso restabelecer o impe-
rio dos costumes. Este triunfo estava 
reservado á Religião, e aos Missio:.. 
narios Jesuítas. Vamos vê-los espalhar 
por toda a parte as Iuz~s da policia, 
~ como verdadeiros A postolos redobrar 
ps seus esforços, para reprimir a áv~· 1 
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da ferocidade de seus crueis conquis-. 
tadores, e a vingança, talvez justa , 
d<Is povoações selvagens. , 

...... ;-·· 
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L I V R O VII. 

I))O -- 1)9o: 

Feliz influencia da Religião no 
Brazil. 

SE nas gráves lições, que a Histeria 
offerece á medita ção dos homens, os 
s rimes s~o em maÍ6\r !fllmero' dog ue 
as virtudes, ' he para o Historiador ain-
da tnaior obrigação assignalar com 
respeito as acções geriàosas, posto se-

. jão raras, que Iy:mrão, e consotío a 
humanidade. 

Deste mo~o descrevendo á vida 
Apostolica destes Mi~ionarios cele-
bres) aos quaes o In~perio do Brazil de-: 



no BRAZIL. Lrv. vrr. '211 
-v e em · g'rande parte a poli tica, e a pro-
speridade., os seguiremos passo a pas-
so pelos . bosques da America , onde 
os veremos ci~spojados de todas as vai-
dades do mundo, e movidos por in-
spiração Divina, affronrar os bandos 
selvagens, e crueis, para os torn;J r 1m- . 
manos, ins trui-los, e anqunciar-lhes ' 
que ha outro-mundo , onde as virtud.es 
.athão recompc:nsa : vê-los-hemos , su-
perar á força de preserverança os ob-
staculos oppostos a seus nobres desi~ 
gnios pelos seus proprios compatrio-
tas : ve-Ios-hemos em fim reunir as 
forças moraes, os principios politicos 
para estabel ecer novas Sociedade~: so..-
bre os fundamentos da Religião, e 
para merecer por este meio as palmas 
Evangeli cas , e o reconhecimento ete'r-
no das Tribus Indianas. 

· · Desde a sua chegada a9 Brazii, 
estes vérdadeiros p, srores dos povos, 
praticárão com. os selvagens. este sys-
tem_a de conve~sâo, e de benificeqcia., 
do qual tot:l.os os Missionarios Jesuí-
tas a seu exemplo s .... não dcsviá rão 

. maj~, até á extin~ão ela sl]a Ordem! 
- I 
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Os obstaculos erão grandes , e em 
grande numero; porque não bastava 
sómente dispô r os selvagens á policia, 
era preciso triunfar da deshumanida-
de, e .avareza dos mlonos Portugue-
zes. Acolhidos no principio como ami-
gos pelos natu~aes , estes descobrido-
res se portárão logo comó senhores 
·duros, e avaros. Mas quando os pos-
suidores originarias do territorio, co-
nhecêrão que seus hospedes se muda-
vão em tyrannos, armárão-se de no-
vo, extinguírão contendas intestinas, 
e começárão na esperança de se liberta-
rem longas, f;! inuteis tentativas. As ar-
mas de fogo os repellírão, e lhes fize-
râo assim conhecer sua inferioridade, 
sem diminuir o valor. A politica Eu-
ropea, rompendo em fim os vínculos 
t'}Ue os união, deo lugar g. tratados ca-
pciosos, a allianças p'erfidas que asse-
gurárão aos Conquistadores a posse in-
teira da costa, Corntudo o estado de 
paz não tra~ia segurança alguma aos 
Brazileiros; porque os mesmos ami-
gos não éstão em segurança, quando 
os inimigos podem ser reduzidos á e~ 
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travidao. A Côrte de Lisboa em vão 
promulgou edictos cheios de humani-
dade; e de sabedoria em favor dos po .. 
vos do Brazil. ~ando os Missiona .. 
rios Jesuítas alli desembarcár-ão; mui--
tos d'entre elles estavão armadvs con-
tra a oppressão ; mas percebendo lo-
go, que estes Religiosos erâo os pro-
tectores dos Indianos , estes mesmos 
bandos niandárão deputados a trazer 
os seus arcos ao Governador Genetal , 
e a solidtar-lhe reeebe-se os natur,aes 
na sua alliança. Ninguem era mais ca- , 
paz de consummar huma tão feliz re-
condliacsao como os Missionarios; ne-
nhum perigo podia intimida-los, ou 
susprepde-los. 

Dedicados aostrabaUros do Apos-
tolado, e soltos de todos os laços que . 
ligao a vida humana' n~o sómente não 
temião o martyrio, mas o desejavão ;-
tantq procedia a sua vocação de hu-
ma fé viva , e pura. 

Nobrega, e os dignos companhei- -
ros de seus trabalhos , começárâo as 
pregações Evangelicas entre as povoa-· 
çôes selvagens, que habirav~o. os con-

I 
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tornos de S. Salvador. Persuadírão-nos 
a vive,r eru paz, reconciliárão inimi. 
gos antigos, chcgárão a pôr freio á 
sua jncljnação nos excessos das bebi. 
das, e até mesmo delles prometterem, 
que para o futuro S€ conten ta rião com 
lmma só mulher. Mas a vor::tódade 1 
e a sevicia destes bandos selv<1 gens l 

paj eceo ao principio invencível ; co. 
rncr a· carne do in ünigo morto, era 
para os Brazileiros em geral, hum pra .. 
zer1 tão dele1rave l , que ·mdos os es"' 
forcas dos Missionarios forã.a vãos 
par; a exti11çâo de tão lrorrivel cosm~ 
file. O culto, as solem.nidades, a gJo .. 
ria destes selvaget~s consistia unica.: 
mente no- sanguinolento apparatb de 
seus ba nqueres h(lnn icidas. Fazia-se 
rhais difficil prohib'r-lhe~ este uso fe-
oz , porissoque os rim~iros Euro-

peos, chegados successivamente ao Bra• 
zj l, nâo ha.viâo pron rado modo al-
gum, para fazer conhecer a.os naruraes, 
ja . seus amigos, todo 0 l1QJTOr ,. que 
d~via inspirar-lhe,; estes banquetes car .. 

·!~IVOJ'OS. 

Os ptimeiros cqlonos ünhã.g me·s~ 
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mo permittidp aos Braziieir'os alliados 
considerar os seus~ .inimigos cornmti<ns) 
que cahião em seu poder, não sómcil-
te 'como captivos destinanqs á ·morte' 
mas ' como da· r::tç::l dos animaes q ue o 
homem deve destruir , e devorar. 
· ' Assim qcspre7:ando ao mesmo tem-. 
po o clamor da humanidade, e da re-
hg ião , os colonos. Porruguezes ani ... 
mavâo por política estes banquetes O"' 
diosos, que excitàndo odios , trazi ão 
guerras implaeavcis. Os velhos , os 
guerrei·ros, as me~rf!as mulheres, e até 
as crianças Bra.Zileiras pe nsavão na se-
vicia com transportes de alegria. Este 
erá. o triunfo d'o' vencedor, o sacrifi-
cio - €xpiatorio feito aos manes dõs 
guerreiros que morrião combatendo ; 
ou dos· que erão aprizionados, e de_;, 

. varados ; era em fim a h:isra publica, 
e solerhne~ . ém que se deixava brilhar 
a rrlegria da povoação victoriosa. ' 
· Taes erão os selvagens, que os _ 
Jesuítas prácuravão tornar .humanos~ 
e converter a Fé Christã. Estes intr.e-
pidos .1\tli'ssiona·rios l1abitando huma 
choupana: á duas ' ou t'res legoas da 
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Cidade; perto de hum bando d12 sel..: 
vagens que buscavão civilisa1' ~ , assi-
gnalavâo sua carreira Apostólica pelos 
coptjnuos esforços da coragem; e de 
zelo, Ouvírão hum dia na povoa~ão 
visinha espantosos alaridos destas fes-
tas homicidas ; corrêrão logo ao lu-
gar do sacrificio , e chegárão no mo-
ID€nto erri que o captivo derribado pe-
lo golpe mortal acabava de ser entre-
gue ás mulheres selvagens velhas, pa-
ra ser preparado em huma grande fo-
gueira. Possuídos os Jesuítas de hu .. 
ma santa )ndignação, tendo Nobrega 
á sua frente' tirárâo o corpo· da victi-
ma ero ,presença de toda a povoação 
espantada da sua resolu~ão, e o levá-
rão para b enterrar em segredo. Pas-
sados . os primeiros \momentos de ad-
riliração, ~s mulheres davâo urros de 
raiva, exorra·ndo os guerreiros a vin-
garem o insulto de que1 ainda não ha-
via mernoria no seu paiz. Imrnediata-
mente os barba'r s pegão nos seus ar-
cos, ·massas, e ,flechas correm a pro-
cu rar os Missionarios, e a victima. 

Avi'sado a te)upo o Governado( 

I 
\ 
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.Genáal , mandou chamat: os Padres 
para evitarem o perigo entrando na 
.Cidade, e se estabelecerem no mesmo 
lugar, onde lhes foi pouco depois edi-
ficad.o o seu magnífico CoHegio. Os 
selvagens, tendo,-os procurado em vão~ 
marchárâo eóntra a Cidade de S. Sal-
vador, com tenção d~. a atacar. -O Go-
vernador General ajuntou immediata-
men~e todas· as suas forças para se pôr 
em defeza., e, ou · pela vista das ar.;. 
mas de fogo, •ou .. por palavras amiga-
veis consegUia dos selvagens detérmi:.. 
narem-sê a se retirar em paz. 

Passado este perigo , os colon_os 
se levantárâo contra. o - que e11es cha-
mavão ~elo indiscreto dos Jesuítas. Ti-
nhâo 1pdsto , diziâo ·elles, toda a Ci-
dad.e ém p~rigo, .guerendo estabelecer · 
lmrn · sys~ema de policia, que faria to.,._ 
dos os i1aturaes ·inimi gos irreconcilia"' 
veis. O Governado rr General por · Jm., 
ma politica r mais ·humana, ·e mais sa.o. 
bia continuou a animar Nobrega, e · 
seus piedosos ·companheiros na sua mis ... 
~ão evangelica. Pouco temp9 dépois•, · 
a mesma, povoa~ão , recqrd~,ndo-se da 

TOMO I. R 
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doçura' e bondade dos'Jesuitas os:pro-
clamon os bemfeit0res , e os' 'a1mgcs 
dos Tupinamb:as; e voltou a rogar 
com signaes cle paz, ao Governader 
General para mandar aos Padres, que 
lhe perdoassem , e que a: vi~itassem co-
mo d'antes, promcttendo' n-ão êõmer 
mais os caprivos. · 

Este horrível costume estava mui-
to arraigado entre estes selvag(!ns, pa• 
~a o ab1ndortarern d.crepente , @ para 
sempre ; en'aobrírao -unicarnertfe à<Js 
Jesuítas com maior cuidado 0 c-onlie• 
cimento de suas festas sanguinariàS.. 
Qpa·ndo os Missionarios obtiverão as-
sás authoridade sobre os Btazileiros, pa-
Fa se fazerem temidos, servirão-se de 
seus filhos, como de espias , para lhes 
1clela'car os culpadb~. O P. Leonardb 
Nunes inflamrriado do mais ardente 
!Zelo conseguia aboli· esta sevicilil ·em 
alguns bandos visinhb s , diciplimHJ· 
ào-sc á vista. dos Ille~mos s'elva;gens 
com varas, e dici plinas até lhe 'O~" 
fer o sangue : \'~ Eu me atotmentàtei 
, assim '( lhes di~ia relle) pa:rá dresviar 
'" o eastigo' que D€0S não dei:x:arili 
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" .ci{~ · dar r aqucdles d'e.ntre v.0s , ql;la 
,, commettessem o lwrrivel pecoadg 
, de -comer carne humama. '" ·Os sél-
vagens não podiã~ supportar Q e~pe"" 
etacu1o de .rác!> d0lo.Posa penitli'nó.ia: en~" 
v•ergorll~arão--{'e em fim ·clo ·Seu . cosru~t; · 
barbaro , e dcliberárâ0 entre .si , €)U@ 
v• que para o fwturo ..se •fiz~se eu:l-
pado de sevicia seria castigado seve~a
mente. 

Nos outros bandos ljlleH<!>S ~isp0s
t0s á policia, ~s MissiOiut-ri~s sg d~ 
râo por feLizes, akanç.ando J.i'ce.nça cl0~ 
sdvagens pa:ra ovi&itarem os prizionei-
'r0s, ·e coHver.t<e~los á Fé -C::a-thplij:..a , · 
anteSQUe ps rna.tassel!];l : mas os Era.zi..,._ 
]eiros de-pressa se persuadirã9, -que '! 
. a.gua d.ID ba.ptisn;~o· ürava ·O go'&té á. 

h ~ I~ carne umana , .e nao oe.nsef.lN·rao qu.~ 
fiz~ss~rm asp~rsão alguma sobre 'os ea-
ptiv..os. Qs Jesuitas C0Ht.inw~r.ã·e as suá·s 
ca.r.itaüvas v.isiN1S, 'persljladidiJs qu ~ -sa
tisfariã(i) ao {léve.r sagr.ado. Cente~ta..; 
vão-se fodavia Gte mol<h.a.r ·G seu len-
ço , IDU a ponta ck> sou •hak>its;> ·FJ,a agu~ 
regener~dora, e a d({rra~a.vã@por)s
p.ers~ ~OOFe ·<\. ~b.e<fl - càa :vicet-itpa, pa~ 

p. ~ 
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r~ . .lhe ÍO)prirnir o sello do Christia-
:!11Smo. ., 

. Nao era sem grandes d.ifficulda-
d~s ·; que a todos ·os .instantes nascião, 
qJJe . os_-Missionarie>s · ·çonseguíão che, 
g;;u·, a converter lm~na--,.povoa~ão , ; e 
esta cótiversão er?- tão .pouco o effei_, 
to cla razão, ·e do s:entimento, ·qu e ct 
mei}Or cir.cumstancia: chiuilava ós Bra~ 
zilei;·os a s~us habitas selvagens. H.u~ 
n~a doença epidcmica affl igio os Tu- · 
pinambas da Bahia, qu ç: não duv.jdá., . 
I;ao attrjbu ~ r á aguado baptismo. To-: 
dos os recem-co nve..1r ti d.os , .que No-; 
brega, e ;~us c<?rnp<mhe.iros tinhão a-, 
juntado com tanto J;FabaJho, fngir;,i âo; 
para os matos, ·ge o.s zelosos ·Missio..! 
narios lhes nã0 an,r'lllnciassem o -fim 

. Rro.ximo da epidemi~ : ,cessou. e!] a com 
elfeito por'-meio da sat~gria, reme~ 
dic~· desconhecido ::tos. se!va.gens Bra'1 
zile.iros, e a que· se suj ~ tá'rão p'ela vez 
primeira: · Huma no_va epidemia 1v'eia 
excitar, pouco· 'tempo depois, maio- , 
r~s . ~s-tragos, .e .. os Brazileiros <Jind.a ·a 
iq.1putárão ao bap~mo. [Vlvitps tribus 
ti V€r~0 por fatal_ est~ a~pel?_ão. ~ sob r~-; 

\ 
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' todo raós ,r:p:eninos , 1e por~ isso ~ o~· M.isl 
sionarios se· .'apt'essavão a bapt'is'ar os 
re€ém..:na'sciclos· ,·' clntre quem a morfàn-
d'ade he !:naíor, ·como ~ sempre ac'on.:: 
tece. ' · ) .. -, 

Desde entao quasi todos os bari.:..: 
âos · wmeçárãér a · ver os J esui tas com 
hultla ês'pe~::ie de hon:or ,, como horf1~fiS 
que trazi1o c'0msigo' o contagio , e- a 
morte. A·' sua• chégada a-população tse 
à juntava ~p.resse1, e queimavâo por .on-· 
de elles passa vão sal, e pimenta , q'uà-
lidade de fumigação • 'iue julgavão ta.--' 
paz 'de afugentar -de ' si todos os' ma:: 
les, ~s espíritos máos, e . a mcsrn~ 
morte. Foi ' ,tal a apptlehensão destes · 
selvagens, que á: vi'sta de hum Mis_. 
s.ionario 3· maior 'iparte d~lles levavão 
quanto p0ssuilâo I, e ' abandona vão as 
l1abitações ;' outrós sahião tí-emendo 
Gomo ' fo! h a~ · de · atvore agitadas dos 
ventos.; assustados ,·'éspantados pedlâo 
:,1.0 M 'issi'onario ,- H.J.ostrando:..!he o ci,.;· 
minho; que :st ausenta-se sem lhe· fa~ 
zer mal. .. ' i . . . r i 

E ~ . 1 ., ' · rao · pn tJÇU .. <lt"""lltc .os pau:.r', 
ou adv·inhos que S• havâo a ·in:. ' 
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spirár aos selvage-ns estes sentimentos 
de teJ'rE)r para eom ,os Missioriarios 1 
n-ão lhes podiâ·o pe_rdoar v'item , Ele al-
gu·ma sorte lespoja-los dos proõVeif0s; 
que a credulidade dos Brazileiros lhes 
asseg1:1rava, e por este modo pôrem 
ter,Jllo 'á: influenGia , qlie só devião 
~s SB él S wosseiras I trapaças. Ma·is os 
1y1.-i.ssioharies penetravão peJo ·sertao 
~0 I3raíi·l , mais achavao a 1mpressâo 
de termr preftlmlamente gi"avacla na 
alrna dos selv3tgens. Porém todos este's 
gbsfacu.los ·caMr1o ení fim pela preSe-' 
ver_g n ~a , e catidacle àestes Apdsto:los 
ele, jesu ·Chrisr('). 
· A su~ersti ~âo· , poderos·issima so-
bre pcrros ig'nora,lii-td , tornotl a tomar 
i'l'l:t~i,rmilen ré 0 Se l!l :tmpérÍO , e Ü!11ÇO;U 
ê~ na-ruraes do Braz!l rifO ex~rerno op"' 
p0.st"0 • . Bem depressa 0s Missionarios 
tüió farão a seu$ o-lhos ma·is que ent<es 
s0breaat!uraes, cque , obdgava·o os ho .. 
mens ·, pelo poder -das suas virtudes, 
a- abraçarem a sua d('):l!ltrina. Os selv-a"' 
gens traziâo s suas p:rovisóes, armas, 
atavios p~ra o~ · :• r ao Deos des-
Eómheeidor r .~cerdotes Clu~ 
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stães -lhe annunçia>vâ~:> , e_ corrião em 
tr0pel, poronde elles passavão , para-
receberem a sua .bencâó. , 

Os J esui:ti!S assigna fárão:t!stes pri..J 
rne.iros suctcesso~ bzenclo edificar po!1 
seu-s neofyros , em tJada hab,ita ção SJUOo 
cesúvamente c.o;~wertida , huma Igve~ 
ja -toscam.eJll!e cons ~ru ida, 1Wis .ql!le fi., 
,x-ava no mes111:to ~1r1gar estes ban~os e.tr..., 
rantes. Esta)Dde~ilio a.Hi log.o hura<11 
escola para os meninos selvagens ' ,{11 
quem o$ Mis.sionarios .ensin:1vão a l.~tr, 
e a escrever. Entre estes prirneir<!>S 
Ap(i)s<tolos do Bra2i11l se distinguia o 
Padre João d'Asp.ilcu:eta ,. •O mais -sa.: 
bio d-'entl!e elles ; . f0i o primeiro que 
<Oompoz em U.ngoagern tupi hum ca-
cll<ecismo, e que t1racluz.io preces nes.-
te idioma sehr.agern. _Apenas se hahi-
li tau para @ fa.Ua.r -corl'ectamente, a-
doptol:l o sys_tema dos paiés; cantou 
as mysterios da Fé, correndo á roda 
rlos .seus,ouvintes, batendo aorn os pés, 
e mãos, imita·mdo todos os gestos des .. 
tes. aàv-inhos ·do Brazil. 

O mesmo chefe da missâ'O , o ze-
los~ Nabrega~ •estab~l~ceo Jmma .e.s-
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cóla perto de S. Salvador, onde se de-
dicou sem reserva ao ensino dos · me-
ninos naturaes' orf:'íos PortugueZ@S ) 
e mestiços, chamados rnamalucos. Es-
tes moços neofytos as&istião _á· missa, 
hião frequentem1.mte em procissão á 
roda da Cidade, e -pelos campos vi-
sinhos , precedidos de hnma cruz , e 

. entOélndo canticos. Isto produzia gran-
de effeiro entre os selvagens natural-

.men'te , sensíveis á musica, e tocados 
p~lo apparatp das solemniqades reli-
giOsas. · . 

. Vião-se sahi'r aos bandos dos seus 
bosques , ou descer das montanhas, 
e pô rem-se . á roda dos Missionarios, 

' e dos neofytos para melhor ouvirem 
.os hyrnnos sl}gr:ados. A' vista d2 au-
gusta ceremonia , ··os sons affectuo-
_sos dos canticos, a 1 odestia dos Mis-
sionarios, os fazia sobresaltar de hu-
ma ·alegria desconhecida ;.- o arco ·, e 
as flechas lhe cahião das mãos , e os 
primeiros gen cs das virtudes sociaes 
penetravão_ em sua alma agitada ; suas 
mulheres, e filhos choravão de ternu-
_ra, e prezas por hum attractivo irre-
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sisti vel , cahiâo aos pés da cruz olha H~ • 

do para o Ceo , que o A posrolo lhes 
mostrava. H e asslrn, segu nclo a expres..: 
são do historiador do P3raguay, que 
a Religião Christâ realisava 11a Ame-
rica , o que a fabula conta do5 Orfeos; 
e dos Arifiões. 
· A~trahidos pelo exemplo, os fi, 
lhos dos selvagens vinhão por si mes-
mos sujeitar-se á dírecção ·dos Jcsui-
t!ts. Estes infarigaveis Apostolos achá-

. râo da parte de seus compatriotas maio-
res obs-taculos a vencer. Durante cin-
coenta annàs a povoação do Brazil foi 
abandonada ao acaso , e os colonos 
tinhâo ficado guasi sem religião , e sem 
·leis; os ritos da Igreja farão despre-
sados, ' poucos Mini~tros para se po-
der celebrar' , e não se lembrárão 
ma.is dos prece i tos moraes como das 
ceremonias religiosas ; crimes , faccís 
-a prevenir logo , se fizerão habituacs. 
Se ehtre os colonos se achava aindá 
algur'n •de coração pouco. corrompido~ 
a niaior · parte , perdido todo o sen-
timento moral , só pelo temor das leis 
penaes ~e podia conter. Praricavão hu-rn 
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systema de conct~binato peior que a :p0~ 
lygamia dos Brazileiros; po.rqu e estes 
~ ~ 11. ~ nao conservavao para mu JrJeres sena.o 

ag>Iellas que consentiâo .sê-lo, mas os 
colonos consideravão como taes todas 
as Bra.zileíras que podião reduzir a es-
cravidão; alguns delles pensavão, que 
f '.lze'gdo-as baptisar' disfa.rçavão a sua 
desordem. Qyasi sempre se acha ·nas 
relações dos senhores Eure.peos Gom 
os povos, que tratão como castas infe-
ri ore~, h uma especie de opposição entre 
seus prazeres illicitos , e sua avareza. · 
O plantador' Portuguez, que toma Ju~
ma escrava Brazileira para su-a concu-
bina, a vende no outro dia ,cQmo cau-
sa da mais vil especie. 

Indignados destas desenvohuras ., 
Nobrega , · e seus cornpaÓJ1eiros recu-
sárão ctpministrar os Sacramentos da 
Igreja aqs cqlonos que ret·Ín · ãe as mu-
There~ Brazi lfiras co~o escr..aras • . ~s
te tomportame,nto flrme, e <:hnstao 
troú:xe muitos aos p íncipios tia mo-
ral; outros vi:eltão a elles por ·si mes-
-mos, pois-o cl.an1or da sua consciencia 
.ainda não estava swffo.cado ~:outros em 

. \ 
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fim naô Gédêrao senao pelO temor tem .. 
poral, .crendo os J esl)itas armados da 
authorida'de secular, e poder divinó. (a) 
Mas toda poderosa como he a Reli-
gião Catholica, a avareza he mais; 
pois apez-at dós esforços dos mais ha-
!!J~is , e virtuosqs Missionarios, de qu€ 
a Ordem dos Jesuítas, tão ferril ern 
hemens grandes, se gloriava ; llpezâr 
dos edictos cheios de humanidade, e 
ele justiça do Governo Portu.guez , o 
costume de fa~er qs naturaes escravos 
continuou aincla por muito tempo no 
Brazil. 

Todavia o numero dos }esuira·s Emdo Jo 
depressa se augmentou pela chegada Cte;o da co-:, 
d .. ·. M' . . . d loma, e m91s quatro lSS1onan0s a mes- · 
ma Orclern. Nobrega revestido entâ.ó 
do titulo de Vice-Proxincial do Bra-

(a) Antes dos Jesuítas tinhao lanqado 1l 
pJimeíra pedra na obra da conversao daquel .. 
la b'arbàra gente os Rei igiosos de S. Fratl'-
cúsco • porém ~eu trabalho foi empr<'-gado 1 

bemque gloriosamente (coma disse Mariz ~ 
D~al u g. V. de V-;rr. Hist. cap. 1.) com mris 
forte 1 e constante animo • que íelke sue-
cesso, 
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zil, admittio ao exercício das funções 

- A posrolicas hum pequeno numero de 
Coadjurores lei·gos, cheios de zelo, é 
conhecedores dos costumes , e usos dos 
Indianos. . 

Em I-))2 chegou D. Pedró' Fer-
nandes Sardinha , primeiro Bispo do 
Brazil, trazendo Icomsigo Sacerdotes, 
Dignidades, e ricos ornamentos para 
o . culro Divino da Cathedral. (a) Co-
mo s~ vio na r-elação das 'aventuras: de 

·Caramurú, Sardinha rinha feira os 
·seus estudos em Paris. Consegu•io ra-
pidamente os gráos ecclesiasticos, e a 
dignidade de Cornmissario geral da 
India. : 

Foi isto para 'clle ,de infelicida-
de, porque a Côrte de ,Lisboa o es-

1 
I 

' -- (a.) A -'- Cidacle de S. Sa'lvador da Bahia 
foi·!erecta em Cathedral por Bulia de Julio 
:111. ' que comeÇ'a Super specuiR ~m o 1. de 
:Março de 1 )H·' EJ.Rei \ D. Jbão IIJ. ti1·1ha 
nomeado D. Pedr Ferna 1des Sardirlba para 
l. Bispo do Estado do ~razil · en;~ 1 s-)1, para-
onde partio com muitos Ministros, e orna~ 
111entos ela nova Diocese ne5\e ·mesmo anno, 
e chegou na entracla do , ~nno seguinte, • 
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colhêo ·logo para ir ,occupar a Sé da 
Bahia, e· para governar o Clero ... de 
huma colonia, onde o seu zelo devia 
faze:-lo achar o martyrio. Nesta épo-
ca nâo podia EIRei 'de Portugal man• 
dar para o Brazil melhores colonos do..: 
que os Sacerdotes da Europa, de que 
a .. maior parte erão E;Sco lhidos confor--
m_e a sua aptidão _ particular, e a sua 
inteira vocação á propagação da fé. 
, · O mesmo Nobrega tinha e-spera-
do impaciente a chegada do Bispo: es--
perava com ,ella os successos mais fe-
lizes . p~ra a' Religião, e para a moral. 
Perseguido com furor cllc, e seus com.,. 
panheiros por Sacerclotes Portugue-
zes, que tinha achado na colonia·, de-
sejava por seu proprio interesse, o es-
tabelecimenro da disciplina Ecclesias-
tica, Seus t.eimbsos adv:ersarios possu~ão 
a avareza , e todas as paixões dos co-
lonos ; animavão até os excessos ·, e 
s~s,tentÇtvão ás claras, que era justo 
fazer escravos os natu raes ,- pois se as-
semelh4vâo aos animaes brutos, c con-
sider:ilr suas mulheres como concubi-
D<fs,. porq~_e .erã.o ~~~ravas. Tal era a 
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doutrina , que professa:vã<'> no Bra7il 
os Sacerdotes Portuguezes aptes da ~he,.. 
gada do Bispo Sardinhfl. Oppuzerão, 
se aos Jesuítas com extrema violeflcia, 
e odio a estes Missionarios de~Ülteres~ 
sados; que se dedicavâo gra.tuitam~n .. 
te ao exercício do culto Divino , e ~ · 
nobre , e penosa carreira d0 Aposto-
lado. 

O Bispo poz termo a .estas de .. I 
_ploraveis desord.ens, e a instit·uição 
do Bispado da Balúa foi para .nada 

..a col011ia novo beneficio, .que o sab.io I 
governo de Thomé de $ousa fe;z -ain .. - 1 

da mais respeitavel. 
Em pouco rempo a prudencia clo I 

Governador Gtmeral, unida aos esfor-
~os dos Jesuítas, e do Bispo, çhegou I 
a diminuir a poterocia desta liga p€-
r>igosa \ia maior parte das .trihus Bra• 
zilienses contra os Portugue~es. Aigu~ 
mas povoações ' mais ou m'enos visi ... 
1 d \'L l • \ • • I D 1as .os estawe ec·lm,entos, se Sllj€Ha· 

rão; outras pooourárâ.o a alliança .dos 
1 Conquistadores. }).. Jingoagem 'Brazi. .. 

i-iernse veio cada dia: a ~er mais .fami· 
J,iar .aos colemos) e ~s 1Selva~e.1~~ t.am~ 
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Bem por seu lado, apreml~rão o Por-
tuguez. Elevárâo-se· povoações perço 
das Cidades da costa , onde se reuní-
rão os naturaes, ou para os slljeitar a 
huma especie à e' disciplina civir, oú 
para os converter mais facilmente a,o 
Christianismo. " 

Mas hum incidente veio espalhàr 
a desconfiança , e a perturbação na 
nov-a Capital do Brazil, e retardar 
ainda os felizes effeitos da sabia ad-
minis~ração do Governador General. ' 

. Levados de sórdido interesse, gua-
tro ·colonos farão; sem licença do Go-
verno , comrnerciar em h urna das Ilhas 
da Bahia, oa<;le rinhão communicações 
com · algumas mulheres· selvagens. Os. 
Insular~s, que em outro te1bpo tinhão 
guerra com os descobridores , esrav3o 
então em plena paz; mas, ou por ~on
servarem lembranças de vingança, ot.1 
por serem provocados, matáráo qua-
tro Portuguezes, e os comêrao. A es-
ta noticia Thomé de Sousa fez aecom-
ruetter allha: havendo dous selvagens, 
que erão parentes dos principaes ag-
gr-eSsores, cahido em seli poder,_ el~e 
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os tez matar. Os Insúlares horrorisa..t 
dps abanclonárão a Ilha i e n ~ Q voJ .... 
.tárão a ella sén1o com os seus al-
liados das montanhas vlsinhas, espe-
rando poder defender-se; e wnservar.:. 
S (f,. O Goverrtado,r-General ma11dou con-
tra elles rádas as forças· gue pôde a-' 
Juntar , não retendo comsigo senão 
huma guarda sufficien~e para segmJan-
ça da Cidade. O infari'gave1, e .ze-
loso .Nobrega não hesitou ;i seguir a 
expedi~fão , levando-elk ~.esmo o es-
tandarte .da. Cruz, como hum signal 
c~rto d.a victpria ; o que animou os 
Pprtuguezes ; . e desanimou aos . seJ-
vagep ., E~çes ,~ugírâ€l se;n oppôr 3J"-
g~ma .tesistencJa , -e d.uas . da sn,as J~a
bnaçses,: for?o . eFJtrl;}glJes ás _,dl;:tmmasi 
~ tc:;rror se _esp~rlb_pú ex~ toda .a po-
yo_a5q'?) ni!fl~gé!, g.ue est irqo_11, mais .fu ... 
gi,r, doq-\H: 1;encj,er,se ~L d isc{\içãG. , _. 

_," J?úrant€ 'o .gov8 ·nq de J\,homéde 
' Sousa , ys 1PÇJnu.gu~zes. do -;J?L·a,z.i l .fize-:: 
_ rão_ a~ pri9JeÍras-diJ.ig~p,cia'S para: a des-
coberta ,9,as rpin~s 9e. quro, 1 e de dia-
mant_es 1}9· interior das f=apitan)as d~ 
~<W9, .S~g~rq ,~ e. do_ Espiriro $._anta ~; 
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màs os avehtüreiros, que se arriscárâo, 
.sem algum indicio certo , a estas pes-
quisaç6es perigosas, encontrárão tão 
gFandes difficüldades, que vo1tárão a 
seus estaheletimentos sem alcançar· re:.. 
sultado .algum , nem ainda esperan'-
ças. . . 

Só depois de haver; senao tóma'- Retirada 
do todas as (tostas , ao menos assegut- do prim~i-

rad~ a paz) he_ qúé Thomé de Sóusà ~:do~oG~: 
pedw . ser . rend1do~ Qyatto annos de fw·al. · 
cuidádos , c trabalhos lhe merecêrão 
na Histeria da sua nação hum lugar 
honroso; não _sómente co1uo slibio ad-
lninistradbr; mas como hum dos fun'-
daclores do poder Portugw~z no Bra"'" 
rzil. 
· • Dtúxahdo., S. Salvador para vol- Sumde.; 
tara Portugal; Sousa entregou a au- lhe V. Du--
thoridade a D. Duárte da Costa , chê- arte da Cos-:j 
gado de nov.o da Europa para lhe sue- ta • . 
ceder. (a) Sete ]€quitas acompanha-

TOMo I. S 

(a) D. Duarte da ·costa, que foi Ar-
meiro mór , e Presidente da Camera de Lis-
boa lançDu ferro na Bahia de Todos os -~a,p
tgs em J 7 d~ Julh~ de J ~H terrv· • ' 
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vão p l}..ovo GgyerlJ.aP.or ~ ~ntre o~ qua~~ 
.s.e observárão Luiz qa -Grã , ç José <j.~ 

,, Anc):liera , Coaqjutor temporal per 
~mtanto , m;as de.Stinªdo a fa;z;er-s~ çe-, 
lçlm: cop:~o o 1/post.o/.o da Novo /.11un~ 

· .dfJ, cognom~ ÇJhlC lhe confirmolJ. de• 
pois a posteridade: (a) Anchieta Pf.IS.-

1 · ,,.s:;-id.G em r 5 33, n.•dlh.<J dl:'! Tenarife, de 

,.. 

p.ais no~res , e .riço~ ~ t:inhSt recebi~o 
edu.cílçã9 disti:nçt~ ~ ~ ;;l.OS d~z~se,tt:) .911-
PP~ ~ntrol! ljl~ grdetn do~ ]ffsl!i.-f.as. D0r-
~íld9 âe . imagil.lfl~â.G arclenre, ~ .~~pi.
·rit@ forre vç:io ao ~razil a~sig11alf!J seu 
zelo pel,a prppflg~~~o dg f~. O c;~k ... 
.b,r,(j: fuf1daçlor .<;1.? SiJq Qrqe~ S. lg$'!r 
sio de Loipla, tin4;g. eHe rue§lJW r~,. 
conhecido a importancia desta missão; 
~ .ilf:a-l;>avil çie ~rigi.r o :B.r.af!ih:tn Pro-

.... 
. r 

. \ l 

_ezy. 8 pe ,l'r1aip . Levou çorn,ü~p .r<~.r~ _l}li~sio
naPo! daCJOell E stado os sete ~er.llltàs çlos 
~quae~ tres _erão, Sacerdo~es , e quat-ro leigos. 

(a) A.sslm'c:omo S. Fraoci , co Xav~er· "me-
te~o j1,1.s.l:.:.me.nte o n.om tk. Apt;~ >.t.o io .do-0-

, ~r.i,eot,e por ter pl .u,m i~qo 1 com a 1 uz -d!i f Ua 
~TÚ$<1-Ilãf> , ~ yidJl . 1Jrl}!!P& qe pr,.ç\igio$ íl J~l
di• • dn mesm~ ;>,~ ~eo a.o V.er~j!fíJY<~! À~ 

A IJ.Os tol_.9- d~ i!mi~. 
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.v!m c-J.a iniílepcnclente, delegando bo-.. 
vos poderes a .N0brega , nomeado 
PJ1oy i ncial de conc.erto com Luiz cla 
.Grã. ( 4) 

. Aindaque D. I)uarte se não mos'-
·trasse disposto, wrno seu pn~decessor, 
a favorecer cs projectos de beneficen+ 
.ciaL do. Clero, e dos Missionarios; -
J1ão se o-ppoz roda vi~ a suas ' fad ig.as 
A postolicas.. Nobreg.a . primeiro Preto 
.vi-ncial do Bra~ il começou por csta'-
hele,cer hum CoJleg.i_o rias ph~>nicies de 
Piratininga : este meio foi nec\!s&ario, 
-não só porque 9s P-adres da Sociedad(! 
erão então já. em grande nmNero , 1-nas 
ainda porque de todas as part€s lh.t 
cheg.avão disci.pulós, e cath€cUmf:nos, 
As -caridades , e esmolas, àe qtH~ sub·•• 
Sd&tião. estes novos ~ Cfj)m,rer.tã.tdos, não 

s 1, 

(.a) Não foi mén os des·imil h ante rio ze-
·}o da coiw<Úsão das alma~ · o P. Luiz da Grã 
iil0s PF. Anchieta, e Nobre·ga; f<·>Í o segun~ 
.do Provinda! rlo Br3'Zil. DeJilois de haver tra-
.ba\hadÇ) incançavelmeote por muitios annO$ 
,como Ministro infatigave! do Evangelho fa•. 
lece:o como· &.tnto em J _~l i•. 
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, erão já _suffiç:ientes para conservar to• 
dos ·em hum só collegio. A situaçâó, 
que escolheo Nobrega, era' a dez le-
goas do mar, e ' a treze quasi de S. 
Vicente para a cordilheira , que se 
estende ao longo .da costa : 'alli se 
chegava por hllin c;aminho escarpa-
do , difficil, interrompido por aspe.:. 
ros rochedos, ou collinas suq:essiva-
mentc prolongadas a· mais de oito le-
·goas. CI~egava-se depois a Jmma re-
.gião temperada , offerecendo hnm , si-
tio pitor~sco animado por lagos, rios, 
.e fontes de agua viva. O aspecto de' 
n0vas montanhas elevadas· em an:fi,.. 
t.hea'tro , roched0s sombrios ; e p(!)S-
_ques cheios .de caça completavão o 
quadro deste paii d€licioso. Seu tor..,. 
rão. t~~ fertil' e . seu clirrta tao fa.vo-
rav.el, ClJlle os .mclhores fructos da Eu-
ropil ahi 'se n aturali~ãQ facilmente. l'a.l 
era a planici,ç de Piratininga , esco-
1h·ida pelos Missíoparíos para vi~ a 

d • 'l' \ Í ld I b" .ser o omici 1 centrã e seus , tra a-
N10s Apostolicos. A' netureza o cqn-
_stituio hum Paraizo tcn;eal; aindaque 
li'este tempo havia si.do abandql)ada a 
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8Í mesma , sem assistenciã da arte, e 
não havendo· aincl.a sido rrielhorada pe-
la cultura Europea. · , 

Cheg'árão doze Religiosos da Com-
panhia de Jesus, debaixo da obedi-en-
cia do . P. Manoel de Pai v a para esta.,. ' 
belecer sem demora huma colonia no 
mesmo lugar ; onde Nobrega tinha 
mandado provi~oriamente muitos no-
vos convertidos, debaixo da direcção 
do Missionario Ançhieta. Sua primei-
ra missa foi celebrada no dia da fes-
ta da conversão de s; Paulo, o que 
fez dar ao seu Collegio o nome des-
te Santo ? nome que· se . estendeo de-
pois á Cidade, que alli foi construi-
da, e que chegou a ser famosa nos 
annaes da America Portugueza • . 

Os principias de Piratininga offe··· FunrlRç/1, 
recem particularidades, q'ue attestão a d~ Pirati-
pu,re:z.a do zelo, de que · Anchieta era nwga. 
então animado. " Aqui (diz elle em Ca 1·acter e 
lmma das suas cartas a S, Ignacio ) e trnbalhoY 
" somos, algumas vezes, mais~ v in., Apono lic~l 
" te em huma lapa toscamente aberta de Aocf,e_-

b d ll , ta, clen0111j-
" na terra , e CO erta C pa 1a , SÇ> nado' 0 A· 
" com quatorze pés de comprido, c postelo d_o: 
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Novo Mun· ;, dez de larg9 : esta h c a escoia ,· o 
do~ , clormi torio , refeitorio , e a cosi..-

" nha. " 
Os filhos dos selvagens, e dos 

erioulos Portugnezes vierão em tur• 
bas dos esrabelecirm~ntos visinhos, met-
t:er-se debai xo da direcção de Anchie-
t·a , que Jh'es ensinava a língua La-
t-ina , e delles aprendia a Tupinam-
ba , língua universalmente espalhada 
ao longo da costa~ ,Foi çlle o prirnei-
r<:l qu~ compoz dellà hurna Gramma-
fica, e hum Vocabulario. A' falta de 
livrosesci:evia para' cada discípulo hu-
ri.1a lição scpayada , corr1punha hy ... 
,mnos <2m Latim, em l?orrúguez,, em 
Castólhaflo , em Tupinamba, e dia-
logas para os catbecumeno.s, onde ex....: 
plicava \ a doutrina Christã. Anchieta 
era tudo p <1 ra est~s nÇJvos fieis: 't Etr 
" sirvo ao ~nesmo tempo ( Ól izia el'le 
" na carta a $ .. Ig · ~cio) de barbei-
'' ro, e de m'erdicb ; \e eu mesmo cu-
" ro , e sangro os ~ndianos ~nfer-
" 'll]OS. " , 

_'I?'er·ttn·ba- Estes f€1 izes priaei p'.ios fora o per-
J\I;oc: na C~· ruFbad0s €Hl1 RU~n inst2l ntt} pelas €1D-
ot!ta,. · -
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J't'ezas de hiuna <;:áSta prevé'ts~, que; 
na·scéndo 116 sdo• do Br'JZil, neJ:]e e5'!-
pali1ou mais de huii1-a vez o tet<l'olt 5 e 
á desôlação. · 

A tt'es· leguãS quasi de P'!taititJrtrr ... 
gã sé havia forílllatâ€> o é'stabe1eci ~11e·~ 
to- de ~. And·ré, lrabitado p-dndpâl-' 
me'tl'te por Fíristtç;tís i oo ma1nelu€Gs , 
( qué esne he G notnre que no Br&zil se 
dá, aos que nascem de Portuguez., e 
Hraz:il:eír'à ;·) ~tés komens' que depois 
se cdtnpatárâo qU~a>n'ro ao oorn€: , e aos 
wstumes tom os clotíírtil:adotes ,. ot'l sal-· 
Ma'dÓr'es do E gyptó•,. abGrre(iã'O. oS-
j<!'slJl!ta:s ,, porq Yá s:e óppun1lal(j, dizHí:O' 
d.Fé~ , àos 1nsos da< colo rüa ,. e ll~és tf-' 
r::I·V'âó lioet'da.cle Lte fa t er esc:t'avos. D'e-s_. 
te mo~iéY a corivers~d , e a polida dos. 
Indiarfàs €rão nl!erõs nocivos a seus 
tnl'erésses, pórgne 1Se dirigião a des ... 
truilt•-lhes a êsei:fa v·a flltra. l~na giiiárâo· e ri-' 
t'âo hum meio engénhoso1 de désac;:re:.. 
dil;,t~r 0' Gh·vi~t iãnistí'10 ' entre os selv<r · 
g€ns. " He sem-dtllúda a vossa fJ•ague-' 
1.): z<~~ ( 1hes dPzi~o €tles) a que vos in-
;, duz, a fazer-vós hfrpti>sar ,. e h'e pe-
,., lo m~t!1õ d€ vq-s medi!! êom o ini..i 
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,~ mjgo sobre o campo da batalha, que 
'' vós procurais abrigar:-vos debaixo 
, da protecção da Igreja." De torlos. 
os ·.insultos, era este o mais .ruinoso qut:: 
podia dirigir-se a hum Brazileiw . . Dis-
serão mais : que os J esuitas erão va., 
gabundos, expulsos da Europa, e que 
;:J maior desgraça, que podia acont~cer 
a hum homem livre; era · viver debai.:; 
xo de suas leis. 

Excitado~ por estes discursos al-
gumas das tribus vis~nhas, vierão pa., 
ra atacar, (;!destruir Piratíninga; mas 
Anchieta fez tomar as armas aos no-
vos convertidos, e repellir os accom-
mettedores. O Bispo da Bahia indi.,. 
gpado, pro.c~deo .· Iogo contra os ag-
g ressores çom severidade, que o Go ... 
vernador General se teria apressado a 
approvat , se eseutasse os verdadeiros 
interesses' da col.onia ; mas a(\ . çontra-
rio, não vio na severidade d'o Clero 
~enão huma eQ11preza \obre a authori• 
dade Real. Està conte.mla envent nou-

- se : o Bispo estava á frente de Jmm 
partido, o Governádor, e s;eu filho á 
frente de outro; . o qu~ fez nascer mui~· 
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ta animosidade , e dissensões. O Pa::.. 
dre Antonio Pireo reconciliou o Go-
vernador com o Bispo , e persuadi6 
mesmo ao ~lho de O. Duarte vir pe-
dir perdão ao Prelado, acção .a que se 
prestou çom difflculdade este moço fi-
dalgo, muito 1sensivel á honra. 

Esta reconciliação mais apparen- Porti~tt ~ 
te que real , trOl)Xe tão pouca v anta- naufrt~gw • 

1 J · 1 • e morte fce-gem a co oma, que no anno segutnte nestndoBi1: 

· o Bispo se embarcou para Lisboa, com po da ·Ba-: 
desi9nio de vir pessoalmente submet- hin. 
ter a deci~ão d'E!Rei de Portugal as 
discordias do Clero coro o Governa-
~or. Po~ém l~urpa tempestade o impel-
lio para os Baixar de D. Frattcirco, 
e naufragou sobre o's baxios, gueto cão 
a costa de huma bahia entre os rios 
$, Fr~ncisco, e c'ar~ppe, Toda a tri.., 
pulaçao ganhou a praia , crendo , da . 
rtú:sma sorte que o Bispo, encontrar · 
a !li a sua salvação, mas não encontrou 
~enão morte horrorosa , çahindo no 
poder dos Cahetes; homens , mulhe~ 
res, crianças, e velhos em numero de 
cem Po,rtuguezes farão despedaçados, 
~ corpidos ~ àssimcomo seus escravo~ , 
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por estes desapie?ados canníbaes. Huní 
só homem da tripulaçao , gue entén_. 
dia a sua linguagem, e dous Ind h ... 
nos da Bahia se cséapárâo das mãos 
dest~s ar'lt ropo~a gos , e· levá.râ~ a.õ1 
Governador General a triste notiár 

- deste naufragio lastimoso, de que d 
Bispo tinha sido a primeira e a mais 
deploravd victirna. (a· ) , · ~ 

'J)mruição A :yjngança ·exerdradà sobr~ 6~ 
t;.uasi ituâ- Ca-1retes foi terrível: elles, ~ seus 

(a) Foi a fastimÓsa morte deste virtuo-
sd hefado em :i~ de' fteverei ro de t s s 6, sé-
g~mdo• Cardoso nd S'~tll Agió lo1giú faz d'e<i·le' 
mctnoria , a t:]Uem ch3ma varão dõuto , é 
s-anto-. V i.n-ha em Cntnpanhi-a do Provedor mr>~ 
Antoni.o Cardoso de: Barros , e tnais de no~ 

. venta pessoas.. O luga r·, onde f~ i comido d(}S 
'Brdti~ d~1 Cirigippe , a1nda hojé c{)~~serva o' 

, nome ce \Mo1He do B"ispo. Referem ( 1S nM• 
sos H iHo riadnres ;. ~ue Si!ndo an·te costu.ma-> 
do a produzir ~ ~vl) res s.i \ve-s tre9 frondosas de 
tal sorte se enerilizou , ~ u e nut1ca mais nas· 
áo nelle' g.:rrero tle phindr, ou f~l'ha verde:' 
fi r: ~nd!> (d iz Brito Freire 1111 a1ova. L:usitania) 
corno epit<rfio mi'l'a:groso deste< V&rã<f ~agJ'a ~ 
do. O naufragio t1illlül sido , na ense~da d6 
Vazab3rris , entre o .Rio de S. FraAcisco , c: 
Po:rna·mbúco. · ' 
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descéndeüres forão condemnados a es~ ,.a ela tirha 
cravidão perpetua : sentença impla..: dos Cahctes-
cavel , que confundia o innocente' 
com o culpado, e cuja extensão -foi 
iniguidade ainda maior; porque pe-. 
lo decurso do tempo era bastante di-
zer , que hum Indiano pertencia á 
casta dos Cahe[es, ·para o reduzir a> 
captiveiro mni duró·; sendo o accu-' 
sador tar~bem ju~z em sua propria cau-
sa. 

' As funestas cÕnseguencias dest~ 
proscripção deshumana parecêrão em 
~rn evidentes ao governo da colonia: 
rnjtigou-se finalmente, e _t os os con-
vertidos fora o · dei la excep uados : a-
cabou, ou terminou sendo ànnuiada ;· 
mas antes deste acro de justiça, a tri~ 
bu dos Cahetes tinha sido quasi in_; 
teiramenre extincta. 

Comrudo. a immensa colon!à -d6 'Ftdleci· 
Brazil apezar das lutas inevitaveis c:lll ~ mwto d'EJ-

0 ' •J • 'l · · Rei DJoáo állt se hav,Iao estabel'eCJdo, eada dia III · 
se fortralecia mais em vantagem rla: Co- · 
rôa Portugueza, guaRdo o fatrecimen-
~o d'ElRei D. João III. Cóllo-eou so~ 
t>·re o thr~no a0 !lei D. Sebasti~o sc:u 

\ 
/ 
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neto, tendo eptâo de idade tres · an.:. 
nos sümente. Este novo reinado co-
meçando em mil e quinhentos e cin-
~oenta e sete, então confiado a hurna 
~egencia , e illustrado depois pelas 
brilhantes qualidades do Monéjrcha , 
não lhe preparou mcnós a pertu'rba-
-ção que devia reduzir Portugal ao nu-
mero das Províncias de Hespanha. -D • 
. Sebastião filho posthurno de D. João 
Príncipe de Portugal ~ teve por 11\ãi 
:P. Joanna d' Austria, filha do Impe-

. J,'ador Carlos V.; mas ElRei D. João 
III. seu avô, antes de morrer nomeou 
elle mesmo p. Catharinq d' Austria, sua 
mulher, tti'tora do menino Soberano, 
e designou os Governadores; a quem 
se devia confiar o cuidado da sua edu .. 
cação. \ , · 

O reinado precedente fez-se cel~
bre sobretudo\ pela povoaçao do Bra-
zil, e .pela attenção ,1 com qu ~ o Mo-
narcha -se emp'enhou em estabelecer 
alli hum govern regular. A Rainha 
Regente não peraeo d~ vista -as ma-
ximas de seu esposo, e ·executava os 
~esmos -pl<)nos pé!ra a prosperidade-da· 
colonia, 

.~ \ 
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No · anno seguinte Mendo de Sá ·~ Cfzcgada 
terceiro Governador General veio sue- Jc lríeod(J 

d D D d C ' . de Sá t~r-
ce er a • uarte a osta. A sua cei•·o ' Go-
patente diz~a, que elle seria Governa- ~cr11 ador 
~or ; não tres annos conforme o cos- Ge11ual n~ 
tume, mas todo o tempo que ElRe~ Brar.i/. 
ju lgasse conveniente. Assim a sua ad-
ministração foi das mais dilatadas, e 
da$ rpais celebres que ofterece a His.:. 
toria do Brazil. D~sde a chegada do 
11qvo Governador f~i facil prever, que 
ellc exercitai-ia a sua aurhoridade pe-
ia mfluencia dos Mjssionarios Jesuí-
tas. Fechou-se por: muitos dias com 
ell:es, como para se entregar á direc-
Çãb .de Nobrega, aos exercicios espi-
rituaes recommendados por S. Igna-
<;io; mas elleempregou sem duvida es=-
te tempo de maneira mais util, quiz 
adqui;ir dos melhores ~spiritos da co-
1onia informações certas do seu esta.:. 
do político, 
( A primeira ordem; que delle se Regula-
publicou) prohibia expreSSamente 30S melltO em 

·flaturaes·; al:liadbs ·comer carne . h uma;_ f.Bavor. 1 .doi 
. •·ar.l Cl· 

·fla! , '' e, emprehender guerra algur.n<'t·ros. · 
. sem .esperciallicença . do Governo tia 
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colonia. Outra orden1 mandava a u-
nião de todas as povoações allia~as; 
ou amigas em habita~oes permanen-
tes, onde os Braziltúros já converti-
dos erão obrigados a ter Igrejas , e 
Coll egios para os Missienarios seus 
instituidores. 

Huma voz geral sé levantou con-
tra estas novas derermina ~Ões, não da 
parte dos· naturaes alliados, dispostos 
;geralmente a obec;lecerem, mas dos CO-

Jonas, gue lev~vâo a mal que quizes-
.sem c.onsiderar os selvagens como en-
,tes raciona,es. O seu descontentamen-
.to_ desafogou e~n ditos sediciosos. "O 
"' ·novo Governador ( dizião os colo-
"' nos) proclamando a liberdade do~ 
·" Indios, reserva para si o direito-da 
" a violru· segundo a sua vontade, ~ 
"' capricho. Qye tem pois estes di.s-
·'-' forrpes selv~g.ens, mais que os ruo-
" nos, ou homens dos matos, senão 
" he a ferocidad~ ? Não he absurdo 
" im<~-gi na r qw~ e poss,a alcançar que 
,,. estes tigres não comão carne huma-
·" na? c por outw lado, não he in· 
" tejramente impolitico q.rueieJ.; oppôr• 
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'~ se li qtJ~ ell<:ls ~e destru~o? mais o 
?' seu manere dim.inuirg, mais depres ... 
" s;a saremos Ol> ~enhores absolutos do 
~' p;ÚÇ!:. Junta-los em gra-nd~s estabe· 
'' leçinaentos n~Q he ensinu-lhes a co ... 
n ohec~r ?S Sl.UIS forç<~s , e a despre-
" zar nos~o p~qp~no numero? A.lérn 
" di§to hF? dar .. Uws rnei.oti para fO'rrnar 
'' ex~Fcitos á §emdhanç:a dos da Eu· 
p - ropa , e com os cquaes a superiori.,. 
H dacle Q'IS oo~a!l armas fina lizaria por 
'' frRca. '' 

Ta~s <:3r~o O$ ·argummros que os 
c.olon<;>_s Portugl:lezes fazi~G- yaler : era 
fa.çil refgq.-los, p.orql)c .erão dictados 
,mais pt!)o itHt!ltsae '}il~swal , que por 
motivos de inte1•esse p.ubl i co~ Q9anto 
!lO$ perigó~, de que J JS mJqnos se 1'1~0 
jyJga~tã,o defe-ndido_s , os Missionarios 
d~_stinJld~~ pç:Jr seu .estado il viver en-
tre os naturaes não cstavâo ainda maiS! 
e~p,o,sto~ ? Enen~ranto n'(mhum susto 
o~ itu.pecli:I, e. ~or ·si mesmos , sG: en .. 
~í\frega'.lão de. todos os m€ios, que S€ 
dirigri?9 á p_pJic!a r:lds selvagens. 

E~.t~l~ @.b.i..as decermi'.Ha çpes de$,.-
p.er~rilo_, da p.a11re de hmu dqs prifl .. 

·, 
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cipaes chefes do bando perto da Ba.; 
hia, 1mma opposicâo, que não ficou 
em vãos clamores: Este chefe~ cha-
mado Courouroupebe (ou sapo incha.:. 
do ) , resistio só ao decreto bemfazei..:. 
jo de Mendo de Sá , e declarou atre.:. 
vidamente, que, a pezdlr do Gover-
nador, continuaria a comer seus ini.:. 
rnigos , e até os Portuguezes, se ten..:. 
rassem oppôr-se-lhe. ,Era para temer, 
·que tal exemplo tivesse imitadores 
enfre outros chefes de bandos; assirn 
Mcndo de Sá mandou logo hum pe-
queno excercito contra Courow:oupe""' 
be. · Os Portuguezes aracárão a sua 
povoa<lão durante a no i te, pttzerão• 
na em derrota, e rendo-o a elle mes..:. 
mo feito prízionei•ro, o trouxêtão . a 
S. Salvador, onde foi · guardado Com. 
v ígihlDcia, até St'la completa conver ... 
são. 1 

\ 

Adminis- Mas se nor hum lado o Gev'er..:. 
• d ti'\ I 

traçao: o .nador General {azia executar com in..:. 
novoGovcr- · Q'\J} d ]' · 
nildor, dte1reza seus_, reg b~men:dços e p

1
. o !Cta 

as povoaçoes su juga . s ; pe o ou-
tro as suas ordens e1·ão igualmente de-
c:isivas , para pôr em ~~herdade to~o~ 
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o's Brazileil:os , feitos escravos ~om 
desprezo das leis dadas pt?lo Governo 
da Mel:rupoli~ TeQdo hum rico colo-
no recusado obedecer, Mendo de Sá 
fez cercar sua casa , com ordem de a 
arrazarem , se teimasse a desobedecer, 
e o colono vio-se obrigado a ceder; 
este novo rasgo de firmeza da parte 
do Governador convenceo os India-
nos das suas intenções benignas a seu 
respeito• Tiverão pouco depois huma 
prova ainda dec;:isiva. Tres Indianos a·I-
liados pescando em huma canoa, fo .. 
rão surprehendidos por. outros India-
nos de hum bando inimigo _, gue os 
fizerão prizioneiros , e os comêrão. 9 
Governador General pedia logo os cri-
minosos para os matar. Os chefes do, 
bando teriâo consenfido , porém os 
culpados erão poderosos , e tinlião 
grande influencia fias tribus visinhas, 
qtie fizerão causa com~um com elles. 
Os bandos, que habiravão as margens 
do Paraguazou , se unírão para def-
fender o seu costume . . mais estimado , 
e derão aos mensa'geiros d~ M~ndo 
de Sá h uma resposta insultanre: "Se 

Tc;'MO I, 'f.. 
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, o Governador ( disserao estes sei-
" vagens ) quer estes nossos campa-
" nheiros que nomea como culpados, 
, elle proprio os venha buscar. " Roi 
o que Mendo de Sá resolveo fazer, 
apezar da opposição dos col<:Jnos de 
S. Salvador. Os naturaes alliados mar-
chárão com elle ; á sua frente hia 
hun~ Jesuíta que levava huma cruz 
por estandarte. Achárão os inimigos 
bem postados , e em grande nume-
ro; mas elles os puzerâo em fugida, 
e n'outro dia lhe fizerão soffrer se-
gunda derrota mais decesiva. Então 
se derão por vencidos os selvagens, 
entregárão os culpados, e pedírão a 
graça de serem recebidos como allia-
dos, com as mesmas condições que as 
outras tr.ibus. 

·. Era' assi~ que pelo comp~rtarnen-
. !O JUSto , e ao mesmo tcmpb firme, 

Mendo de Sá\ executava os planos de 
prosperidade, J\~spiraclos ao avô d El-
Rei D. Sebastial)> a favor dos seus vas-
~allos da America,, quando este novo 
Governador do Braz~l se via obriga-
dó a voltar a atten~ão, ·e as armas 
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contra inimigos de fóra, mais formi-
daveis que os bandos selvagens : erão 
os Francezes. Já nos fins do governo 
de Thomé de Sousa corsarios desta 
nação tinhão. appa.recidá:.. nas alturas 
do ,Brazil Meridional ; não tardárão a 
derramar o susto' entre os colonos Por-
tuguezes ; . e guiados por hum chefe 
atrevido , ernprehendêrão formar alli. 
hum estabelecimenw permanente. 

As circumstanc.ias desta tentati-
va singular, que fará o objecto d0li-
vro seguinte, offerecem tanto-mais in-
teresse, que forão conservadas por tes-
temunhas oculares de huma , e outra 
nação, e a verdade tem necessariamen-
te apparecido de suas relações cliffe-
rentes para as opiniões , mas semelhan-
tes para o essencial dos factos. 

Tl 
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Expedição ao Brazil d~ Nicoláo Dtl-
. rando de Villagai/hon Vice-AJmi-
, ra1}te da Bretanha . 

. }\ íMPOR'I'ANCIA que o G0verno Por-
tuguez /D.ava já ao Brazil ~ os novos 
carninhos1 que trilhavao suas frota~ pa-
ra esta vasta região ,, as prcducçóes 
naturaes de hum pai:b de que se exa-
geravao as rlqu~zas , t'vdo _parecia ad-
vertir aes povos 'navegà1ntcs da Euro-
pa,· que suas bandeiras podiâo tam-
bem viajar: pelo Oceano , que banha 
as costas Orientaes da America do Sul. 
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Já alguns corsarios Francezes, tinhão 
celebrado em seu paiz a Bal.lia de To-
dos Santos, e O' porto de Cabo Frio 
no Brazil Meridional. As suas descri-
pçôes pomposas, e as provas que tra-
Ziâo do commercio amigavel com os 
naturaes da costa; fizerão 'nascer a idéa 
a alguns navegantes de formar esta-
belecimento duravel em hum paiz ain..: 
da tão pouco conhecido, e cuja occu-
paçao· não parecia dever ser a parti-
lha exclusiva de hu·ma das menores na-
ções da Europa; quanto á população ; 
e, á extensão do. seu territorio • 

. Este projecto occupou principal-
mente- a Nicoláo Durando de Villa-
·gailhon, Cavalleiro de Malta, e Vi-
çe-Almirante da Bretanha. (a) Depois 
de se .haver assignalado em I 5' 4 I 11a 
em preza de Argel, Villagailhon se nãe 

~ (a) Não f(.)i este o projecto, e intento 
de Villagailhon , ma~ sim o que o Author 
abaixo manifesta. Tinha elle abraçado o Cal . 
vinismo, e cmno Henrique li. mandava cas .. 
tigar os Protestant.:s , co nse guia enganos~· 
m~::nte, com o s_u-pposto pretexto de · fundar 
colonia par;o os francezes, a licença de ii 
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tinha mcnqs di~t] n guido na d~feza dé 
Malta contra os Turcos. Mais recen-
temente ainda , qu ando os Escocezes 
havião tomado a ~reso lucão de mandar 
para. Fran ça a· Rainha fviaria Stuard, 
se deo a conhecer po.r huma acção ani-
mosa, e feliz. Tudo fazia temer ·nes"'-
te tempo, q11e os Inglezes levassem 
á forca a R ainha de Escocia ; Vil"" 
lagaill10n com mandava em Lcith . 1'm-
1TI5l esquadra F rgnceza de galeras; fin-
gio fazer-se á véla pàra entrar em hum 
dos portos de França, , mas voltando 
derepente de bordo á roda da Escocia ' 
tl"avegaçâo olh3da como impraticavel 
por navios de remo, tomou a Rainha 
a bordç> na costa Occidental~ evitan-:-
do assim as g uarda8cosr· s Inglczas 1 

e entrou na Bretanha· corl} esta_ Prin-,, . ' 

~eza. . \ 
Bravo , e ma1s instruid 

1 
do gue 

' \ 
~-st ab~lecer na A~eri ca 't eridional asylo st:• 
guri> pJra os Ca lvinistas, ~ por isso entre os 
mui tos Protes t'<l o tes , qt~e le-vou em sua co-
mitiva, Sé lhe forá0 logo aggregar os d()u s 
Ministros de Genebq P·edro Richer, e Gui~ 
{ht:.cme 'Chartier. 'L: , · 
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se devia esperar ·de hum marinheiro, 
f de hum homem de guerra , V illa-
gai1hon havia ·I'Iascido para emprezas . 
'arriscadas ; era attrahido pelos es-
pantosos successos· dos conquis.tadores 
da Amcrica, e acolhia com avidez 
as re1~ç óes dos corsar·ios Normandos, 
que frequen:tavâb o Brazil. Concebeo 
desde Jqgo e projecto de formar alli 
huma es·pecie de soberania independen-
te, que 'Pucl~ssc servir de asylo aos se-
ctar1os de Calvino, de quem havia ad ... 
optad0 os·, dogmas, e abraçado o par ... 
tido; SU<li.S cor·respondencias com o AI ... 
mirante Coligny , favorecêrão além 
disto seus intentos. 
. Henrique li. reinava então em 
França, e já os partidos, que dividião 
o .Throno, e. o Estado, deixa vão es-
C3fl:.lr indícios sinistros. O Calvinismo 
desde o seu nascimento se tinha cs-
·tendido em muitas partes da Europa; 
e por suas tentativas animosas fa zia 
t:emer, qae a mesma Fr.ança fosse lo-
{~O dilacerada porguerras civis, e re-
ligiosas. · · 

Com o pretexto de formar, a 
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exemplo de Hespanha, e de Portuga'I, 
es tabelecimentos em o Novo Mundo; 
V illagZJi!hon soube esconder á Côr..,. 
te de França o principal objecto de 
ambição. Para excitar Coligny a apoia"\" 
lo com todo o seu poder, deo-lhe a 
certeza secreta de fundar no Brazil hu..,. 
ma colonia ·de sectarios de Calvino, 
e de espalhar alli depois a dou.trina 
dos innov:adores. Coligny persuadido 
sem custo, representou ao Rei Hen-
rique li., que era do ·interesse, e hon-
ra da sua Corcôa emprehender h uma e~
pedi ção á America; representou-lhe, 
que era tão política como honrosa, 

-porque devia ter ao menos como con~ 
sequencia distrahir a attencão, e en-
fra quecer as forç·as de Hest;tanha, e de 
Portugal, que tiravão deste novo he-
misferid \a maior parte das suas riq11e~ 
zas. , , \ 

· ~' Hetempo (d"ziaColigny) de 
" não serem já\ os PoJitU guezes, e os 
" H espanhoes o~ _unicos senhores da 
'~ America. A c11egada de humà ex-:-
" pedição Franceza será alli a percl!r-
" qora da liberta~ão dps infelizes In- · 
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" dia nos, ·que gemem debaixo de hum 
·,; jugo intoleraycl. Será bastante an-
'' nunciar,-lhes a época proxima da sua 
" inclependencia, -como fim pri'ncipal 
" de nossos esforços , para os fàzer- ' 
" mos nossos amigos, e alliados fieis. 
" Ningucm he mais capaz do que o 
" Vice-Almirante Villagailhon ?e hir 
" formar' Ji_gas políticas, e dur~vci.s 
, . com estes naturacs; já fez huma 
'~ viagem ás costas do Brazil , e es-
'' colheo huma das mais bellas en-
" seadas desta região , para formar 
" hum estaheleéimento solido. O Vi-
" cc-Alrnirante não requer mais para 
" esta e'l(pedição importante, que dous 
" navios, e o consentimento de Vos-
" sa Magestade. u , · · 

Persuadido por Coligny, Henri-
que II. concedco logo a Villagai-

·]hon. dous nav ios bem armados, (':Offi 

licenca de hir fundar huma colorua na 
Ame~jca. Villagailho~ depois de ha..:. 
ver combinado com o Almirante, par-
tio de Havre de Gracc no mez de 
Maio de I )55 , acomp?nbado de qua-
si oitenta 'partidistas .decl,arados, au 
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secretos do Calvinismo. Huma longa, 
e trabalhosa n.aveg~ção o demorou por 
muito tempo no mar largo , e sómen-
te em Novembro he que p6de dobqtr 
esta ponta saliente da America Meri-
dional , chamada Cabo Frio. 

Huma abertura na cordilheira ver-
dejante de montanhas, gue borda a cos-
ta' foi o rrimeiro objecto que fixou 
a attenção das tripulaçoes ; vista de 
longe se assemelha a hum estreito por-

- tico entre dous .pilares de pedra, que 
inteiramente nús contrastao com ores-
t-o destas altas montanhas vestidas de 
verdura rica, e variada. Apt·oximan-
do-se a este estreito, unica entrada 
da enseada magnífica do Rio de }a11ei-
ro , o pilar da esquerda nã-o pareceo 
aos Francezes senão huma IJ;Jassa soii-
da de peqras, de fórma conica, hum 
pouco indinaç]a , _separada dp resto 
da costa, e elevada 'guasi setecentos 
pés acima da pt1 ia. O pi1ar opposto 
para Les'te he hnma mo ntanha árida, 
quasi tão elevada como o cone, e de 
degradação regula1r; desde p cume até 
'O ni'vel do mar. Huma pequena liha_, 

\\ 
\ 

'i\ \ 
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situada no meio ido estreito, reduz a 
passagem a hum quarto de legoa de 
largura. Sobre es te grande rochedo 
desembarcou Villagailhon. (a) Se elle 
tivesse podido conservar-~e neste pos-
to, chave de alguma sorte da ensea-
da, os Francezes teriâo conservado pro-
valmente seu estabelecitnen to no Bra-
zil ; mas por nao ser o rochedo assás 
elevad:o· acima da . agua , farão dalli 
expulsos pela violencia da maré. 

Então V illagailhon se torna a ViJla pri-
embarcar, dirige-se para a mesrna er.J.- mitiva da 
seada, passa o canal estreito, que de- cRn~~ndda do 

11 . d . 1 , ,o .:]a-
ve a 1 con tUZI- o, e vem apresentar- 11 eir(}. 
se a seus olhos a perspectiva mais ma-
gnífica; vê huma imrnensa superficie 
de agua quesealargagradualmepte, e 
refl.ue a doze legoas nó interior de hum 
risonho p-rado, limitado por monta-
nhas sempre m<tgcstosas , ou porque 
sem; cumes elev(!dos se cscondão nas 

( n) A chegada de Vi!bgailho11 ao R h 
de janeira fLli pelns fi ns de Novembro de 
ISS 5. Veja.se a relacão da sua viagem por 
Jpão de Le-ry. · · 
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nuvens, oü porque tom~o a cór de pur• 
pum, e de azul pelo reflexo do Sol 
brilhante dos tropicos. Este golfo tran-

. quillo he coberto de huma, e outra 
parte de pequenas ilhas de diversas 
fórmas , que manifesrão as cores va-
J·iadas de perpetua verdura. Suas mar-
gens são guarnecidas de bosques odo-
ríferos, que parecem formar-lhes hum 
cinto de flores. Dos dous lados desta 
reservátorio immenso 1 colinas coroa-. 
das de ramalhetes de arvores se elevão 
em anfit~1eatro, ; suas bases .desiguaes 
deixâo observar ao longe pequenas en ... 
s ~aclas ,t que se estendem pelo meio de 
valles oeliciosos ' que regão numero-

/ sos regatos , e vem lançar.,.se,, e con-
fundir-se no rescrvatorio commum. 

Tal fói a vista maravilhosa que· 
offereceo 1~ expedição Franceza o in-
terior d ~sra e11seada , forruac\a pela 
embocéldura do I'Ío, €JUC os naturaes 
do paiz chamãà\ Ga;zab,ara , (a) e a 

. ~ 

(a) Brito Fr~ire , 17a sua Nova Lusitania, 
qqer, q4e o qo n;e 0 co.mq1.1e fô ra con hec ido o 
ll.iolle J <.neiro dos lndios • ,fosse Mhitcroy, ; 
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que o Porrugu~z 'Affonso de Sousa 
de? em 1)31 o nome de Rio de Ja-
neiro • 

. As tribus selvagens, que estavâo 
dê posse desta hella parte do continente 
Braziliense, erão da casta dos Tupi~ 
nambas da Bahia, e tinhão traficado 
por muito tempo co~n os corsatios de 
Dieppe ; erão inimigos dos Portugue-
zes~ Na chegada da ex·pediç2o Ftan-
ceza estes selvagens manifestárão vi· 
vo regosijo 1 accendêrâo fogos de tr!e-
gria, e offerecêrão' tudo quanto pos-
suião a-estes novos alliados 1 que vi-
nhão ( segundo dizião ) livra-los da 
oppressão de que erâo ameaçados, e 
que soffrião já as povoações visinhas. 

A h uma legoa de distancia no . El'ccçiío 

e accrescenta, qu!! impropriamente l llt:: cha· 
márão Rio , porqu~ talhando horríveis pene-
dias entra naquella p~rte o mar restrir.lgin-
do-se a 111enos de tiro de peça, ondt:: rom pe. 
a terra ; e continuando a b:Hra a propria dis-
tancia na mesml ~:str~i tc::za c::stc::nde cor~ im-
provira brgura sua c ircun;ft:rencia. a hum fur· 
moso seio de vmte e quJtr<J legoas em oLI· 
to de diamet ro. 
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elo FomCo- interior da Amcrica o Vice-Aimi ... 
liglliJ • e da ~ante Francez achou h uma Ilha de-
França A11- o o d 1 o 

tanica, serta, ma1s compn a que arga) cJn-
gida de rochedos á flor da agua, que 
não permittião aos navegantes avisi· 
nhar-se-1hcs mais que a tiro de peça. 
Só pequenas barcas podi~ o aborda-la 
por Jmma abertura de difficil ac..:-esso, 
que lhes servia de porto. Effe.ituou-
se alli o verdadeiro desembarque dós 
Francezes: elevárão-se reductos sobre 
as alturas nas duas exrremidades da I-
lha , e , no centro foi e~tabelecida a 
residen..::ia dq Governador, sobre hum 
rochedo de quasi cincoenta pés _de a] .... 
to , np .qual se edifi cárâ-o armazens, 
e templo. A' excepção da casa pr-in-
cipal, na qual empregou atguma obra 
de t)Jadei ' a, e que era cercad'a de hum 
circuito fovmado de alvenaria o res-
to da expediçao não çeve oum> asylo 
mais que simples lojas\ das quaes al-. 

1 '' I 'd' guns se vagens a~rra 11 os por prestln-
tes, e por carícias forâo\ os unicos ar-
chitectos, e não ~uzerâô mais arte, 
do gue fariao para seu proprio uso. 

Tal foi o Forte a que ViHagiú~ 
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Jhón deo o nome de Coligny. Desde 
então nlbando o Brazil' como proprie .. 
dade Franceza lhe deo tambem o no-
me de tr-ança .Antartica; e emquan-
to tomava assim posse de tor1o o con-
tinente , seu uni co terri ror i o se re-
dpzia a huma Ilha de hum qu:;Jrto de 
legoa de circumferencia , _e todas as 
suas forças montavão a oitenta ho-
mens. 

Esta bella parte do Brazil, gue 
yeio ·a ser depois a mais potente colo-
nia d.a America, estava enrão, assim-
como seus habitantes Incligcnas, nd 
estado da simples natureza , ta 1 em fim 
como podia suppor-se, antcsque a ·cul-
tura combinada com os tr:;>. balhos da 
policia tivesse mudado o aspecto das 
terras, e antesgue os usos da Europa 
se tivessem alli mais, ou menos intro-
duzido. · 

Marinheiros Normandos, a quem 
o naufra gio havia arrojado na costa, 
e que se tinhão misturado depois com 
os naruraes, cstabelecêrão communi-
cações amigaveis entre os recem-de-
serubarcados, e os se lvagens , de quem 
conhecião já a lingoagem. 
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Depois de , ter presidido ás pri• 
rneiras disposiç~es ', e aos primeiros 
trabalhos, Villagailhon enviou os seus 
navios com despachos para a Côrte ~ 
e para o Almirante Coligny. Infor-
mava-o da sua chegada, df! belleza do 
paiz, de suas riquezas , e das dispo-
sições pacificas dos natl,lraes. Apezar 
de principias lisongeiros; Villagai-
lhon solicitava comtudo os reforços ne"' 
cessarias para dar á colonia nascente 
mais extensão, e consistencia. (a) 

Por mais favoravel que fosse, e 
ainda por muitos outros respeitos, a 
Ilha, em que os Francezes aeabavão de 
estabelecer-se; havia hum grande in-
conveniente, . a saber a falta absoluta 
de agua de beber : era prec~so ou pro-

C ) O 't'· . . I d ' \ d. ' d . a :m pnnc1pa esta expe, Içao ·e 
ViJJagaílhon ~o A,lmirant~ Coligny, que a-
Lomplnhou de rico presen'tes das pró~ucçóes 
mais raras daqt:ellc: continente , e com que 
per tendia li.songea-lo \ ·era requerer encober.: 
tarnente soccorro, p,a~a fund a'r seu estabele-
cim ento , e fazer guerra aos Portuguezes, e 
aos barbaros , qut: se lhe houvessem Je op~ 
pôr, 

\ 
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cura-ia llO t(:rreno , oq contentar-SG! 

_com agua salobra . de cisterna. A ex-
pedição tinha além disto poucos effei• 
tos, e poucos viveres. Logo depois do 
desen::ibarque Villagailho n supprimio 
as destribuições de liquido, diminuio 
<i!S rações do biscoito, e sustei1tou a 
tri pulc1ção unicamente com as provi-
sões do paiz' sem se haverem prepa.,. 
rado a huma· mudança tão repentina. 
Desde ent~o o desalento, e o desgosr 
to .se ajun~árão á }~11paciencia, . gue 
faz1a expenmentar Ja aos Francezes da 
expedição a disciplina severa, ainda 
mais insupportavel pela dureza do gor 
verno, 

Nas communicações com os Bra-
zileiros Villagailhon se esforçou em 
vão, p~ra os des~riar do cruel costume 
de comer os captivos ; vio-se con-
trariado nestas tentativas peJas suas 
tripulações,, que não faz_ião escrupu.l<? 
algum de darem em segredo. aos nal" 
turaes caMas de ferro; para impedir 
que suas 'victimas fugissem. 

E!.1tre os objectos de trafico , e 
de cambio levados de Fr:mca, havia 

• • 1 ~ 

TOMO I, U 
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pannos de differentcs cores, dos quaes 
os selvagens naturalmente vãos se ves-
tião ao principio com O$tentação ; mas 
logo se desgostárâo destes vestidos 
incommodos, e os rejeitárâo para não 
serem mais constrangidos nos seus mo-
vimentos. As mesmas mulheres, ain-
da apezar da sua excessiva vaidade, 
não puderao decidir-se a guardar ves-
tido algum do seu sexD ; quasi sem-
pre na agua, e banhando de continuo 
a cabeça, não podião supportar, o 
que contrariava· seus usos; até os es-
cravos Brazileiros, que Villagailhon 
havia comprado, se recusárâo a toda 
a especie de constrangimento, e des-
de o nascer do Sol se desembaraça vão 
de seus vestidos , para mf lhor gozar 
da fressur;:1 do~ ar. ·. 

Em geral as communicacões dos 
F I l \'~ d' • rancezes com os se vagens se ui-
gião a consolidar 'o's vínculos de be-
nevolencia, e 1'\lmisad~, que os união 
já. Com tudo V.~lagail1hon tinha \recla-
mado I_lão sómenfe refôrços ' ruas por 
outras vias, dirigidas separadamente ao 
Almirante Coligny, ~ aos Magistr:;.;-

, 
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clos de Gen~br2, ti!lha pedido ainda 
mais alguns doutores, ou ministros dà 

. religiâ0 de Calvino. . . 
A Igreja de Genebra na frontei~ ·· 

ra da Suissa aproveitou corn ardor a 
occasião de estender-se em Junn paiz, 
onde rodas as a pparencias promerriâo 
a seud parridistas a liberdade, que lhes 
recusava a Europa. Coligny seu pro ... 
tector declarado se mostra v a infati• 
gavel pelos interesses . da colonia nas-
cente. Conhecia o zelo, e a pruden· 
cia de hum velho gentil-homem, por 
nome Filippe de Cotguilleray, po-
rém mais conhecido com o nome · de 
Dupont, o qual se havia retirado a 
Genebra para p·raricar alli tranguilla-
menre a religião, que havia abraçado. 
O Almirante o solicitou , para se pôr 
á frente dos Calvirüsras, que quizes-
sem passar ao Brazil, e ajudado pe- , 
las exhortaçôes do mesmo Calvino, cu-
ja reputação , e aurhoridade tornava 
rodos os dias novo partido , convem-
ce_o facilmente o velho a sacrificar ao 
serviço da sua seita o repouso de seus ' 
wltimos dias. 
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Hum chefe tão attendido achou 

logo sem custo homens dispostos a 
segui-lo. A perda da patria não pa-

• receo custar causa alguma não sómen-
te a simples p.articu[ares, mas ain-
da aos ministros do novo dogma. Ar-
tistas de toda a especi c se a j u n tárão a 
elles , e todos os soccorros necessarios 
á funda~ão da pequena Rep.ublica se 
achárão reunidos no preparo da ex-
pedição. 

Entre o grande numero de Pro-
fessores, e estucfantes em Theologia, 
que havia em Genebra , dous minis-
tros conhecidos se julgárão mui hon"'- . 
~ados na escolha que os designou : hum 
se chamava Pedro Richer , o àutro 
Guilherme Charrier. For" o ·de accor-
do sob.ne certos lugares da Escriptura 
Sagrada'; e os espíritos, m~s exalta-
dos de i~stante a instante, não pc;re-
cião senão meiJ10r dispostos para a exe-
cução do projecto c:omrnum. Porém 
em huma assernbléa, onde tudo ~evia 
ser regulado para

1 
a panida, Corquil· 

leray' que nao queria enganar pessoa 
alguma )_ e cuja candura natu~~al o 
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(azia apezar do zelo, de que et~a ani-
mado, incapaz de todo o genero de 
charlataria, julgou por bem expôr as 
difficuldades, que deverião vence·r ~ e 
principalmente as privações, ás guaes 

1seria necessario sujeitarem-se. 
Havia (dizia elle) cento e cin-

coenta legoas a caminhar por terra ; e 
mais de duas mil por mar. Chegando 
ao lugar do destino~ seria preciso pro-
va lrnente resolverem-se a viver de fru-
ctos, e de raizes , renunciar o vinho, 
fazer em huma palavra o sacrificio da. 
maior parte , dos costumes da Euro-
pa, sacrificio que talvez não poderia 
ser calculado em toda a sua extensão. 
Estas considerações apresentadas com 
outra 'tanta eloq uencia, como boa fé, 
resfriárã.o o zelo dos assistentes ; a 
maior parte delles temêrão não sentir· 
na pratica o calor, que mostravão na 
theoria. A mudança de_ clima, os pe-
rigos da navegação , os ardores da Zo-
na-torrida se offere(Zêrão ao mesmo 
tempo á sua imaginação horrorisada 
corno outros tantos inconvenientes; 
Entre aquelles , a quem a devo~a9 
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sem limites parecia ter determinado ; 
não se achárão mais de guartozc, gue 
sem nenhum temor presistírâo na sua 
piedosa resolu~8o: Partírão finalmen-
te de Genebra com o seu chefe a IO 
de Setembro de I)56. 

Dupont os fez passar por Chatil-
lon sobre Loing, onde Coligny tinha 
hum estado digno dq sua ordem, em 
hum dos mais bellos castellos de Fran-
ca. O Almirante os animou com suas 
~xhortações, e promessas. Dirigidío-se 
depois a Paris: alli alguns gentis-ho-
mens Protestantes, e outros .habitan-
·res da Capital, afferrados aos mesmos 
principias, se determinárão a engros-
·sar seu numero. Devendo fazer-se o 
embarque em Honfleur, torpárão oca-
minho da Cidade de Rouen , donde 
tambem \ r•irárão algumas recrutas; e 
em quanto acaba vão de apparelhar seus 
navios pelas ordens do Almirante, não 
desprezárão nen{lllm meio que pudes-
se assegurar feliz successo. . 

c~eunda Embarcárão-se em fim em tres na-
tle Bo t -le- vias armados cril guerra á cusra do Rei. 
Comtt: ~ so= Bois-le-Comt€ sobrinho de Viilagai-

• I\ 
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Jhon cornrnandava ' a' expediçao , em !,rfnTI9 • Jo 
qualidade de Vice-Almirante. O na- Villaga,. . d J • . lhorJ 1 conf vw, g~:~e -comman ava, evava quas1 01- lmma c11to-
tenta homens ; os' outros dous duzen- ni41 de Pro-
tos e dez , cómprehendidos nestes seis mtan,res · 
rapazes , a quem a idade fazia .mais sus- Frpnm.es~ 
ceptiveis de aprender a língua dos 
Brazileiros, e que se destinavão assim 
a facilit_ar as communitaçóes ulterio-
res com estes povos. Huma mulher, 
que devia casar com ' o Governador, 
c cinco raparigas, que se reserva vão 
para casarem, quando se apresentasse 
occasiao, fazião tamberil parte da ex-
pedição. -. 

Não sahio do porto esta frota, 
sem receber as honras estabeleódas pa-
ra>os navios de guerra : as salvas de 
toda a àrtilheria do forte, o estron-
do das trombetas , tambores , e pifa-
ras · derão á sua partida a apparencia 
de verdadeiro· tryunfo. Mq,s a pompa 
e a 01legria, , gue isto espalhou na pe-

, quena frota-, farão logo seguidas de 
mortaes sustos. ·'Doze dias continuas 
de tempestades-fez experimentar áqúel- · 
.Ies, que não conhecião o mar, to' 
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,ela~ as a~i~as:ões, e todos .os ~errort$ 
;umdos a sua falta de expenenc1a. Jub 
gárâo-se li v'res ao decirno terceiro dia, 
:vendo renascer á rod~ delle~ a tran..: 
8uillidade , porém as ondas se torná-" 
râo logo furiosas, e enchêrâo de no-
vo susto os inexpertos navegantes : to-:-
da a gente tremia da siq.Iaçâo, de que 
~e não pOdia prever o termo. A con-
sternação , em que se vjâo submergi-:-

\ dos os nauticos, 'n3o os impedia com-:· 
tudo de se senhore'arem de alguma~ 
~aravelas Hespanhola~, ~ Portugue: 
zas. 

Tornando-se o vento já favora-:-
yel, assim continuou até 26 de Fe:-

. vereiro de J 5 57, diq. em q'ue os tres 
navios chegárâp á vista das costas do 
Brazil. 1Pensou conhecer ~ru huma ter~ 
ra muitb alta, que logo d~scobrio, o 
paiz do~ ' Margajats, que o \Vice-Al-
mirante sabia serem\ alliados dos . Por-
tuguezes. Maq1dou logo a chalupa á 
terra, 'depois de ter at"irado muitos ti-
ros de peça: I a J ~,ste sig.pal alguns In-
dianos caminhárâo para_a praia·; mos- ' 
~rárao-:-lhes de longe facas, espelhos, 
l . . -- •. · . . \· • • 
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e outros objecros differentes, a que el-
les dão muito apreço, na esperança 
.de os cambiar a viveres. Os selvagens 
comprehendêrão perfeitamente o que 
.se lhes pedia, appre~s?..râo-se a trazer 

' diversas. qualidades de refrescos; seis 
de entre elles, ·e h uma mulher, não 
fizerão difficuldade alguma de' entrar 
n~ chal:1pa , p~ra serem conduzido$ 
aos navws. 
· ·Desde o dia seguinte Bois-Ie~ 
Comte temerydo entregar-se muito á 
confiança, que os selvagens parecião in-
spirar 1 fez Jevantar o ferro ; e nave-
gou ao longo da costa. Apenas tinha 
feito nove, ou dez legoas ao Sul , 
achou-se diante do forte Portuguez o · 
Espirito Santo em huma corrente, a 
que os Indianos chamão Móab. Os 
Portuguczes da guarnição reconh ecê-
rão a caravela, que os Francezes haviâo 
a prezado na ~ua viagem, e não duvi-:-
párão, que ella fqsse aprizionada á sua 
nação. Atirárão alguns tiros de peça, 
a que se respondeo ; mas a distancia 
impedia, que de parte a parte se pre-
judicassem. A frota continuou a apm-
; , . 
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xirnar-Re ao ponto chamado Tapeu;.. 
ciry, onde se não deo signal algum de 
adio contra os Francezes. Mais lon-
ge, além dos vinte · e hum gráos, p~s- , 
sou diante dos Paraibas, selvagens 
que habitavão as praias do Paraiba do 
Sul , cujas terras offerecem pequenas 
mo·ntanhas pontagudas ~ semelhantes 
ás nossas chaminés da Europa. No pri-
meiro dia de Jvíarço os Francezes se a-
chár:lo na altura de muitas barras que 
sahem ao mar, semeadas de rochredos, 
que são o terror dos navegantes. Dê ... · 
fronte dcscobrírão terra quasi de quin-
ze legoas de ext·ensão, possuida pelos 
ferozes Ouctacazes, de quc111 já des-
crevemos o caracter particular. 

Da outra parte se offerecêrão aos 
navegantes Francezes as tem s de Ma-
ghé: a pl aia destas mostra hum roche-
do á mane·ira de torre , o qual dando-
lhe os raios d~ Sol br~lha com tàma-
nho esplendor, 'gNe se lhes represen-
tou como hum tnontãà· de esmeral-
das; motivo por que os F \\ancczes con-
cordádo-, gue se chamasse Esmeralda 
de Maghé. As pontas ~e rocha , que 
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o cercão, e que se estendem mais ·de. 
duas legoas pelo mar, impedem che-
garem os· navios. Pouco distante de 
tres pequenas -Ilhas, que se achão em 
curta distancia, e que tem o mesmo 
nome, a impetuosidade das ondas, au-
gmentada por hum tufão furios0 le-
vantado derepente, ameaçou a expe-
dição de maneira mais terrível' que 
as tempes tades antecedentes. Depois 
de tres horas de perigo eminente, o 
navio maior esteve a ponto de se per-
der; a sua salvação se rleveo á habi-
lidade de alguns marinheiros , que 
]argárão a ancora assás oportunamen-
te para o suspender nó mesmo mo-
mento , em que impellido sobre as 
pontas do rochedo hia fazer-se em mil 
pedaços. 

O dia seguinte foi mais feliz; 
ó vento favoravel ievou a esqu:1dra ao 
Cabo Frio pelas quatro horas dá tar-
de.- Este era o sitio, que ella procura-
va. Ao si-gnal da artilheria a praia 
se cobrio de grande numero de India-
nos c\a nação Tupin<:~mbas, com quem 
Villagailhon tinha alcan~ado allian~a. 
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Os selvagens, conhecendo o pavilhão 

• Francez , derão testemunhos de tanta 
alegria , que não podião deixa·r duv i-
da de suas disposições amigaveis: Bois-. 
1e-Conte não hesitou a dar fundo. 

Além dos refrescos, que os natu-
raes trouxerão , fez-se huma pesca a-
bundantissima. Não restando mais que-
v in te e cinco, ou tl'inta legoas, pa-
ra chegar finalmente ao termo da 'v.ia-

fi "' 1 ' 'I t gem, zerao-se ogo. a ve a: em o-
das ellas não se experimentou incom-
modo algum, e no dia seguinte 7 de 
Março ancorárão na barra do Rio de 
Janeiro. 

Entrada a pequena colonia no for-
te Coligny, Villagailhon via em bre-
ve suas esperanças realizadas, e se a-
pressou a responder pelo es_trondo da 
sua artill1eria ao signal de peça, que an-
nunciava 'a chegada dos navibs. A a-
legria desta UJ~ião fo.i igual de ambas 
as partes ; as mais vivas acclamaçóes 
J~ecebêrâo a esqtladra, que se adiantou 
até ás praias da Ilha. Os Protestantes 
F A ' ~ 1 . rancezes esqnecytão em mm momen-
to ; .huns mais de hu~ anno de ausen ... 

\ 

\' 
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cia , e desgosto, e outros os perigos 
que havião experimentado em tão pe- • 
nosa navegação : todos os sentimeli-
tos se confundírão em hum só, e in-
flammados pela felicidade commum, 

· os recem-chegado:o se unírâo aos an-
tigos colonos para offerecerem ao Ceo 
fervorqsas acçôes de graças. 

· ' Villagailhon acolheo toda a ex- Comporta:.. 
pedicão com benevolencia ; abtaçou n~t·nto de 

d ~ 1 C ·11 D Villoqai-cor 1a mente . orqut eray- upont, e 11 ~> 

os dous ministros Richer, c Char- 100
• 

tier : estes dcclarárão em poucas pa-
lavras, q~e o principal objecto da sua 
viagem era o de estabelecer no Brazil 
huma Igreja reformada. " Vossas in::: 
" tençóes , lhe .respondeo Villagai-

. " lhon, não podião corresponder me-
" lhor ás minhas. Meus filhós ( ajun-
" to~ulle virando-se para rodos) meus 
" filhos , pois quero ser vosso pai , 
" agora que estamos juntos, he ne-
" cessaria por trabalhos communs for-
" tificanno,nos nesta região. Eu te-
" nho tenção de estabelecer aqui aos 
" pobres fieis, perseguidos em Fran-
" l(_a , Hespanha, e o.utras partes., h!lm 
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" refugio tranqui"llo , onde, sem te .. 
" mer potencia alguma humana, pos-
" s~o servir a Deos segundo a sua 
" vonrade. " 

Mandou logo, que os antigos, e 
novos colonos se ajuntassem na gran-
de sala edificada no meio da Ill1a: 
todos s.e dirigírao alli. O ministro Rí-
cher invocou a Deos ; ·os assistentes 
entoá~o hum cantico, e este cant.ico 
foi seguido do sermão de Richer, em 
que tomou por texto o Psalmo XXVII. 
Depois de acabado este exercício com 
todas as regras do estatuto dos Pro• 
testantes Francezes :i foi a assembl€a 
eespedida, á excepção dos recem-che-
gados que comêrão na mesma sala. 
Esl_a comida devia prcsagiar-lhes a fru-
galidade,, a que era necessa~io suj€ira-
rem-se, a qual justificava já os pro-
gnosricos 'de ·Corquilleray : tivcrão 
para alimento raízes p ~zadas, e peixe 
assado ao modo ~dos sel.vagens, agua 
salgada , e verdenegra de cisterna foi 
a sua uníca bebida. Não forão mais . 
bem tratados no que respeica a habi-
ta~ão; forão alojados n.a praia d,o l}lat 
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em huma vasta.cabana coberta com er-
vas:, e alli dormírão suspensos nas ma-
cas. 

No dia seguinte, sem attcnçao 
ás .fadigas da sua , viagem, e aos in- , 
commodos, que o excessivo calor do 
clima lhes ajuntava' os nzerão levar 
ao forte pedras , e terra ; este rude 
trabalho os occupou desde o nascer do 
dia, até a entrada da noite. Tal no-
'viciado parecia feitó para desgostar seu 
zelo; mas este zelo sustentado pelas 
exhortações de Richer, o mais antigo 
dos dol'l·s ministros , redobrava suas 
forças, que as circurnst<lncias pareciâo 
·exigir delles. _ · 

Todavia não .sendo já 9 apoio, 
c a propagação do Calvinismo o mais 
principal fim , a que se propunha 
Villagailhon, a sede de governar se 
apoderou da -sua alma, e os int<?res-
ses temporacs vencêrão p-ara com cl-
l'e toda , e qualquer consideração. 
Aindaque o estabelecih1ento , que a-
cabava de. fundar, estivesse imperfei-
to, já experimentava a felicidade de 
:ser , obedecido ; as suas allian~as com 
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os selvagens mais visinhos o deixa-
vão gozar a tranguillidade, que lhe 
segurava muita confiança: não vio no 
numero de seus compatriotas, que vi-
}Jhão unir sua sorte f delle, mais que 
individuas, ou quando muito vassal-
los, que ell e meditava sujei ta r depois 
ao seu poder , para os fazer desde lo- · 
go instrumentos cegos de poder mai$ 
extenso , e melhor fortificado. -

Ainda continuou por algum tem-
po a affectar o mais ardente zelo pe-
la religião reformada. Por ordens suas 
os ministros prégavão duas vezes no 
Domingo, e huma em cada hum dos 
dias da semana. Dalli a pouco os fieis 
se preparárão para a celebração da 
cea, e esta ceremonia se fez logo no 
mesmo forte Coligny , no~oming9 
2! de M1arço. Villagailhon, entrando 
na assembléa , declarou publicamente , 
que a--stta tenção era d_edicar o seu for-
te a Deos , e fazer em presença de to-
dos nova profissão de fé : poz-se de 
joelho5 sobre huma almofada de velu-
do, que ordinariamente fazia levar a-
trás de _ si por hum cria~lo; tirou hum 
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papel, em gue estavão escritas duas 
orações compostas por elle' que pro-
nunciou em voz mui alta ; .. e depois 
desta singular· jactancia, gue se com-
padecia mal , aos olhos doE drcum-
stantelt, . com a humildade Christã, 
foi o priJl1eiro, que se chegou para . 
receber- 9>~pão ~ ~ o vinhe -das rri~ós 
do ministro. , 

Os Protestantes conhecêrâ.o }o .. 
go, que hum tal proselyto não era 

. sincero-: .seu fausto, c seu orgulho ü-
nhão já acordado desconfianças, , e 0 
espírito de disputa, e de subtileza, que 
não tardou -a.· most-rar sobre muitos 
pontos ·de doutrina, acabou de o des-
mascarar. Elle não . cessava de affir-
rnar, que era invariavelíuente ligado 
á Igreja de Genebra, e que não bus-
cava s:énâo instruir-se; mandou a Fran..., -
ça O· ministro Chartiér encarregado 
de consultar sobre duvidas , que poro 

·. 

se divertir fazia nascer; os dol.ltores 
do partido, e principalmente Cal vi-. 
no, que elle pr-oclamava corno 3 mais 
sabia personagem, , gue existia desde os 
Apostolos. Villaigalhon lhe escreveo '-~ 

T<>Mo I. , X 
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ém termos lile ccmfiartça, d~ respeito., 
-e de submissão :cega. gá :tin,ha apro~ 
;V"eitado -a ·partida cl:e hum dos se).ls na~ 
·vios , mandado á Eu11opa •no mez de 
Abril, pata .dirigir ao famqso refor~ 
.rnador, hutil recrohhecimento deçisivú; 
.,:lan·do-lhe elle mesmo. a 'segpra:nça, que 
;as instrucçôes que ,e.Ue se. dignasse .pere 
rnittir á colonia do NoY0 Mundo ., 
.fieariicfo a'lli gravadas sebre tab0as de 
:bronze. A-qlileiles ,, àquemelle~nçarü~ 
-gou desta 'ffiÜlsão, ·tinhâo <t>ambefl? or"':' 
?clero cle ;eo·ndu:z.item ao iBraziJ novos 
t:olon~s de ..ambos .os !Sexos. Ni11agai'":' 
:;lh~n .pr:trJttm!tria \ rpagar as .despezas d.a 

.. -vi.a.gem, e obr:igav.a""se .igualmente ao~ 
~(l'Stos tprqprio:s do ~!ll:~; fina~mente 
tel'lt~e.~ou ·a~ mi11is.t-ro C_h~tier sejs mo~ 
~tl>S ~ehr~g~n~, ql!le.dev:1a tr.az~r a Côr-
-te .~e ·Hen:r.ique. I-I. ~ste.s ,Bt:az:ileir.os 
·fur.ao .eotn effe1ro apr..esentados lo.go 
·ao Rei ,de Françâ,, ·g'!le f€z1'r.esenre 
. élelles .a d.iffer.entes senhores;~ 

:pemgae, ':A-~udan.ça total ~o p110crtlldimeR-
e atraifoa·to, .-e Jn~ o·pi•ÚÓeJS \:1~ Willag;~ilhon 
~ colorlos ·.-ht.orou ·1o'@JO aos colon~ flr.e-testat.q~es, 
s-rrotet-JaJJ• r ph- ~ .. ·-,1-.~ JJ _ · 
~~;. · ..qt.~e .este :o· eie tJJ.~ · Wllga.naUlll as C!6-
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p~ran9~s li\e Çpligt\y. O ~e.!o., quel ha,.., 
~ia · m4f}~f~St-~OQ pela rel.;~i~o r~fqr ..... 
mad;1 ,_ . ~!i'!\ ti:~g~dp :. ·não. ~e,ve Q.ijt~o. ~ 
mai$, '\UG t~-lÇíi!<J;l;Ç'lr d;dl~ dinheiro-,. 
bO.II\'$111!-, ~ o- po.dc;r n(}ce~~,ri,(l), PM''\ 
co1neçar 9- Cf~tabdc;:ci.ment~ çpJonial na ' 
An1~~·iça,. VUla:g9Uh(')tr 1 dCi~~qq.e. 4-. 
cl;i,Qii inMf~~~~ ~m 1:11Udali· rl~ p~_nrido , 
4t:Ü+QU <;~)ür ~ mascar;t. 
~ pç~eil'Q$ mo~ÍV(i)8._ p~ q~ÍX9 'f 

qu~. ~u~ deq- aos c.o(\ono.s :k. d.i~®. r e,~ ... 
peito ~ ~~nll~~i-~tl;ação-. dp,s ~~çp~m~n.,. 
to~ da Jgr~ci .fr:p,t:ç~;-anfe ;,. V~lla,gflir-: 
l}.wn mQ~t;r:ou- ~ntão es:pi{it~ g~ cqq.,. 
~~éldiçãQ; , ·e ço,ntroMer:&Üh e n~o; tat;.,... 
~~'Q ~ ~v~Qtllili<tr q, tx:;InquiW4,ad~ d<!~ 
cqa:sci.e;p.Qi~~~ , e ct ~nião~, dP.~ cor;~ç.õ~~, o· ~(!1:1, hu~~li e:x;a,lta-dç, ljl~p c;o.nhgce~ 
IIJ{i·ts Q$ ).il:J;li·te~; da: mod~tação ? !! d,eo, 
hl.gar ~ di1;-c~Fd~as a& l;I\ais, viv.a~ ~ lu-
tçt{ q'!l-asi J;?Q çolill:'rfl qqqqs ps _. Qutro~ 
r~Iig~nario~' ' t ~ qs a.Jienou de d.~\1. e111 
dia po.~:. ~~~-!1~ 9l~~plJtq.s . .tei~qq~~ ,, ~~ 
(ij_U,í,le$- f}, sen.tim€~;~:to ' · e o abr~sq· dq SJI~ 
·~-tnh .. GlriP.P.dc c;i)vi.l da .. \tão hum c.:~t:ac~et,:.~ 
cqpe ~eqh~m J;Q~o de co~éi~ .. ~açãçq?-U-
dia <!.ornar. O mal chegp .. u.. .aq ~eij _al:l:) 

X :lo 
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g~, e se~ esperar as decisó~s - cle Ge,;' . 
ilepra Vil!a.gailhoh despindo-se dores ... 
peito, qye h~ via profess~do para Cai..: 
vino ; declarou abertarne'nte ;1' que ó: 
não olhava mais senão corno hum he-
rege; ·e desde entãq se mostrou o ini:,.. 
·tnigo mais , furioso dos Protestantes. . 

' Attribuie·se esta inud?l)ça repen-
tina \ts cartas do Cardia"I clê tLore-
1'1~ , reç'epidas 'de França por hum na"" 
vio· ch·egado - ~ Cabo ,Fdo ,- ilas . quaes 
ó Cardial argtüa VilJJtg~ilhon de ter 
abjuradr a Fe Catholi.ca, Ou por-. . 
qtie q . remot ·fez ao {Ço\rer-nadór .re ... 
nunciqr ' .as suas IiOvas ·opiniões ; ou 
perque fiao esperasse mMs sustentar-se 
no seu estáqelecimento ~ não ~e con ... 
ciliar corh b p~rtido da Côl.ite ' nenhtH 
ma cbrls'). o ·pôde fazet · cehl~r ao do-
gma; ·qué no ptinéipio ábraçou~ Des,. 
de esta segunda abjuraçâ6 ~- pareceo 
sempre inais affiíctd \ e mais tilste. A,. 
sua adii).ini.~rtaçao dv1.,1 sentia'-se já des'"' 
tas funestas disp'osi~õé. Fez-~e aíndà 
mais sombtl'ó ' . d·epois' dà copjtJração 
ínachinada 'co'ütr.a q. sqà vidí:i :" a $ij~ 
~U!!a foi :es!_á. 
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. ~ :N0 meió dos culdados; que eiie 
julgáva muito utí!is a· seus priDjectos ui.,. 
.teriores ; Villagai:lhownãb desprezou 11 
s:}esde.,a ;sua chegada ao Brazil ; esta.,. , · ' .. l!. 

1
, 

helecer · huma . especie ·de: policia ; _e . ..,. • 
·disciplina .Givil. O comporrarrierHo de 
alguns FraJKe~es, que naufragando h~ 
.c.ostar-se havião '<J"ecir:a-d<t, para. d!! Hra;: 
zileiros ·, e ~-iviãd ·em ç~tt:flUCl qe&en-: 
voltura·, lhÇJ fez temer; q\.l~ o ç~nta-:: -

. :gio dó e~emplo. penetrasse ha c{31onia~ 
que ell~ tanto ambiçio.nava eonservar 

·em ·summa puvezá . de costurn~s: Hum;,t 
ordeJ~ ~deU9 . prohibi!i ao~ Franeezes, 
e0m ·pena (k morte , todo o cpmmá,. 
do GQlU ·as mulheres-, oü . filhas dos 
.selv.ág~n$, e lhes permitti~ só casa,.. 
rem ~om aquel.Ias, que s~ ·convertessem 
á Religião Chrii>:tã, Não podião crirni-
_nar a Villagailhon não apoiar com o 

·· .proprio. exemplo suas maximas, e suas 
·orde11s. S~us inimigos mesmo_s érâo for-
.çados a render.,.lhe este testemunho , 
-<}Ue ajuntava á: austeridade de prioci,.. 
pios, e de . comportamento Jn~ma con~ 
.staocia inalteravel para cqnserva~ão , 
t; r~~pf;!itÇ> de ~\.las 4etennlna~óes1 • 
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Co,~uração ~ ·fi't>i ~!SUá :Severidad~ só qu~mTez 
doi illter- 1la~<;:et a' '(lonjur.aç~o' cle que elle ha'Vi.i . 
pretJes N or- ~de S€i:'::i victirna. Hum interpr€te Nor-
man os coJl - .,.,.____ d .J d'. _, 
tra 11 sua "1tlabdo ' l d:o immero . os vta e~p.ll · .) yao) 
outhorida· '\T iv_eéi por muit0S anílos entte ·os s~l· 
d~, e a sua ,;ageTI.s, aprendeo a Jir:~ :gua, e ICOtltta.o 
Vida, .hiO tatnbem a ferocidad~- rcd-eJires. Es-

-te 'tiRha· \Í:Flçlil1a1çáo a ;}numa Brazilei ... 
-ra ; >i-nas . como as leis da .nov.a oolo,.. 
·11-Íll ·ptollii:Mão estre cbtnmetcio.:iU;idt"G·, 
.tleve wclem :pa.r.a casar ·(XJ)m eHa , ·ou. 
·~€pa.rat-s>e. R~owsou roma'r algtltiu des~ 
rtes partidos l e eheio ~dre- ·rancor eon-. 
.n-a .Q IGtoverriador resolv~b vingar-se 
·d~ rhuma ma.múra es·ttondO'Sa. Mette:0 
<em sé:u projeco:to as attiihei:rôs da ex-
-peci'i•çâ~ , que crZío ttinra, e de oon-
rcerto co~ \dles_ form?'l-l\a fCti>trsplraçâ0 
·de at"scrSSJr:Jar VIllagai-!Iton, e clura1~te 
ta llloite dar a morte ao re~tio d!a sua 
<ll"Grpa ; e procurou ·seduzil\ .t.res Esco ... 
-ce~es en;aarregad0s · pdo ··Góvemador 
para vigiar patticulàrm~nro fia guar-
-da cila ~Lia pessoa. Rorém 'e'stes · ~eSle~· 
-brú:aCi> a'\ conjuraç-ã0., gua-tm dos,pricn'"" 
.cipaes conjurados furão lego pretos, 
e pos·t0s a ferr.QS ; hum .afogo-u-se na 
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ba-hia· ; tres fo11ão enfo;rc;ade.s ,. €: os 
mais curnplices óondemnadüs a tt"ab.a,"" 
1ho,s rigorosos. , 

. Comtudo· o .jnterprete, author da 
cdnjura~ão, escapou-se levando com ... 
sigo ·outr<ils aventureiros lN(l).ttmanGl:os, 
que VHlagaiJhon acha.u n:o paiz; a ... · 
jurttárã-o-se em ·numerO' de vinte ,. e 
mistur.ado~ com os naturaes pt<ID:«U~ 
rão preveni-los contra os Fraacezes., 
JMi esperan~a de G>hrigar Villagailhon 
a abaDdonar ·o govern@. Persuad-ú:ão 
aos selvagens, que a .febre ep·idemica, 
de que est.avao atacados , fôra trazi .... 
da da El!lro.pa , e comt\t.m:nica~a pqr 
Vill:agail·lwta , pois, diziáo elles , yi .. 
nha cle agradeoer p>ubHcarment:e ao Çeo 
não tocar o mal nem a eUe., l'lffil á st~a 
geDtoe ,r e só .farzer es:rrag'0 nos1 selva .. 
~ens , d·irninuindo felizmente 0 seu. 
numero. Estas pedidas insinlilaçóes dms 
interpretes conseguírão logo os fiJíls, 
.que desejavâo, e es FréHacezes de·rê.,. 
llâO a sua salvacão á cautela de Villa,.. 
.gailllon , for~ando o seu estab~leci .. 
·roemo em hurna Ilha. 

Fo-i .a~im , qut: ViUa:f;ailliçn, 9C'! 
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· pois de se acàütélár dos colonos Protes· 
rantes, se vio ainda expostd ás falsida-
des de alguns av.entureiros do seu pro~ 
prio partido , que se esforçavâo a a-

- partar os selvagens da sua aflianp. 
Mas nenhuma cousa o pôde fazer va-
ci'llar, · mostrou-se sempre tão ·firme 
nos principies da sua administraç~o , 
quanto - parecia inconstante nas . suas 
opiniões religiosas. 

E.:r:pulw o1 · Vindo a ser odioso aos colonos 
Prowta11-_ Protestantes, que erâo já em rlumero 
;:r ~ ~~:~~ ·as~ás considerav~l _pata se fazereríJ te-
ça;&oln vas- rt_udos, os fe-z v1g1a.r pelos d_o seu par-
toJ prrjc- t1do : que seu poder: lhe hav1_a conser-
&los. • 'v a do, · e d~pressa soube 1 que dles ti-

nhão assembléas nocturnas para. suas 
principaes ceremc:mias, •e . para a ,cefe-
braçã'p da cea. Temeo então, que de-
bàixo do pretexto de rei i gião se jun-
tassem _, para se ligárem -C~ntra a. sua 
authondade, ·ou contra a sua v1da; 
resolveo empregar contra elles ~<?da a 
severidarte , que podia exercita~ ·em 
·IJomc de Rei, Em €onseq uencla de:. 
clarou por hi.rma proclàmação, que não 

. q.ueri_a mais soffr€r Protestante no fq;; .. 



Do B:rtAZIL. Liv. vm. jO) 
te. Aterrados com esta repentina pro ... 
~cripçâo, aguelles, a quem se não pet;""' 
mitüa esperar na Ilha a partirta de hurl\ 
navio de Havre , que veio para car ... 

· regar .páo de tinturaria , farão obri-
gados a procurar refugio por emquan.... \ 
to na. praia do continente. · 
. Tal foi para elles o Jructo dos 
trabalhos, com que contribuírão para, 
o estabelecimento , do-nde os expulsa ... 
vão, e de oito mezes de huma existen,.. 
cia de tíil modo penosa, que só a es" 
per~nça lha podia fazer supportar, A""' 
dmpárâo-se á esquerda da emboeadu .. 
ra do rio , · em hum lugar que seus 
corbpatriotas chamárâo o FDrno de u ,., 
jolo meia legoa di·stante do forte, e se 
estabelecêrão em algumas cabanas más, 
que alli se construírão para recolher 
os Fra.ncezes, que a pesca, ou outros 
motivos cl1amavão a esta praia. Mas. to-
dos os soccorros os mais necessarios á 
.sua · subsistencia lhes farão deshumana-
.mente recqsados por Villagailhon. Os 
selvagens, menos barbaros que elle, 
lhes tro)Jxêrão viveres, e por espaçq 
.de d<i>US me~es iat~iros os: Protesta~ 

:X ? 
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"' . "' 1 .tes mro t.rV-et-ao soccorw , e conso a .. 

são . senão · da hospitalidade çlesres In-
di::mos. O local não era. de ta.i mGdo 
d{?sfav~Jravei , qu~ a twpa fug1tiva 
-Rão forma'sse a resolução- de se es.ta-
.belecer al.li ; mas roenhurma esperança 
tinha de escapar á a:~Jthoridade de Vil-
:l.agaHhon : revestido clos poderes da 
CoFÔa não pudia dei:x:ar de ser te-
mido ; a sua influ€ncia funesta fez 
.dcsa:ppa1'ecer toda a lrléá de !êStabele· 
<GÍ'mento · perm~nence, e de calolilia. 

Alguns de seus parti-distas , en;. 
-tre os ql:lacs nomeão Boissy , e La.-
chapeUe, fatigados pro.vav€-lmente- da 
-sua tyrannia, o deixárâo pa:r~ se ajun-
tarerp aos Protestantes. Esta desercão 
)he f(ez . .Jiemer a separação ger~l, e,ful-
gou v.ão po.oier deixar d~~apressar co:m 
hrevidade a: part1~a dos habilanres do 
Forno dt . teiolo. Ordens · 'rNmcdiat:as 
lhe forão l~go intimadas, e elles se 
~lilnbazrcarão no na~io Jacques, que d-
.nha ·con1pletado a s'ua ca~;~F com p.ro~-
d -' d ' p \ d 1 1 • . -ucçaes o pa1z. rdtlítpto ~ ar <'! v:e;.. 
.]a n0 dia 4 de Janci to ,fe 1558 , 110 
-mesmo dia o navjo levanto:u ferro, e 
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depois de longa , e . pe1~osa navega-
ção , eJltrou a 26 de ~a·rso no pono 
de. Blavet 1.1a' Breta;nha. 

Vil'l::tgailhon não fi.celu muito tem .. 
pode posse da a.uth0ri,da.de, de Llue fa• 
zia odioso abuso; Reduzido aos mais 
-fr.atos· meros de defeza, resolveo em~ 
b<'.rcar~se para a Mctropol'i '; a fim de 
recl3mar dle mesmo süccot:ros·, e fa..-
·zer pt:cvalecer os proj'ectos gigahteS"-
C@S pmduzidos por sua imaginaç1o ar., 
.de.me. Deixou a Ilha, e o fort.e Co ... 
ligny: na guarda de cem· Francezes, 
cuj.a. fidelidade lhe nã.o (i:'f<í suspeita, 
.e fez-se á vél:a depois de ter assigna.-

. 
1 lado o s.eu od i o contra a ~cren ~a , e 
seita dos Protestantes, renunciando a~ 
bertamente seus erros , e fazendo Jan-
çar ao mar o Ministro' , que tinha fi~ 
cado com elle. Cinco Francezes da 
mesma communhão, que não emhat-
cárão no navio Jacqul's , d<:Jt1s! farão 
mortos por 0rdem de v'illaga,ilhon' e 
os rres restantes 'fugírão p~ra os Por-
tuguezes, que O$ persegurrao por cau-
sa da sua religião. (a) 

(a) Ena foi huma das acsões ·de ViHII·. 
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Depois dY huma. viagem perigosa 1 
·chegou Villagi1i1hon em fim ::ís costas 
dq Bretanha q~asi ao mesmo tempo ,. 
que as victimas da sua oppressão toca., 
v:ío o rermo da sua navegação forçada. 
Trazia da America tençãQ decidida de 
solicitar na Côrte o çommando de Jm.., 
ma esC'luadra de sete navios, ou p:ara 
interceptar a frot<t das Indias, ou pa-: 
.ra se a poder ar , e destruir · os esta ... 
belecimentos Portuguezes no Brazi1. 
Porén1 as perturbações, que houve em 
.Fr4nça depois da morre de Henrique 
li. , Jesm<mchárão tão vastos projectos. 
Villagailhon ·enganou os Hng\.lenotes, 
que o terião posto em estado de rea.., 
·li?ar o~ :>ii!IJS projccro~; e ps Cnholi.,. 

.gJilhon, que accus;~ sem desculpa a sua cruel-. 
d~ de. Os cinco Franç~zt: s por escí!parem das 
p nd«s , ~e que e r (i o ~!lJeaçado~, resolv~r~9 
impl o ra r ;t sua pit;qJde, corrê rilo a elle, pa-
raque lhes v ~ lesse, por~m Villagailbon em 
vez d~ compqixão , que elles lhe mereciao • 
.os . f~z afo gar rodos , ç~ mo <1lguns refttrem • 
,ou, segun do n nosso .Autbor, só mente dous 
pr gui ndn-os ,J ~ ~l! dicio sos , e cbrigando os Ol!-
.Jro~ i! fu girt; m ªº pcrigç 'om a -.~rtezil dç 
~IHN ill.!!lP!t. 
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cos estavão tambem muito occupados 
no seu p~oprio interesse para ab:ra~a: ... 
rein seus plaqos; · .. · 

Finalmente·, logogne-a sua ·cg.; $1!a 1!111~'« 
Jonia nascente cahio no. poder dos Por.., te • e uw 

( ) 11 . · . 1 caraçt~r, tuguezes , a e .e ren.uncwu tota .;. · · 
mente o Brazil , assimcomo as bellas 

. esperanças ; com que por tant-o tert1p0 
havia lisongeado sua ambi~8o ; o ze .. . 
lo, que havi_a mostrado pela fé . P1·o ... 
testao te; o mesmo professou rodo o 
resto da sua vida pela Relig-ião Ca· 
tholi<>a, e morreo FIO fim de alguns 
.annos . na. sua commenda de Beauvais 
-er11 ·Câtinais, deixando grandes lem ... 
brart~as, ma~ não mem.o1'~a reçorum<m.. , 
.davd; (:.h) . · . · . 

(a) . . CoR) a .retirad~ de .Villa~a ilhbn -~· 
pod~ráráoi'se os Portuguezes do For~~ Colíg~1y, 
e transportárão tOd<! ~ i!ftilheria a Lisboa. 

( b) Depois deste açontecimento a'.nda 
Villagailhon vi~eo plg-um tempo; renunéiou 
a seita Pratestantd, f~:z:; gu;rra aos Calvh)is-
tas em muitos escritos ~s1im çm Francez 
como em Latim , çomo se póde ver em 
Maimbourg , Historia do C~lvinismo. Mor-
reo por Daempro qe 1 7S 1 perto Q"< S, JQª~ 
1!!.~ N!!mours, 
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· O de~tino singular de ViHaga-i• · 

lhon não devia esqueceu na . Histor)a 
da America Portugueza. Não· o~J:cu
pou por ·m1.:1i·l!o tempo a sceha ; mas a . 
mistura de gr'andeza , e ~izarria , de 
kresollllfão, e de -::o.nstancia; a affou-
teza a emprehender, sobre a qual as 

. paixões mornenta11eas exercitao de or-
dinario o seu imperio , efferecem em 
seu ca·racter mais de huma observaçam 
util relat:ivamemte á moral, e á poli ... 
úca. A' àmbíção de huma parte , da 
outra o zelo religioso distribltl:brâ.o a 
época mais notavel da sua vida. Cada 
.h4m clestes sentimentos lhe servia ai .. 
t.ernativamente de mascara ; e QJ·Uando · 
acabou de go:líar este duplicado papel, 
declarando~se contra o Calvinismo , 
recebeo ent~o-tios f!i'e·re"St'a·nl.'~ à.a F-raa- · 
~a o apeHido de Cairo d' ~merica. 

I 
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