






~of(.~!tz_. 
, l isbo• - llui b.nrOII ioMo~ntC4•00~o. 3 1 - [Ao Ch i111do 







-' 

.. .... . 





HISTORI.t\. 
DO 

BR A .ZI L 
DESDE SEU DESCOBllll\lENTO 

EM I)OO ATn' r8ro, 

'· 

R TIDA DE FR~NCEZ' E ' ACCRESCENTADA 

,l\!lJITAS NOTAS DO TRADUC 'fOR. 

O FF ERE:CIDA 

A S. A. R. 
O S~RENISSIMO .SENHOR 

I!OM PE,DP.O DE ALêANTAP.A 7 
PRINCIPE REAL. 

ToMo n. 
Com eStampas finar.; 

L I S BOA: · 
NA, ÜFFl~lNA DE j._F. ~I. DE CAM;ot!~ 

· I 8 I 7• 
Com licença do Desembargo do PafO• \ 

V enàr.-se na loja de Dc~iclu1o J!1.arquçl 
~ Liv1e1ro , ao ·calhari.J: , N.0 12~ . ' 

-?1Jt 6.Z S zj~-y 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
BIBLIOTECA 

Compraft 1CtS . ../.t.99.Ó. .. ..r;.r {I I "t; ) 
k ~"'12. ' ····-- ····:···' ········k ........... ..... ! ........ .... . 

. f] .... .'i..t...'t!! ... :~ ........ ~ .. L.:.«;J , 

.. 



.. 
HIS1~0RIA . 

I B R 4 z I L. 

I 

L 1\fr R O IX. 

1)60 ~ I)6). 
I 

Exp<~if ão do 'Goi~ad.r ~endo d~ 
Sá contra os Fratjcezu do RiQ de 
:Janeiro. ~ 

CÔI\TE d~tisboa, ;ciosa· pdas van..; 
tagens do seu tomme\Cio·, ·fáúá trá-
ar como pii-atas todDS'-.Q_S navios con• 

trabandistas, encontrados)\0r suas fm-
tas nas · paragens do Braz ~J, porém, 
por huma destas con~ra~cçóes _, de . 

ue os Governos dão muitas-- vezes e.x .. 
mplo ' deixou correr quÚro· ann~~. 

A 1. . 
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inteiros, sem .pa~.ecer inq~lietar-se da 
empreza de Villagailhon no Rio de 
Janeiro. Foi tal a -sua ommissao ·, gue 
se veria levar ·alJi sem o~ract1Jo a Ca-
pital de huma colonia ~Franc.:eza, se 
Villagailhon não opprimisse impuliri-
camente es eolo.BOS Pro.test~.f.Jt.es' que 
se dt~dicárão á sua fortw1a~ Já hum Ca-
pitão do Fiavre tinna vindo fundear 
na embocad1:1ra do rio , p.axa· examinar 
o estado do novo esta:be1ecimento) e 
dar nottcia a m.uít.os F1affl€!flgos, e 
Francezes, que rinhão lembranças de 
se ,dirigirem para alli: sere a oírocen-
tGs Fdamengos se dispunMci _a· ~assar 
·par.a alJi ' em grandes bur:eas G!e Flan-
dres , com tençâo de fundar lmma Ci-
dade no Ponto do tejolo posição gue 
esrava conhecida , c julgada c nt'e-
"ini~nre. Em~pàum temp.O" dezmif Fran-
~es se te.riâo alli ajuntado, se Co-
ligny nâGl visse SQa e ~rançaengana;.. 
-da per Villagailh.on. : 

Então merecendo o nome de Era12· 
..&.J:l Ll11.t"4J·tua , a colo:rua do Rio de 
~aneiro crescendo sempre , teria emi-
quecido.a mãi-parrja em.huma das mais 
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,el l.as, Fart~S:d<i> M1:1nde-Ne~0, d~ hum, 
0miThio <:].ti~ !ilâ(i) t€;Hl COiil·~1€Gide <t fun-J 
. (a) ltntre (i)S Pertu'guezes- de Rra-

ul ~ QS M.if.l~Í0.rt<H'i0:S-' }esu-it~~S f01rão dS 
,N,L{;.€lS , E!U€ sm·1b&\rã0 coiohecer. c0m 

;fi,Llt€<LÍpéfÇ}Í'O t=odo~ OS wet:igü!Hf€ seme-
hlillNte inva~ão~ O ~€W ch'6fe NG.hrega, 
inha, ch.egado· "' despetitan a aHertção 

oo, Gaa.ilie~e de• Lisboa·, e deG> .... se or-' - . .dem a, D. Du41 11te da. Costa para fa zer 
eC<'H'Ihecer- as for~ifica~ê'\es . dos Fraf.l-
ezf!s·, e seus1 meios de defeza. IJ~
ois da 1rnfm l'l!1a çâ0 clesr.e Gov€r-nador 
0 Rfazál, foi hurna parte_çias i·ustmc-· 
Ões do seu successor atacar, e expul-
ar os Fr:mcezes do forte· Coiigny. · 

Mas ,quando Mendo· de Sá qWiz 

(a) Bem se conhece por, estas pal<l'vras 
. traicão dos Francezes, que nossas Histo~ 

tias- referem : aug111entando-se excessivamen.:. 
e co m o clominio da terra , e commercio 

Cios· Indios- rebeldes não houve insulto , que 
áo commett.:ssem contra os Por~ugu ezes : 

estavão apostados a ex tin guir- lhts G,om as vi- , 
das a memoria, e p'rocuraváo exp-ulsa-los pa- · 
la r.em ore das , terras • de que erão pacifi~:o!l 
ossuidores • . ' 

\ 
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aecutar esta ordem, achou em seu 
conselho homens assás fracos, e me-
drosos, que se lhe oppusêrâo. Allegá-
rao maiS especiosos q·ue solidos funda-
ttlentoo, sustentando que seria mais sa-
bia soffrer o ataque, que arriscar-se 
á vérgonha dá derrota. (a) Tudo de-
via faze-Ja temer; nao SÓmente O llU• 
mero dos Brazileiros alliados dos Fran-
cez.es , e o estac!9 do forte Coligny; 
mas ainda os soccorros que não deixa-
rião de conduzir os navios da sua pro-
pria nação: quaesquerque fossem es-

. tes soccorros, seriâo sempre immensos 

(R) Mendo de S<l esteve por algum tem• 
po ir resoluto, não pela cobardia dos nossos 1 
c;_omo diz o Author , nem por temer inimi• 
gcs práticos na guerra, e confeder"ados com 
c>s Gcnt1os , que erãg o terror de toda a 
America , mas por não ter exercito podero-
so , em quem pudesse sem risco c.onfiar a 
empreza , que elle considerJva grande; por• 
que os na,·ios estaviio dispersos na conquis-
ta, e as munic;óe~ erão totalmente incapa-
!'les para o sustento , e expu gnac;ác ; porém 
]ogoque . venGeO estes ohstaculos , não tar-
d ou em castigar a injuria • que offendia a 
~onra , e os interesses do Estado. 
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mparativamente aos poucos meios dos 

rortuguezes em homens' e em navios. 
· ara honra de Portugal Nobrega sou-
, e re·geitar estes timidos é:Ónselhos : 

:suas falias nobres, e vigorosas preval-
3ecêrão , e a expedicão foi decidida. 
Ocstinárão-se deus n~vi9s de , guerra, 
.e oito ou nove navio~ de transporte 
'(a) , dos quaes Mendo de Sá tomou 
o -cornmando , apezar dos rogos para 
não expôr a sua pessoa. O . Governa-
dor fez cornque. Nobrega o acornpa-

hasse, e deo as melhores provas da ' 
rectidâo do seu juizo, na predilecçao 
FfUe mostrou para a habilidade deste 

:issionario. · 
A expedição deo _á véla, e ap-

areceo no principio de Janeiro de 
5?0 na altura do Rio.de Janeiro. (b) . 

('») Esta afmada era de tres navios de 
·Ue rra, e auto navios menores , ·guarnecidos 

ôe wldados , e de muitos que quizerão vo• 
luntar iameiHe acompanha.( esta expedição, 
além das canoa<, que co m gente 'e manti-
mentos acudírão com promrto soccorro, e se 
lhe fnrão reunir das pr-ovíncias dos 'I I h e os , 

· ;Espírito Santo , e Porto Seguro, 
( b) A. armada não chegou em o princ~; 
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A f.iet11~~0 à-& G@v'erBad01r era: el'ltrar-, . 
:QO .pQrt<O' de· noite,. e· surpi'ehender a 
1Ht-a:, e ID :fiürte; mas- a fnota, desc0-
ber~a, (l· 1.1ec~rah~i<da . pelas sentin~llaS! 
mim>i.g-ass,. fu·i: 0b·ri1gada a· Fundear fá-. 
1;<t. crl.:a barra•. ( ttt) Os Franeezes la.rgan-· 
~or. es1 seus navies se retiráráo JDRr~ 
G} Et?J·rte , nef(~rçad6stpoí o·itocentüs ar_, 
ch·ei'I:OS .B:i:azHeütos·. O Gev·ernador FIO 
m01i1Àellt'01 do,a.raq-U;e obserV"on , que nã(} 

, t.iruu-a: ~anoa9, nem embarcaçóes suf.fi ... 
GrenU& para eff.eituarr o d~sembarque· , 

; 
p-ie• de Janei'ro : mas, tendo> ~ahido da Ba hia 
já em 16 des~e mez ~hegou ao Rio de Ja• 
®iro em zdi de . Fevereiro. H e. o mesmo Men-
d,.o· de S.á quem assim o refere em numa Car-
ta , que escreveo com a relaqão desta victo-
r•ia á Rainh·al I;), Cat?hal\ina • GJUe se póde le1' 
nas l\1emorias d ' EIRe1 D. Sebasti ão por Ear• 
hosa Tom . I. pag, 4j8. 

(a) A irrd; que as sentinellas inimigas de-
rã-o rebate , e fizerã o mudar a l'r1endo de Sá 
<rp ro jecto de os assaltar impro~izamente , fun-
dando no seu descuido alguma parte da vi~ 
ctoria , foi co.mtudo predze lançar ferro dd' 
f6ra., em quanto nno chega vão os soccorros ,_ 
q-tt~ mandára prevenir em Santos 1 e em Si, 
:Yü;ente~ 
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n.~m ainda plilotos, que tiv~ssem co-
nhecimento perfeiro da bahia. 

Mamdm1 logo Nobrega a S. Vi-
cente a pedir soccorros ; commissão , 
que o Jesuíta des<Zmpenhou com o seu· 
mstu rnado 2elo, e intelligencia. lvLm-
dou logo hum betganrim, e barcas 
carrcg::~ clas de munições, e equiptidas. 
por Portl:lguezes, Mamelnms, e Bra-
zileiros, que p~o só conhecião a cos-
ta, mas· tinhão aprendido a batalhar 
contra os Tupinanibs, e os Tarnoyos 
alliados dos Franceze1'. Dou~ Missio-
narios conduzírâo 0 reforço : Mendo 
de Sá entrou logo no porto, aproxi-
mou':'"se ao lugar do desembarque, , e 
batco em, vão dous dias , e duas noites 

. a fortaleza; cujos ba-luartes erão de 
rocha viva, gt1e resistia ás balas. Mui-
tos dos ~itiantes forão levados pelo fo-
go do inimi go, e maior numero pos-
ro fóra do combate._(a) O Governador' 

(n) Vaiconcellos na Chronic.daCom-
panbia da Província do Brazil assim mesmo 
o refere dizen do , que maior damno recebiáo 
tlS e1>pugnadores que os ex,pugnádos. ' 
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desanimado esteve a ponto de tornar a 
embarGar a artilheria , e dar ordem a 
retirar ; porém se mostr~u poLJcOs ta-
]~ntos no ataque, não era falto de co-
ragem; e vergonhoso de abandonar a 
em preza sem proveito, determinou-se 
a hcma tentativa desesperada (a): as-
saltou a parte das fortificações gue 
domina a terra , e tornou de assalto a 

. rocha onde estava o · armazem. A to-
mdda deste posto importante intimi- . 
dou de tal sorte os Francezes, que na 
noite seguinte elles, e seus alliados os 
Tamoyos abandonárão as outras o-
bras, ganhárão as suas chalupas, e fu-
gírâo h uns nos navios, e outros pelo 
continente. 

( n) Não foi . a resistencia vigoroza dos 
inimig.os, gue dí~purou a· conquista naq u ~ l!es 
pti ,.,ei •os dias 11 [)·lendo de Sá, mas a O ?. tu~ 

ra1 fo r raleza d(> .~itio , que era hum rochedo 
talhado a pique, e ptrr._ SÍ inexpugoave) , ÍS• 
tb conheceo e fie logo, e 'pa ra tr y unlar dJ me r-
ma n at ureza, desp~ezanq'O os instrumentos da 
arte , se rezolveo com · incrível valor a inves~ 
ür a F ortaleza a peito descoberto, e ganha~ 
Ja á viva. for~a cl,e seu btaso. 
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Hum Brazileiro convertido, por 

nome Martim Affonso, assignalou-se 
neste vivo ataque por acçées de brJ-
'Vura espantosa ;. foi remunerado com 
huma ten~a na Ordem de ·Christo. 

Villagailhon estava em França , 
quaado o forte , que elle construio ca-
fiio no poder dos Portuguezes} moti~ 
'VO porque se gabou, que nem as for-

. ps de Hespanha, e de Portugal; nem 
mesmo, ajuntava elle recordando·se 
rila defeza de Malta, todo o poder do 
Grão Turco poderião tomar-lhe a sua 
fortaleza. Mendo de Sá em h uma car-
ta á sua Côrte, declara o receio da 
proxima volta de Villagailhon: "Es .. 
" te commandante ( ajunta o Go-
" vernador Portuguez) não obra co-
" mo n0s para com os selvagens ; he 
, liberal em excesso, e observa justi-
" ~a rigorosa : por pequena que se-
" Ja a falta commettida por algum 
" dos da sua gente , he enforcado sem 
, remissão; de maneira que he temi-· 
,, do dos Francezes, e respeirado dos 
, , naturaes. Passou ordem para se en-
u sinar a estes ultimas o uso das ar-
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, mas- de fogo ; o nurm~ro 'de~l!es he · 
, grande , e F~rtcncetlíl 1 a ' hU:rua. cl'<l~ 
, mais brav.as trih>us· do Brazil. Se 
" vmagailhon vo.l.tia-se com os Jrd.<l>'li"' 
" ços por el1e mesmú annumcíados; 

· " os Fr::tncezes refugiados mr wnti-
, . nente entue os Tarn"'yos, não crei"1i 
" xarião ·de occmpar ainda' a Ilha1 q~.1e 
,_,. eu acabo de conquist6lr·, e d@mi-
,, nando de novo o porto· ~ - se faúão 
'' mais t.emiJVeis FJUe rntinca. Apressem-
" se pois a tnandaJrr-me reforços. ch~ 
' '' Penugal , para que eu p@ssa l~nçau 
'' fóra d~ trodo o inimigo. (q)- ,,. · 
1 

Com effeito Mendo de Sá nã·o 
tendo forças sufficientes ·para guard<ur 
a Ilha, l'irou a art·ilheria ás armas de 
França , f€z demolir todas as obras,. 
e fez-se á: véla para o porto de San.-
tos,. onde mclo o qcre era nccessario·, 
ou para feridos, ou doentes, ou em 
fim para o pequeno exercito dá gua~: ... 

(a) Esta Carta be a mesma que acima, 
fica ~pontada. Pó de o -leitor curioso · notar ~ 
differença , que tem della o que diz aqui o 
Author. · 

.I 
.. ·' '.::· .. 
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é, ümha siGl·o jttrito pel<i>s cuicla .. 

do infatigavel No]Drega. 
Durafi•te a ·sua resicl.en~ü .em San-

:t0s, o GovernadGlr Geperal pelo ccm-
selho deste Missionario, d-e'Gl arde~ 
~le transferirem para Piratininga o es-
tabelecimento de Santo Aradré, que 
estava á entrada dos bosq1.1es, exp.os-
to aos -ataq~res imprevis-tos das trib·t!lS 
.i.~im:igas , que habiravâo ,ars .praias rio 
E-a-raiba . meridional. Neste 11ovo sitio, 
a C(J)Jon.ia tom0u o nome de S. Paulq 1 
€ Yreio a ser logo a Cidade·tu.ais con- · 
&i d-era vel, e tna.is :tloreceJ1 te .desta par-
te <ilG> .Braúl. O Co.Uegio de Pirari-
~iaga foi enrt>.ão plülSto em S. Viceldte '1 

e .c01uo o caminho ~que comcluz desra 
cd·onia a S. Paulo , era i:.mfesta.do pe~ 
Jos Tamoyos, :f0i aheroo cam.imho no.., 
wo, e mais :seg1.1ro com1 muir;o traba ... 
ih o, ~ cu.idaalos , \segundo a traça , é 
<lir~cç.ão do-s MissionaTios Jesuiras. . 
., f") (A tornada ,elo Gavermn:dr»T a s~ Sua entra:. 
S.alv~.11· foi celoorad.J com festa-s. -é da rricm· 

' ::! ' d : fonte em S · mrnuas e .tau11:os ~ cousa nunca v1sta s 1 -d ' 
B .1 . . h . d a va qr. onn raz1) : m.as -a es·tes resremun .os e 

alegcia Fubàiça succedêráo log..o ncn 
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vos motivos" de temor, e novos obje• 
ctos de tristeza. 

Gum·o Mendo de Sá não pôde gozar se .. 
~Dntro os nao '.por curto intervallo a paz. As 
.Aymum. Capitanias ~os IJheos, , e Porto Segu-

ro erao <(Ssolladas pelos Aymures. De 
todas as povoações Indígenas esta era 
a mais selvagem, e a mais terriv€1. 
Julga-se descender originariamente da 
-grande casta dos Tapuias, tão pode-
rosa, tão numerosa, que confinava en-
tão pelo Norte do Bràzil; mas tinhão 
póssuido no certão hurna linha paral-
lela á costa desde o rio S. Francisco 
até ao -cabo Frio, antesgue os Tupi-, 
niguinos, e os Tupinambas os lan-
çassem para terras mais distantes. Os 
Tapuias,se multiplicárâo alli, em quan-
to as tribus mariti[llas pelo contrario 
forâq enfraquecidas pelos invasores· da 
Europa. Segundo esta· tradicçao , os 
Aymures estiverão separados por tan-
to tempo da sua primaria nação_, que 
já não entendiâo a lingoa primitiva. 

I · 

Tal era pelo menos a opi~üão re-
cebida no Braúl sobre a origem des-
tes selj;agens temiveis ; mas não he 
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'vel buma lingoagem _expedmentar 
grande alteração' sem mistura de 

lguma outra Jingoa totalmente 'dif-
te; e além disto_ sendo os A ymu-

de estatura mais alta que os Ta-
uias seus visinhos, parece mais ajus-
ado inferir ' que elles eraq !JUma rri-
u do Sul, onde os naturaes em ge-

de maior casta , tem tambem cosru ... 
mais 'grosseiros. ,De mé!is a sua I in-. 
gem era tâÇ) dura ' c barbara ' que 

maior parte dos sons parecião t ira-
l)âo da boca, nem da garganta, 
do fundo do peito • . 
Os A yx~ures tinhâo hum çostu-:: Dmripç i1t~ 

e commu.m a outras muitas povoa- dcsw se!· 
,_,.,",~" Americanas, mas estranho ás tri- vagms f eto 

Brazileiras; pellavã_o cu idadosa- roz,s . 
mente todo 9 corpo , e guardavão os 
cabellos, que cortav.ão. com h uma es-
pecie de naval-ha feita de cana dura. 
Estes selvagens não tinhão nem ves-
tidos, nem habitações ; andayâo in-
teiramente nús , dormião agachados 
como os an imaes no fundo dos bos-
'}Ues, tinhão-~e habituado a andar so-
l>.re as mâ9~s I.lO n.;leio dos matoi , e 
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mos esp-iuluaes ' ond.e não :era tposs.iv;cl 
segui-las. Dwrani-e a eet~câiO &rs cJ1u .. 
vas, dormião deha iKo d; arvores ·cro-
padas, e tinhãtJ :assoás ií1~t ·Ili-gerncia pla-
r a Jormar aorn ram<~-ge.ns '0 VtttQ , <'}'~1 e 
os abrigava. Susrenta•vãc-se àe fruct:tll; 
silvestres, e .-de an.irnacs que m.n t<rv.~é 
com suas flechas, cujos tiros erão -i!re ..... 
vitc'lveis, e comião tambein os i·tJ.limi ... 
gos venddos , que r1cío .mata~ão só .. 
ment.e para bangt~<etes de Ialp!p~t:a41g , 
mas para faz.er delles -seu sust<trtto ha"" 
bitual , repwtavâo~n({)s ·como ani.màes •m~e 
que deviâo fazer pr;ez·a: comi:â0 .a Ç;i;!r• 
ne ineia assa~a ., s~ tinhãro fGgG, sen~o 
crúa c .chtúa de sangt>te oomG 'fitriâõ ' ' tigres. · . 

O tn'odo de fa.zetéfii :1 g~t.ta <{%. 
igual.tnent·e se1va_gem ~- Gb~<J -não tj.o; 
nhâõ chefes, nâd se aj.on'tatVão tertl téf..: 
pos numerosos , nem faz·HÍo fac-e ·~m 
inimi.go; mas vigiavâd->fm t~d ií'fli• 
maes ferozes ; 'e do fundo d&s b@s~ 
despedião tiros rnortaés, Em ·mt41i00s 
outros· res·peitos os Ayl)ltlt~erãlo·.muf .. 
to ir:rfet·imes ás <?Utras pótvoH~~es- ;prli"' 
müiv01s do Ht-azí-1 .. Esrahel~·iGés lro ià.,. 
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da'S terras nâ0 sabi.âo nadar ~ - e 

tal o horror que tinhão á agu.a ~ 
e hum ribeiro, ou ·1mrn regato.., qui! 

podião passar a vau .; era: huma 
rreira s,ufficiente contra seus a:ttaques.., 
suas otggressóes. Não causará adrni.:. 

., qu·e \taes indivíduos, tepdo -mais 
animacs ·que de especie 'h'umana, 

.\lilhccP•m tão impacienlies. de qualquer e&-
. Alguns delles·apan]lados Jpe,-

PdrtugHezes recusárâ0 :rod·a a ·Xjua ... 
de sustento, e pere.cêrão deste 

-PnP•·n de SUiicidio' o mais ·lento; e 
mais · doloroso ;cle tooos. . ' 

Incapazes de combater -raes" ~ni- -~011/eilera~ 
, ·@s T.up.rn-i·quínos-ftagírão clian ... çao 'Blos p~-. , vos razi-

Iles·,, e pela sHa retirada €Xpo~e- l~irosduSul 
as Capitanias dos flhe<Ys ; e de contra os 

rto Seguro a crucis- ~evastações. Nun~ Portuguc--. 
os Aymtrres se mosuárão eru tá.o r.~s. 

ntfmcro ., e t-ão -t€m.iveis. (]) 
"General, chamado em soc-

clas Capitanias estrilgadas.7 ·em;.. 
rcou ... se comforças·suffidé'ntes, fefl;.._, 
á véla -para ú porto -dos :1lheo~ , e 
li se dirigio Iogc:> em busca do· i·n,i;... 

Maq-chou por. -pant.a4áos , . ~ tetJ-: 
TOMO U, B 
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i-as álagadas.' D~scobrírâo os nossos', 
que os Aymures construírão h uma pon-
te de arvores de huma milha de com-
prido: o exercito passou por ella. Na 
mesma noite os encontrárão, e lhes fi. 

, zerâo grande mortandade ; homens 
1 

mulheres, crianças, a nada perdoárâo, 
,Mendo de Sá, para fazer a victoria mais 
çornpleta, fez lançar fogo aos bosques, 
e matos, que servião de refugio ao 
vencidos. Voltava triunfante, e tinha 
éhegado á costa, quando derepenteo 
Aymures sa]1írâo de embuscada, assal-
tá11ão corno hum bando de animaes fe 
r"oies os Portugt.iezcs, que marcha vão 
em columna: mas o exercito , viran· 
do-se erp linha de batalha , cercou o 
barbaros; e os lançou no mar . . Os In· 
dianos alliados tão activos na agua, 
çomo na terra , afo gár~o a todos que 
recusárão ficar priziqneiros. 

Depois desta segunda victoria, 
·-Mendo ·de Sá entrou nos Ilheos, e di· 
· rigio:se corri pompa á Igreja da SS. 
-Virgem 1 para lhe dar graças pores· 
tes. successos. Poucos dias erão pas.sa· 
~os) quándo as costas) e as alturas vi· 
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1-nhas àpparecêrão de novo todas co-' 

rtas de- selvagens armados. Os Ay-
res acaba vão de ajuntar forças con-

~aeraveis' tanto ·guerreiros de, sua na-
ç~o, corno montanhezes vi.sinhos ; e 

ndo-se em tão grande numero , se 
f:i.songea.vão poder em fitiJ.. v ingar..,se-' 
àe seus inimigos. !v1as fQrão de no~. 
vo desbaratados em muitas acções ; e· 
wdírão paz ' que lhes foi concedida 

termos ordinarios. Accrescentão,. 
e nesta expedição Mendo de Sá des-

uíra mais de trezentas est:J.ncias des-
s selvagens, e constrangêra áquel-_ 
s que não quiierâo converter-se' are-

'rarern-se sessenta Iegoas. para o in-
rior do ccrtão ; e nesta distancia ain-

se não ·julgavão livres do · ferro , e 
fogo do·s Portuguezes. Nesta noti~ 

cia he provavel haver enggeração , 
porque apezar de todas as victorias de 

, ~endo de Sá, a Capitania dos Ilheos 
fi>i em · poucos anno~ quasi destruída 

los -.A ymures. - - -· 
Corntudo os Missionarios Jesui ... 

tas~ favorecidos pelo Governador cheio 
4;e zelo) adianta vão felizmcpte ostra"! 

~ z 

. 1 
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llaHws ·da policia· das tribus sefvagen· 
do Sul. Tiahão já formado cinco ecli-
ficios para os naturaes-convertidos, e 
no decurso deste. mesmo anno ajuntá 
rao sexto. 

Porém se por hum lado estes Mis-
~ionarios proseguião seus nohres dti!si-
gnios, pelo outro se formava huml! 
((}as mais temíveis confederações de se!~ 

• I • I ..-J vagens, que Jamais ameaçarao o po• 
der Portuguez nesta parte do Brazil. 
Mendo de Sá não tinha obtido senão 
principia de successo favoravel no Rio 
QC Janeiw; porque se tinha lançado 
fora os Frarncezes da Ilha , e do for-
te Coli-gny, os refugiados na terrà 
firme, aindaque em pequeno nume-
ro, vendo~se su:renta-dos pelos ,Ta~ 
moyos·, que tinhao de alguma forma 
disciplinado, exerciravão contra os Por-
tuguezes crueis represalias. Estes sei• 
vagens' que faúão parte da ·grande 
~asta· dos Tupis, nao reconhecião p'or 
alliados senão os Tupi.nambas ; e vião 
cwmo i·nimigos todas as outras tribus 
:Brazileiras , princi pai mente as dos Gu~ 
ay.zaéa.í~S, e dos Gu.y~nazes 1 a quem 
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azião em S. Vicent~ g,uierra' exterrni;. 
ad(l)ra. As suas )1abitações espaçosas, 
regular~s, erã9 fortificadas com es:-

acadas , e .mais bem defendidas que ~ 
s dos Tupinambas seus.alliados; além • 
isto assemelhavao-se-l·hes em muitos 
os seus Ysos. O que os fazia mais no .. . 
aveis era a habilidade de improvisar 
m :Poesia, talento que os fazia pr<lJ.-
urar, e estimar em .todo ·o Brazil. 

Senhores. então da .gran<de parte 
o paiz situado entre o ,Rio de Janei~ 

1o, 'e $. Vicente, atacavâo ~do ladC> 
as montanhas os ·Portuguezes , e sel.!ls 
lliados, que habitav:âo .o disrt:icto de 
iratininga ;. e pela cost? a ·rodos quam-

os as suas .canoas de guerra podiâ,o 
hegar . ... Aindaqu~ sempre. i:Bquietaclos . 
, el.os terríveis Aymures ,. os colonGs 
ortuguez.es ajuntárão para r.epelli r os 
amoyos todas as f~r~as : ; mas fo rao 
er~otad<Ds no primeiro choque. Des- ' 
·e então as tribús seLvagens, que p0r 
emor fieárão neutras, tiverão hum 
aio d'esperança, e se reunírâo aos 
amoyos· vencedores. Este exempl9 

oi segy_ido . P-elos T.u.pls do 'intetÍGI' 
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das terras , .que renunciando a allian~ 
,~a · dos Portuguezes, toniárão igual• 
-mente as armas . 

O ten'or se apoderou dos invaso• 
~res Europeos. " 0' colonos Portugue· 
, ,zes ( exclamárão os Missionarios Je· 

,.,, suítas ) esta guerra infeliz não he 
, senão h uma justa vipgança do Ceo; 
, porque tendes merecid-o todos os 
, males qLJe agora cahem sobre vós, 
,; -Estes Tamoyos tão temíveis, não 
, sel'iac:> vossos amigos, senão tives· 
, sem a defender-se contra vós outros, 
, caçadores de escravos. A lei natural 
, faz hum dever em tomar armas pa· 
" ra resistir. á oppressão. Pouco con· 
" tentes de ·sé haverem vingado por 
" victoria-5, querem ·hoj:erexpulsar-v.os 
, do Brazil.. DesgraÇados de vós, se 
" os Francez~ do .. Rio de Janeiro re· 
" cebe;'em :reforço&! O ·projecto dos 
, Tam.oyos, teria entã.o execução, ao 
, menos gue 'adapteis huma conducta 
" mais amigavel, e política, e estendais 
" as mãos a ·esres selvagens intrcpidos, 
H para os_fazer VOSSOS amigos, e VOS• 

~~ sos alliados. " Po.r.·éra. esta_ guerra es• 
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va na sua primeira effervestencia ' e 
. voz da conciliação não podia ser ou-
ida. 

Selvagens confederados reunidos 
ara .atacar S. Paulo espera vão su~pren
er a Vilia, quando hum delles recen-
mente baptisàdo pelos J esui tas veio 
escobrir-lh~ o ptojecto. No me~mo 
J'stante todos os Indianos converri-
ps da visinhança se reurÍírão Fia Vil-
a debaixo do con~mando de Tabyreza; 
a) chefe Brazileiro , dedicado des-
e o principio aos interesses de Por-
ugal. Seu irmão achava-se entre os con-
ederados , ·e seu sobrinho (.o grande 

(a) Este lodio que/ deo tantas provas de 
~lor, e de fidelidade para os Portugttezes • 
hamão huns Tabyri..:cí, outros Arorigboia; era 
es;oa principal da Villa de Pimtininga: o 
o me ~ue tomou depois de baptisado fo i M :; r-
im Affo.nso. Alistando a;: gent!! das ald <' ias' 
isinhas, não sóroente as ~ ék~rcitou com d~s
élo, e disciplina, mas fi~F-i Religião que 
e novQ abraçára 1 0~ exhortoll a qu e e stí-
esHm c~rto s da vi.ctorb confiados em que 
eos pelejava pela sua parte 1 e que os ini-
igos huns erão gentios 1 e outr(l s tio hão com 

i)uria apostatado do nome de Christáós 1 que / 
· rof.t:ssáráo no Baptismo., 
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Cão·) , era· -h_urn- clos· s:cms · prirtcipaes 
chefes. Os -selv:agens. julg?vão-se tao. 
5eguros do successo, que as mulheres 
"Y.dha~ ·das -suas tribus. t-~:a:z-ião comsi-
go todes -os preparoS· nécessarios, pa-
ra celebrar as festas canni.baes da vi-. 
ataria, J<)goanharo mandou pedi·Fa seu , 
~io Ta;byreza ,~ que ~h>andonasse a cau., 
sa dos PG>rt-uguezes, . pal."a se não expôF 
a. mort-e certa :· foi em vão ; Tabyrez~ 
fieou fiel, e os Jesuítas salvárao a Vil·· 
la de. S. Paulo ,. as.simcomo tinMo já 
salvado , Piratirnkn·ga. · 5;eus discípulos 
1nar€hárão debaixo das bancleiras da 
Igreja, e persu4diclo.s ~ue .o_ Cee se~ 
ria a sua recompensa, se fizerão inven· 
c!vei's. · 

A ViJJa foi assa.ltada vigorosa·. 
inente , porém defendida pelos cathe-
cumenos resistias a to_das os ataques: 
Jagoanharo fo·i movto escalan~o a I· 
greja: seu tio 'Tabyreza se compor"' 
tou no ·pfl rtido cofltrario cot;n o S€4 
:valor costumado , mas rambem. com a-
que lia feroc-idade' que a conversa0 não 
pôde - diminuir. Dous dos vencidos ,, 
A~ ~sp(lraq ~a" .de e~ca p<:~re,m ,á Uio~· tt;· a 
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lhe 'lançárão aos pés exclamando : 

somos cathecumenos. lrpplorando -"t 
modo a sua clemencia., . e a pro~ 
dos J~suitas, seus Padres espi ... 

es , nenhuma cousa pôde abran-
r Tabyreza ; elle acha o crime dos 

' selvagens muito grande p3ra ser 
, arrasta-os aos péS dos alta-

' e lhes despedaça a eabeça a gol .. 
de maça. 

Este intrepido, e feroz alliado 
Portugbezes, este chefe temivel 
selvagens, não sobreviveo muito 

á g]opi,a de haver defendido S .. 
o ·: foi atacado, e levado por hu-
dysenteria, e a sua memoria foi 
mwito terppo celebrada pelOs Mis ... 

onarios }esuitas. u He de todos os 
' chefes Brazileiros, ( dizião os Pa-

dres, animados pelo justo reconhe"' 
cimen~o) he de todos os chefes me-
moravel , e digno. de nós aquell.~ 

' que primeiro nos recebeo, e acolheo f· 
' aquelle que no~ de0 terras, que nos· 

assistia ,com huma 8delidade admi-
' ravel; e aquelle em fim que nos sal-

lt ve>u. cio 1JJ.ais imm~n,~ijte .perigo. ,-, 
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Este elogio he confirmado pelos J1is• 
torütdores Portuguezes, e Vascortcel-
Ios confessa, na sua Histeria doBra~ 
zil, gue a conquista de S. Vicente, he 
devida sómente a- Tabyreza. 

Gutrr(l 11a Mas se o valor deste chefe 1 e o 
Ct~pit(lnia zelo dos Missionarios Jesuítas se lassi-
~~ Espirito g· nalárão com bom successo ria defeza 
yullto, . 

da V Jlla de S. Paulo; por outro la-
do, os selvagens inimigos erão ·vi-
tto,riosos em outros muitos pontos do 
Br~zil. Os T arnoyos em suas com-
pridas canoas de vinte remos desafia· 
v'áo pela perseguiç~o , e assolavão as 
tostas impunemente. A Capitania do 
Espirito Santo, que Fe·rnandes Cou-
tinho deixou em prosperidade quando 
pa'rtio para· Portugal , estava quasi des-
tru ida. A ta<::ada de ·hum lado pelos 
T upinarnbas , do outro pelos Guayna-
~es, os colonos Ponuguezes não po-
dérão conservar-'Se contra esta. dupli-
t:ada aggressâo. Senhores dos cainpos 1 
os se'! vagens queimárão os eM genhos 
do assucar, e ,sitiárão a Villa princi-
pal. 

Menezes, t'!Ue a commandava na 
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·de Coutinho; morreo -com-
tendo ; seu successor D. Simão de 

ello-Branco experimentou a rnes~ 
sorte em huma sortida. Tal era o 

deploravel da Capitania, gu:.m·· 
Coutinho chegou de -Lisboa .com 

... , r'""·'"~"'"' , Teve por muitos annos de 
er frente a esta multidão de inimi· 
; mas a final os rogos dos colo~ 

os, e o conhecimento da sua fraque· 
, o obrigárâo a reclamar o soccor.• 
do Governador General da colonia. 
endo de Sá mandou seu proprio fi -

Fern8o, com huma pequena trQ· 
para repellir os barbaros. A expe~ 

ção arribou na embocàdt1n1 do rio 
irtarê, e se reunia ~s forcas da Cá.;. 

pitania. O pequehO exercitO éon1b·i· 
nado atacou logo ós selvagens, -~ .ÇJS 
derrotou ; porém antesque. os vencedo~ 
tes se rornas1>ern ~ eml?atc!lr, os. ven~ 
cidos reuiJidos os atac<tfâo coni novàs 
li ' 1 · .-~ 11 ,J . ~1 < ,) wrças; ccrcarao-nos, romperao .a ... ~u~s 
fileiras, e os fizerão em post<'!S· .Fer-
não de Sá fitou entr:e os morto§~ · de~ 
pois de ter feito prodígios de valõr.·(a) 

. ! 

(a) Aindaque Fernão de Sá 1 filh o do 
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-Perdendo a vida na flor da ida.de, ·mal 
.logrou a ~ caras .esperanças .de hum pa 
·<:_!Ue o idolatrava, .e que por. este sa• 
crificio deo hum .penhor da sua ·affei• 
.ção illimitada ao seu Rei, e á sua pa-
tria. (a) · 

Esta Iamentavel derrota foi segui. 
da de outro fiagello; que desttmio lo. 
-go a Capital do Brazil, e dep@Ís qua. 
-si todà a cokmia. A enfermiolade das 
bexigas se introdúzio na Ilha de Ita• 

. . 
Gov.er'nador Jil.endo de Sá teve a mesma sot· 
te de seus ,antece-ssores D~ Jorge de 'Me-neze1, 
~ 1). Simão de Castello-Br~nco , d.ifferençou; 
~e toda~ i!<! · deHes, pois , :cedendo QS r:tossos .1 
.antis • .de, acaqar como valoroso degolou hu· 
_tlla .i·r.1.finidade daquelle5 barbaros , ' ~astigando 
:as suas insolencias, ·e deixoy alastrado d cam-
·po_ de cadavere·s pa·ra -testemunlw , de que se 
.fni morto , aul)ca fôra v.encido. 

(a) Fçli mui !lOt·avel a const·anda do Go-
v.et;dad~ l'(lendu xlecS.á , que nos-sos Hist(lrÍa· 

'dOr~s toeos Jo.wvã'o encarecidamente porqu'e 
'r-eputa·n~o em menos . à: 1 <1~sgraça .de seu filho, 
"t:jUe as -cpnt.('quencias âa .victoria , fez ceder 
.<ts impu!sps da natureza ás obrigações do car· 
{1:; f .,. ~ tl ;a.~do, Bes-ta ad-versidade , diz Rocha 
l'1tta , tao gloriosa a memoria do filho co• 
·mo -a li91)Stancia do pa·i. 

/ 
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rica··, depois em S. Salvador; . e ex-
ndeo os seus estragos ao Norte da, 
sta ·; e quasi trinta mil Indianos, llUe' 
~esuitas tinhão convertidQ' . forâg; 

pidamente levados pelo· contagio. Pa·-· 
fortuna da ·humanidade, o genio 

vorecido do acaso; não tinha aio-
conseguido· suffocar no seu germen 

ta funesta epidemia, que nesta épo-
levou mais de tres partes dos natu-

es do Reconcavo. -
Este flagelio destruidor foi se-

uido do fló!gello mais lemo da fome1 · 
mo se a atmosfera se tivesse cor-· 
mpido por algum principio 1 inimi-

o de toda a vida animal, c vegetal; 
s ftucros cahi~o podres antes de a-· 
adrucer, as p1antas murchavão, e· . 

. _?as as producçôes d~ natureza ·pare-· 
iao atacadas da lang~:ndez, e da mór:.. 

como os ho1nens. A fome occasio-
ou a segunda mortandade: d~ onze 
stabelecimentos formados ·pelos Jesui-' 
s , seis farão destruidos ou pela mor..;· 

dos habitantes, ou pela deserção 
e grande número, que fugião . para 
interior d,as terras, para achare_m al~ 

tnu.a ~o~tJra em _tan~os males~ 
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"Os colonos Portugue~es, menos 
expostos qu€ os Indianos, aproveita. 
râo-se da miseri:il pública, comprárao 
escravos dando viveres em troco: mui. 
tos selvagens v,endêrão as crianças que 
l1aviâo roubado·; alguns vendêrão seus 
proprios filhos , ou-tros se· vendêrão ~ 
si mes~nos para alimentarem a fraque-
za .• Est;ls transacções calamitosas, pro. 
duzírão duvidas· sobre a sua validade, 
e o Tribunal da Meza da Conscien. 
cia de Lisboa de'cidio , que em ex· 
tre,ma . penu.r-ia , hum homem para vi· 
v~r podia vender-se a si , e a seus fi. 
lhos. O Bispo , e o Gover:nador Ge-
neral promulgárão esta deCisão Real 
para socegar a consciencia dos colo-
nos. Nasceo com tudo outra difficul· 
dade relativa aos escravos., que não 
tinhão sido véndidos nem por si, nem 
peJos ~~~~parentes : nos termos da lei, 
11âo podião ser retid.os ; mas não qu~" 
rendo. seus senhores liberta-los , jul-
gou-se perigoso obriga-los a -isso, e 
por determinação taci.ta entre a Reli-
gião , e 0 interesse particular, não 
13e :deÇ> aos opprüuidos liberdade, com 
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retexto de gue se tornariâo idola-

s ficando livres. -
(h1ando a fome ~ e a mortanda-

finalizárão seus estragos, muito~ 
ianos convertidos voltárão aos es-
elecimentos dos Jcsuitas : aquel-
' gue não achárão as suas mulheres , 

sejárão outras; mas como se não sa-
positivamcnte, se as primeiras ti-

' ão morrido, não· se permitrio oos 
dianos tornarem a casar, senão de~ 
is de hum espaço de tempo cotisi-
ravel; circunstancia que os affligi~ 
vament~, e que mais de h uma vez 
baraçou a sabedoria dos Missiona~ 

os. 
. No meio destas desgraças publi- Dtvot;lfa 
s, a guerra dos Tamoyos se fazia dos ]cJtlita• · 
da vez mais teimosa, e extermina- ~obl•·:ga., . o 

I P Ali C li C 11, ra ; os co onos ortuguezes, com 
maior custo resistião já aos ataques 
petidos destes selvagens. Nobrega, 
Anchieta seu fiel companheiro, cheios 
e zelo, e de fé, esperavão fazer vd!- \ 
r em proveito da moral estas pe- \ 

osas experiencias ; prégavão ambos 
s ~olonos já nos canJpos , já na~ Ci.., 
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dades novamente construídas, t:JU€ o!i 
Tarnoyos não tinhão por todas as paN 
tcs a vantagem , senão porque o di-
reito, e a justiça erão em seu favor , 
e Deos os protegia v-isiveimenre: "He 
H em despreso dos tratados, ( di zião 
" os Missionarios ) he contra o di-
" reito da natureza., e das gentes ter• 
" des accominettido , e tornardes es-
'' eravos aquelles a quem pudestes a .. 
, panhar. Tendes soffrido que vossos 
" alliados devorassem os Tamoyos ~a-: 
;, h idos em seu poder; · não vos ad.-. 
,., mireis pois, se a vingança Celeste 
" vos castiga , e vos opprirne. ,, O 
perigo estava imrnincnte, todas as tri"' 
bus dos Tamoyos se reUJ1ítâo para hum 

. ataque geralõ . 
'=fort·icula· Foi então que os dous A postao~. 

<r ld•dcJ d~ los do Brazil , tocados das desgraças 
3un ~mba1• d .. · d' -' G 
.-r-ala aos ··e seus comparrwt~s} pe 1rao. aó o-= 
Tamoyos. vernador General licença de rrem el..o. 

les mesm.os entregar-se aos selvagens ) 
nà esperança de 'Obter delles. a paz. 
Embarcárão-se no navio de Francis-
co Adorno, hum d·os tn"ais ricos colo-"-
nos do Brazil , aproximárão-:s~ :á pr-a-ia 
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0 ccupada pela m~is poderosa tribtt 
. os Tamoyos. A' vista do pavilhão 
orruguez , muitas; canoas · destes sei· 

vagens se deitárâo ao mar para atacar · 
navio ; mas t)bservando a r_oupetá 

hegnr dos Mi~sionarios, abaixárâo Jo_. 
go seus àrcos em signal de paz: elles 
não ignoravão , que estes Religiosos 
erâo os protecrores dos Indianos. An-
chieta lhes falla no seu propt·io idiõ-
rna, e lhes inspira tal confiança, que . 
apezar das traições , q u·e esperirnentá• 
rãd da parte de seus compatriotas, mui· 
t'Os d'entre elles vierão abordo escutat 
as proposições do· M issiónario. 

No dia segtíinte os chefes dos 
principaes estabelecirnent0s elos selva• 
gens , chegados pata rrataf com os 
olis embaixadores , ertviárão logo a 
. Vicente doze moços Tamoyos pa,-
a servirem de refens , e rogárão in-
tanternente a Anchieta , e a Nobrega 
ue desembarcassem em Ipéroyg. Coa-, 
uira, velho chefe, os recebeo por 
eus hospedes, os dous Missionàrios · 
evantárao logo huma Igreja coberta. 
om ramos. de- palmeira-, _ onde tele.• 

.TOMO 11. <:l 
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b I-' • A . . rarao mtssa. s c;eremomas, os mys~ 
terias; que alli prégárão em alta voz1 
espantárão os selvagens ; porém o qu~ 
excitou mais a sua admiraç3o, e res· 

· pdro, foi a modestia , e santidade do t 
comportamento dos dous enviados que 
trabalhárao por . semear entre -dles a 
paz, e 1miao.. . ·· 

ConclnsáB . Todavia era difficil; que os dous 
Ja par. cot~l embaixadores Christãos pudessem es• 
os selva· ·capar a todos os perigos, que o cer-: 
gens. -' I M . r d cavao em per<;>yg. unos conre e~ 

rados das outras povoaçõ~s se assustá• 
1:ião com a noticia de negociações pa· 
cificas ,_ e para as embaraçar hum che• 
fe cham{do Aimbere sahio do Rio de 
J~nei-ro com dez canoas de vinte te, 
~nos. Tinha ellc dàdo .sua filha em ca· 
samento a hum Franccz do forte Co· . 

. ligf!y, e alé~ desta alliança, susten· 
t;l-ya contra os Portuguezes ·motivo d~ 
9dio ainda mais poderoso; em liumà 
expedição recentemente emprehendi·, 

·da para procurar escravos, cahio em 
.seu pod er, foi posto abordo de hum 
~os seus navios caJ?regaJo de .ferros, 
~111as ; ~ihd~que agrilhoéld,o; · Aimbere 

' ... ,_ -
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se· 1artç~u- ;ao ·mar,· tlseapou .a nado : 
depois· deste successo só .respirou vine 
ganç.a-~ .NO·<di:a seguinte· da ~uacheg~· 
da a Iperoyg , .. . todos o:s •chefes abu• 
Tão .confereneia para à ecid,ir ,se a paz 
o'fferecidá· st:tia regeitada , , ou · recebi· 
da. ·Airnhere fàl!ando ; em, nome da 
m1lior; pane d<Js povoa~óes do Rio . de 
janeiro, lpedio comOiprelimrnares, que 
tres :chefes ·que aban~anár3.o a confe.,. 
deraçã0 Brazileira, e se tm 'rãn ao par-
tido Portuguez contra setJ~ a1J.iados ·na~ 
turaes, fossem ,entregues immediata ... 

. me11 te par.a serem, · mortos ~ ~ , e . comi--
dos. . •.· 

· No'!Drega ; e Anchieta presentes 
~ .. conferencia . declarárgo cem ·teso lu~ 
çâo, que se não podia acceit:>r propo• 
içâo tão impia ; " · Estes chefes In..; 

· ..,, dia nos ( dizião elles) sâó agora menl'• 
,;, bros da Igreja -de Deo~, é amigos · 
., dos · Portuguezes: o primeiro dever 
' dos. nosso:>· compatriotas he. prote-
' ger seus novos amigos , . guardando 

inviolavelmente a palavra que lhes 
'" derâo. · A lealdade dos P~:muguezes,, 
" .. 1_1est.a ci~qmstancia, .será .p.a~·a. o fu11 

c 2., 
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;, turo mais hum penhor da sua: fide• 
u · lidade para a conserva~o das. con" 
" diçóes.; qlile pttderem estipulaJf com 
" os Tamoyt)S. A se~ de outra ma• 
u neira ·, não t~rieis v:ós rec:eio , qüe 
-u depois de haverem faltado ·a seus 
,., amigos, fossem os Pottugue~es me .. 
u nos escrspulosos a vosso, resp:ei,to, 
" vós a quem elles tem olh1tdo até:go• 
" ra como sens imnügos natuuaes? 't 
. A resposta ·de: Aimbere f«>i ~ que 
·il"áo haveria paz; se os Portngt~ez~s não 
€ntragasse1n os desertores qúe tinMo 
ltilarw; · e ,<fuvorado tarnt0s dos seus a• 
migos, e que esta era a resolução in• 
variavel- da maior parte d.as · poV<oa~óes 
d0 Rio cl.e }a11eiro. ' Perturbada. a con:" 
fe.rencia por esta: disputa a jul.gárão ro"' 
t-a; serg esF'er.arrça· nenhuma ; quando o 
velho Pindobuza, (o grande Palmei-. 
ra) chefe do estabeleciin~nto, onde se 
faúa a assembléa·, ·romou Aimbere pe .. 
la·mão, e usando da autho6dooe,. quQ 
lhe dava. sua muita idade'; o imvedio 
de commettet aero algum de violen-
cia. Nobrega, julgando cwmtcmiente 
eontempo.tisal\ 1 comsentio, q:l.lt a. reqlli• 
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sido 'teita ~em nome •dos povos do Rio 
cl; Janeivo fosse lev:ada ao Govema-,. 
dor de 8. Vicente , e Aimbere qui?> 
ir elle .mesmo ., cl'etermina:do a .romper . ,.., ,.., 1 ' a negoorap'0 , se na<'> a cartçasse-~ste 
p.rdiminar:. Pela sua p<wte, Nobr.ega 
tinha pece.ssídade de p-rete:x:to , para fa..., 
~er cgn}recer o ·estado das aonferen:.. 
eias ào Governadm General da col:Q-
nia' e recommendar-lhe sobre tudo, 
que não •cedess~ por modo algUm a hij.-, 
rpa proposiçâ0 .lao falta de honra, 
quaesguergue . fóssetn .a·s consequencias 
p_ara elie, e para seu rompanheiro de 
~ma escmsa formal, · · ... , 

Entretanto o ,filho dó grande Pâl-.. 
meira , Paranapuza (o -vasto mar, } 
que · estava -ausente ao tempo da che~ 
gada dos dons Missío.narios Jesuítas, 
<m~paixaêores no iperoyg, soube com 
transportes de raiva , que tendo "i11~· 
do para coNcluir a paz ; exercitav5o . 
para .çmn sem pai huma i.nfl.uenóa ah"!o . 
soluta : voltou á pressa .com ·seus ami.-
gos' determinado a matar @:Jesuítas r 

,J • ..J "" e ?a.? pouparr setil pa1_, senao por com~ 

I«ao par~ s1.1a _vetluce. ~ 
. ' 
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Anchfeta, e Nobr.ega v·endo..,(); 
vír na sua canoa, e instruidos a· tem-. 
po de seus projectos ·sinistros, .se re"! 
fugiárão· na €asa do 1 grande_~ Pa1meira; 
a·chári-Í o-na desepra 1 e· julga'!'ldo a mor'"~ 
te inci:vitav:el lan .~árao-se de joelJ'ws,. 
e se puzerão. em ôração •. Foi a este 
fervor que attríbuír.ão sua salvação , 
mais ainda que .á sua eloquencia. Quaq.., 
clo elles se virão cercados de Tarnoyos-
promptos a degola-:-los ,. Anchicfa ti .., 
nha fallado a estes selv.a~s com \'e-: 
hemencia , para os d is&uadir· de cqm..., 
metter hum crJ-rne tâo contrario a,os 

· direitos da hospi[<.J lidade, e das na-. 
çóes: · P.aranapuza lhes declarou aber-
tamente, que tinha vindo para os. ma-, 
tar; porém que tocado elle mesmo da, 
sua humanidade, e de suas virtude~. 
queria ser sep amigo, e viver em pai 
com e11es. - · 
, ~ A contin~naia destes Padres, quan~ 
do lhes offerec&rão mulheres, segundo 
o uso, inspirou principalm'enre 'aos 
~eus ·parróes huma especie de admira-
ção, bef!J propria a augmentar o res-, 
peito que já havião_ gê'lnhado~ o~:ra~ 
' - . 
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, admirados d0 seu procedimen-

to extraordinario, perguntárão a No_. 
breg;1 corno era ·po~sivel , que abor.:.· 

,,,.,., .. ,, ... c,," os gostos, que os mais homer:Js 
ardentemente desejavâo. Nobrega 

tirou então hum mólho de .:varas de-
baixo da sua roupcta, e lhe disse; 
gue . a exemplo dos antigos An.acho-
ret::t s Christãas, he que atormentao:.. 
do-se - ·com este instrumento de peni-
tencia, tinha sugeitado a çarne ao im-.. 
perio da razão~ · 

Nobrega era ·velho , e quebran-
tado por seus piedosos, e longos tra~ 
balhos; assimcomo Anchieta estava na 
flor' da sua 1dade: -sua continencia foi 
exposta também á ma-is rude experien-
_cia ; ficando só a·Jgum tempo depois 
entre os selvagens do Iperoyg, estes 
não cess~rão de lhe trazer, e offere.-
cer suas mais formosas mulheres. An-
chieta na0 tendo nem companheiro ·, 
-nem amigD, que o ajudasse. a resrsrir; 
fez voto, qt:Je se chegasse a conservar 
a sua pureza intacta, conipor.ia h 1m 
poema Latino sob.re a casticl<1de da SS: 
Virgem~ Priva~io ge pap.el ,. de tirua.J. 
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e de pennas , recitava 06 seus -verSO§. 
inspirados passeando pela praia; e pa~ 
ra melhor os çonservar , 03 escrevia 
todos os dias na arêa, para sé lhe gra .. 
varem na memoria. · 
. Depois quasi dous mezes, os dous 
~mb;:~ixadores C:hristaos estiver2o cer. 
cados de perigos em Iperoyg, desde .. 
que o Governador de S. Vicente tes· , . 
temuphou desejo de conferir com el~ 
les para concluir a paz. Os Tamoyos 
não ju!gárão prudente, deixar partir 
ao ·.mesmo tempo os dous refens, e as-
sentoU-ie, que Anchieta ficaria. E~
posto, só . por espaço de tres mezes aos · 
capricl1os, e aos furores destes sdva-
gens ,. vio-se ·h1:1m dia amea~;ado a ser 
comido , se a commissão não vohasse 
em tempo determinado que elles de 
proposito havião adiantado o praso. 

Hum partido de l'amoyos im.., 
pac-iente ·das ·demoras ; que de ardi .. 
nario acompanhao a8 negociaçóes de 
paz , emprehendeo humQ expedição 
hostil·, .e trouxe Portuguezes . pri-
zioneiros a Iperoyg. Tocado da eles,. 
ira~a de seus çornpatrio~as ~ Ançlüc· , 
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ta ' fez tOdo para os salvar; ajustou o · 
resgate, mas os piratas não quizerâe 
estar pela demora , e no seu furor de-
cidíráo entre si devorar o Missiona-
rio que- tinhão em penhor. Anchieta 
não tinha outros recursos mais que ar ... 
rissar huma profecia ; affinnou ani ... 
inosamente , que o resgate chegaria . 
no dia seguinte·, e até chegou a sus ... 
tentar que em ca5>o algum seria comi ... 
do. A barca, e o resgate chegao com 
effeito no dia , e hora aprazada por: 
Anchieta : he provavel que estivesse 
seguro do caso. ; com t-udo os · Porru.;., 
guezes, e os selvagens igu,almente a~ 
creditárão os · milagres. Os Tamoyo's 
lhe charnavâo o g1·ande payé' Ol.l Sa.,. 
cerdote dos Christãos; a idéa que el.., 
les tinhão . do seu caracter sobrenatu ... 
ral , lhe salvou mais de hurna vez a 
vida. 

A' sua chegada a S.-Vicente, No.;. 
brega tinha achado o Commandante, 
morto, a fortaleza· t-omada por assa·J. .. 
to pelos .selvagens , as negociaçôes ro• · 
tas, e a paz- n]ais 9esviada que nun"' 
~~ Causa n~nJlUnl~ pód~ resfriar sc;:u 
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lirrdo r-, nem desanimar seu zelo : ·enc. 
socega c<> espíritos, .e sem descançar 
faz conduzir os deputados, dos Tal 
moy_os a · Itanhacm , para concertar a 
reconciliação com os alliados n<\tll-
raes : depois eorre a S. Paulo de Pi-
ratininga, on~e fez confirmar na Igre-
ja principal a reconciliação. A paz fi-. 
nalmente entre . os Portuguezes , os 
Tamóyos , e todas as povoações cios 
p.:üze~ visinh~s foi concluída :- esta foi 
a obra àe tres mezes. 

Nobrega, e Anchieta depois de 
·se exporem cem vezes a perder a vida, 
chegárão em fim a concluir h uma paci.,_ 
ficação tão difficiL A sua perigosa en1.,. 
baixad:1 foi reputada como a salva-. 
~ão · da~;' colonias Portuguezas .: mais 
de trezentas .canoas de guerra estavâo 
promptas a destruir as cosras ;· todos 
os archeiros-, que habitav3o a_s rpargens 
do Paraíba do. Sul, se tinhão reuni-
do , c jurado não depôr as armas sem 
destruir os estabelecimentos Porrugue-
zes, e -occupado de novo todo o paiz 
c,túes' lhes pertencia. 
~ -- :,A rapidez, com que Nobrega se 

I 
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-ransportoú aos· differentes· pdnt'os do 
razil por amor· da paz, lhe mereceo . 
a part~ dos selvagens a-appellido d.é 
bare-Bebe, o 1>adre volan'te. , . . 

Anchieta, que igualmente se :Jssi-
gnalou pela sua vocação, e zelo em 
pegociação tão arriscada, rleixou Ipe.,.. 
royg depois de çinco rrrezes de rcsi.,.. 
dencia entre os selvagens inimigos, e 
tornou a appareccr em S. Sc:dvador 
com seu digno Collega. Foi então, 
que para completar o voto, que tinha 
feito no tempo .~a . sua embaixada , es~ 
creveo o poema da Vfrgem . em cinco 
mil versos Latinos (a) , monumento 

(a) J orge Cardnzo Agiolug. Luzitano , 
Tom. IH. no Commentario de 9 de junho 
letr, n , diz que teve em s'ua mão huma co- ' 
pia d~s te Poema , rubricada pelo P. Christo· 
vá0 de! Gou"eia, da Companhia , e que se 
compunha de cinco mil e setecentos versos E-
legiacos; e accrescenta , que sem se opartar 
dlls· 'rigorosa~· leis Ó:l Arte Poeticil' j untánrk!F 
chieta neste Poema a faci,lidade · C(}ffi , a- ele-
gancia , a , proprie,dade com a pied'ade , e a 
~uavidad.: com- a supc:rioridade do estylo ; e. 
l;l,e: a_inda 1~1ais parª admirar, ~ue não escre-
yendo - çile os dites versos qy~!)do · os c:Qm~ 
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singular àa effervescencia cle imagin<!. 
ção inflammada, pelo3 mais sublimes 
.affectos das virtudes moraes·, e reli~ 
.g10sas, ._ 

\ -

punha, mas de19ositando·os , ou confiando-os de suil prodigiosa memoria pa.ra os repeti r, 
e .trasladar depois, o fez tão pontualmente, 
que ·1 h e não ·faltoiJ hum só distico • qui: lht: 
.nio -~ t>u-1brasse~ . - , 
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LIVRO X. 

Sigundtt expçt#.fíio ,doJ Portuguezes 
contTa o.f Fra11&ezt.r do Ria de 
Janeiro. 

A RAiNHA ·D. Catharina, Regepte. 
de Pomtgal , e seu Consdho4touherão 
\:on:1 p~zar , que Mendo de Sá nao 
8ouuera aF'roveitar-se dos pr~eros 
successos '· pata \se metter de posse da. 
Ilha , onde· os Ftancezés rtnhâ:o ccm-
strUiÍQ'Q 0 forte CoUgny. ~ando a , 
Côrte d.e Lisboa recebeo a notida.,. 
que Nobrega , e Anchieta aGabavão d~ 
tQncluir paz com ·0s Ti,iPloyos.., resol• 
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veo logo t1âo perder a occasfão de 
fundar _huma _1=o}onip no_Rio _d_e_}anei-
ro ; - e e:x:clu1r wteuamente della aos 
F-ra.ncezes, que de alguma sorte ha. 
v 1ao ficadó-.. Senhor.es ·dá pés to , ape-
zar da primeira 'derrota. Sustidos por 
algumas povoações de T upinambas j c 
T amoyos-ós"' FI:Úicezés se -estabelecê-
rão no con'tinente; tendo for~ificado o 
posto de _Uraçumiri ,_ e_ construido a 

- pequena fortaleza de Paranapucy na 
Ilha de Cat. 
- - ··. Aindaque .-os Portuguezes 1'wes-
sem pom:as informações positivas so-
bre a situação do~ Fra ncezes clo, Rio 
de J;~n ei ro, e sobre as disposiç -:es das 
povoaçó_es Indígenas, comtudo conhe-
cião. que não eta occasião ri e: empre-
hender a total expulsão do inimigo, 
que por momen tos podia receber soe-

. .corros de França, e com estes novos 
chefes. Em consequencia·a Rainha Re-
gente fez partir a Esta cio de Sá, so-
brinho do Governador., com dous Ga ... 
liões para dirirgir-se á Bahia o11de v1Úo 
tr~z€r a seu tio ordem de aj_llda-lú com 
todas- as -for~as --da-co-lonia. , -_ a: .. fim. d<t 
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expulsa_r os Francezçs estabelecidos no 
Rio de J aneiro. (a) · 

Mendo de Sá .a}1ntou immedia~ 
tamcnte todos os navios de guerra , e 
de transporte que havia na Bahia, reu-. 
nio algumas tropas, e apressou-se :a 
dar <1 seu sobrinho informa~ões guc pu:-

facilirar q bom snccesso da su~ 
em preza. · Rccommendou-l11e expressa~ 
mente , gue observasse ·as ror~as dos 
iiJÍ(l!.igos, o numerq- d~ seus navios., 
e. os attrahisse ao mar largo, por pou-: 
<;;a que ·-fosse a esperança . c;la vicroria-; 
que nãô desprezasse co usa. aLgum8 pa-

. ra GOnservar paz com os Tamoyos, e 
finalmente não fazer <>:ousa nenhuma 
ünportante sem o parecer de No!)re-
ga. . 

· Estacio chegou em F€verciro á 

(a) Desta expedição de Estado de S.á 
para a Bahia ·no anno· d~ 1564, e das glo-

. riMas victorias que ·no Rio dt! Janeiro al-
çançou por mar e terr·a dos Fr~ocezes e Ta-
!llOyo_s escrevCrao com ·. particularidade ~rito 
:Fr ~ ire, Nova Lusitania Liv. I. , numer. 67 • 
Barbas. 111emor. d'ElRei- D. S.::ba3tião Tom. 
'll, _ ~iv . . ;a •. cap;. n. , 

I 
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vista de Cabo Frio, e despachou lo-
go hU!J-1 navio a~S. Vicente, com or-
dens para convidar Nobrega a vir reu-
nir-se-lhe , e ajuda-lo com seus con-
selhos. ,Reconh~ceo depois a ~osta, fez 
aprezar hum Francez, e soube delle, 
que os Tamoyos do Rio de Janeiro 
tinhao rompido a paz, e se tinhâo de 
novo alliado a seus compatriotas : es- · 
ta noticia foi logo confirmada pelas 
embarcações enviadas para fazer agua 
alêm da barra : httma dellas foi ata~ 
cada por sete canoas de selvagens, e 
perdeo quatro homens . 

Conhe<;eo-se logo, que cada pon-
to do porto, onde os navios France-
zes podiao ser atacados, se achava de .. 
baixo da protecçâo dos Tamoyos, que 
cobriao- a praia arrnadO's· de seus te-
míve-is arcos. Depois de ter principia: 
do algumas pequenas escaramuças sem 
nçnhum succeSsO'; Estacio de Sá vio. 
com dissabor, que os navios inimigos 
nâo desaferravãó da costa , que eJle 
mesmo nao podia alli abordar por fal-
ta de embarcações sufficientes, e que 
suas for~as alem disro nao conrespon'! 



DO BRAZIL. Liv. X. 49 
rliâo a d,ifficulà~de . da empreza. Im-
paciente da chegada ' de Nobrega , e 
tinformado de outro JadD -por hum pri-
zioneiro, que .a g11erra cornaos s~lva
gens -se renovára· em s.~ _yj~cente' jul-
gou ·necessario ir em 'Soccorm: desta 
Ca:pitarúa, pois a. di~e.rsão lhe podia · 
.ser fuAesra. · · · . .; · 

Cerro nesta' determinãdà~ tez-se 
á i.réla .no cor.ren·te mez ·dc.Abrril. Nq 
Q.ia seguinte á _mei-a noite ., · NQ_bt;~:ga 
entrou no porto favorecido por ve.:g-_ 
to rijo. ~atisfei_to, de te~ ~sc~p.~dé) ,i, 
tempestade, e JUJgando~e G-m, se~u-. 
rança no meio da .frota ·_Portugueza, : 
fundeou; mas apenas o d.ia comecon 
a apparecec não via de todos os ~la
dos, sento ca·no?s inim.1gas ,: o . vento , 
que o tinh4 l?nçado ao porto o demo-
rava: er~ impossível fug-ir-lhe, t:! su~ , 
gente julgando-se pe~çlida ~em .r.ep:~e- ·. 
dio re.commendava- sua ~lrna ? . .Deos , 
quando derepente os navios .apparecê-
rão. Era a esqi.tadra de Esta.ciQ de Sá , ' 
que impellida . do mesmo ve_nto volta-
va a fundear no meio do pprto., _ · 
- No dia de Paschôa,_ .Nçr~_rega ~ e. 

ToMo I!. D :.:•, 
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t> General em ehefe abordárao sobrli! 
a Ilha de Villagailhon, orrde o Mis-
sionario prégou ~mm sen~ão em acçiío oe gta<?S Estacw de Sa o wnsultou 
~obr_e a c0ntinuação de suas operações 
rnílit:tJteS, eonfirmou o General na re-

. soluqaó, que já tin·há to'mado , de ir 
provisionar-se a S. Vicente, e pro-
ver.;.se al1i de barcas d·e Ye-mos , sem as 
ns .quaes muitos postos, de 11ue era pre~ 
eiso assegurar-se , não poderia o tQmar-
se. -

Fez-se á véla a ex.pedi:ção, e to 
11Iõu o porto de Santos; nelle s0ube 1 
que os Tamoyos de Ipetoyg pacifica~ 
dos -por Anchietá , e N€lbrega , erâo 
fieis a suas prói'n€ssas ; que muitos del· 
lcs rinhao vindo mesmo em socc{)rr0 
dos Portugt1€zes; e €JUe o chefe Cu~ 
nhambeba , amigo par-ricular de An-
chieta , nnha tomado posro com toda 
-a su~ povóáçâo sohre as·fronreir.lsdos 
Tup1s , pãra a ddeza de seus nó'/óS 
alliados. Mas os colonôs de S. Vicen~ 
te não querião fazer sacrificios senãê 
par!! sua cónsen a-çao imrnediara. El1 

les ~xagg11ravão -as f.Q"zsas dos Fran· 
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~z~, & dos Tarn.9y~~ §lo Rio, e $ 
.t.al t;no}le ;Í;nsJsti~o ,sobre ~~ .P!.(..fi<::_~,a)çla,
:des çia ·e~pt€pa, o}ll<l·e ,P:~tilç~ p~rsya~
;didg dis~o ~i~se -f\ No.br.1!gf! : '" .R?,Q;r.e1; 

,, .que .C@n~a P~r~i ;<I 'l~~s. , rf: pO 1\j!i~, 
.,, e es(;a -expe_diçã.e (Se p~r~kr? ...., ~el" 
, .nhor ( -r;~s_pQ,~d~o :9 · Mis$i~~9.rip.? 
n &.,1,1 ,J.Ae§IJ10 dar,ei rÇ..PAll'~ f41e ,tiUdo a 
"' Dep~ _, I! ~~i 1a ~J.:R~j a /ki~b~ t~,
' '' IIl~r S§>Prr~ ~~ljl a •í1i.Sp@SS'1~.Í~ 
" -d~ ~Oilpr<ezª', .~ r .do s.uqçesso-. 

!)(}pois de p~r~~slir e -G~_B}ltíll ., 
lera .ne:cj:!MSI;r:.io fl.ni·lJiftfntaliop..é{ll9 -:.os .,&o1l,. 
dados: p rM~ssi~~ari.o ,os ..conv{!qe~o 
11âo ,spfDV!-)al'e pel-a -~\\a riWJhqr~~açl~ t~Sr 
:JJir.i r mil} 1wa.s -a~d.a f}§)lr :Ji~l!!ios ;Ele :f'J;>I'-
litica. Condu1,.~ -o 1tl~~FÇitp il 1S· JP:aur-
Jo -4de Rira:tÍ/ni.nga.., · ~ll~á--f}J;)a.:~e ia~n
.tos -;hdi<!.nps ·,c~nv~rlfiElos , .dtis«i~l.~·na
.rlo.s.; -e .(}1Tqll)F\~s ~ ~a.rfl @_lg\l~tra, eíl-
.cjtou o valor dos í~Ql~n:os f_Pf()rtugqe.-
:J.es : ,ouuas povoa.çóes : !l~é-tev.t?o J-nJ!er 
cisas trouxerâo suas armas ., fizerâo 
trarados --de aUian:ça, -d-erâu-provisêes; 
-e offerecêx;ão ~socrorros; S. P-aulo,v.:eio 
~ :ser log.o pra~a id'-armas. ·N·obreia 
Ae.s~p -~ .Làn.gô da _cp~~ra. , .e c\,e s;lis~ 

D :l 



I ' 

5'2. H i s·T ó ·R I A ' r 

tancia em. distancia prégou aq ·povt>, 
e aos colonos_~, a· -necessidadé 'di:l'asw 

· gurar o prómptq spccesso á1éxpe~i·ção , 
promettendo em· nome db Rei ', 12 do 

,Governador Ge·neral o perdão de. to-
das · as faltas temporaes a ·ro_rlo' ·o que 
tomasse as -a-rmas ' e se embàroasse. 

Em húma-colonia· stic~Z~Zs&ivame~
te povoada de/ criminosos, este per-
dão não era sem · algum intento; le· 
vancárâo-se Mamelucos, e •Indianos; 
1:. • -' ' d ~ .1ornecerao-se canoas e guerra , . e ou-
tros refofços -vier-âo ' da 1Barn·a-·; e do 
Espírito Santa·, formando todos tal 
ex:pediçab, càino não tinhâo ·julgado 
possivel aEJudres, que ao pri!lcúpio se 
opposerão· á '_êxp@di-ção. 
- ' Estes preparati-vos àurát-âo até o 
fim 1do anne :: r ·en:1 Janeiro de I ; -6; ha-
via seis ~avios qe guen~ ; numéro pro-
porcionado de transportes ', ·e ·eP1ba'r-
caçóes, :e IÍiil'itas canoas (a) guarneci-

(a) São ·canó~s hum certo' gene_ro: de .em7 
barcaçóes , que só- usão os Gentios pa.ra a 
guerra, e de que mais se aprov eit"ão qs mo~ 

'tadores par~· ~ se·rviço" pela poCIC'a' agtra que 
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s dc.; M:Jim~ht.cos, e :'!Indianos. O 

conuna!lldo cn:t chef~Qic:.&t:~s uJtimos foi 
confiadp·RO Missio.(1a.rip Anclü~ta, por 
Sôr o·,rnelhor: General. flUe se podia dar. 
a este.§ .)PP8'~~§ .. A expedição fez-se á 

de , B~~rtioga a 20 de. Janeiro, .dia 
S. 5_epastião p~t.rqno. do Rei , e, a. 

bs Bovtuguezes , ,_corno , por .hum 
. gio feLiz, escolhêrão para prote-
da ~xpedição. 
Os ;ventos constantemente con~ · 

trarias não pennittírâo f que as canoas, 
e eil!lbarcações ligeiras se avisinhassem. 
á barra do Rio de Janeiro , senão nos 

· ,dias de Março; alli lhes foi 
esperar o General em chefe •. 

mandão , e pela f~cilidade com yue nave• 
.; tem hum só páo comprido , e bolea-

' a q.ue t irão toda a cas.ca, -e arrancáo l1' 

·; -são algumas como grandes galés 1 

ocos muito grossos, . e Jigeiriss,imas , 
trazer cento e cincoenta Indios , que' 
Relias tão 'destro·s , que navegando jun- · 

~ame,ntP. e pelejando, cem huma mão vo.giío; 
remo. e com outra a frecha , traz.endo mais 
trinta por banda , e as suas pá~ servem 
Ameri~anos ct'e reparo para as settas , co-' 
aos A.t.ric•nos de agardas para as l<llll;ai• 
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'A frotá•, e: ôs transpõí!t'€§ h:tràndb d~~~ 
t~ môdó éont!fá> os v@tt!>'S'j e- d·-mar 1 

ifáó olfegãtâõ séàH'ô l~dt:ft-mefft'e ' i é-ãdrril 
~-ústô. E~t=áS d!t!tn'óras· enfJc;kk~lf . at pa""' 
éiencia dóS· ltí&íârlês ailiad'Os<, -ofi-con-' 
vértidós ' et cóme~a'ndo a fâllta:r{ prti .... 
vis'Ões tomárã'cfJiâ!:fié'tii&r'-tesoltr-Ção' aJ 
~:Za-r das ~llfbr-taÇà'e's deJ Ari'~hlé1a :· 
fflO: q.uerHto ; ( d'iziã6> eJtes ) ficar ó-1 

çiosos , nem morrer dé fomé'. Mas por 
l'rútl'là d'à~ü~rlã§ pi·õme!rsâ~ ~rrisêadas, 
d~ qué' 6 Missib!'iaticf átflrfiãâól peló· 
fesulrad0 ti'n:ifa conrtal'fi'dó' hebi't6 ,. 
démóroú os• sold';:.dós , ann'l.inc'i;'tndo .. 
JlJiés que êsta"tl'ãô á ch'egáf no · mesfliól 
mom'énfo as p1'bvisó€s ; e o General 
e,m chefe : dita ;~penas esta profecia, 
os navios apparecêrãQ. : 

A frofa reunida entrou inteira na· 
barrá , é as tfopás fizetao o desernhat-
~ue no l'ugar cHamado · villa-V~l-ha, á 
s,ombra d0 _roehedo d~nomimdo Pão 
de assucar. Intrincheirárao-se alli , mas 
a agua faltava: Estacid dé Sá fez re-
conhecer o pàiz, é nãó se pôde des-
éubrir mais que lmma agua encharca-
d~ , e sal0b~a. jose Adorno? e Mar .. 
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tim Namared~ , el_p~1s qo~ -91ais pode-
l'psos col<:1~es do ~r-afil, cn1rre\1eHM; 
riÍo cem seus §Qlª@clo~ ~hl'ir Pl:ltn po-
ço na ar~;;J.: () suc"cssp cpnr~sponde~ 
á sua espel'~n~ª , e 9 Pª~ fprneceo 
ao crerçitQ é\gua cr-y-sr<!lli na. Os ·Por-
tnguezes estavã0 apenas ~ntr,incheira.,. 
das, qlJanào P!i Tamoyos atacárão. 
Hum lnclianp co1wertido Gahio em seu 
poder, em -lugar de o levare1tl, o pretÍ~ 
dêrão a huma arvere á vista de tod~ 
e exercite!, e o fizerão ~Ivo ~e sua~ 
sétas, jalg~n.clo intimida-r as$im ps al.:. 
lindos dos Pertuguez~s ; porép1 esta 
~rueldade pe.lo contrario qs enfureceo 
e determinad0s a yea~er, ou a mor-
rer , os converlidos cpn~uziclos por 
Anchieta cahírão sobre os Ta,moyos , 
dispersárão-nos, e !hes de~tn:tirã.o suas 
çarmas. Seis dias depois se soube, que 
se tinhão retJnido, e e~tavão de em-
buscada com vinte e sete canoas de 
gurtrra, ern hum p~queno porto, poroH-
dc os <ronvertidos devi ao pass_a.r. Este~ 
_preparados para .0' acontecilil:Je?J.tO, se 
pozerao em marcha, e de:rrotá:rao s~
g.unda vez :as Tamoyos. 



~6 HISTóiO! 
An~túados por estes primeircis:srrc-

cessos, os vencedores guiados sempre 
por Anchieta , entoárão com lnnn ar 
de tryunfante· esta · passagem da Escri-
tura . ~ " Os arcos dos poderosos estão 

· quebrados, e aquelles que á ·pouco 
succumbião , se achão a·gora revesti-
dos da força ! ., Cóm effeito-, podia-
se dizer, que os· arcos dos Tamoyos 
erão os arcos dos poder:osos, porque 
lluma séta lançada por estes selvagens 1 

·cravava muitas vezes o escudo ao bra-
ço daquelle que o segurava; algum'.1S' · 
vezes mesmo rompia atravez do cor-
po com huma for~a , que nenhuma 
cousa podia affrou·xar, e furando a ar-
vore, que encontrava da parte d'aléru , 
se encravava no seu tronco •. 

A: guerra comtndo foi continua-
da com p'oaco vigor de parte a parte 1 

e sem acontecimentos decisivos : hum 
anno se passott assim na inacção, ou 
em esca ramuças insignificantes. Indi-
g nado pelo vagar das operações, No-
brega veio ao campo; applaudir tod a-
via o proceder de Anclueta, que ti-
nha mantido a ordem, e a disciplina. 
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os Indianos convertidos, e ai~ 
Mandou-o logo á Bahia , pa~ 

ahi vigiar nos interesses. da Com-
ia , e para ser ahi ordenado Sa-

rPrr1 n!"P; porque até alli este Missio..: 
não tihha sido senão Coadjutor 

~-~PtYITVVr~J. 

Nobrega o en~argou ao mesmo 
• n•mr"' de tratar com o Governador Ge-

' sobre o importante negocio da 
•·mr .. vn• !são dos Francezes. Chegando a 

Salvador, Anchieta represen~ou ao 
Governador, que se não podia espe-

successo algum sem novos soccor-
ros, e que era preciso fazer hum ul-
timo esforço, ou abandonar a cmpreza. 

Mendo de Sá fez novas ·recru-
tas, ajuntou alguns navios, e . condu-
zindo elle mesmo em pessoa o ntfor-

' chegou a 18 de Janeiro do anno 
inte ao Rio de Jat1eíro, dous an-
menos dous dias depois que a ex-

p_edição se tinha á véla de S." Vicen-
te. O ataque geral foi deferido até o 

ia de S. Sebastião, reputado feliz; 
... , .... v,,u ·effeito Uraçurniri (a), praça for-

v~scbncellos, Vida do l". Anchie-
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te dos Francezes, foi tomada de assa11 
to neste dia ; nlio escapou hum só do~ 
Tamoyos, que defendiâo _os intrin. 
cl1eiramentos ; houve sórncnte dotJ$ 
Frâncezes mortos , e cinco prizionei, 
ros ; est~s ultimas forão enfmcados, 
segundo o barbaro sy$temá de gtlert'~ 

. adó~tado então pelos Europcos na A-
tn&1ca. 

Morte r.'e . Os vencedores mar..::hárao logo a 
E~tocio á.e Paranapucy, outra fortaleza dos Fr?n• 
S~ • dsoGbrz- cezes na Ilha de Cat. Fo.i prec iso ba-
11110 o o- 11 i: . fi "' f b vernador ter- 1e as 10rt1 caçoes, e azer re. 
Gencrc1l: e cha antes de dar ass.a!to. Paranapucy 
fotak:cpul- foi em fim icvada de assalto, mas no 
,láodoJFrã· primeiro C'l t:lque, Estacio de Sá mm·; 
.cer.,r. chando á frente dos seus, recebeo hn-

ma séta na cara (a), gue lhe fez huma 
ferida terrível , da qual morreo depois 
de haver padecido hum mez inteiro, 
Seu primo S3lvador Çorrêa de Sá, no. 
meado General para o render , tomou 
logo o · commando. Poucos Francezes 

ta , Livro li. Capitul. 1 ~· numero :. , e !• 
(a) &ito F~ei(, Nov. Lusitan, .Liv. I . 

.nu~. 7S· ; 
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mrrerão nestas duas acçóesclec'isivas' 
e que os Tamoyos alliados Jij·a:viao 
ustentado todo o esforco'. 

~ b' Q!-1ando estes ultimos succum t-
a6, ds Francezes se tàrnarão a em-
arcar érn quatro navios, que tinhâo 
undeados no portu ,_ fizerã.o-se á véla 

para Pernambuco, e ahi tornárão pos-
se do Recife com tençãb de nelle se 
estabelecerem; Esta escolha prova, que 
;elles tinhão explorado a costa com miu-
deza, e que seus planos erão sabias ; 
mas falravâo-lhes os· meios de prose-
guir a execução. Com effe-ito O linda~ 
Capitàl de Pernambuco, e ao presen-
te hmtta das mais florecentes Cidade& 
do Brazil, estava mui perto do Re-
cife para soffrer ás suas portas- inimi--
gos, que acabavão de ser expulsos. dOl 
Rio de Janeiro. O Commandante da 
Cidade cs atacou vigorosal'I!ente, e 
os constrangeo a fazerem-se ao largo. 
Hum dos Francezes da expedição, an-
tes de se tornar a e1pbarcar, cxpre-"~ 
mio o séu petar relativamente ás des-
graças de seus compatriotas no Bra-
~il , grava,ndo sobre hl:ltll roc~edo es-.. 
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tag palavras, gu~ o Historiador' .Ro~ 
cha Pitta nos conservou com a sua or~ 
thografia : Le munde va de pis am-. 
pi. ' 
· Nunca houve guerra, ondetao pou-
cos esforços de h uma, e outra parte, 
terthao tido consequencias . tão impor-
tantes.' A França muito oçcupada a 
combater os . Hugonotes, para se en-
carre.gar do Brazil , despresou , e a-
bandonou seus colonos do Rio deJa-
neiro, e Coligny vendo seus projectos 

·' anniquilados por Villagailhon , não 
tomou mais interesse algum na colo-
aia, gue de alguma f0rrna tinha crea-
do ; além disto o tempo da retira-
da dos Calvinistas era passado desde-
que elles tomárao armas em França 
contra seus compatriotas Catholicos. 

Portugal deo tão pouca attenção 
como a França aos negocias do B~a
zil nos ultimas annos. A morte d'El-
Rei D. João III. foi para a Monar-
chia huma perda irreparavel. Na ver-
dade a Rainha Regente se · havia in-
clinado a seguir os planos deste Mo-
narcha, porém com menos zelo·, e 
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nos authoridade. Foi obrigada em 

1562 a entregar aç .Cardial D. H~n
.. ue o gbverno do R ein:o ; mas este 

Regente, logo desde o princi"1 
·mostrou . pouca firmeza , e reso-

ção pa ra conservar intacta a Monar.., 
· . Certamente se 1\ilendo de Sá hou-

sido menos· fiel, · se Nobniga, e 
chieta fossen:i menos habeis, o Rio 

e Janeiro, agora cabeça do Brazil , 
residencia da Real Casa de Bragan-

ça , seria possessão Franceza. . 
Immediatamente depois da sua vi- 1Fundaçd(}' 

, o Governador General em con-:- á~ Cidark · d . · ,., J, S.Scba:r.-uenCla e suas wstrucçoes, traçou tiõ·,., 
a praia occidental do,Rio (a), o · 

no de · hurna nova Cidade., gue de-
de dous seetllos de existencia , foi 

gida em Metropoli da Arnerica Por-
gu·eza. Mendo de Sá. a denominou 
Sebastião , em honra do Santo des-
nome, e do · Monarcha rein ante~ 

........... .. ..., ... u c;u para séde huma belh/ plani-
' cercada d.e montanhas variadas , 

(a) Laet Di sdiption des Ind. Occid. Liv. 
V. Ü:tp. ·16. . . . 
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cobertas de so~erbos ·bosques .; .a fe~ 
l·iz posiçâ0 do seu~porto preservada-dos 
vemos rempestuosos pelas alturas vj. 
sinhas ' ..onoe os lna~úos ,fundeados em 
segl!lrança ., corno .em hurna calrleira~ 
~ .dev-ião :elevar logo á ordem das prin-
ei,paes .est.:l~@.es navaes do gliaba. Meh-
rlo· de Sá ·ma miou, se fortificas_s.em dp. 
go os do.u-s .lados .da bar.ra. 

Os Imtianos ,alliados, .e :cmwerr 
·1 tidos , oomrrmndados pelos }:esui.tas., 

empreheiicl:êriío todos os 1nabalhos tia 
nova Ci\dade,, ~erugue custasse cousa 
-~rlguma ao Estado. Em poucos mezes 
a ;ua~ureza h:uta foi ·animada, ;e ferti-
J·isada ·p·ela .mão ,do :hrunern .: :es rios 
-aré entãG ,aei~ados á sua .vag.a·.carren. 
itte e.orfêrâo .por .seus leites :desempe-
il.idos; . ·as aguas !t!Sta-gnadas., ou tris· 
Jtes charcos fGrão :dessecados , :e ex• 
-hausros ; o mus:go inutil nâoésoffucoll 
mais as íhervas nutrir i vas; o machado., 
e o · fogo abrírão bosques .impenetra-
,veis aos •raios do .Sol , não offere.cen· 
do senão arvores estrelaçadas , que 
~uccumbiâo debaixo do pez.o aos se-
cuJos, e arbustos espiriho~os, ~: esre-
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, que colDrião .as mais ferreis colli ... 

A pedr~ de éantarià. layra·da por 
occnpoili o l>!i.ga:r cl-a caban-a selva· 
de p!\l me ira~ e f-ormou logo pa-

G hómem abri g..o (>O:ml'nodo , e se-: 
ro) abrí1'ão--se Tem;p•los á gloria:do 
erno; levánt·árâo,:_.se h.mraJ,J~~as pa.ra 
girr ·a Gdad:e , ai11d ÇJ. em seu ·l3el'ÇO • 

b' • I r! I A ~ ncarao-se caes, ·nomperao ... se esua .... 
; a terra aberta .pell(l~chan;ua , pô-
receber elil;l seu seio e so:pr0 dos 

, tos , ·e os ra-ios &~S0l ; ·o r·eJ'I'eljlo, 
ar , e as •a;guas ad:quü~râ-0 mars sa-

, idade, e·.a natureza sdvage.m ven-
cle.pois .pda ümdtistria ;' ·e Feia to~ 

· ··o•rrp;,m ' c~ee ·em fim (!) -seu •ÍmjDe:rl:o 
·homem 'ci:vihsado ;· que-;Crea·;va pDrea 

;Jmma nova 1patria. 
A Cidade dfl ,s, Sebast-ião rfoi }@ .... 

·d·iv.i:d~da :ern t.nes :pant~s, oomq em 
an-&a.I1e.S : ·a p!iimeira -sobre <1.'1 ~1J,.. 

·a- :segunrrla a meio IG"'ll1Íin.h~ ., e 
~l'ceir.a 8€ ~sr:endi~ pekl pu:ai:a IVisi•Ia•l-m 
_ _porto. A penas a nova Cidade te-

aspecto regular- , se· 'lhe deo 1o::. 
para primeiro Governa-Q:ot a Sal-

, i 
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vador Corrêa d.e Sá.(a), o:mesmo que 
tanto se ha_via distinguido durante a 
conquista. 

C reado primeiro Alcaide mór r 
foi tambem mettido de posse do seti 
cargo com todas as formalidades usa~ 
das em Portugal. O Governadqr lhe, 
entregou as chaves das portas ficando 
de· fóra : o Alcaide entra imrnediata~ 
mente, fecha os dous postigos da Ci~ 
dade, e pergtmta logo ao Governa-
dor, se quer entrar, e quem h e: " Sou 
" (responde Corrêa) Governador, em 
" nome do Rei de Portugal, da Ci~ 
" dade de S. Sebastião , e quero nel-
" la ' entrar:. '' No mesmo instante se 
abrem as portas para reconhecer se he 
realmente o CapitâGF mÓr da Cidade, 
e fortaleza de S. Sebastião, de que eJ., 
le 'toma logo o cómmando. · 
· He coisa feia para .a memoria de 
Mendo de Sá ,. que este Governador 
General manchasse com sangue inno-
cente a fundaçãq da. sua Cidade, con~ .. 

~~ 

(a) Rocha Pitta' , Liv. III. num. il • 
p3g:;" 1~7,. -~· • ...~ ... • •• 
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nando· ao suppl içio hum ·clos Hu-

; :que fugindo a perseguição 
Villagailhon, proctidra asylo _en-
os Portuguezes. Este infeliz cha-

Vq-se João· Bolés, homem sabio, 
no Grego , e no Hebreo. Re-

gia do erp S .. Salvador-, -c tres cama-
. as seus, Joi aqtJi prezo a instancias 

Luiz da Grã, Provincial dos }c-
tas animados de zdà perseguido-r pe-
à orthodoxi:1. (a) Hum dos campa-

. heiros de Boi és fingi o entrar volun..:. 
·amente no gremio da Igreja Cathc'-

ica ; ppr~m l3olés , e mais dOLis fir:.. 
em seus prinópi os, sujeitárão-se 

prizão . pe,rpétua antes, gue, mudar 
crença. Bolés estava prizionei~o, 

TOMO II. E 

(<~) Lêa•se J orge Cardoso, Agiolo~. Lu-
' d·ia . s de .!Úaio , letra e, e 'r;ote-se 

i a singular virtude des~e ] cs u i ta Luiz da Grã, 
se entender este que o author chama 

lo perseguidor, e crimina n~lle, e n <• s Ol.l-
ft1issionarios , perteodendo talvez , que 
entissem verdadeiros A postulo; , . e 1\li- ' 

do 'Evangelho ritos gentilic, .. s, here-
e impiedades dos H<ugonotes C{lm a su n-

da nos,sa Relig_ião. 
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f1-av'ia _o'ito annos , qu;mdo fe>i mudadO' 
para S. Sebastiáo, .e conduúdo ao sup-
plicio como Francez r e ' heretico ob-
stinado.-ftste acto de politica, ou an .. 
res esta odiosa crueldade , deshonra a 
rnemoria de· Mendo de Sá ; e dos Je-
suítas que o ae::onselhárão para affu-
gentar alguns compatriotas de Balés, 
C]Ue ain-da se lembrass€m voltar aos si-
tios do Rio· de Janei-ro. (a) 

Na fundação da Cidade de 8-. Se-
basti'ao, nã~ farão os Missionarie~ Je-

· (a) Qut:m tem conhedrnento do cata· 
~ter dos Hugonotes, tão empeohado·s em conc, 

· b~teT, e perseguh a Religiãü Catholi ça, co· 
mo heTejes gu:e erão cuntumaze!·, e obstim• 
dus, e tem conh<'cimenro juntamente, p~· 
lo mesmo que o a·ut hor tem dito uesta His• 
toria , da traiçã-~ dos Fr:mc.-zes em disputar· 
nos a, posses~ão daqu'el-les Esrados que tanto 
ambicionado parn sÍ', pod'e c::on·hecer sem di f• 
ticuldade a razão,. comql'le p~rtende o author 
manchar a' f.:ma d~ ·1\len.Jo de Sá- c;em huma 
a.cç-ão, que, supposto r.~áo seja referida por 
no~o5 Escriptor<!S , em nada· deslustra hum 
heroe: ,. Ct:t·jo valor, piedade, e experi~ncia n 
t'ez accreditar naguelle. tempo J!lor fium gran• 
de Soldado , por hum perfeitO Cu{holico·, c· 
por ~un1 '~mumm~do h1iti,o• 
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' ~mitas esquecidos; deo-se-lhe no· meio 

da Cidade ter.reno; pa·ra eclifi~ar hum 
Collegio, ·dotado pdo Rei a favon dá 
-cincoeRta Religiosos ; dntaç5o qu€ os 
Jesuítas haviâo merecida pot: s.cus<. t•ra-... 
balhos no Br<,1zil ; e qwe foi confi.nna"' 
{ja em Lisboa no anno seguime, (a) 
Os convertidos Indiarios, gue tinhão 
particiJDad.o da conquista ficá,râo reuni.:. 
tfos perto da Cidad<?, nas terras <i:on-
cedidas a(}s Jesuítas. O estabelecimern,.. 
to prosp5!rou ,. e yeio -a se-r hem. C(i)mo 
hum posto avançado eontra os. Ta~ 
H1oyos, e contra os . cbntrabandistas 
Francezes, e Inglezes. . 

O chefe Ind-iano Martim. Aff0n"' 
so , que se havia assigna1ad·o nas u] .. 
t.irnas expedições , foi posto com a. su~ 

E 2 

(a) Ainàaque os Jesuitas ti verão por a-fi • 
. guns annos ·antes Collegio, não· eo'ntavã·o 
's\la an~igl}idade -sen:\o d·o tempo d EIRei. D. 
Sebast1áo por 11\o dotar CG·m ren~as· , e con,. 
1lróas ' 'para s1:1a sustentaç-ão , por este mod-
vo como não 'reputavão por fundação a Casa 
sem patrimoflio. :t~n hão a este Rei p·or Fun-
dador. 
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. povoa çao 'a huina legoa quasi da Ci~ 
dade nova , em hum posto chamado 
l10je S .. Lourenço. Os Tamoyos, que 
tinhão ded icado a este chefe odio 
mortal, desejavao com ardo'r apanha-
lo vivo, e devora-lo~ A chegada de 
quatro navios Franco;:zes a Cabo Frio, 
lhes deo a esperança de vingar-se. 

Erão ·provavelmenre os me8mos 
Fr~ncezes, que havião sido succcssi-
varnente .expelidos do Rio de Janeiro, 
e do· Recife. Os selvagens rcelamárao 
sua cooperação para atacar o inimigo 
commum. Mendo de Sá tinha volta-
do a S. Salvador, e não . fica vão for-
~as algmnas que os sitiantes devess~·m 
temer. Entrárão a barra sem opposi-
ção' . porque os f~rtes nao esravão ain-
da armados .. O Governador Corrêa ad- ' 
I'l}irado desta precipitada invasão, ex-
pedio aviso a S. Vicente a p_edir soc-
_corro; e fez partir hum . dest·acamen-
.to a fim de reforçar Marrim Affon-
·so, sabendo qual era o fim principal 
·dos _Francezes, e dos selvagLns: elle · 
mesmo se preparou depois a defender 
a Cid".de <~inda nao murada. . 
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·' Comtudo Martim Affonso·, dif-. 
:fiei! a des-animar, · se pôz em defeza 
antesque os Fr,ancezes, e Tamoyos des-
e~nbarcassem ; .fel-izmente para elle ., 
2epois de tomarem terra, demorárâo 
o ataque para o çlia seguinte. Astro.;.. 
pas, de· Cjlle o Governador pôde dis-
pôr, chegárão durante a noite ao cam:. 
po de Martim Affonso. Este czhefe 
marcha logo a surprch~nder o inimi-
go; o successo c01;npleto corôou sua 
tentativa. . 

Postos em seco pela mar~, os na-
vios Francezes se achár2o de modo em-
b~r~çados ~ gue as suas p~ças não po-
·derao serv1r contra os sltJJntes, n.em 
respoBder ao fogo de hum falcdnete. 
Depois de huma perda consider.avel se. 
·apressar:ío a aproveitar o socwrro-·da 
maré, para se tornar{?m a embarcar , . e 
pôrem-se ao l;.::rgo. Este foi o ultimo 
susto que dérão aos furdacl ores.da no.-
va Cidade . . 

· COlín o reforço chegado de S. Vi,.. 
cente o Governador de S. St'h'2 s t ;~o os 
perseg~io até Cabo Frio. E lles já ha-
.·J , partido, ma-s .outro navio da mes:-
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ma na~ão' forte em tripula-çâ(') ,,, e ar-
iílheri-a ju1gou nao ti:!r çousa a ,_temer 
<I.e hwna pequena frota .cle canoas _, ser,. 
sidas principalmente por :13raz.ikíros ~ 
fez hmna hella defeza, e Salvador Cor .. 
~.êa veio a abordagem. Tres ;yezes foi 
Jançado ao rn::tr , e Jre~ vezes ~s seus 
-Indiaims o salvárão .Ginda~ue pesada.:. 
'liUent,e armado. O Capitao Fran.cejl 
-êombatia sobre a t.olda, .armado tam~ 
.bem .ele-{todas _as peç.as , e tendo' em c a~ 
da 1.não huma espada núa. Hum d~ 
-Indianos ~dlidos, impaciente ~e ver 
-tjl:le as fl echa·s n::ío podiâp romp€r e 
-peito de ferro deste Capitão inimigo,, 
~penguntou se haveri-a algum .meio d~ 
.o -Qffender; apontárão-lhe pa·ra a vi,. 
·seira do capa.cete, dirigi,..Jhe alü hu.-
rna novâ -flecha, fura-lhe o/olho, e o 

·rua ta. O navio pri.vado do seu chefe., 
- rendeo-se aos Portuguezes I e spa ar-
-tilheria tr>tmportacl~ ap Rio de Janei-
ro , servia para fortificar, e defende.r 

·a barra. Qyando o moço Rei D. Se-
-bastião so'ube o compertameBto a,AÍ~ 
-moso ·do chefe Indiano Martim Af-
-.Wnso, lhe n,1anclou presente$ de gr~~.., 
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de val~f· í ente~•e os quaes ha-via o escll-
d~ de sua·s armas .; signal honroso de 
valor, e de .estima. 

Es~e SobGrano, <r}3enas pod)a ain-
da goy~snaii· .por si mesmo, já a con-
quisra ,cla -mais bell;:l . parte do Brazil; 
proru~Ui~. aos Po'l!tugue?és' o do.minio 
int~ÍIQ 9:cs.ta · vasta. possessãe de Ame-
rica. I)~sdeque o rnoço Rei tocou os 
.cleze:!eis ,annos (a), o Cardiai Henri-
que, ss;u tio, lhe erqtr~g-ou as r-cdêa~ 
do GOo~el't}O com sa~jsJaçãa geral do~ 
grandes; e 'do. povo. 
. . :9 M.onarcba nâ~ .desprezou os \ 
ricos §S,t,abelecímentos:, que , a Europa 
inve_ja,va a Sija. na-çao , fiaS Qtltras pat:-
tes do mund~ , p B~·az.i~ não f-oi es. 
quecido. Prolongou por .dous annos o 
~o-ver-ne- àe- M_;end.e- ~de--Sá, qlJe fGf 
tao iong0., . e tao fehz. T . 

As f>OSsessôes da India se susten~ 
tavâó se111pre .com esplendor ; Ponu-

. gal sobrepujava d_e ~el.ls productos, e 

( n) E IRei D. Sel:'astião comp)etav~• . qu a n~ 
do fq-i, ,accl amado , . quatorze annos ., e foi ~ 
:29 de Janeiso r;te 1 S9S. 
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DisbO'a e'ra cont:ada entre as ma:i·s ·bel:. 
las ,' e mais I fl.Qrescentes Cidades do 
continente. ·, '• ~ . 

Parti1ln da · Os. Jésu-itas sempre empré"gados 
fro~a de D. n·a propàga9ão:da fé; fa i ia61'ei"lií1f nas 
Lun de regiões Orien't~es , e prüiêipalmente 
Vasco/Ice/- fi' H z'] I tí d', br 'n . . :Ôá 'd . i os para 0 O ra ~ i - O OS , OS ene elOS ' · · ou .. 
Br<~zii. trina Chrisrã; é"o seu credito ·e-ra :gran-

d'e na Cô'ri.e dle b. Sebastiã'o.-'Bst~ Prin .. 
cipc · res0l véô: màndor ao 'Brazíl hum , 
reforço de·srl'.snMissionarios , com D. 
Luiz ele~, Vasconéelps , qúe eseolheo 
para succeder a Mendo -de "Sá ~Ab Gq, 
verno da 'tol ór;i ~ . 'Todosdd's r~dres 
destinados a esta ·via:gem, forâõ pos.: 
tos debaixo> ela direcéâo--dé Francisco 
Ignacio de' Aie~d(•/ (~t) ~ ; ' ,_/ 
• J ' ( j( 1 ( I (} 1 'I 

(a ) O P. I gi;aêió de Azevec\o ;. e não · 
FraiJcisco · Tgti 'áci,ó ; ; e ra JTIUÍlo -illusiJe de ho· 
llJ'! fJ m iJ ia d9 Porto , donde era na ün ~ J '. ir, 
,mão de D . .le,ronyn1o qe Az:lvedo v1ges1tllo 
sc"ulldo Vic~rei da ' I odia; e de D. F r.ancis· 

~ . 
co ele Azevr:do , em q ue m ced.:o a anu ga ca· 
za de seu paT D. 1\'l anoel'de Azevedõ -;' Com· 
m enrl acÍor de s : ·~Jira r t i nho) quando se reco-
Jh eo á Com panhia. O clia de seu glorioso mar;' · 

. tyrio foí a 15 de / Julho .de 1570• ' 
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Azevedo era de h uma familia dis-

t incta de Portugal : entro~ em I) 47 
na Ordem dos Jesuítas; havendo já 
preenchido diversos empregos no Bra-
zil quando foi elevado ao lugar im-
portante de Provincial da America Por-
tugueza, pelo famoso ·Francisco de 
Borja, ent~o Geral da Ordem. Pio V. 

·para animar mudan~a tão útil lw Chri-
stianismo, concedeo indulgencias ple-
nari :J s a rodos os que acompanhassem 
Azeved(); e deo a este Provincial Je.:. 
suita muitas religuias destipad ;Js a a-
nimar o zelo pi edoso dos colonos do 
Brazil. Sesseata e nove· Padres vindos · 
para participar de tâo honrosa mis..-
são, s e ajuntárão em Lisboa onde se 
armava hnma fro ta de sete navios , e 
huma caravela debai:x o do commando 
de D. Luiz de V<Jsconcelos, que de- . 
via governar a colonia. Portugal ain-
da n ~o tinha ma ndad-o expedíção a!:.. 

. guma tão consideravel. Tudo fazi~ 
ver, que o Brnil hia em tim a ser vi-
vifi-cado , ~ protegido ; mas os desti-
np~ decid irão de !Jl!tra maneira. 

Azevedo embarco4-s~ nú S. Tia,:.. 
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-go com trinta Religiosos (a); outros 
vinte ·seguírao ~edro Dias em o,nnv io 

·do Governador, e os dez ultimes pos-
tos debaixo da direcção de Franci~co 
de Castro , sç embarcárao no navio 
<las orfãs, assim chamado , porgue le~ 
vava grande numero de meninas, que 
a Côrte mandava para casarem , . e for-

. -marem estabelecimentos no Brazil. A 
frota. se fez á véi·a' e chegou logo 4 
Madeira. Alli o Governador D, Luiz 
tcn.1endo as calmarias da costa de Gui-
~é, resolveo-se ' a esperar monção mais 
favoravel1 .mas o S. Tiago tendo 4 
bordo Azevedo, e maior numero de 
Missionarios, separou.-..se 'da frota pa-
ra ir á Ilha de Palma , huma das Ca .. 
narias, largar a carga destinada aos 
habitantes da Ilha , e reçeber puWJ 
para o Brazil. . 

(a) Os Companheiros do P. Azevedo no 
n•vio S. Tiago forão trinta e nove , cu jos 
~lomes se poclem ver em Brito Freire Liv • 
. n. pag. 81. num. 1s6. no Tom. IV. do A.-
giologio ~.usi:;;~no '{lOr D. Antonio Caetano de 
Sou.za a pag. J 76, e tambem a rela~ão de to• 
4>· este ~uç~esso, 
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A distan1cia era m.irta ~ mas peri.-
·gosa ., porque daus corsar !.os FJ·an.ce-
.zes cruzavão nesta par.~ gem. Os P~
dres rogárâ0 a Azevedo a tornar ou-
ltro rumo ., 'para nã-o se .expôr assÜJ,:t 
sem necessidade : Azevedo 1 ~ecusou , 
mas permittio a seus çompa.nheiros to~ 
-rnarem este partido._ Qyarro Noviçrn; 
<SÓmente ac~eirtárâo; os seus lugares fo., 
-rão logo, preenchidos :por outros qua.,. 
tro, que armbicionár::í.o o mar;tyrio ; 
·seus desejos forâo logo satisft!Ítos. No 
-dia seguinte apparecêrão cinco na:vios 
Francezes ás ordens de Jaqu.es Sori:a 
(a)~ famoso cors_ario NormaJJdo, -~ 
-Hugonote, sªbi~o d~ Rochcl!e com o 
-intento de exter-mjQa1r rodos os CathO<- · 
licos que cahisseá1 eníl S~\l poder. O 
S. Tiago tü1ha a van1agem da dian-
teira, e ganhou ;1 Ilha eu.1 set-e dias: 

(a) Este cprsario andava naqu-el !es mares 
-buscando prezas , que eráo nelle qua,i ceJ-· 
tas : esta\•a no servi<:o !ie Jo,nnna de la l:lri~ .• 
Princeza pe BeartJe , Cond,es sa de F ox , ip .. 
f~cta na mesma seita abominavel , de que era 

.·~pria, que pnr'iS§P. ~anto pettendjª lizonge~, 
-~ &!la PJim;eza. · 
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mas hum hum vento violento, o bri~ 
gou a entrar em hum· porto perto de 
Torça-Corte; daqui ao porto de Pai~ 
ma, não havia mais que tres legoas 
por terra ; a distancia por mar era mais 
cm1sideravel. . . · 

Hum colono Francez que tinha 
estado no porto, condescipulo de A-
zevedo ' lhe deo cónselho que senao 
aveórurasse no S. Tiago, mas que fos-
se a Palma por terra, porque era de 
esperar que não f9sse a·p:Jnhádo pelos 
piratas. Nada pôde dissuadir a Azeve:.. 
do, parecia precipitar-se voluntaria-
meme na sua perda. 

· O S. Tiago faz-se á véla , che-
ga peno de Palma , e he cercado pe-
los corsarios: travasse o combate, os 
Jesuiras pôem-se em oração sobre a 
coberta ; mas toda· a resistcncia se to r.-
na inutil, toda a esperança he perd \-
da; o S. Tiago he tomado por <~bor- · 
dagem ~ e á excepção .de Jmm Novi-
ço, nenhum Jesuíta escapa ao furor 
de Jagues de Soria; faz lançar ao mar · 
o.s que ainda esdo vivos, os feridos, 
os moribundos, e os ruqrtos. Senhor 
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do n;Jvio, vólta para França com hum 
rico desFojo. 

A noticia de-ste acontecimento 
lastimoso , chegou logo á Madeira on-
de se achava o resto da frota; todo.s 
os Jesuitas gu: estavão ~bordo ce1ebrá-
râo com invep este succ:esso, a que 
chaq1árão tryunfo dos Missionarios 
Chrisrãos, seus irmãos, martyrisados 
pelos herericos; tryunfo que estes mes-
mos não tardárâo a participar. Ain-
daque a frot~ tivesse esperado a esta-
ção favor3vel , soffreo muito dG cli-
ma contagioso de Cabo-Verde; e de-
pois de huma longa , e deploravel via-
gem , quando apparcceo á vista do 
Brazil, soprou vento tão violento que 
não pôde dobrar o Cabo de Santo A-
gostinho, nem vir a terra. Irnpellida 
até Nova-Hespanha· alli foi dispersa-
da pela tempestade ; hum navio ga-
nhou S. Domingos, outro a Ilha de 
Cuba, o res-to entrou no mar alto. 

·. 

Reunida em fim, ru3s desarvora- Combata 
da, esta infeliz frota fez novo esfor- t~avat, mor-

! d . , te ele V as-ÇO para c 1cgéir ao seu esrmo, porem 11 • . CO/lU OS, 
debalde; ba~1da- de !!OVO pela v wlen- manyrio ;c 
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smenta e da dos ventos, repeli ida pat:a os .Aço-
"ove] ewi- res, fa l~ de tudo , as suas t-t=i pulaçóes 
~as~ : eles- de tal modo des.fal:c.adas, qiJe quando 
1rtttyao da V J _ · d J 
frota Por· ~.sconce- os tentou a!n a ruma vez ~ua 
tugucza. ma fortuna, hum so dos seus navws 

bastou -para receber os miseravcis res-~ 
t:os de suas forças. Toca l/a o cqui no-
cio de Setembro-, ~ ainda nã0 ha"' 
via huroa semana que D. Luiz tinha· 
deixado a Ilha Terceira, quaHdo co-
nhecêrâo ao rnar cinco navios d'alto 
bo·rdo , qua·tro France~es , e hum In· 
.glez : erão ainda piratas , comm.anda-
d'o por João de Capde.ville, Béamó!is , 
companheiro de Jaques Soria, Calvi-
nista como dle, e discorrendo os ma• 

/ J'es com o mesmo fim. C2.9avorz~ Jesui· 
tas, sugeitos a Pedroo Dias, estavão 
com o Governador. 

Aindaque toda a resistencia fos" 
se inutil, Vas€omcelos pl'eparou-se co~ 
rajos.i)r!'lenre para o combate, e atacou 
primeiro CapdeV'ille: huma vigGro-

. sa canhonada se torne~a de lmma, e 
outra parte, a distancià de tiro de mos·. 
quere, o corsario carrega logo sobre 

_o Almiranre f>ormguez , s6be á abor,. 



no BRAZIL. Ltv ó x. 79 
dagem 1 e entra no navio. Victima d~ 
sua resolução heroica 0 o desgraçado 
Vasconcelos he morto sobre a ~ober
ta com a$ armas na mão 1 e lançado 
ao mar. (a) T<J..es forâo os lastimosos a--
contecimentos, que anniquilárão huns 
depois de ourr·os esta bella expedição 
destinada para I o Brazil. De sessenta e 
nove Missionarios que Azevedo tínha 
levado comsigo d~ Lisboa ,. hum uniw 
camente chegou ao seu deitino, aon.: 
de 9onfirmou a noticia da desgraça. (b) 
Já' mais a Companhia de Jesus, antes 
ou depois desta época , teve ao mes .... 
mo ten::po tão grande perda ; já mais-

(a) Rocha Pit,ta, Liv. IH. pag.171· 
dá-u morto f6ra do combate ppr enfermida-
de conHahida dos calores de -Africa , e pe• 
los descommodos da sua -prolon!f3da , e . tra-
bal hos.a viagem. VeJ-a-s.e Souz. His·w.ria Ge-
nealog. da Caza Real , Pait. XII. pag. 1 ~6. 

(li) Este Jesuíta:, que escapou, e deo de-
pois a rela_ç;ão do martyrio do· Padre Ignado 
de Azevedo , e seus compal)heiros chamava• 
se· Joã:o Sahlches, era Leigo e Cozinheiro : 
.Taques Soria levoU•o comsigo no mesmo exer-
do de Cozinhdro • c /p;nsados tempos resti• 
\Bill·~c a I'o1tugal. ' 
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alcançou ·, · segun'do a expressao dos · 
Missionarios; tryunfo tão glorioso. 

Pi-se grande dçmonstraçao de 
milagre a h uma catastrofe, . cujas c ir~· 
cun~tanci:.1.s bastão par a deixar nos es-
píritos profunda impressão de triste-
za. Em Portugal; e . no Brazil affií·-
mâo , , <]U€ depois de morto A zeve-
do, os Hereges lhe não podérão ar-
rancar das mãos o retrato da SS, Vir-
gem , pintado por S. Lycas, que era 
dadiva do Papa. Não constava só dis-
t,o o milagre: lançado de cima da tal-
da , Azevedo abríra ·os braços , tnor-
to como estava, e se puzera na pos-
tura c;!e cr,ucificado; puchado para bor-
do , e la•nçaclo outra vez aq mar, sem-
pre pôz os braços na· mesma postura, 
e. assim ~cára até a retirada dos pira-
ta,s Hereges. Então só os prizionciros 
do S. Tiago o virão mergulhar-se nas 
ondas. 
_ Pouco depois , ~omo navegasse 

l1um navio Catholico pelo mesmo si-
tio onde se executou o martyrio, o 
~orp0 de Azevedo se elevára do seio 
das aguas na mesma postura para e~-
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~regar a bordo o quadro da SS. ·Vir.;, 
gem, e depois se tornou a mergulhar 
nos abysmos do Ocean,o. Esta narra-
-ção extraordinaria confirmavão os Je-
suíta~ 'aos olhos dás fieis, mostrando 

"em S. Salvador hum quadro mila-
groso ainda tinro dos dedos ensan-_ 
guentados' de Azevedo~ 

Nobrega não viv-eo assás; para sa- . Morte ílé 
ber a sorte deste novo martyr da súà Nobregfl, () 
Ordem e de seus companheiros no in- mrat~ d~s
c • ' . 1 te lrlUJIIJe 
.rortumo: morreo quas1 na mesma epo"' nario. • 
ca aos cil'lcoenta ·e tres annos ·de ida-
' de ., cançado de longos trabalhos, e 
continuas Fadiga-s.( a) Na vespera da sua 
morte, despedia-sé dos seus amigós, 
como se fosse emprehendet !:tuma lon-

TQMo ·· li. F 

. (a) A morte de N obrega .foi a 18 de Ou-
tubro do mesmo anno de 1570. ·Tinha ido ' 
pa ra o Brazil, como se disse, na Missão que 
a·companhou a Thomé de Souza ,- ·e hia por 
&lperio·r della. · A fama das ·suas muitas vir· 
tudes, e do· notavel .fructo . de cqnver-sóes ' 1 

~ue fez n.o Brazil pelos seus St:rmões deo mo• 
tivo á digressão que o Author aq.ui empre-
§OU em s~:u louvor. 



g~ viçgeni :· p~rguntá.rão-lhe para on~ 
f}~ hi2 : ~' Para a casa de meu pa1, res., 
pppd~~ Nobrega. " Posto em huma 
r~gi-ap, çnge $e não pu~er.ão , em exer-
çj.Q senão os bons prinéi pios da sua 
Qydr;~n , e:;ste çelebre Missionario, com 
jLJ~t'J. ra'4ã.O, peve S€f considerado co-

. mo o fundador de~tc sy§ttH11a bemfaze-
jo; empreg~d9 a respeito dos Indios, 
pelos Jesuítas do Par~guay, com sue• 
cesso t~Q digne de memoria. Nobr~
gCJ por ~eys rrab.alhos, e beneficios me-
r~~~ figurar çom honra nos a!lnaes do 
Br:gil , onr.le elle levanto!.~ a moral so-
~re os ft,~ '!1damentos cla Religi~o, e 
Ç~ s~ politiç<~~ Su~tentou a Co!onia 
vacilante , ~ foi o verd~deiro legisla-, 
dor dos lndiost Nenhum hpmen.1 em-
pregou a sua vida . nem com mais ac-
tividade, nem com n:iais' utilidade pa.:. 
ra a s-ua pan·ia , e para os seus seme· 
lhantes. 

'Cbegada Qyarido se soub~ em Lisboa a mor• 
ao Bra:til te de Vasconcelos' ElRei D. Sebas-
dc Lt~iz. d< '-' · L · ri B · d AI 
B . lilao nomeou a u1z !-!e nto e -ruu, quar- . 
to Gover- 1~e1da para lhe ~cceder no governo do 
11ado,. Gc- Brazil. M'aís feliz q"!,e Vasconcelos,., 
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Luiz d~-· ~rrr.~ 'chegou 1ao"seu 'desthto, nerat.{lfor.! 
e· receiDeó a áutl1or1d-ade aas mãos cle te de Men-
Me:ndo dg! Sá. (a) ~sú! ' l))tlmo v~v~o ~: ~e ~" : 
assás 'para · 'entregar o Governo ao setl ;~~~~;~~~= ~
.successor ~ a mprfu () lâ~'t:t ·pl3úce' tem.t:; nos de ,~~ 
po depois em S. Salvador, onde dei~ vern~ •. 
Xoú a letnbfafiÇa de hôfnà adtnihistrâ-' 
ção sabia ; e prospera por e~pa~o de: 
quatorze annós. (~) Teve em seus ·ul<;;-

, , F :f. ' 
)' 

(a) Luiz lile Brito de A lineida , fi] h o ~~ 
Simão Caldeir:t , a quem EIRei. D. Sebastião 
n'omédll pára suêces·sor de D. Luiz de Vas~ 
concellos chegou á Bahia no anno de 1 s 7 :z,; 
em que faleceo Mendo de ·S-á. 1 

(a) A morte de Mendo de Sá depois d~ qua-
tom:i amws de governo foi Da Bahia , foi enter.; 
rado n~ Igreja que era dos Jesuítas , a quem 
fói por eX.trt:mo_afféiçoado, o Epitafio •gravadó 

sçu se·pülcro escreveo-se para .testemunH:i 
.. se~ hum dos maiores bemfeitoref que e!~ 

tiverão no Brazil ; assim o foi do mesmo 
odo sua filha D. Filippa de Sá ; Condess'á ; 

Linhares deixando em seu· test~mento to'! · 
os seus bens , que eriío de' grandíssimO 

or, para fa·bricil do Co'llegi·o de Santo Antão : 
Lisboa , que foi hurm das Cazas grandes ; 
mesmos Jesuitas, a qual ella escolheo pa-

jazig·o na ca·pe!Ja mói. 
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. . ~imos dias a .. mortificaçã0 r·tile. , ver ·ó 
< Brazil desprezad0 pela m~i-patri'a. Tu., 

d.o .alli d~cliJ10U no tel·npo do. Govcr-. 
no .do Car.dial D •. Henriq1\!·e ~ durante 
a menorid<Jde d'EIR~i D1 :Sebastião .. 

. .. ElReí . D. João III. tin'ha H>ma-
do taes meçl id~s , que se v i v-esse .mais 
dez annos, R)Ui~as Cidad~s, .c Fm,ta-. 
l~zas seri~o.· CGJnstruidas_ em guasi todos. 
os ponto~_ qo Brazil ; porém depois 
da sua morte, em lugar de se erigi-
rem novos estapelecimentos, d~ixárão.:. · 
se cahir os antigos. As· ftdta S' , que co-. 
stumavão ir todos os annos ao Br:ni!' 
~onduz ir moços colonos .indust riosos ~ · 
e ch eios de vigor , não appareeêrâo· 
1nais, e a. M etro poli pareceo fazer-se 
Í jldifferen ~ e á sorte das possessões da 
America. N ão sómente for?o despre-
zadas, mas até os seus defel'}sores fo- . 
rão tratados com .huma especie de in-
grat\daa·. Os serviços passados fi d râ'o 
s~m recompensa . . , 
, N ão se fez · causa nenhuma em 

favor dos colo.nos , qu ~ :rnorrêrão coru 
as armas úa mãO' expulsando os Fran-
cezes ; acontecimento da ma is al ra irn~ ; 
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portancia para a mesma existencia 'da 
Ameriça Portugpeza. _A Metropoli 
11ao era dev~dora da conservação do 
Brazil,_ senão a colonos, ~u Indíge-
nas vindos iV:.olU!rtariai'nd.te 'para a d_e~ 
fender, sacrificando-se a h uma longa 
guerra , á custa da sua fortuna, e das 
suas propriedades. Desammados por 
rverem suas , r.edãmaçóes clesprezadas na 
Côrte , os descende.ntes_.de.stes valero-
'SOS mostravão-se dispostos a fazer por 
si mes_mos jguaes sacrificl9s , se cLr-
cnmt<UlClHS''SerilelhantG:s· sé-' renovassem 
algum dia : porq'ue t\ãoAN'a patria .se-
não para aquelles, que -tem intere.sse-
etu defende-la. --

r ~l . .1 r~~ f. ; 

/ . 
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Lm:z de Brito ~ão su~~ed·e; - ~~ to-
da a authoridade ele seu antecessor. O 
augmento da Colonia foi tão rapido 1 

no tempo da administracão de Men~ 
do de Sá, ·que a Côrte de Lisboa jul-
gou conveniente. di~tidir o Brazil em 
dous Governos distinctos. A Bahi~ 
continuou a ser a residencia do anti., 
go Governador, e a Cidade de S. Se-
bast~ão veio a ser tambem a residen"~ 
r;j~ do novo Governo d9 Rio de ]a-: 

/ 
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JJdró , cuja. jatis-dkçâ:o· domeç·ãvã: : na 
Capit.ania cl~e P(wto S'egtlW.>, é ó:oli'!:.J 
prehendia todos os·estabéledmentos ac!J 
Snl ; esre foi dado aú Do"'t'llfot Ariter.l' 
~i:o Saletr\a · -~ lljure passou d·e Pefliam..i 
.!'Juco a S. Sel:fastiao~ ' . ' r. 
· Esta Cidad·e 11asccntre", ~Ya sem:.: 
pré ameaÇada· nã-o s·ótn"ênte pelos· cor-"" 
s_arios Fratrçezes, qtte eon'ti.n'liavão sêtt 
eom:mêucio de cambio em Üíbõ Frio~ 
Ds sehra~€n~destas· r€g16es, fieis à sna> 
aliianç.a com elles , tinha-o' jl'lra_do Q> , 
clio eterno aos·l?ortugue:tes do Brazil; . 
tíudó era' hosr.il , e de ameaça efn- ro-· 
da' da nova:. Cidade cle S. Sebastião ... 

' Antonio· Salema , hofiíé.tif de hum ca-
ta<::rer firme, erigido, r.esol.veo livrar 
t'> seu Governo desres irünüg:os ir! econJ 
eiliaveis, ajuntou hum corpo de· qua~ 
trocentos Porruguezes, e setecentos In-· 
dianos auxiliares , e fuvpteddo por 
Chris1o.vão d·e Barros , que se assigna..: 
lou no tempo 'da expulsão dos Fran:z 
cezes; atacou ao mesmo tempo os Tu-. 
pinambas·,. e os Tamoyds; e seus a] ... 
liados Europe.os: mas as al.dêas dos 
Br~zileüos inimigo~, est-avâo fortemí;ltl.,· 



. te · gt~arnecidas. de · esna~adas, e fizemo 
por"' traz destes intrincheiramêntos 1m-. 
ma resistencia contumaz, repellindO' 
os Portuguezes .rnão sómente a· tiros de: 
:flecha, mas ainda com arcabuzes que 
lhe vierão de França. A vic_toria <i!s-
taria por muito tempo duvidosa se , 
segundo o systema. de_ crueldade ad0-
ptado nestàs gJJerua~ , Antonio Sale-
J;Ba tivesse recusado tra_tar cmn os Fran-
cezes, que comma.ndavão·,. ou d·i,rigiãO> 
os selvagens. . . , , . 

Mais político·, ou mais astutO> 
que os Commandantes Portuguezes seus 
antecessores, promett~o a, vida a to~ 
dos os Francezes que. se rendessem , e. 
guardou a su_a~ nalav.ra' exigin,do com 
tudo. a entrega das armas de fogo com-
qu~ .-se arrtl'árâo os sei vagens. Aban-
donadm;, sem guias, á sua falta de 
dperiencia na tÇJ.ct,ica Europca, os 
Tamoyos, e Tupinambas virâo-se ex-
postos ao furor de seus i.nimigos. Os. 
Portuguezes forão vencedores, não pe-
lo ascendente de coragem superior a 
seus adversa-r-ios, mas pela vanragem 
que as Ftrmas de fog~, s: a .disciphn~ 
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lhes assegura.vão sobre, homens nÍls, e 
que não podião oppôr-lhes mais _ que 
huma cega ÍHtrepiclez. ·_ . 

, Os Portuguezes fizerâo.nelles hor- De1truiçáo 
rivel rn0rtantade e em pouco tempo dos Tnmor;~ 

' ' A . a perda das duas povoaç,õ.es em. mor- 01 ~"r, 5n~ , fi , d d' IOIIIO~C <l-
tOS ou c~ptlVOS 01 , . segun o se JS:-. /.:ma • Go-
se.,· de OltO .a dez mJl ..pessoas de am- vmwdord11 

bos os sexos .. Os Tamoyos farão qua.:.. R~o de ]a·-
si inteiramente anniquilados. Os ' res- '1w-a. 
tos infeLizes -da tribu dos Tupinam-
bas, abandonando a costa depois de 
terem posto fogq ás suas habitações' 
erravão todos á ventura pela!> monta-: 
nhas.v·isinhas, para ali i arrastárão seus 
feridos, chamárão-se h uns aos outros, 
passárão do abatimento· á raiva á vis-:_ 
ta de suas mulheres , e seus filhos de-. 
spojados de tudo, e sem nenhum asy-
lo ~ muitos os assassinárão por hurna 
~specie de piedade. 

Tal era a situação dos vencidos, 
quando chegados ás entranhas das nlQn-
tanhas , seus chefes suspendêr5o a fu-: 
gida a fim de deliberar se era preciso 
entreg;;1rcrn-se á discriç8o aos yence-

.~l.ores, ou fugir para sc:mpre de hun~a 
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terra, que elles mesmos havi.J2a con: 
quistado. Mas o infOlitunio de tal mo• 
do tinha . azedado os· espiritgs , que 
parecia: impossivel reduzi-los a hum 
sentimento unanime. 

A final, Japy Ouassau, humdos 
châes a quem a experiencia: ,, e a graiJr-
de idade davâ:o mais infllilencia ,. e cre• 
dir.0 lhes fallot~ nestes term;ros ::- " 0' 
" Tupinambas·, ultimas relíquias des-
" ta irnmeasa. povoação, cuj@ norn~ 
" só inspira:va terror a' vossos inimi;. 
't gos, que ! ser.á possível que vós , 
'' despindo-vos- do vosso. jusro od io 
'·' (:Ontra os i'nvasores Portuguezes, 
, vps entre·gueis hoje. a: e-stes dppres:. 
" sares dos Indéanos ? estais esqu eci~ 
'' dos de .sua pôrfidia , e ct·ueldade, 
'' ou poder~is crer que homens , gue 
" se recrêâ0.com' a mortandade , e de-
'' vastação, viráó a ser mais just'os, 
" e mais hum&:ID~ s ~? cançados de nos 
" d.egollai, buscão agora attrahir-nos 
" a seu partido , debaixo da apparen-
" ·cia de huma falsa piedade; porem 
" este, he mais hum laço que nos 
,, .annão ;. 1!~ para f<\zer de nós inst'rtl< 
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mentos de novas conquistas, he pa-

'' ra anruinar nossos corpos por tra-
" balhos, cujo unico salarío seria a 
, violencia, e o ultrage. Forçados a 
, ceder á superioridade de suas ar-
" mas de fogo , Jí!Ós nâ? podemos o.p ... 
" por-lhes cou~a alguma: leven;1os nos-
" sos pass0s , e nosso walor para ou"': 

tra parte. Nâo esperemos mais dos 
" nossos alliados de Fran~a, soccor .... 
" ro algmm ~fficaz, porque , eUes nos 

abaHdonárão para conserV'ar suas vi-
" das. Retiremo-nos tanto ao longe 
" pel'~s terras , g.ue ·nossos olh0s não 
"' sejâo mais para 0 futuro o.ffendi-

dos pelas vistas de algurn Christão. 
Ahi tornemos aos usos de nossos an-
tepassados, que se comentavão de 
lavra·r , e cortar as arvores com in-

' stnrmentGs de pedra, e despresem1os 
par.a o futuro todos estes perfidos 
pr_eseptes , todos os objectos inu-
tels, qu,e nos\ tem trazido líomens 

' vindos @a Europa para nos subju-
gar. Apressemo-nos a fugir para 
longe do supplícío da escravidão ; 
a. çer-ra he v:a_sta ~ qão parerpos se7 

' 
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, não quando entre nós, e nossos im-
" placaveis inimigos h_aja espaço tal, 
" que ~lles ·o não p9ssão já mais ven-
" c-er. " Tt'atzsmi- · Atrrahidos pelo discurso da Ja-. 

~raç_iío dos py Ouassou, os Tupinambas tomárao 
'f:ttwm- immediar_aiuenre a reso.l_;Jç~o de effei-

tuar a retirada, que tenaó julgado des~ 
honrar com o nome de fuga. Inrrin-
cheirarão-se primeiro no fundo dos 
bosques ; mas não se julgando alli em 
segurança contra os· assalro·s dos Eu-
ropeos, decidirão-se a procurar alem 
d_a immensidade dos desertos alguma 
terra i ncog nita , que pudesse v ir a ser 
o ulc imo asylo de sua independencia. 
R , .- I ,_ et:Jillrao-se em c 1usma, e partuao 
a longas columnas de todo o sexo, ·e 
de tod a a idade, dirigindo;..se ao Nor-
te para a Linhà Egainocial, ·não dei~ 
:xando a·poz. de si se não vastas ~oli-
dóes. ' 

Defendidos em fim pelo grande 
rio Amazonas, os Tupinambas n2o' 
querem nem recuar ao aspecto desta 
poderosa barreira, nem voltar sobre 
seus passos .i estabelecêrâo-se sobre mui-

. ' 
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tos pontos· da sua praia 1\,ferid i o na 17• 

desde o seu coçfluentc com o rio IVIa-
deira, até sua embocadura. Hu ns f.-: 
xá.râo-se ao longo do mar para as em-
bocaduras do mesmo rio , outros SQ-' 
bre a montanha de Ibouij :ipap·; es tes 
pensavão que a Ilha do 1v1_a ranhâo os 
furá, mais do que em outra qualquer 
posição, inaccG.ssiveis a seus :~rdenres 
perseguidores ; por q~1e nenhuma cau-
sa ihe parece mais para temer, do que 
a visinhança de povos c;ivilisados; à-
quelles preferem as margens elo Tú-
b_oucourou, e do Meary; outros fi-
nalmente retirados para. L este, e para 
o Oeste do Pará, para Cornma, c pa-
rà as costasmaritimas de Cayeté, cs-
tabelecêrão ·all i su<;~s habitações, e to-
dos ajunrárão aos nomes dos lugares , 
que .habitão o de Tupi11ambas , d,e que 

. são soberbos para nunca o esquecere tn, 
ll <': lll consentirem perder. 
. Algumas versões escritas, e ou-
tr:.:is que nâo são mais que u adicções , 
I<)Ssignárâo di fferentes çau.•as á di visão 
. da tri bu inteirá , em povoa ções sepa-
radas. Muitos destes mesmos 'Tupi-
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nambas, que tinhão tomado parte ricr 
grande transmigração, e que vivião . 
ainda em I )95 asseguravão, que ape-
nas chegados ás regiôes do Norte, ri-
nhão feito htlm grande banquete on-
de os principaes, e os mais an tigos 
d -' I ..> I' a naçao se reumrao; que a 11 esquen-· 
tados os espíritos pela ab4ndancia das 
bebidas fermentadas de que os Brazi_. 
Jeiros fazem uso , .lmma mulher na be-
bedice tinha batido em hum dos con-
vidados; que disto ,se seguíra hum tú"" 
multo geral, em que h uns enfurecido~ 
se declarárão immediatamente a favor 
da mulher selvagem, outros . a favor 
do Tupinamba ultrajado; que final-
mente esta discordia inesperada aze-
dando os espirit.os, divid io a naçã(} 
inteira em differentes partidos inimi- . 
gos huns dos outro~, a ponto de se·, 
devor~rem entre si, á, maneira destas 
povoaçôes ferozes ~quem nenhum vin-
culo_jámais reunio. 

Alguns viajantes combinando-se 
sobre a origem, e as principaes cir-
c~nstancias da transmigração dos Tu-
pmambas, fazem wmar a esçes intre-· 
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pidos ·selvagens outra direcção: con-
cluzem-nos ao Occidenre até ás fron-
teiras do Perú, fazem-lhes povoar mui-
tas cadêas das Cordilheiras , e accres-
centâo que tendo-se mistur.1do logo 
para as fronteiras do. Cayari aos Hes-· 
panhoes que habitao . esta regiâo, vi-
verão ao principio em boa intelligen-
cia com elles ; mas 8ue depois hum 
Hespanhol fazendo castigar hum Tu-
pinamba, que lhe matára h uma vac-
ca, o sentimento da independenci a se 
renovou nesta nação .selvagem, e lhe 
fez tentar segunda transmi g ra çâo; gue 
abandonando-se então em su~s canoas 
ao curso do rio, e depois ás o.ndas do 
mar, os Tupinambas não parárão ~e 
não nas costas , e Ilhas do T repico, 
onde os Europeos os ach árão estabe-
lecidos meio seculo depois. 

Como quergue seja , a transmi-
gr.ação des ta povoação Braziliense tem 
hum caracter de grandeza, que a His-
teria não devia deixar no esquecimen-
to. A conducta desrcs alrivos selva-
gens para com os F rancezes do Ma-
ranhao, acabará logo de fazer bri-
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l-ha r· nelles esta inflexibilidade agresté 1· 

á qual ·nada podérâo ' contra por os. po-
vos , que se gabão de grande civili-
sação. . 

Este acontecimento extraordiria-
rio, tinha deixado todo o paiz do Rio 
de Janeiro em poder· dos colonos Por-
tuguezes , sem que elle5 tiv.essem mais 
a temer alguma ligfl. das povoações 
Ind i genas com os corsarios Europeos, 

;. r.·. que reriâo podido ainda tentar desa-
possa-los. Trarrquillo parà o finuro ~o
bre· a sorte da nova Cidade de S. Se~ 

· bastião , o Governador Salema não se , 
~lCcupou mais que' da prosperidade; e 

·do· augmento da colonia. . 
Primei1·as O Governador da Bahia,. da sua 

· ilescubertas parte,· a provei tando-se de hum inter-
rins mi,as valo de paz deo toda a attenção aos 
dos diamall- d b . ' · · ' · esco nmentos 1ntenorcs , e as pn-
us. meiras 'indagaçoes das minas dos dia-

malHes. Desde esta época se acreditúu 
no Brazil a opirüâo , de que se acha-
rião pedras preciosas no interior da 
t:apitania de Porto Seguro, nos con-
fins da do Espírito Santo. Sebastião 
Fernandes Tourinho foi· mandado pe~ 
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Jo Governador Lu.iz de 'Brito para se ,-
certificar , com . hum par~ do de aven~ 
rureit'os determinados a4tsegui•lt>· nesta 
penosa eri1preza. I 

Tourinho veio ao Rio Doce, e 
tendo feito c_aminhó. ao Oeste por ter-
ra~' _e por mar. espaço d~ tres mezes 
inteiros, .adwu -em fim rochedo~ cfy..;. 
stalisados, que éonti t~hão pecli'as · dé 
côr, que não era nem verde , nein\ a..l 
.zul' fixo, que elle Slippôz ~ereril tur-' 
que~as. · Os naturalistas lhe disserao, 
que no cumedcstes ro.ch.edos~'Scarpa:.. 
dos; havia outras pedras dé cÔt' mais 
viva, e mais brilh2nte , e muité!S que, 
conforme a sua descripção ; parédao 
dever encerrar ouro. 

Tourinho contiiluando suas deli..;. 
genci:as, achou junto de h~tnà rnon.,; 
tanha cuberta de bo~ques , húrna ·esme..:. 
ralda' e huma safyta' cada_ huma' per..:. 
feita na sua espetie. Setérlta ·Iegoas . 
mais longe, vid outros roehedos que 
continhâo pedras verdes. Dãlli mais 
cinco Iegoas, estavá huma caqêa ~e 
montanhas onde ; segundO a noticia 
dos Indigertas, havia pedras ver-?Jdhás; ' 

TOMO II. · G 
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e verdes brilhantissimas, e atrai des.s 
ta cadêa se encontrava , ( dizião el-
les ) outra &ntanha toda inteira de 

J fino crystal 1 m\le se acha vão como em-
butidas pedras verdes , e azues -de ra-
ra belleza. Tourinh{) achou com ef-
feito muito bello crystal, que encer-
rava esmeraldas, e pedras de bello a-
zul. Voltou a S. Salvador <:om estas 
informa~óes, e amostras de suas des .... 
cubertas. 

Desejoso o Governador. de fazer 
continuar estas indagações, encarre-
gou o Capitão Antonio Dias Adorno 
de emprehender segunda expedição 
deste genero. A' sua chegada ao Rio 
de Caravalos , Adorno achou safyras ; 
esmeraldas 1 e outras pedras de tal pe-
zo , que suspeitou poderem encerrar 
prata, ~ ainda ouro. A expedição des-
ceo o Rio Grande em chalupas: pa-
tece que durante esta navegação dif-
ficil, os companheiros de Adorno ~e 
separárao. Este chefe sahio a terra-só-
lJ.lente com dous companheiros de via-
.gem, e atravessando ,o territorio de 
algumas tdbus Braúleiras da casta dos 
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'T'Upinas, e dos Tupinambas ·do Nor·• 
te, tornou assim á Bahia , a da.r çog10. 
ta ao Governador qo resultado ·da ex-
ped.ição. _ 

Confirmou a noticia de Touri.o 
ilho, accre&centando que ao Leste da 
mgntanha de .crystal havia esmeraldas, 
e ao Oeste sa.fyras. As amostras que 
Adorno ajuntou , aindaque imperfei"" 
tas, prova vão de -mais a rna.is a exis.:. 
t encia das minas dos-diamantes; as3Íln 
o Governador da Ballia mandou estas 
flffiÓit.ras a ElRe:i. D. Sebastião ,, .com 
as que TourinHo havia trazido. Era 
então o principio de huma época des"-
<'litosa para a Monarchia Portugueza; 
já ElRei D!' Sebastiâ-0 se mostrava mui ... 
to mais occupado 1?0 alcance de van ... 
glo:ria , que da prosperidade de suas 

1\'astas possessões das duas Indias. 
Comtudo duas differentes expe:.. 

diçôes se tentátão ainda para·o desco-
~rimento das minas, debaixo dos aus ... 
·picios do Governador da Bahia~ .pri• 
meiro por Díogo Mattim Caqque (cu-
j o sobrenome lvlatante Negro, ou ma-
tador de negros-, àesigrta hum homem 

G :l . 
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m~o, e ·quel); .depois por Marcosdi 
Azevedo i que trouxe grande quanti .. · 

· dade de pedras preciosas de differen-' 
tes côres. O territorio onde se êicbá ... 
rao estes primeiros diamantes' era oc-· 
cupado por tribus Brazileiras agricul .. · 
toras, e tranquillas. Muitos outros co .. 
lonas emprehendêrao , no dev:u-rso do 
mesmo seculo , descobrimentos seme':" 
lhantes ; mas ou por falta de cruida-
dos; e de continua~ão, ou porgue se 
t'inháo já perdido os vestígios das pri• 
meiras l'UiRas, ou em fim por cobiça,. 
ou' tem0r da parte· do~ exploradores~ 
OS resultados de SUJaS Í'ndagaçóes ,. de 

· qtre escondêrão o conhecimento ao Go- ' 
ve·rcno , ficárão ignorados. ' MuitoS' tem-
pos ~ depois.;. he que os conquistado-
res .do Brazil chegárão -em fim a cul-
tivar com fructo as minas .preciosas, . 
qLl·e suas montanhas encerrao. ' ' 

Luiz Ele Brito tinha tambem co-
meçado a procurar cob-re f mas· desani-. 
mado logo· por obstaculos impPevis- , 
t0s , ~abandonou totalmente os traba-: 
lhos, com grande .admiraçao dos· co~ 
lotms. da Bahia ;· que est·~vão · persua~ 

,# .... 



no 13RAZIL; Liv. XI~ ror 
·d'ides qúe a ·séssenta iegoas pela,s t~ .. 
ras havia h uma . .mo.ntanha onde o mi-
n:eral estava á supe.rficie em . g·ressos 
J=ledaços; julgavão ~lém disto , que a 
meia Jegoa dalli ; qurras mon tanhas 
esc(}n~iã.o .fem:>' de· melhor· qual'idade, 
que o aço d.e Mil1o. Limitáôo-se ·a 
i~to as primeiras diligencias para a des-
cob'erta .dos çliamantes , . e dos me.taes. 

A di.Yisão do Brazil em dóus Go- O Br~tr.ie 
V€rl'lOS separ.ados <aéhou-se ,neci:va aos rtunido de 
interesses da colonia, e a Côrte de Lis- '":uGo a hum 
b . . 'd · G . d lo . overntJ o a sugeltou · e nove> o · oveFno e datlo a Dio~ 
8. :Sebastí~o ao rla Bahia. t .assim ,no's go Low·etJ..l 
fins. d,.a sua administraçã.o , L ui~ · cle ço da V ,i.._, 
:Brito g.ov.en1ou a ç:olonia inteira, Ao ga. 
fim . da sua .authorídade, Brito a entre.,. 
gou entre as mãos do Governador Ge-

l ileral Diogo Lourenço da Yeiga, en-
:vjadq ao Brazil 'por EIRei D. ~ebas.,. , 
[ i?o. (a) ~ste )1ovo Gov~m~d1 o r to- ' 

l • ' •• 

. · · Ç a) O Gov~rnfJ de Luiz· de Etito 'ele ' Al-
meida Qurou cinco annos. E1te por seu ta-
} ento praticou a exemplo de seus antecessq-
res mtdtas· acçiíes .?ign"as d~ louvor ,. a ~si:n 

-~ guerr\S cootra ós Gentios , comQ h<>' prq~ 
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mou as redeas da administração em S'. 
Salvador em I)í~8, anno calamitoso a> 
Portugal , por perecer em Africa El-
Rei D. Sebastião , e a flor da sua No-
breza. 

Este Iamentavel acontecimento~ 
cuja consequencias farão tão funestas 
ao Braz.íl, merece por muitos motivo~ 
ser cont do aqui com alguma miude-
za . ., poisque a Hisroria da Monarchia 
Portugueza s acha estreitamente liga-. 
da tom e te objecto. 

E1R i D. St::ba tião inimigo d<> 
de eanç , , e do divertimento socega~ 
dos, de1xou-s arrastar a huma espe-. 
ci de h roismo que o Jesuita Came-
,-a., (a) u m str , lhe fez na cer n'al-

Se!!uim nlo das onquist ~s , e das missões ; 
que mui: o fl vore ea. O des obrimento das 
mhlJs das pedras preci ,)sas , foi hum~ rl~\ 
m:liores ousas que contribuirão para seu elo· 
glo. Vej~-se Rocha Phu, · • lll. nom. 6GI. 

eu succ~or Diogo Louren.;o da Veig:~, fi.. 
lho de lll~noel ahr I ds Veiga, foi nonl~a
do por IRei D. ebasti "o quasi á v espera 
~~ jornad:t de Africa. 

-'") O Padre Luiz Gomalves da Carner~ 
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ma, naturalmente grande, e altiva.· 
A sua paixão sem Jitimes para -a glo-
ria, lhe fez ambicionar conquistas á 
parte da Africa Occiden~al, onde se 
assignalárâo seus antepassados~ A mis-
.tura de idéas pi~dosas, e guerreiras 
lhes fazião desejar tryunfar àos Mou.,.. 
ros, na esperança de arvorar a Cruz 
sobre as mesqu·itas de Marrocos. 

Em paz com todas .as Potencias 
i!a Europa , senhor do mais extenso 
commercio , adorado d.a na.ção por.-

irmúo de rrla.rtim Gonsahres da Camera Pre-
sidente da Meza do Paço, e Escrivão da Pu-
ridade, foi Mestre e Confessor d'ElRei D. 
Sebaniãq, .e muito valirlo do Cordial"D. Hen-
riqu~ , que lhe d~o estes lugart!.s. Este Je,.. 
suit~ fui quem concorreo para formar todo o 
.caracter daquelle SoheraRo , ·e dominava-o 
tacnbem, que qua;Si ellt! nada fazia sem a soa 
o\/Olllade, e approvação. Para se formar o con-
ceito de.vido deste Jesuíta além do que se 
expõe por toda a Part. I. Di vis. s. de De-
ducç Chronologic. e An~lytica he mui dlgna 
de l<!r-1~ a Carta da Rainha D. Catharioa a 
S. Francisco de Borja Geral dos mesmns Je~ 
s,uicas que vem no Livro intitulado: Re~ra
to dos Jesuítas feito ao natural , impr~S4Q 
~UI o anno de 17f1~ l 
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que aehava nelle as virtudes dos- seus 
mais illq~tre~ Soberanos , o. Rei d~ 
Portugal pareçia não dever occupar-
~e senão . da llU.a prosperidade , e da 

·sua feli~idad~; porém o amor de se 
fa;z;er çeleb(e p çonduzio á sua perda. 
Os lisongeiros o fizerão surdó aos avi-
SÓl? de ,seus antigos Ministrd, ás re~ 
prese,ntações ~da R;linha D. Cathari-
:pa, sua avó, e do Cardiéll· D .. Henri-
que , !!etf rÍO, ·é!-OS clamores .de fOp O O 
povo, temet1oso dos perigos a qu.e _o 
seu ·querido Monarcha se queria expôr. 

O sutcesso da primeira expedi-
ção ~ 1\.fdca, pnd.e ElRei hav~ a em 
pessoa combater, e des.fa z,er os Mou-
ros animava este v.alor · gu~.rreiro , se~ 
pensanient9 domi11ançe, · qu sua u~isa · 
paixão~ tlâo esperava para ~ satisfa~ 
zer mais, que occasiâo favoravel; e~,. 
ta não tarda a offerecer-se-lhe. 

(Jalamito•a ' · Muley f\.bdelm~lec~ acabav'l de 
~fk~if."~ 'lançar- fórr do thron.o de :rr.tarrocos a 
s b ·· ~~ : seu neto Muley Mohamet, que nenhu:., 

t! Oltlt~O a l'd d . ' d 1 d' , {jfriFa. . ma. qua 1 a e recommen ave tstm-
~gUia aos olhos dos seus v'assallos. De., 
j ois de se· ter diri~id~ e~.v~o él Fjlif~ 

' . 
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pe II. , Rei de Hespanha, Molíamet 
alcançou ac::c~ssó ·para com E1Rei D. 
S ebastião, de quem ;~onheda o_ ar:~ imo 
beliicoso, e cavalleiro. O Principe fu-

, g irivo prometteo a ElRei de Portugal 
os portos de Arzila ; e Larache se o 
reinregr;,sse de· posse dos seus Estados • 
.EJRei D. Sebastião ~proveitou cóm 
gosto a àccasiao de p.assar elle mesmo 
á Africa, mais para fazer conquistas, 
.que para restabelecer. o Prigc~p~ de 
<JUem .acabava de abra~ar "! causa. 

Para esta expedição Ú:meraria ex-
haurio as rendas do Esta.do, j_á indi":' 
vidadas pelas e~cessivas àespczas· de 
.seus JXlinistros. Insensível ás lagrimas, 
e rogos de seus vassallos, fez benzer 
.o Estandarte -real , .e hwantou felrro a. 
l) de Junho com cincoenta vasos' cinr 
co galeras, muitos trans'portes, e hum' 
:exercito de quinze mil hofl'\ens de i.a-
fanteria , e mil cavallos. 

Esre exerciro fraco 'em si mes-
mo, composto de soldados de rliffe-
rentes naçóes, estava tambem arruina-
do pelG luxo ' e . pelos excessos •. Che-
fft?U a Tary~r, e rparchQu ·logo sobne 
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'Arzila : ElRei D. Sebastião formou 
.aqui o seu acampamento; porém, con .. 
tra o parecer dos Generaes, se adian-
tou .logo pelo interiOt:' do pa'Íz para 
La rache , . náo querendo ir por mar .• 
No_ momento en~ que o exercito Por-
t .uguei julg_ava o Rei de Marrocos na 

. cle(cnsiva, . este Póncipe t:ío habil Ca~ 
pitâo como graud~ polit'ico, mostrou~ 
~e de ·epente nas p'lanicies de Akaçar 
,com exercito superior .. em· numero, e 
que !dle· mesmo· tinha aguerrido. Dá.,. 
;Se alloi a 4 de Agosto de 15'7.8 hurna 
batalha sangui.nolenta, onde · soldados 

--- .de :d uas differentes ·partes. do mundo , 
~ ,quem a díversiclade de costumes, e 
çle religião .anió1ao, disput5o o pre ... 
çq ; pci ~va.Jor, e·da g:Joria~ Envol'vid0s · 
pcb cavallaria Africana, . que 'formava 
hum- immenso meio .circulo, os Por .. 
t.ugueze~, e seüs alliados são feitos em 
postas. , 
· · • EIRei D. Sebastião mais 1solda .. 
·dô que General, · apparece em toda::a 
.parlc, affronta os perigos; mas sUC" 
cumbe , e coberto de feridas ll.e.·fe.ito · 
pr-;izioiJ.ejro por hum · tro~9 de Mo!Jf: 
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ros, que o djsputão huns aos qutros. 
;Hum dos seus . Gen~raes faz caminho 
pelo. meio destes desesperados prom-
ptos a virem ás mãos, e lhe falla : 
~' Qye! qu~ndo Deo~ vos dá a victo-. 
" ria , h e eçtão que vós v o~ . dego- . 
" lais p_or hum priz ione·iw l , Mais 
.barbaro que séus soldados, dá ao, des-
graçado Rei bl·. Sebasti~o .hum golpe 
de alfange, que o derruba ·moribun-
do do cavallo ; os ou.tros M.ol.Jros d 
acabárão. . . 

Oito mil Christ.ãos· morrêrão , 
poucos se salvárão; a maio.ll parte dos 
..gue escapárão á morte, ficárão capti-. 
Yõs dos Mouros, a quem a- vktQria 
custou dezoiw m'il homens. Porém o 
!:JU~ - faz esta jornada aimla· mais' me ... 
moravel , -he a morte dos. tc_esJ Reis, 
.que. v·ierão pelejar na batalJ1a'; Muley 
Abddmeleck, chefe do exercito vcn-
t~dor, espi"rõu -de doerfÇá na 11teirà 
âurantç a aoçã<;>, .d.ando ordens ~.s mais 
~abias, e seti, neto M.ohamet afo.gou .... 
se fugindo, em gua,fltO seu alliado EI-
:R ei D. Sebastü1o cahe debaixo do fer ... · . n> ~o·s Moqr\)~; . ... . ... 
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Deste modo pereceo aos trinta ~ 

quatro annos (a) corn a flçr da sua 
Nobreza, e sem herdeiro, o bisneto 
do grande Rei D. Manoel , deixando 
o Reino esgotado, seus vassallos con-
sternados, aguelle erp g!lem toda a.na-
çao tinha po~to com tanta conffanç~ 
o cuidado de adiantar s.eus bellos des• 
tinos. A dor publica derràm~u por to.,. 
do o Reino, luto geral, e o Sceptro 
passou· -ás nrãos do •Càrdial 1 D. Henri-
que, a ·quem a idade, e fraqueza tor-- , . navao pouco cJpaz par~ sustentar o 
pezo da monarchia '11/aczilante. 

'.Aco,lttcf~ A penas Filippe II. Rei de Hes-
mcnf~s que pa.nhà, ·soube da morte d'ElRei D. Se-re:"; Po}'- bastião ·, <lir.igido por sua ambiciosa, 
~;~~ni/~e ·e sombria politica , fez l"artir p2.rà 
l!espanlla, Lisboa a D. Chrisrovão de Moura, 

Minist~o Portuguez vendido a s~tl~ !n.! 

. I • ! 

(a) EIJl~i 0 1 Se!mtião tjnha nascido · 
em Lishoa a 20 de Janeiro d~ 1)) 4 , e as-
·sim vindo a perder-se , ou a morrer no· dia 
4 de Agosto daquelle infelici5simo anno de 

\ 157& , ' tinha yinte e quatro annos , e pou" 
cos mezes mais , e . não_ tfinta e , quat~Q Cfli-
mo diz o texto. · · · · · -



DO BRAZIL. LIV'. XI. 11)9 

terésses, a fim 'de s0rídar os espiri tos 
a respeit<;> da, situação do Reino. Ao · 
mesrno tempO' que ordenou ce1ebrar em 
Madrid .-txequias ao Rei , dispoz-s~ a 
fazer valer seus títulos ~ Corôa de Por- ' 
tugal; e ri'ao podendo duvidar que el"'"' · 
la lhe não f6ss.e disputada, não des-
prezou c,ousa .alguma , · para se asse-
gurar da sua posse pela força~ das ar ... 
mas .o 

Esta Coráa · estava como em de-' 
posito , sobre a cabe·ça d~ Cardial Ref, 
que· preve11do seu prox jmo fim , no"" 
m€ou cinco Regentes do R<i!ino , pa..:. 
ra govemare1n Pc:>rtugallàepois de sua 
m€>-rte ,, .e Côrtes parà resolver, e · re .... 
guiar os interesses -cla successão. ~ · 

Tres ·Principes a reclamavão ao 
mesmo tempo: D. Antonio, Pr:ior do 

· Cr,ato filho natural d'ElRei D. João 
1II~ (a); aHegava erb seu fav~r a pro.:. · 
messa de casamento feita a sua tnãi ,. 
peJo avô do fa1ec'ido Rei · D. Sebas- · 

.. . 

(a) O Senhor D. Antonio Prior dn Cra• 
t@', era fi-lho do Infa·nte D, Luiz ,. e nã~ 
d'ÉIRei D.· João ui. 
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tiâo; D. Catharina, Duqueza de Bra~ 
gança , annunciava suas pertenções , 
con1o neta d'ElRei ,D. Manoel ; e Fi .... 
lippe nascido de D~ Isabel, filha mais 
velha :'deste Monarcha , antepunha a 
prerogativa do sexo, para igualar os· 
direitos do nascimento. (a) 

Senhor na Europa dá Hespanha, 
das Duas-Sicilias , do Mílanez, da 
parte Catholica dos Paizes Baixos , e , . 
oo. Franco-Condado ; na Africa dos 
territorios de Tunis, e d'Orom ., das 
Canarias, e de muitas Ilhas de Cabo-
Verde ; na Asia das Fi li ppinas, das 
Ilhas do Sunda , e ~e huma parte das 
Malucas ; na America em fim, dos 
impeçios do MexiCo , . Perú; c do Chi-

( n) Além destes oppo!itores, alnrla hou-
l 'e maJS dol!S , que f0ráo Manoel Felisberto, 
Duque de Saboia e Principe de Piemonte co-
mo filho da Infante D. Brites, e neto tambem 
d'EIRei D. Manoel; e Rainucio, Príncipe 
d~ PÚma, filho da Senhora D. Maria , ne-
to do Infante D. Duarte, e visneto d'EIRei 
D. Manoel : fóra da Rainha de Fran<;a ~ e 
do Papa Leão X. 1 cujos requeriment~s não 
foráo admittidos. 
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ii; e das mais belhs Ilhas entre os dous 
hemisferios , o filho de Carlos. V. ce-
deria por ventura seus direitos, a com-
petidores incapazes de resistir ás suas ( 
arm~s, .ou á influencia de seu ouro? 
Não : Filippe calculou de antemão 
todos os inconvenientes da usurpação 
que premepitava. , 

Contando • setenta annos o Car-
dial Rei (a); não reinou em Portu-
gal senão para ver a herança do Rei-
no, tornar-se em objecto·de dis:cussão 
jurídica, e seu soprinho perturbar seus 
ultimas niomentos, para .fazer adju-· 
dicar-llie huma tão rica successão. 

. Porém temendo os direitos da 
Duqueza de Bragança á Corôa, Fi-
lippe offerece ao Dugue seu esposo, 
todas as colonias Portuguezas erp ple-
na soberania, com 0 titulo de Rei; 
se D. Catharina quizesse desistir de 
si.1as pertençóes. Nem . o Rei de Hes-
panha fazendo este offerecimento' nem 

(a) O Cardial D. Henrique tinha na.s- f' 
ciclo l!m 1 s 12 , ,e morrendo em 1 s 8o çonta• 
va sómen:c de idade 68 anuos. 
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o Duque de . .Bragança recusando-o 1 
souber~.o appreciar toda a sua impor-
tancür. 

Todavla ::1 morte do Cardial Rei 
D. Henrique se guio de perr:o ;' a d'El-
Rei D. Sebastião; (a) que entrega Por .. 
tugal á .ambiciosa cobiça de Filippe. 
Em vão · o povo de Lisboa ho_rrorisa-· 
do do jugo de Hespanha , toma ' par-
tido em favor de D. Antonio ; Prior -
do ' Crato, e se atreve a coroa ... Jo ;· .em 
vão ajudadó pela Inglaterra;- e pela 

\ França, este Principe escreve ás In-
dias, é ao Brazil ·na esperançà que se 
declaravão por elle; Filipee ajunta 
]mm exercito de vinte mil homens, e 
ordena ao famoso Duque d' Alva, CU-' 

ja gloria he manchada de . sangue ; 
marchar contra D. Antonio; e inva...; 
dir Portugal. O Duque acha a victo-' 
\, 

É a') O reinado do Card~al não dúrou ;e 
n 5o· d~sd~ 157 8 até o dia 11 de J'aneir'ó de 
J s 8o em que morreo em Almeirim ; ·e dei· 
xan·do· todos os negocios da IUccessão por de-:. 
cídir deq occasião a que Filippe I., sem res· 
p~ito aos 91.1tros· pertensores i entra·sse em Por~ 
tugal á força de armas. . ' 

' ( 
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tia fiel as swas bm'!de!ta·s. Por toda a 
parte os Portuguezes são vencidos; o 
.Duque de Bragança reconhece a Fi .. 
lippe por seuRei; e D. Antonio pros-
cripto, expulso de sua pattia ·, corrl't 
a buscar asylo em ·França. Lisboa he 
tomada, e destruida; a armada Por ... 
tugueza receb'e as ordens de ·Filippe, 
que recoflhecido Sohera110 ~c , Portu .. 
gal pelas Côrtes de Thoruar, -vea1 to-
mar posse do seu novo Reino. 

· A alteração ·foi total , e feita sem 
perturbações nas immensas -colonias ' 
Portuguezas ;· cedendo·ab .i'mpulso, e 
ao destino' da mãi-pattia 'passárão im-·~ 
mediatamente ao jugo da Hospanha. 
As Ilhas dos Açores só .·reconhecêrão 
a D • . Antonio. · Assim Fj'ljppe vio-se 
senhor absoluto não spmentc de 1m-
ma nóva Monarchia na Europa , mas 
ainda ,dos ricos estabclecirneiHos Por-
tuguezes em Africa, nas India~ Orien· 
ta~~ e no continente da Ameri~a; des-
ta maneira se sugeitou ta.rnbem ·o Bra-
zil , e mudou tambem de Metr.opo""' 
li. 

Filippe assenhoreou-se d~ .~o~ 
'TOMO II, R 
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narchia Portu.gueza confi~1nando as 1ei'sJ 
e os privilegias da nação, p.rornette-q• 
t1o não augmentar ·os impostos , nãa 
~onceder ramo na Europa , corno nas 
duas Indias os cargos, e os lugares 
de governo senão a Portúguezes, fa~. 
zendo promessa formal, não empregar 
no cornmercio das co:lonias seF.Ião na ... 
vias da Da<ião. Se hum precedimento 
tão generoso na apparencia , fe>i •olha ... 
do· pela Nobreza infcri(').r, e mesmo 
pelo povo c(m1o hum Ia~o astuto, mais 
perigoso d0 qw: a for~a das armas pa• 
ta oppdm1ir Pottug.al, pór omro lado 
os Grandes do Reino , a a1ta Nobn:-
za, e 0s pr'incipaes Officiaes do 1Esta-
do , não v-ir~h:J nos juramentos de Fi-
l.j:ppe· senão h urna esp~c-ie de fia'Dça pa.-
ra cmrservaçâo de seuS' empr€gos, e 
de su.as .Ifiquezas tanto na Europa, co"' 
mo nas 1ndias, 

Reco11hece ·- Taes farão as causas,. •que fizerao 
o .~razil a passar sem opposição todas as colo-
1!,/ippt: ~I. nias Porfugueza·s ao clon'linió de Fi" 

iippe· ·TI. 1 ctllja aathoridade foi logo 
confirmada nos dous hemisferios. E~n 
-yã0 ·huma· ~e::&pédi~ão F'ranceza tentou 

. . li: 
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rê'stahe1etêt D. Anton'io em Portugal i 
e no Brazil : a vicroria dedarou;..se pe.; 
b frota Hespa·nhola , pertó dos Aço• 
TeS, a esq·Miadra Fra!ftceza completa .. 
mente batida rêtirou-se em desor!i. 
dern, e D. Arnqn'i'ó fdi feliz por es~ 
·capat fl'l-gind·o. Tres navios Francezes 
expedidos ao -~rázil para ;o fazer re'" 
c~:m·hecer '· ·env-iáraó :Im~ parla:menra..:. 
!!O aó R10 'cl·e Jane1ró mformar Sa:lo:. 
~·ador Corrêa •d1e S~ , Governa_dor . da 
Cidade, que o Com·mand~fniré d?l es~ 
q~adra ~razia despach'os de I?• , ànt9• 
1HO ., Fnor 'do Craro' a rqtl,em rós Fran;;. 
-cezes dav-âo o tiitü1o cle Rei~. Poréín 
Fílippe II. reinava já no Brazii )\ e a 

-. ·do Rio de Janéi1-o nã:ó 
qui~ as êartas do' Rer títular; 

~--~P·m permit't'ir aos.návios Francez·es efll'. 
trar no porto: A baTia jã estaya inui!i. 
to bem fort,ificada, pàra que:elJa·s pu.::. 

entrar por for~a~ Assiri1 àca-
a tentât·iva de D. Antonio sobre 

Brazil ~ ãiiidaque baldada ; foi me-;.. 
~nfeliz que alguma outlta 'de ímãs 

A àd-m:inistra~ão ~e Loüt.eu~e d}l 
lJ ~ I. 
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Veiga, •Governador Gerie~al do ' Bra" 
zil ; foi notada sómente por està mu ... 
dança d.e domínio, e não foi as.signa-" 
lada. por nenhum outro . acontecim,m· 
to importante. , 

· A ÍQtrociucção dos Carmelit.as no 
Brazil te:m . a . data desta época ; forão 
para allj conduzidos pelo· P. Fr. Do-
mingos Freire.; que fundou .o primei• 
ro -Gonvento na V~Ua de Santos, :. 

-Fr. ,Antonio Ventura .veio no an-
no seguinte á colonia . com os Bene'" 
dictinos , _que· se estabeletêr.ão em S. 
Salvador. Pouco .tempo cl.epois ., o Gb-
.vernador.-V.eiga, velho e cloentc, ven-
do-s)! [no fim da sua . carr~ir;;i, proxi-
xo a morrer sem pa~;a,) este aconteci-
rnehto r se, ter. previste cousa,,aJguma na 
<lolonia; renum:.iou a ; süa, jq\lthorida-
de , . com approvação c\os N_obres, e do 

' povou;; ... ao .ISe'nado dtl ·-'Cá~-para, . e ao 
Ou.vidl!>r Geral Cosme. E-?ng~l' de Ma-
_ cedo. -Filippe II. confit;t;r;~ou esta f0r-
rna de Çqy~rtJo compo.sto pe muita,s 
pesso,<!s ,. l!.J:~. Brazil {oj 1;t~sim admirús-
trac;lo' quas:i dous annos' até a ch_e,-
gada de Mã,n9-çl Tele~ Ba(reto, <l que111 
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este Monarcha tinha conferido o pos..,; 
to. importante de Governador General . 
da Ameriç<l Portugueza, · 

• i;,: 
\ . .. \ 

'--· ... --r.-
. ·., -,r . i: 
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I)8o -- I)8r. 

Est4do do Bra~il na época em que 
Portugal ficou suge1to. ao ~ominio 
de Hc.rpanha. , . _ 

,\ 

OITENTA annos havHio passado, des'! 
de o descobrimento do Brazil, e o po~ 
der Portuguez depois de meio secula 
pe· povoaçáo, par(!cia em fim consoli~ 
çlar-se alli ; quando as alterações, cu"l 
jas princ~paes circunstancias f}çabarno~ 
fie expôr, red4zírão a colonia intei-
ra ao domínio de Hespanha. Seus pro· 
gressos lentos huruas vez.es ~ outra~ 

.vçz~~ ppido~ ti~hã<;> si~o quasi se1:q'! 
. . . 
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,re e0n~ar.üado$,. ou pelas-aggr.essôes 
dos Indi·ge9as, 0u. pela administraçãQ 
inhpbil ,. oU> ern fim pda- indif,ferença 
da ,Met.ràpoH. . 

Derepeate a~ espe:Fanças ele. me.., 
lhoram,enJio, e d~ au·gmento pa-yecê.., 
pao desva~·eçe.r-~~ pela tniJ:danç<J. de dç..., 
minio, <i]!U~ Ç,u·tiant:c huflll s,ecw.lo q~Jq.., · 
s.i in:teh·o-,. propago~ na· colen.ia tio-
dos os fi~tror-es d·a guerra, M as antes 
de entrar em a. narraç,ão ' dos ac0'nte-, . 
<eimento.s , que fi tze.vão mu·ito· celebre 
es~e weriodo cal·amitos9 , será acer!ía-
d:o. fazev co.nhecev 0 estad0 do BrazH 
t:Ja época em que r-ecebeo o jqgo de 
Filippe II. . . ~ 

A Capi.ta1 da Bahi~, S. Salva.,-
dor,, cont~nha então oitort'l1i{ hahitan-. 
~es. ou co,lonos·, e todo o cem-t-omo da 
Bahia, ou Re.çoncavo., conra.var pouco 
tna is de eloqs mil : o& negros·,. e. os 
Indianos aão forão co n,1prehendidos 
neste primeiro. alista.metHO, e esras àuas 
classes. pocl ião~ pôn em ca;ti1panha qui-
nh~ntii>s dt! cava-llo, e d:ous mihd Í111!-
fanteria. Logo em seu 'prind pio: ,1 httm 
Clero-. numerasol "lelo.. d~' ,fuiiboa á B~ ... 

. -
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hia:· A Igr'eja Cathed~al teve :estabe..; 
lecimenl'o pon.1poso, mas pobre'· com-: 
posto de cinco Dignidad~s, oito Co~ 

. negas , hum Cura , hum Coadjiitor ; 
e cim::o C:àntores; más poJ!cos. destes 
ecclesiásticos tinhão recebido todas ás 
ordens, e · como os seus ·rendimentos 
e-!'âo- muit'o mõd!'cos ; · custavã.o ao Bis-. 
p'o\ h uma 'parte• cohsideravel de suas ren .... 
das, para ter Sacerdotes em estado 
de servir a Cathedral. · 
· .\ .' $essci1.ta e dúas Igrejas, -tanto na 
Cidade como no Reconcavo , ·e tres 
Mosteiros completavâo este grande es .. 
tabel(;!éimento religioso , de~propor
cionado como bem parece ; com a 
populaç'~ o a·inéla diniümta em-h uma co-
ionia ' nasce'nte. Dezescis' . Ig-rejas, a 
n\aiGJr . .parte cheias de,ornmnenros, e 
~-lquezas, erão Parochlaes '- e tinhão 
Capellâe,s, e Conventos em Lisboa. 
Os ·J esuítas, . que gozavão entao de 
huma in.Bu_errcia sem ·limi·tes , . possuiâo 
't a r\)b€ltll na ·Bahia hum CoHegiode vas .. 

··t::t e~tle~são _éom Igreja ·espaçosa-? e 
hérrl qyna'da . . · ", . < "'. •• 

· ; ;.Aeabaião-:se_ de lransar em S. Sa·l,., 
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..Vador os a'Iicer,ces do Arsernal , e ' !iio 
Estaleiro de constnucçâo ; trabal,hos 
successivos devião completar póuco a 
-pouco os estabeletimen tos desta Me-
tro poli do Brazil. As suas casas , e e.,. 
dificios, erão igualmente de pedra; ·e 
'tijolo ; mas não havia notavd senão 
ô~ palacio do Governo, que S"e>via· ·de 
-residencia ao G9ven1ador Çenei'al. A 
Cidade situada sobre· huma altura es-
carpada, quasí de· cem coezas, empre.:. 
gava guindastes para aHi poàer che,.. 
·gar as mercadorias vindas· por mar, e 
-provisoriamente guardadas nos arma ... 
Q;ens do portm r '[ 

A. maiqr ,par·te das ruas , cáinda~ 
que a'linhadas, e assás largas, er'ão 
t ão íngremes que ficavão imprat.ió.,. 
-veis ás carruagens, . e mesmo áos ·pa ... 
Janquins. Ap~-zar deste inconvenien.,. 
te, os colonos 'ricós não andavão a 
pé , -· e já então se fazião transportar 
.€lU redes .de -algoc}.ãq com çorripas, 
suspendidas a hur:n grande· páo de ba·m-
bu, que qous negros vigorosos Ieva-
Y~?. ~obre os hom.bros. Estas rç:çi~s erâq 
"obertas de hurt;I .so~receo, · donge peh-; 
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d1áo co1.1tinas qu-e se cCDrrião :i. V0·t;ta..o 
:de,. quando se não queria ser visto, 
quando se queriâo preserv~r, d_a. ehu.,.' 
:va , ou evita.r o ardor do" Sol. Dei ta-
dos nellas ou recostados sobre ahno~ 
fadas d@s mais ric@s. es;tofos , os colo ... 
nos Portu,guezes faziâorse transportar 
mais; facilmente! de_ huma- a ~n,ti.a . e:Jt.,. 

· tremidade da Cidade, o gue· elles não 
fariâe> nas · melhoues seges : estas .g.ua, ... 
Jidades de· palanquins cl~ama~v~o-se ur,_ 
_pentinas. (a )l 

O · lux~ dos ·vestidos, e dos· es~ 
cravos , fize-ráo ta!lilbem na Bahia- ra.· 
pidos progressos; os neg,tios ser.vião 
ai!i de bestas de ca•rga-, levando. de 
limu lugar a outro as mercadorias mais 
peiad-a:~. C<'>n~avâo.:.se já· nesta Cap·ita~ 
mais. de 1cem colonos , cujo rendim.e!1f" 
tQ. subia de ,tres a. cinco mil cruzados, 

: "\ • • 1 • ' 

• -( ~t •) Este nome 'de serpe11ti11p1, como e5" 
~re.v.eo .o P. j31uteau, parl!ce ter crigem, de 
~me -. as . pr ~meiras. t.inhão por ornato ou rer 
~~te, a caQeça ,, e a. _cauda de h uma serpe~; 
!':; Hoje se , chamao , ou sao mais coilh!lçi~ 
p~s p~lo nome de, 'J!ipoia~~- .i 
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c · as Eropriedad.es; de vin,te a ~essent~ 
ltlil, _ Estes · ricos pmprieta·rios fazi_~Pr 
se observar geralmente, pela extr<,1-va7 · 

g~ncia de se~ . fat~stio; s1:1as muJheres 
pão. ,tvazi~o . sanão çsto{qs de se,d-a bor-
dados cle· ou.r.Qi, e SUf!S casas erã9 or. ... 
l_i_a1.ias cmn, a rp~ma.. prodi.galidé:lde :. al ... 
giJn~ po.s~uião . ba·i:J~:t:;ll.Ps' e ouro de v-a~ 
lmi d~ dous a, tr.es mi·l crt.~zados :., o lú ... 
~_o QXlt meza, t-i_nha fêito QS meSt:Ji1QS pro-
gt~S§Qs, o tn..erp~d~ , dit· Cidª.de era' sem-
pt:e: proyiào de ~a0· , feit~1 qe -trigo 
virtde!) ,cl-.~ 1?0r~l!lgªl , e d~ · v,i~·hos das. 
~an-SI:rias , e Madeira da ro~lhor. , qua~ 
l:idade. . · , 
. Me.nos f(;}uti:ticado peJa -arrte ~u~ 
~la nactureza:,.3. S.ahrador- ~taQ>er'! flfln~ 
Cj:~:Jead:o P,aJJ~t p , oontitnen:te , senão-- d~ 
~I guns· balt~anJes· d,.e:ten'a ass_á~Jn~l c~m~ 
s~r,U:idGs; ;. mal) Q~tenta, peça§ ·de. a;rti-lhe-. 
ria , sendQ desJa$, q:.l.iarenra_, de: grrQss~ 
Cf!{ihre, def~l)ldtã:o• a~ ~ntradas cla Ci-
fiqd~~ Na, v_erdade a t;naioc par,te da~ 

, peças- d-itigiclas, á, b'<!J1rá , QJ.l .ao <i;àn~l 
~-rão. de t~b grande dime-nsão~, ( qrue_ pon· 
I&to mesmo mío -p.od-iâo ser-de aJ.gum 
H~9.~ A~P,-4Q~ f9-!i.t~s , se~ co»~t·tuir~o pa-, 

. l 
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, ;á melhor ·d€feza :da· Oidade·e do·pôr.;; 
to, e ' outros está1vâo ainda em P!Óje-
-cto.. , ' . ;-. l ) • 

A famosa bahia de.'\fodos os Sa-n- · 
t~s.-; que ·póde-conter dous míl.;na'VIos, 
·úa reputada então ·,- nã-o sómente a 
ínais ,'espaçosa do :Braz~l '; ~ ·.mas· depcHs 

· .dtl'' rle R-io 'de Janeiro ;, a melho11 ··cle 
. todá' á 'corotüa' a~ndaqúé' exposta a ·tti-

fõe'S ~fia esta_ção dàs grandes chuva~ 
:ffii~e câ~6 ' dé : pre i ~~o , :-os liahi tri'l'rtt.e~ 
eliliBal\í-a_ptid·ião tajunJár, e p'Ôr' rfo nifár 
i:Hil · gui'nhehtas efnbarcaçóes\de .dif-
fêréntesrlgr:a:ndezas ;'. entre . a!l quaes ~sé 
contavãci quasi trezentas caravelas.·, ..; e 
ee·iÀ ·:navi~s ·capazés~ dé· levar artil11e-
ria; t Nâo•'bavià hUn'Lnmnem no Re~ 
éonca'vo - 0~- negro;; lati éo1ono·, •o_y I'~'
dia·n'~ ~"· qye' · n~o tiv:ess'€- a sua·barc·a oú 
.canóa ;: ·e: nenhum dos1 engenhos,do-a~
sucâ't:O:'jtih lll:a ménOS de 'qua;trO~ ··· r ,,, .. 

; A cana do assucat •tinha sido tra-
zida da .Capitania dos Ilheos ;" m~s era 
indígena no Brazil, e crescia · em a"! 
bundaJiJcia· á roda do. Rio de: Janeiro. 
O b.uniero dos engenhos em o RecoTJ .. 
cavo , era· já de trinta 'e seis, e delõ-; 
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tes vinte e hum erãQ de . azenhas., ·.ou 
moi1nhos ·de agua. A guamidàde ~l~ as-
sucar exportado .anmlalmente•,. sübia- a 
mais . de centG· e ~vint~ mil. _ arrob::~s, ' 

· quasi dous mil € qu.àtr0centos 1poio~ 
Inglezes , além dQ que .era emprega7 
do em ·doces, artigo de grande . g;.t~t~ 
tanto· em· Portugal y como na m€sma . 
coloni;:~. . 'J •· ; 

Todo o,terreno i duãs l.egoa·s dos 
suburbios da .C.idade, .era coberto r d~ 
b.oas plantaç.õe.s,, semelhantes ás ·qt!Ín-
tas d~ Portugal. O..;; r:ebanhos, as ça-
bras:, .e as vaccas vindas de Cabo-Ver;-
de, e da Eur0pa, multiplicavâo de 
maneira prodi.giosa. , e da v:?. o l.ei~~ de 
.que se fazia mal}tei.ga; e queijç~, co-
mo ern Portugal, ·O· dima não)h~ da-
va diffe-renca nenhuma. Tinhão-se ram-
bem transportado á B~hia cavallos de 
Cabo-Vet:de: ricos colonos, proprie-
tar~os de .caudetarias, criavão a.~~ .quá
.rcl}Ja. ou cincoenta egoas, o pr<zçg e,r.a 
d~ dez a doze mil reis cada .. huma , _e 
em ·Pernambuco se vendiâo a vi-nte e 

.quatro mih·eis. · ' 
· .h,·s laranjas , e os li~nões, intrG-

'' 
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dlu.zidds pelos Potruguezes, fizerãQ•se 
ex·cclleAtes, ·e maiores qu~ •na Eum• 
pa. O chá, recentemente descoberto 
na Bahia , era indígena ao Brazil , a·s-
sim corno o café. Da Ilha de S. Tho-
rnãs os Po.rtuguez·es Ievárão á 'Bahia 

, b gengivre, e tão felismente, que des• 
tle o ·anno de I )7 3 se tinhâo já co-
lhido quatro mil arrobas de melhor 
qual-ida·de, do q-ue aquelle ql:!e vem das 
r egiões Or1entacs, ainda·que a arte de 
·o secar não fosse tambem conhecida 
no Brazil. l'<'azia-se muito uso da _suà 
raiz1·em conserva~; mas o gengivre foi 
depois prohibido, por fazer desfalque 
ao comm'ercio da India, 

A casca do embica fornecia cor-
das , c cabos excellentes : servião-se 
·tambem de sua semerHe como de pi-
menta para a cozinha, e reduzida a 
pó ·, e'ra considerada comg antídoto 

·contra a mordedura das serpentes. O 
'canhamo produzia tamberp na Bahia. 
As pla~1ta s parasitas , comprehendiflas 

··debaixo do nome de timbo, servião 
para faz: er cestos , e estopas quando ePã<> 
desfiadas·: o sueco empt egava-se· para 
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arrtir couros : pizadas, e lançadas nos 
rios ou lagos, davão á agua côr es-
eura, e <!mbebedavão ou eflvenen<1vão 
os peixes. · . ':,· . 
· · - O cacáo levado de ·Cabo-Vevde, 
prosperou em poucos annos ., mas en-
t§o .começava a .murchar ; o ·que çra 
occasionadà, e se dizia , por ,Jwm in-
secro destr.uidor ; alél'n dis~o e:ra p-ou-:-" 
to estimado em hup.1 paiz j~ tão abun-
da-nte erm fru~tos rdeiiçiosos. 

Os melões , e as romã'S, fe~rão 
quasi 'inteiramente destruidos, assim-
como as vinhas pelas formigas (a} ~ 
êhegando em corpos •de exercito, em 
l1Uma noite só, devoravão não sómen ... 
te o frucro , mas a planta ou a ines-
ma arvore. Esre. insecto fazia tanta 
destruição, que os colonos Portugue· 
zes lhe chamavão o rei do Brazil. 
· Mas estes prejuízos momentaneos 
erâo tnais que 11:o~perrsados pela guer-

(a) Especie de formigas de Surinam so-
bre a costa Septentrional da America • cha-
madas por outro nome f.or-migás de visita ; 
tnata os tatos 1 e blll'nl& animacs aaninhos. 
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ra util quo fazüío aos outros insectos. 
Os - habitantes que conheCião a esta-
ção , e a época da sua invasão temi-
vel, vigiavão, e á sua chegada aban-
dona vão as casas, até que estes inevi-
taveis ·.visitadores as limpassem doses-
cerpióes t das centopeas, das cobras, 
e geralmente de todos os 'reptiz, e 
insectos que se reproduzem nestes cli-
mas. , Vi3o-se depois estes milhares de 
formigas, continuar seu caminho em 
longas columnas. -
· Hum outro insecto chamado b1·o-
ca, que pintao comq h~ma pulga vo-
bnte sem azas visíveis roía todos· os 
vasos de páo que cont,inhão · todo, e 
qualquer licor, exoepto azeite. As ser-
p_entcs, erâo sobre tudo destruidoras 
dos · pombaes , onde devorao os filhos, 
e os ovos. · · 

Porém o inS"ectú qtJe fez mais 
cruelmen~e soffrer_ aos primeiros colo-
nos foi o chiquas, que par.ece ter si-
do mais fonnidavei-ainda no Brazil ; 
que nas Antilhas : introduzia-se entre 
as unhas das mão~ , e dos pés, e al-
gumas vezes ataçava todas as juntas~ 
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Muitos ·colonos peÍ-dêrão os pés da ". 
manê'ira a mais dolorosa, antes· de co-
n·hecer o especifico de que os naturaes 
fazião uso , para se preservár dos crueis _ 
golpes deste perigoso insecto. Este 
especifico consistia em untar a parte 
a mais atacada, com hum oleo -ver-
n:iel1ro , e grosso , espremido do cou:. 
r-aq, Hocro ·que se assemelha 'á ·casta..: 1 

nha com <;:ascá. O mesl'!J.o crleo era un...: 
guento eyobet-ano para as feridàs, ·e fra-
ctmas. , 

, Em. poucos an!J.OS to,das as ·pro.J , 
ducçôes necessar~as ao 'homdrú civ.ili- . 
~ado, se !latural_isárão na Bahi::1 . Ncl1a..; 
vão-se em o ' Reco1JC(J'l)0 n stas porções 
rle terreno que :fornecião sah:tre, ·em 

grande· quantidfdé , ·gue s~ podel 
riâp .enviar cargas '·á .Hespanha ,- e~ 
!uga-r ~e ·as tirar da Alerna:nha a·.gran;-
de custo. · ' 
, Os habitantes da Bahia· n?o ú .J. 
n~:üío .'outra cal, se não a que tiravão 
das co·nchas das ostras, como ·em S1 
V iéen te; 'ellas erão ·em tanta ahunE:lan-:-
é ia , g1:1e ·em · todo o tempo .do anno 
se··pódiâo ench~r barcas~ ·" · · · · -· 

TOMO u, . ,l 
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.. Em nenhuma outra parte do rmr!):.:.· 

, • I • \ ,..J 

do se mos.trou o 1uar JéL mais ta o pro-. 
~uctivo, nera tão bemfazejo como na 
13ahia . . O principal sustento. de qué 
faz1ão uso nos engenhos do assucar 
consistia no cara nguejo, ém tubarões·, 
e em hum peixe cha1nado char·co : sal-
gada e secca , como pFovisã.o marüi-
ma , a parte deste ult.imo p~ixe · que o 
distingue da femea , e11a esti"madissi-
1na no Brazil. Tirav·<J.-'Se do figado 
dos tubarões azeite êm grande quaúri, 
dade. ' · 

' ~s bal'êas não ~rão rara,S , e nã~ 
mais na Bahia. Alli tambem .se acha~ 
ya muitas vezes o ambar gris. Hum 
pos pri'mei~os colonos, recebeo qua-
tro arroQ.·as· por dote . de sua mulher, ' 
O amba'r abundava mais no Seará. Os 
Indigenas imaginavãQ ., que elle s~rvi'! 
de- suste11to á balêa, gue depois de o 
ter recebi.:d'o em o buxo b vomitav,a, 
e esta 1 opiljlião muito pr'oxima á ver-
si;;~qe , fo'i adaptada pelos colonos do 
Bra>z:il, porque no buxo de hum p-ei-
~e rho_nstruoso ,encalhatlo pert-o çie S, 
Salvador,. se ge;hárão clezeseis arrobas 
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~esta snbstancia · da qual hurna parté 
~estava sã, e outra corrupta, isto h e., 
em estado imperf-eito__, Todas as t aves 
do Brazil comem cwm vor~cidade @ 
ambar gt:is, e nas tempestades que .pos.;,. 
:sa ser a pa'nhado. . -
. Se em a]ghirna parte da terra exis• 
t em macacos do mar ·, he sem duvida 
:no Brazi] ; a'O Ínenos não l1a .ral.ão al-
.guma sufficiente ·, que possa enfraque+-
<:e·r ·a este respeíto o •testemunho' dos 
~atura.e.s, 'gue chamão' a es'tes ani.rnaes 
:ípupiara ·, 'e os representão ·com·o ·rim i.:. 
to nocivos, atravessa·nGio 'Os tios '119 · 
·-tempo çió verão, e pmcando par-a @ 

fui1do da agua os homens q'u.e -à chãe 
nàdando ou a _pescar, mai-s para os des-
pedaçar quê "-p<Jra dellcs se ·susteÁrar.· 
. Os rios do Reconcavo trazião na 
rest.ação das dmv:as pedaços de cry-;-
~ ta l , e pedqJ:s semelhantes a -diaman.:. 
'tes. Não se duvidava na BaJ~ia; CÓJ?.~ 
fo rine a np.ticià dos Mamelucos , e 
J ndianos, q.ue .houvessem no certã<l> 
'<ias terras q~inas de esmeraldas, _e de 
'safyras incrustadas em crysta1. Finalt 
·mente o Brazil não tinha Pw:v·~úc).~ 

'I 1. 
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mais rica-, e mais povoada que a- Ba::. 
]l-ia. 

.Pernambuco florescia quaSÍ' d_o 
mesmo modo. A morte de Duane Coe-
lho, s.eu primeiro donatario (a), foi • 
quasi immediatamente seguida de· hu-. 

" ~l'la confederação g~ra1 de todos os In-
dígenas contra os · colonos desta Pro- , 
.vincia. D esdeque a CôTte ,de Lisboa 
.teve conhecimento disto,' -ordenou a 
Albuquerque Coelh-o ( b), que tinha 
succediào nos·.direitos a seu pai, pa--
.ra ir. immediatament·e em soccono da 
~ma - Capitania·. Coelho partio_ c0m seu 
M·mão· Jorge de -Albuquerque, e che-
gou em I-f6o a Olinda. · . 

· (a) Duarte Goélho Pereíà f'oi o primei~ 
ro a q uem ElRei U. Jnão JJJ'. fe~ donarario 
.rlesta Capitania co n1e · se disse ne-st~- ihsto~ia 
_Tomo I: Li v. IV. pag. , 1 S z. DeU e se· acha 
noticia em Hocha Pitia,. Hísr. da Am. Vbrt .• . 
Liv. li. num . 69. 
' ( b) - Duarte de Albuquerque Coelho, fi~ 
}ho do ~nt ec;edeote, e companheiro na mes• 
,ma , e l'J!preza da conquista , t: augmento de 
Pern-a-mbuco , que o ftz o maior donatario do 
':Brazil ; Rocha. Pitta. no mesmo Liy, acima , . 
num. ;o. 



no RRAZIL. - Lrv. XII. 'r'33' 
'A colonia estava em perigo , e 

'0S h1Pbitantes de Olinda não ousavâo 
a aventNrar-se q. duas "Jegoas da Cida-
de.' Os Jesuítas forão chamados a con-
selho, com os chefes civis, e milita-
res, e a indague o mnis moço dos ir-
mãos de Coe]J10 , não . tivess.\:! mais de 
vinte annos , , foi comtqdo eleito con-
quist~or da terra. M;ereceo este titu-
lo por cinco· annos de trabalhos , de 

\ gi.Jerras, e de prosperidade. Então só-
mente toda a extensão da costa este-
ve em segurança, ~ssimcomo todo· o 
paiz, quinze ou vinte legoas pelo. in-
terior; e os Cahétes repellidos em _ro-
clos os pontos , ab.and'onárão o paiz 
aos conqutstadores: estas grandes van-
tagens farão depois conservadas. ' · 

Assim aindat:jue Duarte Coelho 
tivesse. arriscado muitos milhares de 
cruzados para fundat: huma Capitanja, 
.cuja sorte era tão precariª quando seu 

' filho a ,recebeo ·ea1 heranca: os cnni- ' 
táes que de alg uma fórm; tinh~ sa~ri
ficaclo , tróuxêr5o a seu fi J h o a renda , 
de -dez mil c_ruzados, -provindos- dos 
·4lireitos impostos sobre as pescarias 1 
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e sobre os engenhos do assucar do seu, 
IiÍC(\) senhorio. Tinhao-se alli em pou-. 
.<:o tempo coHstruido cinco engenhos-
de ,assucar, dos quaes a d,ecima parte. 
era árreodada por dezenove rnil cru-
zados. A Província estendia-se quasi 
quarenta Iegoas áo' S1:1l, até o rio de 
S. Francisco. 

' {~onstruida em hu'm lugar eleva-
do peno da praia do mar, O linda sua 
Cídade principal , encerra muitas co-. 1 

Iinas em seu circuito. Sua situação 1le 
tão aspera, que tbda a industria hu-. 
mana não poderia fortifica-la regular~ 

' m~nte: o _recife lhe serve de porto. 
PequeRo, e pouco commodo, he de 
a.lguma sorte f~chado por huma ca1 
dêa dé! bancos, e de rochedos, de que 
á costa he bordada ~m graiJlde exten~ 
~ I 

sao. 
A' o Sul perto da Cidade, corre 

o rio Bibcribi , que vem perder-sê eni 
tr · o t:ontinente , e o porto, onde 
fórma hl!lma pequena Ilha. Entre o~ 

1 ~dificios publicas se distinguia o Col-: 
legio do$ Jesuítas , fundado por Eh 
~e! D,_ Sebastião~ sobre o 4ecliv~ ' 9.~ 
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li uma agradavel celil'la .; ·alli se· ensi .. 
pavão .as linguas > e as sciencias aos 
moços colonos , e mesmo aos Brazi-
leiros convertidos. A Cidade cot'lti,.. 
nha setecentos habitantes, ou colo-
nos; mas nem as casas desabitadas nos 
earnpos visinhos, nem os engenhos de 
.assucat· , dos guaes . cada hum era h a.!. 
bicado por vinte; ou trinta colonos, 
~ por cem negros, entravão neste pri-
meiro or'çarnento da população C01o-
uial. 

· Qyatro a cinco mil esúavos Afri-
canos, ou naruraes er~o empregados 
nesta Província, que por si só, po:.. 
dia p~ em l!ampanha rni1 soldados , e 
.destes qu~roce-ntos de cavallaria. Mais 
de cem . cafonas, .gozaváo de huma 
·renda de cem a quinhentos cruzados, 
.e alguns de oitocentos, e mesn1o de 

1 mil. Em poucos armas aventureiros, 
chegados pobr·es de Portug<~l, tinhâo 
v·oltado ricos para a sua ~~ãi,parria. 

A -' \ d I d ' exportaçao o pao e tintu-
raria, e os engenhos do assucar erâ·o 
pe'rferidos á agricultlira, e occupavão 
~eelo~ os brasos; tambem não havi~ 
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nb Brazil estabelecimentos onde os vi<i 
,vere~, e ~s outras preci~óes da v-ida·, 
foss<:;m ' mais caros : leva vão-nos para 
nlli das Ilhas Canaria§., e até de Por-
tugal. Todavia o aspecto do paiz era 
já rny.i agradavel pela verdura , e f~r
tilidad.e na tural de seus campos. Ga-
rass~JU a qt:a tro ou cinco legoas de O-
l inda, merecia menos o nome de al-
d êa , que o de Cidade. Amata do Bra-
.zil, situada a oito ou nove Jegoas de 
Ol1nda, era mais povoada que Gar;:1s-. 

'·' sou .. 
._./ . A exportação do páo de tintu .. 

raria , e · seu transporte á praia para 
as' cargas, era a principal occupação 
dos habitantes de Amata'. Este páo 
pcecioso pertencia á Corôa , que con""~ 
cedia o direito de o exportar. S. La~ 
zaro, outra povoação , se elevava en~ 
tão entre Amata e Olinda ; allí s~ fa.., 
7:ia j<i o melhor assucar da Provincia, 
Os navios de cornrnercio que partiâo aa 
col01lia com cargas de assucar, paga-. 
vão dez por cento á Corôa, e cinco 
mais chegando a PortugaL Qyartli ta 
e cinco n~vios quas,i vinhâo anpuah 
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mente a Pernambuco, a tomarem.éar-
ga de assucar, e a'e páo de tintura-
ria, e comtudo esta importante Capi-
,tania não tinha nem fortaleza, nem 
quasi obra alguma defénsiva. Alguns 
.colonos attentos , e perspicazes , ex-
p.remião já seus receios sobre os peri~ 
gos a que estava exposta 01inda , o 
Recife, e toda a Pro v i ncia , e i n~is:
tião para · com o Governo .sobre a ne-
cessidade de a pôr ao abrigo de ãlgu-
ma empreza hostil. · · 

Supponha-se ne1ste._, tempo que não 
podia haver communicação frequente 
nem commercio entre a Bahia, e Per-
nambuco, por causa dos ventos regu-
'la·rcs que contrariavão a. navegação ; 
.mas ila terra sentia-se já a riecessida:... 
qe de hum estabelecimento sobre o rio 
Sereg ipe , 'para fixar a passagem aos 
.criminosos de Glinda, c S. Sa1v::Jd0r, 
<Jtie passavão de huma das Províncias 
para outra. · 

A Capitania de S. Vicente conti-
nuava tambem a florecer: havia dous 
estabelecimentos fortificados na Ilha 
~:kstf:! no.me, e r.uuitos enge.nhos de 'as-

, -
r 
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sGcar; pm~ém S. -Vicente era pouc~ 
consideravel por si mesmo, e seu por.,. 
to não era capaz de. navios qe alto 
.bordo. Os Tupiniquins que hahitavão 
a região visinha , tinhão f~ito aHian-: 
ça com os Portuguezes; esta tribu a.,. 
miga tinha estado por n:1tÜto . tempo 
em guerra ao Sul com os Cários , e 

. ao Norte com os 'Jupinambas ,, que se 
tinhão mostrado tão a'"tivos, e peri- , 
gosos não sómente aos Indianos al-
liados dos Portuguezes, mas aos mes..,. 

·mos Por'tuguez~s. 
A Ilha de Bertioga , situada en.,. 

tre o continente, e S. An:J.aro, a duas 
legoas de S. Vicente, offerecia des-,. 
_de o principio, vantagens que deci.,. 
.dírão os primeiros' colonos a estabele..,. 
,cer ·aili hum posto mi1ita_r, mas visi.,. 
nl\ança dos Typinambas a tornou en~ 
habiração de desassocego. Com effei ... 

I 1 d I -' / o est~s se vagens a ~stnnrao ; po-,. 
rém os Portuguezes achando a occupa-:-
.ção da Ilha muito vantajosa para a 
abandonar tornárão a levantar o esta.,-
~Glecimento, e o. fortificárão. 

A Cidade de S~ntos? situada çm; 
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lHima bahia fronteira á Feguena Ilha 
de Santo Amaro, fez-se o estabeleci;- · 
menta marítimo mais co nsideravel de 
toda a Cap'itan'ia : a entrada do por-
to, chama-se Barra grande; os na -: 
vias mais volumosos sóbem até San-
tos por esta barra : · não se contavão 
agui mais que oitenta casas. Os habi-. 
tantes erão huma misti.1ra de Po rtu gue-: 
zes, e mistiços; cujo numero ' não ex-
~edia a mais de trezentos ou quatro-
centos , a maior parte casados com In-
dianas convertidas , e governadas por 
Padres ou Religiosos Portuguezes, gue 
possuião grandes bens na colonia . Os 
.;;olonos de Santos tinhâo gr-an-d e nu7 
mero de' escravos , e de Indianos tri-
butarias . 

..~.~ tres legoas desta Cidade, es":" 
tão as ahas montanhas de Pcrnabiáea~ 
ba, que conduzem por outra cadêa, 
e por hum bosque ck' seis a sete Je .. 
goas, á famosa Cidade de S. Paulo de 
J>iratininga, que deve sua origem âos 
Miss.j9üarios Jesuit::Js. Povoada de Ma":" 
~eluc({S, e de Indianos convertidos, 
~~ Paulo çstá s-ituada sobre huma co":' 
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Ena , junto da qual serpenteão dou.s' 
-regatos de aguas crystallinas ; goza a 
:Sul, e a Leste, de hum magnífico as-
pecto. A vista est.ende-se ao Norte· so ... 
..bt~e planícies sem limites, e ao Oeste 
·Sobre ·bosgues immensos. O ar reft·i~ 
gerado pelas montanhas, nunca alli he 

. cle excessivo calor. O rio Ingambi , 
· ~ue corre ao No!·te huma 1egoa da Ci-
, dade, despenha-se do seio das monta-

nhas de Pernabiacaba ; na estação das 
chuvas vê-se entumecer, sahir dos seus 
limites ~ e Í11undar todos os eampos 
·visínhos. Ao Norte do rio se estende, 
por trinta ou quarenta Jegoas , esta 
cadêa de ricas montanhas que encer-
'râo as primeiras minas de ouro, e de 

I diamantes en:tão pouco conhecidas, e 
das · quaes não deveo depois Portugal 

" a cultura , s·enã.o á activa preseveran-
çà,, c ao d,esej0 insaçia;vel dos habitan-
tes dc _S. Paulo. . 

A Capitan ia de- S. Vicente, era 
assás apartada do tropico para que a 
cevada, e o trigo podessem all.i pro-
duzir·; mas cnltivavão-sepouco, .por-
que os, .Colonos se contentavão com o· 
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sustento do_ patz : semeava-se so~nente 
ai gum r ri go para a .meza dos ricos~~ -
Nas Capitanias mais temperadas, e~ . 
tava~se mais ao abrigo das formigas,, 
e podia-:se cultivar a vinha : xpuitos 
colonos i·eco1hi5o tres a quatro pipas 
de vinho por anno; tendo o cuidado 
de o fázer ferv ci- para se lhe não fa-' 
zer vinagre. Em S, Paulo se come~a
va ta-mbem a cultivar a vinha comhom 
successo; potém . apparecião a:lli enl 

1
abundancia o~tras P·t:oducçõ~s, I d~ qu~ 
os homens .. sao ' tnlllto mats avrdos: 
o ouro, e a pra~a que aqui acbayâo, 
püí" pouco que procurassem a~ mina&~ 

~ Capitania ':' do Espírito Samo . 
·se,. r~stabeleceã, depois da derrot-a -, e 
11-Jót'te de .Fetnando de Sá:; porétn1an..:.. 
·tes •, Fernandes Co.utinho (.-z), seu pri-
.meiro dona~ario, tinha-~c álli an·uiWt-
do ·sacrificando neste gt~ande estabele-
-cimento colonial não só a sua fortj..lna 
~1ererlitaria, mas ainda quaflto .adqqi;- · 
-rio na India. Reduzido á mais deplO-

' I. 
(a) Ve}a-se Tom. I, Liv. lV •. deHa Hí~ 

toria, pag. 146, 
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ravel pobreza, vio-se·constrangido,pa 
r,a se sustentar a recorrer á caridâde 
publica. A Capitania com· todos Õs seus 
d ireitos, e titulas·, passou ao filho de 

' Cou.tinho, e foi toda a sua herança. 
R.eedificada finalmente, compoz-se co-
11ilG em sua origem de algumas fami-
J.ia's P01·ruguez,as; ' repartidas em dous 
estabde.cimentQs, dos quaes hum tem . 
cmno a· mesma Gapit,ania 1

@ ·nome do 
Espi;rito Santo. A sua .oahia aindaque 

, p·equ·ena , contém algumas pequenas 
Ibhas. A CiG!ade · prihci pal . h e situada 
;í direita •do porto, s0bre a mesmà 
.praia S!=m fossos . nem .mtJralhas. A eos-
ra .Septentriona} he semeada de roche-
do~ ·per:igosos pa.ra os navegames. Es7 
·ta :-:Capitqnia., hun1a. das mais ferreis 
eo Brazil ; prome.ttia fazer-se flores ... . 
vente. . · 
··-·.·_-c .. A de Porto Seg·uro com.eçava 
Jtllln' um, a sa hir das suàs ruinas. De ... 
j t>f.s 'd<l ' ll10J te .de l!rmrrinho, seu prito 
"1]J'Ifivo pússc1 c.clor ~a) , t nd0 tinha,ded i~ 
nado pela má aqministração de seu fi~ 

~~~··~~--------~-----~------~ 
(a) Tom. t Liv. lV. pag. J48 ~. 
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iho. Este ultimo deixou h urna filha ue 
não quiz çasar , :e vendeo seus dir i-, 
tos ao primeiro Duque de A veiro. , por 
lmma renda annual de cem mil réis. 
A influenci-a ; . e os Cflpitáes çlo novo 
senhorio,, e, p.rincip~lmente o estabe- · 
lec-imento de hum Collegio de Jesui-
tas, .rli!suscitárâo logo~ a colonia; poi~ 
por toda a pàrte ond:e chegárão e-ste~ 
Missio'narios, ajnntav~ío', e policiavão 
os lBdiano~. Coatárão-se lego no_s con-
tornos. de Porto Segu-ro muüa'S alàêa~ 
cle Brazileiros wmrertidos. ·A· Cidade 
ain~a conservava a C.ruz , que AI va-: 
res Cabral fez ar,vorar nesta nova ter--r 
ra, quando descobria o Brazil. . 1 

- . r.A pouca , distancia dost~'l, fOS ta , 
cqn)eç~o os famosos cachopos , ch.2 
:mados Abro/hor que se esteHdem mt~Í'J 
.to pelo mar dentro. Os naveganre~ 
l?Qrtu,gue.z,es ainda não tinhâo poçlidq 
fixa-r-lhe limites. São perigosos , prin7 
c i pa1 mei).te na praia-ma r , estando es7 
conçiidos á superficie das ondas ; nas 
.vasantes descobrem as pontas, que1p9.,. 
dem evitar-se principalmente de diij. 
q~le - as onda's quebráo nelles.-
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' ' A Capitania de Porto Seguro en- · 

cerrava outras duas· pequenas vill ás 
Santo Amaro , e Santa Cruz ; esta era 
a mais· rica Província do Brazil em 
tnadeiras ·dl3 construcção; tambem da-

' va producç6es excellenres, corno ba-
..- nanas, laranjas, cocos, c_ principal-

mente mandioca'. ' (}. seu cotnmercio 
consistia em aguas- de cheiro, e essen-
cias, que se vendião em S. Salvador; 
As arvórcs de b:úsamo, e de gomma, 
erão ~lli tão communs, que para lhes 
tirar o sueco, os Portuguezes as cor-
tavão pela raiz' em lugar de empre-
gar o meio mais cconornico , o da in-
cisão. · 1 · \. ' 

~ r:• Todas estas · vantagens, de-algu-
ma' fórma se perdêrão por huma serie 
de novas desgraç::1s , que ainda vierão: 
oppí·imir toda a Província. Os f,.ymu-

, ,..J • , '-

res renovarao seus c tragqs j e na epo-
··ca en~ ·" que a colo nia inteira passava 
<~O~ d'ominio de Hespa nha, Porto Sé .. 
gurd estava quasi despovoado; apenas 
'Se contavão vinte fa mílias Portugue-
Z<J.s. Não lhe res tava ím1s C]Ue hum 
só engenho de assucar ;· e como se tO'" 

. 1'-
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dos. os flagellos se tivessem ligad_o pa...; 
ta a sua _devastaçao , duas vezes no 
PJesmo anno, pegou fogo na V·il1a 
principal, e l)O segundo incendío tu- , 
Ço que tinha escapado ás chammas foi 
' I 'd consumi o, ·, · , _, , _ 
1 A Capitania dos Ilheos,, situad~ 
trinta legoas .ao Norte de Porto Segu-
ro., c quasl a mesma dis~ncia da ·Ba-
Na .ao Meiodia, (estava flore~cente P~-: 
]a· administração de Lucas Gti i~a-Ides , 
seu ultimo do.na.rario. (a) Fer~iJ em as-:-
sucar ~ e rnaHdioca , esta Provinc~a já 
encerrava mais &. cem famílias Poi·tu-
gu~zas, e. gra!l,q~ nuii?er.o ~d ~ ~sÇravo§ 
occupados sem cessar nos trabal!10s dà 
;agricul.~ura ; mas · experimentando de-
repente a sorte ,da Capitania de Por-
to ~egu,ro _, . .foi arruinada' e des~rui
~a , pelos barb?ros 1Aymures que., ' de.- · 
pois qa . ch~g?cl,a . dos Portl!gu.e~~s; , ~í- ' 

hão cahido pór differentes vezes so,;. 
bre estes ' dous estabelecimentos 'limi":" 
Úofes , que de~truirao quà~i . inteira-
mente na . m.esma , ~poca. , \ 

TOMO li. ~ . K 

' (a) Tom, I. Liv.IV. pag. 1p, 
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Então a Provincia do Rio dejiJ 
neiro , que · encerra- hoje a J\1etiropoU 
do Brazil , nãó tinha em seu seio-senão 
l}Úm esfaheledmento começado. Do 
lado de terra n~o hâvia fortifioação/7 
q.ue defendesse a Cid~Je de· S~- Sebas~ 
fiao_; mas duas grandes aldêas· pou~o 
distantes· de suas muralhas·, e hahita-' 
das por muitos milha-res de Brazilei 
ros que abraçárão o GhFistianismo , 

\ e contribuírão para a conquista d0· paiz,. 
servião como de postos avançados con· 
tra as aggtessóes das pov0açoes do cer-

- tão , betn menos para temer ,. he- yer.J 
clade , depois· da destru-ição dos Ta , 
Íll0JOS'w 

1 

Os Indios Catholicos , qae ha-" 
vião ~ecebido o jugo· dos Portugue-
zes, lhes obedecião com submissão ce-
ga. A ferti1idad{\ do Rio de Jan:cird 
he tal, que tudo·a:Hi produzia espon.! 
laneamente.· Estabelecêrão-se·engenhos 
üe assucar. A admiravel pbsição ela· 
'Cidade, ·e a- ma'gnificencia- da sua en.1 
seada , fazião já' presa'gi-ar sua gra!'lde.~ 
za futura • . 

A' ~xcep~.~o das Pro-vincia.s da Ba-c1 
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~ia, e S. Vü:ente, de S. Patrlo ,. e J>er::. 
nambuco' c de- alguns .. esqQ_eleeü:nevr 
t os creados pelo zdo"dO:S; ~i:~:sionat-
4-ios ; ás outras colo)1ias do -;pJaziJ ~ 
<JUando chegoü_ ::l mudarip (le domtr 
Jnio apenas nasCiâo, ou já :tinhãQpÍI,ió . 
.3sso1adas ' . e quasi. desúu idas.·· . 
.,_ · Tedos :os esforçps de povoaÇã@ 
~a embocadura :do Amaionas·, e :soqr~ 
.as costas Visinhas ,_. forão malogrados.: 
duzent'as lcgoas de costa ao Nor'te d~ 
.Pernambuco , estavão ainda acéqpa_das 
,P~la fo·rrnidave1 7 ·e numerosa casta do~ 
'I ap.uyas. , , , ·; 
· ·· A' ex:ce'FÇâ:à dos Guay'<lnaze·s, e 
dós Aymures., 'todas as pov0açóes sel;;. -
-vagens estabelecid'as 'ào longó da·tos..;. 
ira , desde Perna·mbnco a.té S. ·V:iéente~ 
rtinhão . !>ido :repeUidas' ' . vendd~s ; e 
;gu·ge:i?tas. · i ' , .. . . 
- _ A barhara 'trip'u dos Cahetes ., :de;._ 
.:struida quasi no principiü ·ern -P-érnam;;. 
baco -:f"'to]·gando a v.oltar tectutada:, 
-'poréru repcriida }for ultimo ·~em todas 
.;as partes ·, abandonou a Pro'v inci-a aos ' 
..:colonos Po'rt9g!!lezes, . ·refG>tçados peJa 
14111ia\lá,~a· ·.cantrahi,d"l ~om :a .ti'ihu ·ciO$ 

1,{1) 
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t:fabáyare~ •. Os Tu'pinarpbas .do No r~ · 
te éStãvâo vencidos, ·ou sugeltos :1 Ba-. 
Jíi·a: Senhores das costas dosllh eos , e 
.rle :Porto Se..·guro i e repeli indo os pri"' 
·meiros colonos Portuguezes, os 'tu-
·piniquiJ1S tinhâo" vivido depois em hu-
ma estreita· união coi:n elles' sem com-
tudo poder. defende-los coritra as in-
-vasões dbs Ayrnures. Em T aniaraca, 
:os . P.itiguares farão, ·repellidos, e ex-
:pulsos. • ·• ·· , ' · · · · 
é:. ·• Disso I vida pela industria dos Mis.:. 
tSidnariós J esuiras··, ,a , éonfederação das 
tribus Brazikiras do Sul, não podià 

'.hl{lls' para o 'fururg réqovar..:se, prin-
·éi pã:lrtwfl'te desde a des~r;uição 9os Tá-
·moyBs, é a emigra~ão dos Tupin,am- . 
r,bas .. dà' Rio de Janeiro, A conversãg 
~inte1ra : , re civilisação ,dos Guayriazes.·, 
fi eis alliados dos colonos de S. Vicen;-

·te., ce .de ·s. Paulo·; · punhão a salvÕ;es-
·tas.íduas . colonias dos atàques dás ·po-
<vàa.ções·.do Sul. . . . . :_ : 

T "' -' 1 -' ·. . aes crao . enta:o as re açoes po-
liticas dos Portuguezes do Brazil com 

.... as ·povoações Indígenas. Outras cau-
sas ainda mais, geracs, tinhão t!lmhem · 
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iH;fJ.uido nâs disposiçÕes, e .caracte-~ 
dos primeiros colónos , e · no seu· ésta- ' 
do fysico ·, e moral. " 

Por mais saudavel que sej_a _o éli.:. 
'ma do Braz11 ·na sua vasta. extensão. , ,. 
foi comtudo nocivo a muitos dos· co-
.Jone>s, cujos· costu~es se f~rmá~ão ~m 
<!:lima differente,; bem como · as phm-
.tas que degenerao, e morrem _, ainda-
que transplahtadas para terrenó mais 
riCo, e f.egião ma is feliz. 

As mulheres· Portuguezas no prin-
.cipio, criárão

1 
niui poucos filhos, a::. 

penas de -tres vingava hum; porém <h· 
·prendendo das_ selvagens a· regeirar , 
·em clin:ia .tão çalido, o pezo dos ves-
'tidos , a ·não cobrir a cabeça , e a t)Sar-
co~n frequencia de .banhos frios, nãg ' 
-se queixárão mais, que o clima fosse. 
destruidor d.as .vidas dos recem-nasci .. 
. dos. "-~ 

\ \)' 1 

,Todavia: a mistura ·das tres dif~ 
·ferentes castas~ · a· Europea 7 A. fdcana, 
·e Americana, produzia mol~stiJs no~ 
·vas, pelo nJ.enos novas constituições 
que modificárãó de · tal modo as a l,1 ti..-
·.gas e.nfei-mid.ades, que·.~esçapií..t:ªQ .9~ 

.,., 
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fiovbs · sylnpwmas á sagacid'aclé do~ 
medico$ mais ha.beis. Hu:ma t;no1estia. 
d.o figado se fez eprdemica Dil dass€' 
~l'lferior : s~m; insultos erão frequentis-, 
simos na éstacâo hum ida. ·As affec~. 
·ções de 'vista à'ffli gÍt:âo partirçularmen-: 
te os soldados, e os pobres : experi"': 
menta vão . está cegHeira de. tarde, de 
·qu~ se quei.~~:o m1,1iras vezes os Euro-. 
·peos entre os tropicos. OJtimo de ta-. 

" baco , e o carv;ão feito da· casca de. 
guaribe ; ou . alvaiade l;IlÍSt~rado com 
·~k ite de mulher, erâo os especificas · ~ 
'que. recorrião. r • ' 

ÜtUJ;"a molestia~ comn,mm era a-, 
·quella a que os ~or~ugueze~ chama vã~ 

' ·ar, suppon.do que era ··orig~m dO ma-l 
•que os n~edicos caraçterisâ9 çom o no'; 

. ·~e de estupor~ He huma especie de 
"abatimemo geral ·, qt!'e toma, para.liti-:, 
ças as faculdades do cÇ>rpo , 6 da al~ 
·n,a : as fut,nigações de. incenso, e de 
myrt ha , e c;s banhos ·de esterco . dé. 
-ca\·allo ~rão approvadps comç:> p~·eser-:;: 
·vari v.os deste ·mal. o ·n'lais terrivel po-:; 
"f'ém era a chaga · no a'mts ; porque ~~ 
~~- ~eus .~r~ressos não·J ~dí-o loBo -~~~~ 
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J t1ad<'s pelo opio, era ·fatal aos colo-
;~bs , € nenhuma sorte de morte foi 
,majs doloro~a, e ma.is cruel. 

Taes forão os m~les ' fysicos qu~ 
~ffligírãq os Portuguezes do Brazil , no 
primeiro· seculo depois do s.eu desce: 
:brimento. Aguelle que qu,eria chegar 
á velhice . nesta regiã.o ' ou naturaes' 
pu colonos Europeos., abstinha-se com 
"cqidado do usá das carnes, vinhos ·, e 

, )icores. A sobriedade conduzia natu~ 
' 1·almen.te a :huma velhice feliz , e so ... 

,cegaàa. Em nenlnunà parte os 'Eúro-
p.eos soffrêrâ,o menos que DO Brazil 
~a su_a transplan.taçã.o além dos limi-
tes, que a natureza p;llre<:e ha-ver-lhes 
marcado. Porém a sua moral padeceo 
.mais por· huma especie de degenera,.. 
ção intellectual que nascia d ~.s circun,... 
stancias, a5 guacs algumas erão tem,., 
pararias, \ por consequencia faceis a de..-
.'Struir ou dissipar. Os crimes mais fre., 
~uen~es em Portugal, augmentárão-se 
-n,o Brazil , porque a colonia ,recebia 
,os ·vagal;mndos , e . os degrad ados da 
~etropoli . . Vierao par-<;1 alli os deve.., 
~~n:çs yel11acos ~ assj1~como infin,í gfl.~ 

I' 
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'de de criminosos de v'iolação' de ra: 
pro, e dv hom · cidio. Este u'ltimo cri-
me era .con1o em· Portugal, huma es- ' 
pecie de vingança muitas vezes prati- ,, 
cada , poucas vezes punida , e ,vista 
sem horror. 

Creava-se a! li huma casta de ho-
mens alrivcis' e intrataveis' que pela 
mistura do sangu,e -com os Indígenas, 

, vicrão a adquirir vigor prodigioso na 
. constituição , e actividade infatigavel. 
Emquanro os Hespanhoes do Paraguay 

' desprezavâo as descobertas dos pri-
meiros conq uistadores , e esqueciao 
quasi os costumes , e a lingoagem de 
sua patria, os Mamelucos , ou Mes-· 
tiços Brn ileiros continuavão a explo-
rar os terrenos, fica vão annos inteiros 
11os bosques, e nas montanhas, da vão 
caça aos escravos, ou procura vão, pe..;. 
la notici a dos naturaes, o ouro , e as 
pedras preciosas, assegurando por es-
te modo ·' á força de preseverança, e 
constancia, tanto a si como á dyna-
stia li~ ~ragança , _as mais ricas mi .. 
·nas , a mais vasta · parte ·da America 
do Sul , e a .mais be1la regi'ão do mun" 
do habitavel,_ 
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. I 

., 

Guerra marrtrma entre Filippe /1. ; 
e a Rainha 'de Inglaterra. 

) . 

-A MUDANÇA da Metropo1i ' foi ~o 
principio pouco sensível ao. Brazil, 

1 .porque . apezar da sua orgulhosa po-
lítica, Filippe II. nada desp rezou gue 
pudesse conciliar a apparente indepen-
dencia dos sem; novos vassall'os , com 
a ,sua verdadeit;a escravid:ío. Nada al-
terou por tanto debai;xo do Governo 
deste Príncipe, o regi tpen das colo-
'J1Ías Portuguezas; mas a in sacia'vel aro-
bisão de Filippe lhes preparava hum 
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seculo deAlarnidades . . Desde os \'Visi~ 
- gados nenhum So~erano tinha reuni- _ 

,do debaixo do seu domínio toda a Pe-
n ínsula Hespánhola (a), além disto, 
F il ippe;dava Leis a ·huma parte da A:-
e.ia , d:a Africa ~ da Europa, , e a toda 
;t America então conhecida: jámais 

· ti í1ha o Sol esclarecido com seus bri../ 
ihantes raios · huma· tão vasta Monar~ 
.chia. A rc;eríte. psurpaçãb de todas as 
possessões Portuguezas, tjnh~ feito a-. 
cordar do seu Jethargo todas as Côr~ 

.. 
_(a) Verdadeiramente depois de R odrigQ 

n enhum Soberan6 reünio a seu dominio -to_,-
_das,·u te : ras de H,espanha ·, senão' Filippê U. 
de Hespan h a , e I. na success ~o de Pcr tu~ 

··?:ai, dt:: wrem aqui falia o Author. Cóm as 
·.d ífferentes J\1onarchias q.ue sé estabelecêrão 
.flo principio, foi <1 He spanha dividida em mui,. 
,tos - Suberanos: ·()ela união de Fernando d 'A-
rag ão com Isabel de Cqstella , já ficou n~ 
posse ssão d e hum só toda a Hespanha fóra 
Portugal. Se ,a desgraça não fizera morrer d e n~ 

·tro .em bem pouco tempo a mulher , e :fi lho 
.d •E IRe i D. lllaf!oel, já de muitos annO! a.-
,traz, a·cnhtt>cer ia em s10 u t empo esta união 1 

,que se: veri fi cou · em Filllpf:e 1 I. • mas ?~ yj~ 
11.cabada · em seu .neto. • _ · · . .. . ' . _.) \ 
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-tes Europeas ; ri:ias á_ excepção de Isa:o: 
pel , Rainha . de Inglaterra, inimiga 
pessoal de Filippe, e que sabia reinar, 
.~odos os outros. Príncipes erão fracos~ 
-desprezados, ~ ou desqitosos. 

AniO?a~a , e protegida pela ' sua 
Rainha a Ing)aterra hia · elevar-se ao 
mais alto gráo de poder maritimo.Q.ya--: 
~i de improviso o celeóre Dralce, é'-

·inulo de Magálhãcs, apparece nos tlõus 
hemisferios, leva o terror· ao centro 
pos estabelecimentos doll Hcspanhoes 
pa America, e coberto de ricos despo ... 
jos, não regressa , á Patr_ia senão mrq 
·á gloria de ser o primeiro Haveganre 
Inglez q1,1e concluía 9 gyro do Glo-
bo. 

No erntanto F~lippe IT., que ali': 
mentava diariameute o seu adio con-
~ra Isabel , e a S!Ja paixão pelas usur-:-: 
pações, fazia immensos preparativos 
pos portos de Hespanha, de Itnlia , !:! 
pe Portugal , . com o intento -de suble-: 
var os Catholicos de Inglaterra, ç 'de-
~thron i sllr Isabel. Os Portugueles for-

_pecêrão pela parte que lhes tocava , 
~~~ g<diões de ~l~9 ~ÇlldP , ~r~ze~f9? 

"-... • 1 

I 
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marinheiros, tres mil· soldados,. e tr~ 
ze11tas e cincoenta peças de :~rtilheria. 
Hutna ·armada formidavel de cento e 
trinta e quatro gran~es navios, á qual 
o altivo Monarcha âeo o titulo de In,.. 
"ve~:civei, (a) a·pre,sentou bem depres-
sa á Europa- admirada o espectaculo 
da tremenda expedi~ão, que víra o 
Oceano. / 

Sahe esta armada do porto de Li-
sboa, dirigi-se para o Norte, com des-

. tino ás costas de Inglaterra. He ahi 
poréin que o Arbitrio dos Imperios 
destina que os desígnios de Filj ppe 
scjão confundidos, desagt)ilhoando con-, 

( n) Estn. Armada sabio de Lisboa , 'com 
es m~is valorosos Capitães , e So !dados que 
então havia em o ;~nno, de 1 58 8 : h ia por Ge-
neral o Duque de Medina Sid6nia ; fez-se .á 

·"éla pdo mez .de ]'ulbo :· passado. o Cabo de 
Finiste,rra , chegou a Corunba com hum tem-
poral de~feito que inteiramente a destro<;OU: 
pelo que tiverão lugar os Inglezes de irem em 
seu alcance, e t omáráo-lbe ainda alguns na-
_vios. A tempestade, e falta de man,t i ~1entos, 
foi causa de se perderem a maior part~ das 

. _embarcaç' es , e <;>S démais surgirão em di-
'versos portos da Hespanha. 
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tra elle as tempestades, e inspirando 
aos Inglezes, e á SU? Raihha, a con-
fiança, e a coragem que-salv~o os Reis? 
e os Póvos. Dividida, e debilitada en-, 
tão pe'las excell'entes manobras de Dra,.. 
ke, a frota Hespanhola he batida pe-
las tor-mentas, dispersa, e destruida. 
O ol·gulho apodera-se então dQs In~ 
~ulares vencedores do mais .. poderoso 
,Mo.narcha do Universo, e toda a em-; 
preza não lhes· parece já difficil : -co-
rneçà enüío a nascer a sua grandeza 
marítima. Cada dia armad.ores intrcl 
pidos navegão para as regiões submet-
-tidas a 'Filippe, ' pondo-as a· ferro, e 
·fogo , e regístão rodos os mares. Es-
.scx. d:essoJa Portugal, e, toma Cadix; 
E'orbisher pemetr'a na America Septen.: 
,ti:·ional ' ·r e ·assenhorca-se de algumas 
Jlhas do Archipelago, do Mexico; 
Dralfe espalha de novo o assombro pe-
-las costas da America Hespanhola ; 
.Ralcigh ·, e ' Cumberland, marítimos 
não menos valorosos , s~ assignalão ,-
-hum fundando huma. colonia na Ame-
rica do Nor'te; e o outro explorando 
·as paragens d?s Indias Oricnta.es_; Hau-- ~ . 

' -. 
I 



±)a ..... H I'S"T oi lAr· . _ 

kins, e Norris ctuzão nos mares dd. 
Sul , e ari·ebatâo hum grande nurneFd 
de navios Hespanhocs ricaménte car~ 
regado~ . 

Piraw l11· A sugei~2o de Portugal á Hes..11 
gler.es ~.:_- panha ·não podia · d.eixar de envolver,o 

- 'IJastando 0 Brazil nesta gBerra ca]ami tosa ; ·e in.:. 
Bra.,,l. c I. C d . d B . . 1e IZ. omtu o os arma ores ntam..,. 

cos não mani festá~ã.o reR.ugnancia al~ 
gtlliJa, e decidírãç-se a devas tar está 
colonia , onde circunstancias felize~ 
lhes tinhão aberto hum comm.ercio em 
S. ;vicente, que se podería ,.tornar lu.,:; 
-era ti vo. · 

Exp~dição A expedição de Eduardo ;Fam· 
r:k Eàcw- tou , destinada para as Indias Orien.-
do F antou , taes· c par a a China ' . foi á prime.ii:à 
:Od~~;,~~~~··que 'appa.receo nas costas d.a America 
gton. Portugueza. Fantpu .aproxni10ll'-Se dé 

· ·S. Vicente · sem apparencia hoscil, é 
detlaton aos .cóioniD s Brazileiros; qué 
as suas i_nstmcções lhe impedião usa\r 
com elies da me.nor viólencia ; excé-
pto em caso de aggressão. Na. espe..:. 
ran ça de rna:nter a boa harmonia .ea.o 
tre as duas nações, en~iou preseiües 
ao Gpverriador , e. aos principaes _ha ... 
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bitantfes da Cidade; mas já não era' 
tempo. · ·, ' 

Os Inglezes depois de assc;>laçôes' 
de Drake ria 'Americ'él do Sul , erão; 
reputados como 1p-iraras, e á chegada 
dos navios de Fantou -, os Portugue..f 
zes de S. Vicente se apressárâo em fa-' 
zctem retirar slia mulheres para o in-
terior do paiz, e forti fi drão- a Cida-.~ 
de. 9 Capitão Inglez para ahi se in-
t roduzir; usou ào estraliagema de es~ 
palliar a noticia de que Filippe II. 
rnortêia subitamente, e que D. Af1to...1 
nio, Prior do Crato , tomára j.á pos..: 
se de Pórmga.I ; pat;<l• obter além dis-> 
so que o receb~ssem no porto, , onde· 
não deixaria de se estab~ l ecer por for~ 

: 9a ? fez grandes promessas em nom~· 
rle Isabel : nenhuma das suas tent-a ti--
vas· teve effcl to. O pavor já se t in h~ 
apossado dos Brazileiros. Ijluma es•· 
quadra, H espanho1a; advertida da vin-
fta dos In'glezes ; ]anç-ou .ancora .á en..:· 
trada do- porto, e preparou-se para . o 
tombare. ·Fantou não tinha mais- de:; 
tres nav ios'· porém todos· providos d': 
l'Úil'lllerosas. equipagens, e· dt artoilhe,;. 

\ . 
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·I l'b A "' ria de grosso ca 1 re. a~çao come..: 

çou á noure , c continuou todo o teli1-
po que a claridade ' immanada da Lua 
o permittio. Hum dos navios Hespa-
nhoes foi a pique, e pela ~nanhã Fan-
tou se fez' á véla livremente para o seu 
destino. Tal foi ó primeiro acto de 
JJOstilidade, pelo gual os Inglezes mar-
cárão a sua appari çâo no BraziJ. 

Ttes annos depois em 1588 ,_ ou-
tra e:xpediç3o, cujas instrucçóes ~não 
erão do pacificas, partio dos portos· 
de Inglaterra -para o mar do Sul. O 
Conde de Cumberland tinha feito as 
despezas do arm~.mento, de que Ro-
berto Wid1rington era Commandante, 
em chefe. Depois de ~e juntar com ou-
tros dous armadores , tomou no mar. 
dous navios Portuguezes vindos darrJp~ 
bocadura do rio da Prara , e recebeo 
de hum pri~ionciro informaçóes, que 
lhe sugerír~o a idéa de sUt:prehender 
a Capnal do Brúil. Regeitandó o~ 
consel hos do seu Vice- Almiraflte, se-
guio · viagem ·pa ra a Bahia de Todos 
os Santos, mostrando maior údor pe-
la pilhageri1, ,do q:ue emula~ão par~ 
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·empréhender a perigosà navégação do 
E-streito de Magalhães. 

S. Salvador não -tin·ha nesta érro..; 
ca for~as capazes de repcllir os pira .... 
tas li1glezes. · -comtudo ass imque che~ 
gárâo, Christovão de Gouvê-a., Vis i ta• 
dor cios Gollegios, e ~asas dos }e!lui"' 
tas; a queE!'l ánflarnmavâo O zelo , da 
Re-ligião, e o afferro á patr·ia, deq 
pa·rte do imminent-e risco que corrião., 
aos Missionarios , que habitávão as 
aldêas oircumv-isinhas, povoadas de In-, 
clio-s convertidQs, e. -reclamou ;os seus 
promp,tos ·soccorros. Os M-issi-onarios. 
~ierão coÚJ pn;steza., guiando huma 
~ultidão de ·~t'lv:ag-ens armados de. ar• 
cos, -e ,flechas p~ra, rechaç-ar o in.imi• 
g-o. commmn' .f ' ~e estie~ corajosos -coinba ... 
t-en t~s c_onsegu,:Írão preserv:ar a Cidade 
. e -todo -o~ , ins~Jto. A pczar de tão pru"' 

Qt~s medidas, Withrington senhor 
e parte qa Bah.ia-, ;:~ssolou o Recon· 

. durante seis semanas, fazendo ex .. 
rdinarias ruini!_.s, com pouco pto-

eito ; provoi.i ·n.iesmo erf1 müitã:> 'oc:: 
'óes se poderia effeituar o d'esem-

tque nos a-rreba~des dé S. Salv<~-dor j 
TOMO II. . . L 

·• - I.~ l 

' .... .. 
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m'as vendo. 3 Cidade em estado 'de .. de.o. 
feza1 e o desbarate -continuo dos seus 
soldados, fez:..se á vêla , e ap.?rê9u-se 
cl~ Brazil. ., 

Morre do ', Estas Íltetlrsõcs espantosas ~con.;. 
· Govel'·nndo,· t-ecêrâ'o no· tempo do Governo de M2" 

General ·noel Teles · B~ureto Governador Ge_. 
lYJ.a,wel Te· l Jl .-' b ' ·. · · · . 
lu Barre· aera 2 e 'e n

1
ao ~l~dre,vlveo m~Jr_o · t,em~ 

~q. po a estas 1ostJ 'J 2.aes , _e t,jenmu a 
wlonia sem c'hefe, l'frepois de a tet 
administrado (jUat ro annos. Os papeis 
sellad6s ' e envia d-os corn elle pelà 'Côr~ 
té .de M adrid , .para. serem abe1:tos s'e 
élle :ro orresse exercendo as f l!i'ncgóe$ 
€\o seu · · inisterio , 11ü'meavão p·ro_viso• 
riame re D. Antonio: J3àrreir0s: (a) j 
Bispo-· d·e S. Sa.J'vád0r·, ·· @ Chtfst.ovãil' 
ele· Barros , Provedor -mót -da-•Fà-'lén• 
tla ;· mas Francisw Giraldes : dé'c.t'árado 
diffi ni'tivame_nte Gov.Úl'lador- Genehil, 
teve ordem de ü· pôr 'tetn~ ci aó CG0_J 
'1'erno Provisorio. Era ei.Je> Ghefe da 
C_apitania· des Ilheos, que seu pai Lu• 

. : 
i 

. (a) Alias D. Fr. Antonio Barreiro&, Frei1 
re da Ordem de Aviz • ter,eiro Bispo de.st~ 
Dio~esc:~ · · ·. · 
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tás Giraldes obtive'rá de possuidor pri'" 
mit'ivo. ·,.I • . -

Este .cargo l1onoriPico ~ ~ pode.!i. 
raso não despífrtou a stia ambiçã·o, · ou~ 

·digamos an~es, não fez bretat em seu 
coração huma paixão, gue o não e~;; 
timulava .. Ernbarcando-se.-por tiuas ve~ 
'Zes em Lisboa para o seu des'rino, e 
vendo-se outras tantas : c~flstrángido a 

. ârribar; Gü·aldes toíúoú e's ta 'i contra-
r.i~dade dos vetiros · pbf hum ' p'res~gió 
funesto, · e deo a sua demissão. (a) 
D. Frandsco de Sousa foi escolhido D. FtancÉJ: 
~ara •lhe succeder. ( b) ' . . · · ', co d~ Soú~ 
- O ndvo Goverriadó'r fez-se á vél:i ' sa In ~ sue--. 

. . ' i:~cl~. concebendp esperanças ma1s bn l'hanL · 
tes que nenhum dos seus _predecesso:.. 

• .. l / 2 ·, -

- (a) Ou porque teve por máó ·ann u.11ti& 
do seu Governo aqu el les disfav g·resl da nâve• 
~ação, _ou porqu~ os intonveni~ ntes; que·lhé 
sobr:evierão á ,sua . saude ~ e1 aos ipteT~s.r~ 
da sua casa, paredrão justifi cados pre t '0tos A. 

_para se . lhe acceitar a dc!ixaqão J, _gue fez do 
cargo. Roch. Pirt. ~1v, iH. num. 88. pag1 
194· - ' . 
' ( b) D. Francisco d'e Sousa da casi dd 
Condes do Prado er;~ filho' de - D,' Pedr<l ct,: 
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Novas in-.res. Roberio. Dias, descende'nte de Ca-
Jagações 1"amurú era então hum dos mais ri-

h . ' •o rc as nu· cos col.onos da Bahia · h uma bella e 
n-as de rn·a · •· . . ' ' 
ta do Bra- nca baJ:xella ornava a su-a Ca pella ,. e 
úl·, cobria a sua meza.' . e dizÍ\1o ter- sido 

feita com as batTJS de- p1'ata cuJtivada~ 
furtivament-e nas suas mesmas terra·s~ 
.formou-se .tã9 geral. este ,;umor ,. que 
Roberio refl.ec::tio ser únprudencia guar-
.dar por mais tempo o seu s~gredo ; 
.€mbarcou-se para a Côrte de· Madrid 1 
e veio offerec,er. a. Filippe IL.r de lhe 
achar mais ;prptll no- Brqzil, do que 
havia de ferro em BiJcaia; porém ex.i: 

. gia em, recompensa G titulo de M~r..:. 
quez das. Mi11as.. '.~ 
• Par.eceo. ao Rei ser- este peditorio 
muito amoi~ioso' e prometteo-lhe só-
J11CI1 te o ern'prego de Administr~dor de 
tGdas as mina.~ do Brazil, e outras van-
tagens que .talvez o satisfizessem, se.-
Filippe não reservasse para · o · nÓvo 
Governa~dr o rirulo, que· ;JO ·colono 

Sousa terceiro Senhor de Beringel; foi man~ 
dado pnr Gov~rn,ador., e c~pitão Gen10r.al. da 
.Bahia e1n 1 ?-9J ~ ... 
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:rec'usá·ra. (a). 'Ém gualquér dós casos ; 
as premdssas da Côrte não podiâo ter . 
effei~o, senãb quando as inimts estives-
sem á disposisão da Corôa , o· que de-
pendi~ de Roberie>, que offendido da 
preferencia ·omhorgada: ao . Governa- . 1 
deyr , estava deliberado à não ·ser elle ' 

. mes~o ·o movel, ·pelo qua-l outro. se 
aproveitas§e das l10mas, a que elle 
suppunha ter direito. · 
• Na sua · vinda a S. Salvador com 
Sousa, que vinl~a toma!• as redeas do 
Geverno colonial, em lugar de fazer 
os preparativos nécessarios para a ex-
ploração ·das minas, -não se .empregou : ' 

. (a ) I F~l}'f~P~ . n~ de o a .o. _Fnn.c;isc.o :de 
Spusa , Senh<lr ; de. Bçringe l .o . .titu!Q de M~r
quez da~ ~)idas' ,• com o ·intento de g.ue e'l)e 
descobrisse as que Robef'ió:'JDias', l in'ha hic'!o 
promett'"r ·a ·élastella; mas c.omo pe.bs ~n!!'a
~s .d"s.te .'\P,C1.3fJ de, SUaS· di-! jg~nCÍaS f não 'foi 
possivel Qo .'Governador desc'õbri~ . ' rast~ de l-

- ' I ' ··{ I las por , morret ,na Vilfa de S .. i>aulo 'antes de 
ãcabar o ·seu. 'Go~e-rr1o não !e ' verificou Íle!Jd-
a- •inefct? des·te: f.i.tulo , que veio l·a 'logrãr' seu. 
.H~to D • . Fr:ancj.~ço ·de Sou,sa..; IH~ · ~oBde do 
Br.ado em 1,p7o ,'.oor , ~er,cê ajE.bR~i r n . • ,A.f,._ 
l:onso ·vi;' · < , jl; • ·' • :· ' " · ·"'-' • r.; ~ - ) .. 

I f' .._ 
\.~ 
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senão em •destruir os signaes, que pu"' 
dessem · ind~car a sua descoberta , e 
quando Sousa-;· cheio de esperanças 
çleo p_rinç.ipip .á sua, tan~fa ,' não p9de 
~chanresr·igio alg~m. Hludido no seu 
project~ ,. e ~entindo mais ']Ue tl!dO 'l. 
perda do Margm~zado, g,ue. tar'!lo am-
bicio.nár~ ·, o Governador- dissimulou -· 

· ~ sua. iJ~di,gnaçâo, e dirigio s-ecreta-
mente sua~ queixas comra Dias á Çôr-. 
~e df!.,Mad1·id·; porém antes gue as or-
~.ens de 9 punir cheg~:;sem á Bahia, . 
!!lGrreo .esfe fico, çolo~o, sepultando 
çm,ns~go o seu segredo • . 

• F::cptJiçlto . Erngu_antú os PorçugY_e~es na A-... 
·Jc Thomás merica buscavâo em vâo os vestill'ios 
ç~V.f'1·~~~h~ das S\laS min.as de prata, sahio do Ta~ 

misa ·o · .Húnóg~ ThçHÍ1:;ís Cav.endish ,, 
para enr'régar o Brazil á pi111a.gém. De~ 
pois de 't'er qes;;ipado 9$ se~~ bens, es..: 
t.e navegador, o~ antes este a.vent~~ 
teiro, proj~tára desd'e o prindpio d" 
guerrª , repara·r a s~a fortuna p:~la pi-, 
ratefia. Partindq em ~586 1 tjnha .pi.,. 
lhado, e que~mado Baita,. ·e Acap1,1b 
ço no· ~par qo Sul , ·devastando as co-e. 
~~ do ' Chi'li', --do ·Per,U ) ~'e 4~ 1 NQV€4: 

' ·• ' V~·~~· 
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Ues:panh~ -,. -e tomado juntü p'a C ali- :, · 1 '"~ 
forHia hmn ,navio Almi:rante ·Hespa- , , "• ·l :: • 
p hol !'icarnetHe canegado. Cavencl-ish 
não entrou em Plymouth senão de-
pois de ,.dous anhos de noubos ~m to ... 
. do o globo. As a~so!aÇões por e!Je 
çommettidas ;erã9 taes , q.ue os mes;-
inos Inglezes ~s consiàeravão çomo no .. 
doas vergonhosas para- a . sua nação § 
·porém as suas riquezas et·âo tão nume .. 
rosas, que Cavendish ,. inflammado pe• 
la cobiça , em.prehendeo nova exp.e,. 
:dição do mesmo genero. · 

O Bnzil foi o th eatro ., aii1da,. 
'Jl~c de princípio não fosse o objecto. 
Cavendish sahio ao ma'f com tres nS-:-

<1/ Íos de a~to bordo; e d uas galeras, 
t.udo bem. ~squipado em 26 de Agoso;o . 
t.o de I 59 r .; forças mais respeita v eis ' 
do ·gue as qu e ri.vera na sua primeira 
e.~n prcza, mas esta seg tmda expedição . 
não prodl:l l Ío mais do que hurua scríe 
.de infartunios., e desaw:;:>s. O succes-
.SO, pe:lo qual come,çou foi ri:laig de~ 
·v ido ao aca so; e ·á smpreza, do que 
:á prudencia cle Cavendish. · . 
. ,_, : .. Che_gando ·á__?ltura da Capitjlnia Tomaclaíl• 
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'Cit!;ule cle ••• de s·. Vicente, ~falto de pwvis6es=ne.!: 
~anto~ .. e eessarias ·para hun~a longa viagem ' 
'''ccn~to de destacou dous naviàs. da sua esquadra 

1 S. y,,e,Jte. d d C'd d d S -para se a-po ·erarem a 1 a e e 'an-
tas , e faz erem provimento. Os pira-
tas surprehendeili os habitantes na I-
greja durai? te a missa; hum só homem 
resiste, he morto, e o resto com guar-
·das á vista' encerrado todo o dia na 
Jgrej , he obrigado· a resgatar•S€'; 
porém o Vice-Almirante Cooke ~m lu-
g ar de negociar hum supplemento ao 
resga te , perde hum tempo precioso 
em banquetes , onde a sua internpe-
rançd J h e faz esquecer o verdadeiro es'-
copo dew~~ ousado laBce •. Aproxima-
se a no ite , e os habi tantes de Santos 
se aprov eit ~o elas trevas, e do som-
nó dos piratas , para a seu salvo leva-

, rem para ·o in terior o que podem sub,. 
t r;1 h ir á sua insaciavcl cobiça; de wr-
te que á ch eg~<ia de C av-endish' , oito 
d ias' depois da tomada da Cidade, a 
frota não encontrou provisões. 
· Alguns chefes Ind ios, vierão of-

ferecer-se aos Jnglezes para seus ailia~ 
::' ... ' dos, se elles conseguissem t":Xtenninar 
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.o~rPortuguezes; porém Cavendish que-
ria roubar, e não esrabelec~r-se. Ven-
do os nat'uraes, que delles não po-
dião .esperar protecçao alguma , não: 
-se expozerão á vingança dos ver:Jadei-
ros possuidores. Cavendish pôz em pra-
tica novas tentativas junto dos colo-
nos de Santos, e propoz-lh es t ratar 
·çom elles em nome de D. Antonio·, 
Rei titülar de Porrugal; mas esta cau-
sa tão infeliz t inha sido na America 
-<:omo na Europa, e ninguem ousou 
desafiar o r:esen timento de F ilippe II. 
.Cavendish no entanto por huma in-

• ' ,J 11 conslQeraçao, qu e 1es mereceo a s0r~ 
te funesta que o esperava , demoro u-
se ancorado muitas semanas em San-
tos, e partio. ainda mais falto de v i~ 
veres do -que na sua chegada ao Bra~ 
a.il. . 

No caminl1o queimou S. Vicen-
te, e avaaçou depois para ' o E streito 
·de Magalhães que não pôde penetrar~ 
O seu navio apartado dos outros pe-
·la força do vento, foi_lançado ourra 
vez sobre as cosras do Brazil. Caveú-
~jsh deset~barcou v ~nte e ciilCO homens 

I . 

( 
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.a tres legoas de disçancia de Santos·, 
.. esperando assenhore3r-se de a·lgumas 
-provisões para a sua equ ipagem ,',doen,.. 
.te, e gua5>i morta de fomç. Deste de-
.stac'amento, 'composto de gente esco .. 
lhida do navio, nenhum torn ~m. Os 1 

.Brazilei'ros da costa os degolárão to-
dos, excepto dous, gue conduzírão 
,corno em tryunfo ·a Santos, levando ' 
com jubilo extraordinario as c·abecas 
dos Inglezes, que acabav~o de ass~s .. 
sinar, Este novo reVez teria sido irrc .. 
paravel para Cavendish , se outro n::~.
.vio da sua desgraçada esquadra se lhe 
não reunisse. 

, Tentativa · Continuárãoa cmstearjuntos ; di-
G~b~-c o Es·.rigindo-se para o Norte, e Jssollan-
t mto Sa,z· -do por onde passa vão as habita cães ~ 
!{o. d B.' , J . ' , J ' ' · -q.mpos os raz1 e1ros, ate que mm 

prizioneiro Portugu.ez , se deced io .a 
-levar -os· navins de Cavand ish ·á b-arra 
do Espírito Santo, porto onde o pi;.. 
rata desejava abordar, julg::1ndo achar 
alli vi veres ern abundancia. Reftec tin ... 
,do uorém não ser prndencía entre[J'~ r~ 
se á's assersões do Por tu gtiez, hn:;'Çou 
an.cora, .e .mílndou h uma chalupa .son,-
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.ilar a bárra: a sua profundidades~ a ... 
. ,chou diminuta. . 

-Cavendish irritado ordenou a mor ... 
;te do Portuguez ; em vão o desven~ 
.turado protestou que elle jámais son-
.dára aquella barra , porém que tinha 
.. alli feito entrar navios de cera tone .. 
..latias; Cavendish nada ouvio, e ,o pi.- . 
loto foi enforcado sem mais exan1e. 
'Aproximárão-se os navios á força de 
.remo, e descobrírão junto da Cidade 

· ,tres vasos de gue_rra a.ncorados. Caven-
dish sem .hesi mr env.iou as suas embar ... 
. caçóes para principiar o ataque; po-. 
.rém anouteceo·, e a eguipagem negou-
f,e para effeituar o desercbarque ~lnte~ 
cio dia. ~ 
' . Cada hota de demora augmenta ... 
va o risco. Jáma is navio algum, diz 
Cavcndish nas suas memorias, se achou 
.em_ tão Gr iticas circunstancias; era im..,. 
possível passax a barra , e a artilheria 
.Ptirava de rodos os lados,; 11ada po-. . 
dia vencer a desohediencia da egui ... · 
·r,agem, e por grande que fosse :l in-. 
f:lignaÇão de G:a vendish', vio-se f01-ça"'!' 
ijo., fl esper~r ,que clles e~tras~em n.or 
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-seus dev'ere8. , Ao romper da au~o'r-a úf' • . 
ferecêrão-se elles mesmos a marcharem 
·-ão" 'i·n·ími !!o. Embarcárão-se na,s c'anoas 
· úitent<:~ h~rnens, capüaneados por Mor-
·g al.'l ,··a guem Cavendish impuzer-a pe-
na de m orte se desemban::asse , qual'-
(j'Uerqi.le foss e a occasião que lhe apre-

·-senrasse. Jvlorga 1ogoque descobrisse 
·a lg um :l ncoradoum junto da Cidade , 

' ':dev ia retroceder, pma que o Comrilan-
:-dante fosse em pessoa operar o desem-
·b arq ué , ' com a-s tropas , que pud'esseiú 
·conter ás chalupas: ' 

Partio M o rga u co'in estas instruc• 
·~ões j ma·s já os b'o r·m g uezcs reunidos 
co m o-s Indjos da costa, se tin hâo.du-
r ante a noite fortemente defendido-. 
Ds ·seus navios se· tinhão chegado pa-
ra p erto da Cidade , a d istanéia' cle 
i1um tiro de espingàrda doJio.·· Duas 
-peq t'l enas obràs , pro tegidas p~r estQ-
cadas, c rochedos , defêfldião tambem 
as entrada s. ~ Os Po-r tu gu·ezes fizerâó f9J. 
·g o de :pequeno fol·te de Oeste;- sobt'e 
as chalupas , e M o rgau 1para obédecer 
-ás o rdehs do sou ch'efé ~, qu iz retirar-se; 
poí·ém os -seus sold~dos: ··que n rt o' re~~ 
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cobard;e. , Esqmu.lacdo por este insulto, 
declarou , Morgau, que quacs.q11erque' 
fq~~em ,?,S,C.Qnsequencias , .. accmnmette.-: 
ria os inimigos. . .. · 

r A' for;çfl; d~·.n;QJo.s aya•nçã.o as,çha-
lupas. No mesmo .m.omento o peque-
no.,. fQrt€ de Lest.e-,- q~e os Inglezcs a .r~ 
en~âo n~o tinhaq1aperceb1do ,. :atira ~o
br~ clles, fm:e, . e . ma~:a alguns h01;nens~ 
M .orgau se . decid~ a a.tacú vivam~nte 1 
~ ordena á pequena ch,~lupa qu e a t ;:~--; 
casse ao mesmo tempo os int r:insh~i.:; 

· .r;unc.ntos de Oes_t~: eHa che§a· a ter; 
r~ primeiro, e achapdo pouca t,:esi~tcn ... 
cia ~- ga,nhão o posto .. sem .perda: ; .PO-: 
x:ém, a grande cl,1.alupa , CJLle den1anda.., 
va !lmi:ça agua, _epc'a)hou; con1tuc!9. os, 
] .,< 1 -' I 
;o~ens .

1
sa tao em terra, com ·agu~:ate 

ac!nt,ur<h , -t .·~ .•• , • . 

. AiJTdaque o fort~m f.osse de pe-
dra•, e de quasi de dez pés d;e.altnra , 
JY.íorgau ·; e, dez dos seus compaf.J)lei-
ros -O · escalá~ sem hesitar. Os. lr.Jdios,. 
e os Por)J:Iguezes appMecem ~.e1:~pen1. 
te, despedem pedras, e matao lVLor-; 
gau com outros clnc_o Jngle~es; :fog~ 
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o resto para ·a chalupa, onde· s·e di ri""· 
gem itnmediaramente os tiros; de gua'"' 
renta e cinco ,homens, que guarnecião 
as embarcações; não havia hhm só _que 
não estivesse ferido. · 

Neste estado; incapazes de susten~ 
tar por mais teinpo o combate , fa~ 
zem-se ao largo, e -abandonao sobre a 
arêa 'muitos seus camaradas como preza ' 1 
dos selvagens. Em vão chamárão em 
seu soccorró a gente da outra chall1i. 
pa ;, quancio esteS mésrhos . s~ émbarcá..:· 
tão ·, deixando dez ' hbmens expostos 
av inimigo. Esre_s {le~ Inglezes tinhão 
sps accommettido os1 intrind1eiramen• 
tos , que os Indios tinhão tornado 'a 
occupar' e te-los-hião recuperado' se 
o Mestre da embarcaÇão Roebuk, "q· 
mais fraco patife, que joímais nasce<;) 
" de 1nulher:" corno diz Cavendish; 
nã-o chamasse os que vinhâo na canoa ~· 
e abandonasse estes dez valentes ho,j 
mens. Em' vão entrárão el!es pelo mar, 
eom agua até ao pescoço, pa~a que os · 
tecebessem a bordo ; o~ seus indignos 
éamaradas nao tiverâo delles compai~ 

·xão alguma., ,e estes homens desgra_-r 

r: 
~--~-~------~------ ( 
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çadamente se perdhão~ Cavem>lish 1 de-: Mort~ de 
pois desta cmprcza tão ' infeliz, dei"" Cave.nduh .• 
!fo u a cos ta · do Brazil , e rtaspassaâo 
de dor por ver todos os seus desígnios 
mal(,) grados, perdeo a vida no mar, 
ainda mais de pezar, do qt~e de en· 
fermi dade. 

, · A sua empr~za carecia de pfano , Expediçãe 
e foi' mal combinadá · ao contrario a d.: ] ames 

' ' L ·que _se !he segue foi pr9jectada, e f1nca•Mr• 
cbncluida com muita industria, e va-
~or. A lguns O~fi ciaes, à_o Con,selho de . 
Iilglaterra, e Commeroantes de Lon-

- dres a prep<frárâo á sua custa, e con-
fi árão o mando a )ar1,1es Lancas ter ; 
.l).obre Inglez, Portugal, e o Brazil não 
l-he erão particularmente desconheci-
dos·, Jendo servido entre os Portuguc..: 

,zes' como soJdado, e traficado com eJ..;. 
les na qual idade de negociante. Era 
por'isso huma especie de tra ição mo-' 
ral , mandar a gut?rra contra hu ma: néf-
9-af>. , cmn a qual se vinculára antes 
cem os h~os ci<t amisade, e de qne:n · 
i:etebf:ra proyas de bencvolencia; po-
rém os se11timentos de honrà raras v e·· 
~~~8 per-valecern , e offusdio o <JIUOr das 
,tiLJUezas. ., 
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_ Perpambuco foi a Capitania, que 
Lancastcr resolveo atacar. Fez-se por 
tznro á véla com tres navios, e du-
zentos e setenta homens de equipagem, 
levando cottJsigo dous Francezes de 
Dieppe, que sabião o idioma dosln-
dios_ ào Brazil . Duas ve· es hum dos 
navios arriboLl para reparar os. mastros, 
que outras tantas perdêra i julgando-
se então as equipagens muito fracas, 
patenreárão a Lancaster com hum tom 
de revolta, que desej <1 vão gue el!e des-
se de mão ao seu projecto . . Respon-
deo-lhes qu_e Barker; seu Vice-Alomi, 
rante, era muito resoluto pua o não 

.alcançar Jogoque pudesse voltar ào mar, 
e que mesmo na falta delle _protesta-
va não tomar d-iverso par tido do que 
aquelle que antevêra teria feliz ~xito' 
': He a var}edade dos homens ( con~ 
" tincu Lancaster) que origina o nau-
" fragio das emprezas de maior Jus-
'' tre ; porém todos os obstaçulo~ naQ 
" vencem a cot:.1geaJ. , . . 

Com effeiro Barker se lhe reunia, 
' com o seu na'vio na altu ra de Cabo-
Bran_co. Lancasrer tinha tomado 1uima 
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~rande quallt.ídade de . na.vios Porj~· 
gúezes ·' e J!esp~nhoes , e .sabendo .q~ 
)wm prizipneiro: qu<r hupa erpbarca-
ção ricamente (arrcgada , .e' ~vip:da ,da 
Índia, naufi:_agJra na _.costa ·de Pe~i·natJ?.i 
bucó , -e, que .t9d<\ a s,ua .c.arga . estava 
m .deposito no Recife,, ._dirjgi~-se)m.-
.. ediatamente- .p~ra ,a Ilh.a de . .;I\1a,g.o,. 
nde man,dou huina fragat'! con;t VIJ1-
e e oito remqs para a.aborqa.r. Acha"" 
a-se ahi -hum~- ~squFl~ra .Jngje~a de 
DUS navios ., , huma Puia.na .. , ,<~ huma 
rfi!Za B1~ca~itJjl~ ( , ~OI?J~~a,;H:l fl d~ .p~lo 
apitão Venm:r. Lancfl§r~r . ,o .. mav·e 

om as su{ts ' p~r:suaçóes_-, __ e V~nl!_er fi-
a seu comganhe-iro de an11~ts. , _, , 

Confqr,me o uso •in~rjt_in;~o ) ; e.sta TfJrlunls ~ 
njão dos dous .~orsarios 'foi racüfic.a- e pilfzagem 
a ·por · h~ma es~-r~ ptHra 'por.;~!n9_o.s ·a~ ... do Recife~ 
· gnada : ~aqcaster de7_ia , reservar pa-

si tres partes, e Venn,er; h~ma dos 
espojos que colhessem. Com t_odo q 
a-nno fazep1 · força de jV.éla, ~ par.~ . o 
ecife, OJ.l. porto· d.e OhQg~ , e, che.,. 

gão ahi , p,el,a meia ·noit.e, qo .W~Íl"!f91 ,d~ 
a.rço. Tres grandes . navio~ {Iollan-

ezes fundeados ·á cntrad~ :do. BOr;tp ~ 
·To.M.o !I, M 
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fizer·âo ieceat' húma vigorosa resÍst'en..; 
eia. Lai1C3Stér ' guar'ne'êeO' de gen'Fé' 
as suas cinco prez-as.., e ·ordenou aos 
Offi6àe,s, no táso de opposiÇão dã l'iar ... 
re do·s· Hollân·dezes 1 que· abordassem 
bs seus navios , ' po:z;éssern.L}hes fogo, 
apoderandd•se das lanchas para entrar 
!]b porto·: esperava pgr esta· maneira 
âe'sembar'car ao rotüper dd Sol , dei ... 
!ando aos haviós fór'i! da etl'séada ' até 
que fossem tomàdôs õs fbrtes·, e a Gi'-
rlade. Poz-se em pratiCa o embarque·, 
ê L'an'càster ém pessoá 'romou o cori:iL 
ma·ndo da fragata' onde postôu oiten-i. 
là . .:.homens escolhidos; pcrrém logo"' 
que veio o dia, app·et-t'ebeo as sutis ern .. 
barta~ões, qilífbbtdej>av-âo a hum quar-
to' de legoa á erttr·ad'a tla enseada. Q 
l'efhi~o n'âo· lhe conseriha' qúe se áp!'Ó"" 
:Xiinassem , e ficárão pi'l'r is-so em inãc-
tão á vista da Cidade: · Lancaster e:Jêl.. 
~~rimentbü a satiHação de t 1er os Hoi .. 
landezes dJ sviateni-·'se pa-tá- -H1Ie de'i'xa:... 
t~l:n o passo l'ivre; todós ' e~tres sighaes , 
ordenavã-·o . a' reunião dos . fl1lvios. 

O Governador de 'O[i~d·a rnanl... 
dou ao nieiodia hum Parlam'entario pa· .. 
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ra saber o que a esquadra IJ1gleza per~ 
tendia. Lancaster resp01rdeo que q ue-
ria a carga . da· ~mbarcação nauf raga..: 
da , e que po~ forÇa , ·ou po~ vonta~ 
de a possuiria como o mesmo Gover:. 
nador entro· •em pom:o tempo veria~ 
Durante este tempo güarnecião os Por.;; 
tüguezes o forte da entrada da · ensea:. 
da' e patenteárão oem depressa as suas 
forças ; · excedendo a seiscentos ho.! 
mens. Lanca~ter mandou. os • seus sol.! 
dados desemh<rrcar, . e apenas conclui-4 
da esta manobra despedaçou as :ca·Mas ; 
para não terem .outro recu1r~o senão 
em Deos , e rías suas armas ; pois es-
t es piratas ostenta vão de ·rei'i gibsos., 
e introduziã-o.sempre o nome de Deos 
nos seus discursos , onde repeti.â0 im~ 
mensas blasfemias ; e os soccorr.bs da 
Providencia lhes paret.ião ·infailiveis 
·para o bom exi,to de ]mina tentati-va ·, 
.cujO Hnico firnf "era O roubo • . .: : 

A's duas horas d~pois ·do meíe-· 
àia; perrriittio à inaré qife L.a.n'càste-f 
-avançasse, e passa~se os· n;;ty·ios -Hol-
bndeús ·; o forre atira ; apez'ar dé 
'Seu vivo fogo os cp~ra.ras de:se.rhbarêaQ_). 

M 2. '· 
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a galera despedaça.:..se no ~ochedà; a..; 
Jaga-se .de ag~a, .e vai. á pi9pe ;' ou-
tras embarcaçpes expenment:ao ':;l, J:?es-
.ma sorte ; vencer, ou morrer, · qs a 
altenicttiva. que resta aos Inglezes. S.e-
t.e peças defendem o forte· do Recife; 
mas os Portugue.zes errando as porí ... 
·.tarias , as balas se perdiâo na arêa,; ~ 
~1âo ferírão mais do que hum dos -as• 
saltantes. , 

Làncaster .aproveita-se. da pouca 
agilidade dos inimigos:· ,,,, Corageth 
~' ainigos ! :( exclama elle) va•lor cá.-

· ~' maradas ! ávante, escalemos. o for--
~Lte; ~lle . he ... nosso -, _Deos .tios prote-

. g.e. , A' ·sua voz cor~em os Inglezes 
.~ao' assalto ·, - e os Portug,uezes intirni-
.dados ,. abandonárão .o forte , , e pro-:' 
.teg!doll pelos bosques se . n~tirárâo ·ao 
:int~rior <;tas terras. L ogo Lanca..ster.fez 
~iglJ.al. .a toda a ·sua esquadra para .en .. 
trar' e d(úxando guanü~ão no forte ; 
.v.Q"hou ta:. artilheria,_ ÇOJltl;a a, Cidade"de 

. -Glind~ , donde temia :h uma sortida. 
Põe-' se; depois em rparcha para . a:; Gi-
qade qªixa , isto he _contra o Reófe , 
$c!le ~ollt~nha e,11tão hun1 centq de J1a~ 
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bitaçôes. Apenas. avançárao, os habi :. 
tantes.lan~âo-se precipitadamente nas 
suas caravelas~ e nas canoas, e aban.., 
donâo aos vencedores a Cidade , os 
seus annazens , a rica carregação da 
caraca, e huma grande quantidade de 
progucçóes do paiz. 

Lam:a·ster, depois da v·ictoria .. , 
mostrou tanta prudencia , quanto ti:.. 
nha sido o v:alor, que durante a acçâo 
desolvêra; os seus soldados não com ... 
mettêrão desordem publica · alguma, 
nem roubo particular; nunca piratas 
se tínhâo comportado com tanta or-

. dem , e s.angue frio. Tão grande sa-
que não podia ser recolhido tão prom-
ptamente, e er,a indispen~avel tomar · 

·posse temporaria da Cidade baixa. O 
isthmo sobre o qual está elevado o 
Recife foi fortificado com palissadas, 
e construíra'o 'hum fortim, onde · Lan-
casrer mandou pôr peqas .que ficavão 
á entrada da enseada. 

Entrou depois em negociação 
eom 'os Capitães Hollandezes, a quem 
offereceo affreta-los para Inglaterra, 
~o1n vantajosas ·Condi ~óes ; e estes n1q 

I 

' 
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cluvidárão em ajuntar.,.se ao venturosô, 
corsario. Passados tres dias, avistárão"l 
~e cinco navios, e erão armadores f<'ran.;.; 

. cezes ·, dos qu_ae~ tinha hum no anno 
preeedente, salvado Lancaster de hu.rn 
naufragio na Ilha de Mona, nas In-
dias Occidentaes. Reconhecido o pi.,.. 
rata, acolheo ó seu bemfeitor com be-
nevolencia , e lhe deo huma carrega-. 

· ção de madeira do Brazil.. Presencian-. 
do ,os out ros. Capitães Francezesa ge-, 
nerosidadc de Lancaster, · voluntaria~ 
mente se submettêrão ás suas o,rden~ 
ésperando pa~ricipar do saque~ Eis ,a 
maneira , pela qual Lancaster teve as 
~uas ordens h,uma frota auxiliar, que 
recompensou generosamente ., repartin-. 

- ~o ' o qu·e seria forçaàó a inurilisar por. 
falra de tral'lsportes~ 

· . Ao terceiro dia, qllatro dos prip~ 
dpacs habitantes de Olinda ~ iptentá; 
rão ,tratar com Lancaster; porém es-. 
re cs evitou, passando para bordo' dO~ 
flollandezes ,_· e ahi permaneceo ~pe1 
zar das embaixadas reiteredas, fatigan-, 

' ~1ó assifn l paciencia dos contratantes~ 
§~rrrehenuido~ ~9do~ d~ hu,~a ~o~9,~~ 

/ 
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çt4 tão singul;ar , perg~Jqtárgo.,.Ihe o 
motiy.o : " Mdhor Q.o gu~ vó~ çq.,:. 
;, . nheço ( lhes dj~se elle) os ~ol.oÍ)os 
, qo Brazil, com qt~ern vivi 'm1,1ito 
" tempo. ~ando não :vençer,n F0111 ~ 
,, esp<ldí:l , recorrem ás astucias ; pois 
" que 11~0 tem nem fé, nem frapq~e
" za. E , que g.anha-rjamo.s a tra.tar 
'~ com elle.s? Não possui mos já., corn 
, a aj.l)d'!. Fio -Çeo ~ o que de diína$ 
" , tâo re!11otos . viemos proctJrflr ? In~ 
~' discreto~> seríamos , se dei1Cassemos 
" arrançar por ~ngq.nadoras persua.,. , 
" ções , o . que ·com. tanto -custo _gq.,.. 
'' nhamos. H ,Lancaster avisou os Por..-
t:.ugue~~ de qÜe, e.!p viz de .acceita~ 
proposiçãq ·alguma sua, o primeiro 
q_p(? s~ aw~v~;Sse a adiat?-tar para ess~ 
fim se.riq. ·ei:Jforc4do. · 

Toda a s1,1a actividade .e&ta~a en,.,. 
tao empregíida _.em faz~r qrfegar os 
despojos Q ~ . e-m repeli ir os !1:tbitantes 
9e Oli.l.l<da coatra elle armados. Em h.Vlll 
'rlps c,omb(lt~s ,' tO{llQth·lhes cinço c.ar., 
f OÇ <JS do pai~. , , pr~Zi!- . maj.s provei tosa , 
!;lo q).l,e a das -~nunições, ~ artilh eri~ 
~-~ ~ljl~ n~ !ll~Sp:Jª· ·SIC~~p ~f!J!SSJn}Wf~á-:;j 

. ' 

/-

.. 
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ra; porque fahando .estas carroças na~ 
poderia conduzir senão hup)a pecjuen~ 
p~rte das mereadorias·, que. t in' hão. ca-
hrdo em seu poder. ' No dra segmnrc 
Jm m · navíõ BraziJeiro, com quarenta 
Portuguezes , e .scssenta N egros a bor-:-
do, entrou no porto sem desconfiança. 
Landts.t~r pôZ' os N e gt;os·, en;I 1 iberda-
de, e ' empregou os Por~uglle4es e111 
puchaT as 'carroças, alliviaMdo, por 
este · i'ns6Iente ab uso da victoria, ·os 
seus 'soldados da fadiga, que não sup-
portarião tão rude trabalho em hum 
.dirna tão quente. 
- HáV'i.a já vinte di~s ~qe o ditoso 

· corsario esta,va senhor do Recffe , sus-
tentando repetidos ataques, obrigado: 

·sem cessar ·,a combater para Elzer agua ; 
-mas. sem soffrer grartd;es damnos. Me..:. 
ditárão-os Portuguezes lançar fogo .á 

. sua armada, incend~árâo cinco das suas , 
caravelas , e as dirigírão assim inflam.., 
madas para os navios de Lancasrer~ 
Elle que já tinha antev~sto este acon"!! -
tecirpento, situoú em torno seis bal;-t 
c;1s providas de ganchos, e cadêas d~ 
fçr.ro 1 e -foi .co1li esçes i~strumen,t<?~ i 
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que desviirão as caravelas, e ';Js ·fize-
rão encalhar. Seis dias depois, .oito 
grandes jangadas, defendidas com ex-
tensos •croques' para não serem abalroa-
das, farão depois de incendiadas; em 

1 

direitura á frota, ás onze horas ela 
noite; Inglez alguín oúsou aparta-las, 
temendo precipitar-se, com effe_iro não 
~e apagando as jangadas, ·irrimissivel-
mente se queimaria a esqu·adra , intei-
ra. Lancaster, a guem nad<L de'sorde-
·nava, fez cobrir com, pannos molha-
dos os barrís de polvora , e animou 
então as equipagens, que se aventu-
ráNío. Chegando em fim as jangadas, 
lançárão-lhe fateixas, e as lev.árâo á 

d d
/\ ~ I outra margem, on e ar erao ate ao 

outro dia. 
lrJte;tárãó os Portuguezcs cortar 

os cabos ao inimigo,· porém não o po,.. 
dérão realisar. Pn!paravão elles tercei-
ra tentativa 'incendiaria, quando Lan-
caste'r receando as consequencias. , ace~ 
le~ou o embarque do re~ro do saque, 
e dispôz-se para huma prompta par-
tida. Esperava-se sümente a maré da 
tarde para se fazerem á véla, quando 

I 
I. 
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Larieast€r descobrio os inimigos: em 
grande numero 'sobre. hum banco de 
arêa , donde ·inguietariã.o muito él ·sa-

. hida da esquadra. Tornou jmmediata-
ltr.Jente para o Recife, onde ajunto~ 
conselho. 
, A ~squadra devia sahir mesmo de 
noite, e huns sus·tentárâo que seria in-
discripçâo ernprehender h.u~11a acçâo 
sem necessidade, e os outros .ao con-
trario pertendi~o ; que podendo o v~n.,. 
t'o contrario -impedir-lhes a sal! ida , 
cumpria antes desbar:.tar os cont-rarias, 
;Lancaster se guio esta ultima oppinião, 
.e trezentos homens Inglezes, e FTan., 
.cezes, tiverão .ordem de rechaçar as 
trop.a~ de Perna.mbuco , derribar as suas 
obras, e voltar apressadamente a em:"' 
ba:rcar-se. O inimigo fez fogo sobre 
.o destacamente> ; p0rém be!'Il pouco -
.depois aban~onou ht,una plantafurma, 
.e h uma bateri~, que os Ingle~.es de., 
struírâo. · 
. Animados. por este ·successo, ~ 
,vendo bandeir?S, que fl.uctuavão do ou-
tro lado , fóra da vi-sta da esqua.drs _, 
~s.re~ · hb~ttens inconsjcLe.rado~ s~ élv.an.;; 
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-sárao sem prudencia, acreditando mar-
.char a huma victoria infallivel. Os 
Portuguezes os attrah.em, · envolvem, 
,e poucos escapâo ao seu furor. Os In-
glezes nos precedentes âtaques não ti,.. 
nhao expérimen·t~.do tamanha perda: 
O Vice- Almirante Barker, Lugar-Te-
nente de Lancaster·, e dous. Capitâe~ 
)?rancezes, ficá râo mortos. Os Portu-:-
guezes Não d ei}~ári1o de' persegui'r os 
fugitivos, ' senãQ quando · estiverão ao 
abrigo· da esquadra. Lancaster .1evan-, 
tou ancora na mesma noite, c fez-se 
~ véla com onze navios, e todos com 
.segurança ganhárâo os seus respectivo~ 
portos. 

He raro que quando piratas tem 
roubacjo immensas riquezas , esrej âo 
~atisfeitos, e gozem eJ!l paz o fructo 
,Jes suas rapinas.-O rdinariamenre a pai-
xão pelo ouro, · e pelo saque , que os · 
precipita no crime, torn1o-se justa~ 
mente a sua punição; comtudo remo~ 
Jugar de julgar que Lancasrer, de guem 
111ais senão fallou, e que dirigia esta 
~xpediçâo 50m tanta prudencia ; se 
f Ontenrou da sua foFuna, aproveiran-:: 

I 

.I 
I 
I 
I 
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·do-se sabiamente do que lhe concedê.:. 
ra a sorte das armas. · 

O feliz successo da sua ardua em-
preza teria feito nascer muitas outras 
do mesmo genero, se a fabula do. paiz 
.E/- Dor a do, ,assifí1 appellidado porque . 
-geralmente s·e ·acreditava ser to!l.o o, 
te r.reno d.(J ouro, não fosse offerecido 
·pelo famos.o Raleigh, a preocupada 

' .imaginação dos aventureiros Inglezes, 
•Corrio em preza digna do seu valo.r, e 
·não · apartou do Brazil estes devasta .. 
dores da Ameril::a. 
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Jndá.gações feitas 110 Brazí./, do fa-
. bulas o paiz El- Dorad'o. .. · . 

E~QUANTo ~s Inglezes . bns~~~âb ' na 
GJJiànna o paiz E/-Dorttdo ;~ lllim •co.;. 
lon'o Brazileiro, chamado Gabriel Si:Ja· 
r~JYfazia no -'Brazll, e n'ontra tlirec- , :: 11~ , ... • 

ção; huma t~ntatLva pata a mesma des- . ~ \1h>i 
mberta. Chegou á origem do rio de 

·S. f.ranc~sco, e adiantou-se a·té .ás fron..:. 
.tj!jrq_s' da Proyincia de Cha.rcéfs, e clti 

· Perú ; tnas os màles, que soffreo nes-
. tas inuteis medidas, e perdéo. hurnt~o 

E;rande . n,umer.o de col'np·anb:eit~os, que 
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se vio constrangido a retrogradar pa-"' 
ra ·o Brazil, sem que vestígio algum 
indicasse as minas por elle in1aginadas.· 

· Pedr6 Coelho de Sousa , colono 
da Pâraiba , fez iguá'lm~nte outra ten~ 
tativa para o mesmo fim, mas por a-
gua , sem que se saiba prefixamente 
que direcção tomou; porém tudo con-
corre para__ acreditarmos, que foi pelo 
rio das A~azonas. Ço_e1h.o dispendeo-' 
nes tR insensata empreza huma grande 
parté dos seus bens, sem éjUe o máo-

. siiccesso 9 dissuadissé de huma segu'n;. 
da expedição. Foi esta ,menos quime-
rica , e deo lugar a outras descober_. 
tas, . e novos estabelecimentos no Nor-
te do Bruzil, porém de baixo de ou:..· 
tm reinado, porque Fil~ppe II. }á nâd 
ex:istia •. ,' · • 1 • •h. 

Morte de -- Dt>sde I & de Setetnbro de '1.) 9.8 ; 
Filippe li. cessou este Pri_nci pe· de v i ver, fiO ·se~ 

pa1a~io -do· Es5u;i ::vl ,.·depois de ter du_-· 
rante qHa,t•enra e dous annos, pettur:-
bado a>·~espaRha. {a) rnnha elle fej.:. 
.. t '_. J _· \ I ,J 

ti r • ~ ..... .. 'I· • 
(a) , A.., t;m orte pe Fili pr.e ll. nde Hespa·· 

~ha-- . 'e 1: ât: Po~tng~l influio· não- poudJ·· n0 
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to succeder no TJúono de PoWl'gal o 
despotismo, e a sevéra ; e nociva po-
lítica ~ ás generosas virtudes ; pelas 
q üaes todos os Sober~nos , g ue o ti-
ti hão occupadd ,, 'O ·illusttárão desde á 
sua ft'mclação. Se Ia Hespanha pacifi-
ca, mas tyrannicamente ma·nietada n6 
5eU1 'l'eihad?, se ,.gldr,ía ainda · da gr'!n-

. ( 

Governo do Estado dq 1Brazil • porque ~eu fi. 
I h o e ·s~ccessor tomou sobre elle novo sys• 
tema. E-sla morte foi a q de SetemBro. O. .ca-
~aater . deste Soberaho _pódt: ver-se no ' Chro1. 
nista Antonio de Herrera, e em Luiz Cabre~ 
ia , e Fr. ·Dio·go de , I~pes • da Oraem de S. 
Jeronymo, seu CoHfessnt. que · depois foi Eis-
po de Tara7lona , e em •outros qu'e escreyé-
rão sua· vida. Gordo no I h e fez este elogio : 
~'hi~ippus His.~aniarunr ,R,cx> huj1.1J nomiúi} 
seciwd11s , desue esse zilte~ 'i.izvos. IbHJ. Se7J tcm-
bri~ Í'IJ .Regia, lJU(l'm iE~curiple vocant, i ríú-
t;nis et piet·ate Princeps et z,e/o' erga De i E c c/.:._ 
.IÍn-111' í .zu;i , ~tu ~.jÍia tt •upl"tma monita rotan-
,tul', qcz·ibtts ille Reg,~orttm ctducam spcm , e,t 
períéulosum esse lnu11di fastUTll teStatm , wos 1 

ut ÍTJ Ecc/esi.e gremio 'con!tnll/CI" b.eruent • 
· gráv z'tel"' cst hort<ttcfs. Tinha 71 annos e pou• 

-co mais de tres mezes de idade : reinou na 
.He~panha quarenta e dçnrs armas e quasi oito 
me:ces • e em Por-tugal de:wito e sete mezes. 

I • . ., 
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deza das suas vistas ; pr9fundidade de 
suas concepções , habilidade da sva 
prudencia ' ' e impel~turb:wel coragem 
da sua alma, de outro )ado a il)exho-. 
ravcl histo.ria, . sempre o imcrepará por 
se'·ter r e'ntregue sem _freio a ~sta des-
:tHedida ambicão. ,. , · .. , 

.) ' . ~ ~ ( 

Filippe -r;'o O ' imménso poder, qu'e: tdle.dei...; 
lii.Ihe sue~ xava ~ a seu filho Fil i ppe III. era mui-
cede. to- p_enoso para este- Pr.incipe, cujo rei-

na~o foi , d~ va.Jidos, a querp abapdo-
nava· as .redeas do Governo. A sua do-
ç-ura, a sua piedade, e , moderação, 
nãÓ-' et·ão acomp·anHadas· das virtbde·s 
necessarias para governq,r homeBS. Fi-
1ippe III. era cre.dulo·; sem energia, 
sobretu~o pouco lab;m~ioso. Debaixo 
p·a· ~dl:ninístráçãt>ld~ ~h~·ni t,afPI~i.h 'c ipe, ; 
_o poder , colonial , da Jle.s'pa.üha' deviá 
necessariamerwe enfraquecer-~e-, e rc.- . 
·Jaxar-se. · ' 1; • • 

- d Brazil, qüe•hun'l titulo b·ril.hm~ .. 
te ' de 'possessão asseghra v a a: ' Hespa-
pha, sustentava-se,maÁs pelas SJ!las 1prq..: 
·pr!as foliçns, do<' 'q LJe. pelos soccorros 
d e governo fraco. O filho de Filip~ 
pe II. , nãó podendo por sua frãqúe-· 
'' . 
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~a, fazer ·cara á In-glaterra, ·fez a pa_~ 
.teom ·os invasores do Brazil, e dos ma-
.res , . podendo a America respü·a1' po.r 
-algum. tempo' sem ter a temer as de'-
vastações dos c;ors ::~ rios Britanic:os; ·1e 
veremOê mesmp o Bra.zil' .pes te novo 

.reinado ·~render para o Norte a sua 

. .Civilisação , .e as suas -ccnqu:istas~ 
,O primeiro Governador .Geperal No~•~c~-ç,ii1 

mandado ao Brazil r.or F iJippe IIL de Peclr·o 
1: • p d B 1··h . ·c· ). . .c ·. · ' -notciho pa-.Ior t} • ro . o te . o , ·a.. que _10 ren- rn 0 Govcr-
.der. em r6o3 r;>. Francisco de Scrosa, , no da .AmeL 
qúe por espaço. de onze aJmos gover- rica Por ·tt'· . 
. nára a colonia. BGtelJ10 prose guio -cqm gue:w • 
.ardo~· os, proj~-çtqs àe d,escobertJs ima-
ginadas . r.or ÇoaUw, hu11il dos expio- . . 
.radares, d' E,l-Dorádo-; e a·Himou-o nas Expedi-ção 
;suas . etnprezas ,' e lhe ·ci.eo Ju1,ma . com- de Coelho á 

. .:. 1: l . fi Serra de I -llilSSao. ,wrma para congurstar, e or- b' . b· . ·~ · · - tapa a • 
. mar colonias , éom o titulo 

1 
de Capi-

_tão mór. , Oitenta aventureiros se :rr-
_riscái·âo . é} ~eg{rir c;oel-hp.,Muitos1d~-. 

TOMO H. U 

'. ' I' 

~· I I , . J ' "";. ~ · (a) O ,nome cle!t~ Gove.rnaclor h e Dlo-
go B<>telbo, filho cle' -Fraócis-co Botelho, E's~ 

~ tribeire m'tifr do Infante l:.l. ;;;P.e,rn.áJJdo,c. 
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Jes sabia o -a J-in:goa 'dC:lS 1ndigenas :' o'i---
·to•aen·to·s lnd1es os acoa1·flanhát'{Ío co-
'l'l'ÍO 1a1liadds.' Patte .ela ex·pedi'ção em-

. -ha'rcou em duas car-avelas, deha i~o da 
direogao de hmn 1piie'tb Francez , que 
conhec-ia a -cost-a ; 'e 'O corpo princ'i..l 
·pâl se avançeu por· terr-a para o Sea-
_x'á'. Coe-lho . augmentotl ahr as suas< fo r-
ças , lev1,1ndo comsigo outros Indios 

.. ci v ilisados peles · J esu·i t~s. 
Marchou i-tnmedia'tamen te para·a · 

-Serra d'e I~iapaba; ·maS' os Tapuy'as 
s-enhores' 'rlest--a càrd·ilheira._ de' montà-
nh~s se e:ppozer·âo aos seus désignios. 
Mel-Redondo 1 hum dos· seus' chefes , 

·vcnd'o-'se a·po'i'-ado por algurís.Ptance-
zes debaixo das ordens ·de Montbil-
le., resikrio · a9 p"rinéi'pio vi~gorósamen

·'fe , porem ''os Fortugnezes wnsegu í-
rao apoderal'-S~ dos tres postos fort i-
fi<;ados.- Mel-Redondo vencido , sub-

- metteo-se >Com Ú)dos•os es-rabel'ecimeri-
tos do· s·eu povo, e obteve· condi-ções 

_favoravcis ,- por medüiçao dos France-' 
zes. Mas outro chefe da Serra de 1-
biapf!ba ,- denominado Juripat:i, fo i 
mais feli,z na sua resisr·encia. Depois 
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(.le ba·ldados esforços, que durante lnitfi 
.mez a·contecêrão , desanimados , os -iR.:. 
·vasbres , recebêrão 'Ordbn de abartde~ 
11ar a em prezá. . , .. · 

Retirou-s'e Coelho 'pata Jügueá- . Retírà-h: 
·bc, que era da jurisdicção de Pern'am~ p~ro]úg!te:O 
buco ' e fundou ahi -hum ne'vo 'esta'- nbe • onde 

. b l . . · l]'d d l\T " . funda .tf..otll e ec1mento appe 1 a o .Lv'()v-a LUS'f•- átobeleci· 
~ta11ia; e huma Cidade chamaéla No- rn~~so-s. • 
7HZ LisbGa. Era activo , ·empreheilde... · 
-Gor' é a s.ua nascente colonia teria 
prosper:odo ~ se· eUe não tivesse pe'rpe- · 
irado 11uttla in j'l!!.sti ç:a ' que occasi<mou 
a sua ruína·. 

Não sóú:1ente vendeo como e'sct<t- Suá ry'rà11~ 
vos os Tapuyas 'prizioneií'os de guer- "i", e suas 
'ra; mas aJuntando a ingratidão a im- desgrapm~ 
piedade, exerceo a mesma tyrannia 
'com ôs Indios ', qúe fiehnente o tinhão 
ser-vido c6m'o ~lliados 'na sua expedi-
:ção~ Esta condücta atroz ôffe'rttlia as 
Leis :existentes sobre · à escravatura ; 
mitigadas eri1 conséquehda dos exces::. 
sos é'mnmcttid'<fs c'om b pret'e:Xtb da 
s~htertça gé·al' 111vrá'da coht'ra ·os ' Ca.;;. 
Mtes. Confo1~rbe os Edictos da Córte·, 
lhdio algum podia ser· considerado co· 

N ·:l 
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mo prizioneiro' quando naó fo'ssé tó~ . 
macio cwm <U5 armas na mão , e assim 
1pes)11o podia r.eçobrar a sua liberdade 
depois de hum certo tempo de escra-
vidão equivalente ao s.eu resgate. Po-
rém todas estas ordens rinhao sido de3-
tratpente evir:rtd'~s pelos colonos ávi-
d'os , e inhtam~(nos. ·Chama vão elles 
guerra legitima ao violento roubo dos 
meninos Brazileiros ; 'ex c i tavão entre 
a& tribu9 vag:ibundas desordctns , para-
que atacando-se entre si' os prizio-
neiros de guerra SI.! puzessern em ven-
da, e se o captivo sobrevivia ao ter-
mo da sua escravidão, não lhe era per-
mittido lograr do benefitio da Lei, 
pois estava á disposição de seu se-
nhor. 

LêisJaCôr- . · Informada a Côrte de 'Hespanha 
te á·e HeJ- destes abusos acabava de annular todas 
panlza eni as Le!s da escravatura e de promwl-
favor dos ' Gl d ' Í3 . ] · . . 
Brazil~iros. ,dgar1 outdras1~ on . e :o. o o raz1 e1dro era 

ec ara o 1vre, nao sendo toma b em 
guerra legitima , e neni1uma campa-
nha . poderia ser reputada como , .tal, 
não sen~o emprehenàida com ordem 
_positiva da Cône. Coelho tinha evi-
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t!entemente violado estas Lei~ ' prote-
ctoras dos 'lndi<')s·: vivas ' recbmações, 
e queixas -arnargás appa•recetn ànte 6 
Throno contra elle. Pr.iva•do ·êhtão·de 
todo 9 soccorro : e flb!' igo, vi:o-se a~ a1-
gt~ma .maneira ao amparo dos T a'puyas, 
q-u'e ültrajára, po)sg:ue aquel1•es, ique ' 
elle mai·s repu~ava como amigos' vei·-
da'deiros, farão o~ que primeiro o -aqan-
donárão. Nã•o• pddendo subtrahir-se á 
ving:l!1Ç'a dos selvagens, senão-pela fu-
ga -, :pôz-se a ·caminho a pé pa-ra tor-
Bart. ao seu primeiro es·t-~ beleéimen'to ·.h 
da Paraiba' cqí:n ·sua rnul"hei'';'' C filhos~ '·."i 
Dous de"lles , qne erâo de pouca ida-
de , rnorrêrão no ·caminho de cahça.,. 

' ço·, -~ esté pai ·desditoso expeFirnentou-
todós os generos de infortu n ics por r'ér 
s-ido ,:injusto,· e cruel ; exemplo rtJüi~, 
níro da eolera da providencia -contra 
os:~ ma"lvados ,! A' Côrre de Madriétdeo 
liberdaele ·aos -~an1-raes , -que ·C.o"el:hn 
re.d-\ü:Íra á cscra.vidão q:o:1.n tap1(ta j~j·Ci~-::: 
fí:Ça ;? e pres·<et'elfeo, qu~ os j.nflei!J:lijs::l s.;· 
sem ~.qo que _t-inhão soffrido1 · T:aes~ot:~ ' 
den's · i~o nravão - hDin . Mo-mm:lia aliso~ 
)~·t-"8 ,~= ainçia~ü~" den1ons<tr~yãg_ . . a VL~;, 
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possibilid<l;de de eHas fazerem gpstalf: 
o be~; p0rque guasi s.empre erãD da""i 
das, p.orém não cumpridas peJ.:o.s 'cle., 
posi.tarios do poder dos Reis de Hes-. 

. . }!.~nqa na co~oni~ da ~merica. . "' 
1'Jih~::enc. 1a~ Os Jestutas de: l?efnambuco. tmhaQ 
ni~logra~as yi..s~o COflZI' pezar , a empr~za de Coelhq 
flos(e•uuas na ·serra d,e lbiap_aba, e apenas )ei:Jra 
~la5erl"a de · . · .1.. " ' ,' _, ·h . 
lbiapaba. s.e 1~14t:} ~~o~ ~ pr-etp~r.;,Ir~o Ql1íl~· .n:a:lS, 

· .li'açJ, fi-~::1, eom o 9~s~gmo cl~ Gl;v.d;Isay, 
o~_· ;:t?puyqs. . ·r _ r 

- 1Jescr·ipçlío · , As montanhas t/e,}pi(lpaba.estcn-. 
r/estas ,,,M. deru:;se peb espaçp qe o-itenta l~goas ,, 
!flqhas. ~· tem \IÍfite de, )ft~gura. Os seus.· pene~ 

·dos sa-lientes elevao:-se· huns sobre os 
~utl'osJ;· .tl qs seus fl.apc~s a;l temativa~ 
11Jf:nte. nú~, e riqrpente·alcatifados cl~ 
Felvl;l·, offerecem gr~~des varie~ftcl.e~ 
pitores;ca1r. Wad~ mais._ penG>so d~ que 
$.u.bil.i esta1) elc:vaàas mpntanhas ; ~nas. 
i{h:Ggando-se :ro seu Çul'Qe, in~emnisa~. 
~e aó:!plamente o viajapte das s~éJ$· fa"' 
.diga~; pelo aspecto de h uma multi;: 
P.ã.o de bellezas na.turaes ,_ q,ue penetrá~: 
,de admiraç._ãp1 RoGhedos es~a.n~~dos ~, 
gruta~ profU·fldas, ,yalles f~rtÜISSHl(lOS ~' 
:y~~~p~ _pr~q,os; ? · ~- ~uy~~s · ~ue se, (o.~~ 



·Do Buzn,. Lr-v~ xrv. '~'·99: 
1 

:1Fi~o ' ( tornâ€1 eôr ' e liolao· deha-i~o' de-
seus pés ; eis .o · que elle- vê e:m torno, 
.cile s.i ; .O va>l'le supe-rio·f , nue he hum!l-
espeÚe de p.la.Jti€_ie , a q1,:1em dão do.z0. 
lego~s de eompnmeFJ.t-e, , e d<2z qe.la.r:-
g.o, não. he men-os ahttada:ljl t:e de fru.,., 
t:tos ' <lo qlite de made-iras ; nurn€J,ra[-
;vao-se a.hi perto . d·e ·tdu,.~en~as h:,~büa~ 
,çôes de• Tap;uyas. . · · 
. Pa11~ Este o grande-Ücea,no Hrni.'" 
ta . este adm-ira.vel golpe de v i~>ta. Lá;. 
t-odos os• dias são cu·rtos , . sendo .sem.,. 
p-re as maahâs ernnovoaàas, . sHt tard~ 
hreve pela .cortina, que f€}xmão os Cl;l~ 
mcs ~lõs oit:eiros .do Oeste.., .os qua.es 
-dominao toda €sta cadêa de montanhas.~ 
A chão-se po:l!lcos rega·t0s, e l<J!gos , 
mas- . a . agua he excellente. Os T at.. 
puyas-, _(t o$· Tabarajas, ;que habi ta ... 
. vão enta·o Ihiapaba, attribu.iâo a raí 
-~idade da· agua., .á- pem1ria da .caça; 
.não imaginando que as ~ribus selva-
gens, q.u.e della se ma-ntinhao·, ·a acha.,. 
Não sempre em p01aca ab~mdan,c,i<:t _, poli~ 
~ue senão afastavão para loog~.· · 
. . Os Tapuyas de Ibiapaba n~o ma'~~' Ca~tumeJ; 

(l:·~o pri.z.ioneiw·.de g1;1err~· alfl"UJ;D, (j ~ó~ ~ ' aso-s ' doi. 
, , p . f>~l'l.'~al~ 

,· 
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dó' e :inimigo, ·que' consegue abrigar--! 
se , em algumá das suas cabanas, hei 
sáiV9. "}át~1-:l-:Ís Tapuya a1gum v~plow 
este s.éfnt'lwrio de .bene·v.alà hospitali-
d·a'de ... J ·por ·maior que fôra a sua co-
lera , · pck jus;flo q1:1e fosse o seu ressen-: 
ti'mentp.t A ··ot.Hros muiws resp.eit9s 
di;f;"feréHl1 ~'-eSt·eS seJv·agens • dos OUtl:OS . 
p9vos do Brazít Os seus chefes per-;- · 
tendétü cur3r as mol:estias ~om fríc~Óes7 
e· fumo de tabaco. Q:rando a1'gnn1a ra~ 
par.iga capaz de casar, não rem noi-
VQ.' a -mãi -lhe traça·, sob te os olJ10S hu-: 
nm• r·isca; vernielha 1 ~ .a cof.lduz ao 
c:_hefe 1na ~s visinho ,. paraque àispo-. 
nha 'dellat segundo o seu · gosto. Os 
Tapuyas. t razeJ,TI cendalha·s·d'e cortiça 

, de huraguá , e amb'os os, sexos . omão 
os twaços, e, as per.nas com braceletes 
feitos cot:J-1 o fructo da arv·ore chama-
ou aguay. Os ·seus instruri;Jenn:is de mu~ 
sica são· de tres sortes ; huns feii:os d ~ 
ossos humanos ,· .outros de .cornos, 'Y 
os out'ros 1 d'e ca'na; · .. 

Estes se.lvBgens festejão a elev.a-.,: 
: 1. I ···.:~~· çao d-as C0!1SI.leJláçÔeS q:mi éá.ntiCOS 1 ~ 

, •· ' :,_ .~~-- :. pa~Jsas ; I por~lJ'e ªS COllSfderãQ ÇO~~ 

. / 
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Divindades. Mudao -de ' vi~enda mais 
frequentemente . do que nenhuma ou-
tra tribu do Brazil. Na vespera da par.J. 
·tida ájunta o chefe os~·advinhos pàra 
·consuJrar, e decidir· em que direcção 
deve torriar ·o caminho, e onde cum-
pre ·fixa'r -d:c novo· a tesidencja, Antes 
de marcha·r toda a multidão se banha , 
eslrega çom arêa fina' torna a banhar-
se , . e cada Ta puya ra·sP'a o corp·o a t~ 
:veiter s'àngue , com ós qgudos dentes 
de hum ' pegu'eno péixe, cr,endo que 
previn~m a fadiga, e a r~medeião. 

·Logoque se aproximâo ao lugar 
marcado, os mancebos selvagens cor~ 

·tão -ramos, e edificã·o' 'cabanas ; c . de~ 
. pois os outros vã-o á caça , e .. en:ípPe-

gão-se 1ia 1pcsaa ;; e na cresta c.lo 1íl:ld; 
u 'hmlher -lmlÍ_? idosa:: aàlhe fructos, ' € 
ra~zes, e a mais moça prepára o sus-
tento. Os mesmos advinhos são os qoe 

· desig.11~o a d ir-ecçiío, que os ca-çado-
res deve1D tOmar tem busca da p.rcz::r_. 
·Os mais·'desrws rü1- arte de decífrar ô's 
!nígmils )• vão tambem á caça .•. A. pet~ as 
fi ·descobrem, cer:d1o o ' lugar, ·e se o 

. en~:matescapa á:s· fiechªs, o que ·quasi 
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-l1c irppossi vel, cães industriados para 
esse fim, os alcanção, e delle se apo-
.derão. . 
. Finrla a caça, trazem ás suas ha-
bitações todo v resultado della, dan-
.çando, e cantando em torno della pe-
·Jo caminho. O reSto da tropa vem ao 
'encontro dos caçadores com as mes.,. · 
mas demonst~açq~s de alegria. Os des-
pojos do combate são immediatamen-
.te post-os .em hurna cova , ou especie 
,de forno, guarnecidos dentro com fo-
lhas, que cobren"\ depois com terra , 
e folhas ás quaes deitâo fogo. A ter-
ra lhes serve de meza , e as folhas de 
.guardanapos. Tudo o que tem de man.,. 
~imentós diante de .si, he sem deten-
1Sa devQrado , por€Jue o appetite des-
tes selvagens dura em quanto lhes res::-
,tã.o viveres. 

Passa~se o dia em regozijo. Os 
;{Dancebos cant-ão, e as raparigas dan..-
.ção , e entoã.o igualmente cantigas, 
,cada hurna pG>r detraz daquelle, que 
,mais ama. Segne-se a luta, para a qual 
escolhem os troncos de duas arvo,re$ 
.n_ovas de co.mprimcnto ,_ e gros.s.u,r~ 
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,iguaes. ÍJiv-idem-se então em c1l!l•as tw.: 
:Pà~; Jwm dos ltttadores de cada hu: 
m a dellas toma hum d0s trOnCOS , e 
.o lan ça tão longe quaato lho pennÜ-: 
rem as suas forças. Torna-o depois e>'U-
tro lutador, ·t o partido, que rryun-
fa , he o que chega com eHe primei" 
ro, ao. fu,gar ond.e querem tomar no-; 
,YOS quarteis. 

O t~onco he ent2o_ pesto na ca-:> 
ba.na do chefe , para depois serv-ir n~ 
seguinte retirada. As mulhen~s são·en-; 
,carrega,d·as pelos Tapuy~s dos traba:: 
J h os da agr~cultura , no que di versi.fi~ 
~ão taÇlbem -do resto dos. Brazileira.s; 
,ai'ndaque algumas n\unca cu-ltivem a 
t erra. Diz7se que os Tap.uyas vi·vem 

._mais qu<2·todos f?.S out;ros seJvag;ens do 
J3razil ·, aindaque a · lon.ga vida seja at:-
rribuida geraltnenFe a tOdos os p.ovos 
1;3razilei!os. Seu~ filhos começao a an~ 
dar muito ce,do, e 9ad~o qtl'así no mes"1 
fl!O tempo qt!e andã_o. Os pJa..chostem 
.0 privilegip de se _ornarem· desde a 
infancia, tenclo , - de~de ~ mais tenrJJ 
idade, as oreihas flirad~s ;· e· beiço Í11-

f.e~~o~- ~achado pa~·~ : fgrr~a~ !1~~a. bp~ 
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' l ,.J . o suppler!Jenta t . . f;_ opera.çao faz-se 
·peran-te todo o povo ; e os meniflos 
s:!o conduzidos como para huma ce-
remon"ia í·eligiosa ; acomp'a:nha-os hum 
advinho ; liga clle mes.q.1o os pés, e 
~s mão~ do p;:;,ciente, , e outro faz a 
ii1cisão. cdrri hutn inst-rumento de páo, 
emquanto. a. mãi derrama ·copiosas la~ 
grimas. ' · 

.Pintâ'o os Tapuyas., que possuem 
a Serra de-Ibiapaba , . corno o mais im.., 
pmd ente ;··e teruerario de todos os po-
vos Bra'zilciros. Cómtt:Jdo a vanta ger'n 
da sua situacão no meio -destas mon-
tanhas , nã~ lhes era descon-hecida ; · 
por.gue ,.em lugar de emi.f~rarem parà 
as camp.it~as em busca· de· maior nume-
ro de a,âça j, cultivavâo nos seus valles 
a mandioea , o mel , e algu ns Iegu.,. 
111es ;·· he pouco, mas -sufficient·e para 
preservar - lmma fome geral. · O s seus 
el10carteltos tin hão imaginado gue 
hum ctia- :o mundo tomari a novo pon-
to, que os· Tapuyas serião senhores 
clos ·liJ on.lens ·brancos. I-gualmente con-
·t-r:.a ·o· Glirisrianismo, tecêrao ·elles hl!l-. 
ma. a!.JJec~ao engenhosa. A incan~q_, 
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Içao·, dizi :;\0 elles l fiâO acve SÓmente 
a proveitar aos homens brancos ; e quan~ 
.do aprouv·er a D eos o resgauc dos In-
dias ; incarnará no ventre cl d 1um:1 In-
dia virgem, e então receberemos com 
gosto o baptism.o. , 

Tal he o povo selvagem, guc os 
Jesuitas Francisço .. Pinro, - e L uiz .de 

, Siqueira ernprehendêrao converter. Es:.. 
tes dous l\1 iss ionarios .; partidos de Per-
nambuco com au thoJ;idade.do seu Pro-
vincial, . e de D io.go Botelho , Gover-
·nador de O l·inda ,· erâo escoltados poi· 
setenta Indios; que lhes sérv ião d e 
.guarda. D epois de ·terem atravessad o 
.vastos bosqu·es, e desertos immer?sos, 
-chegárão em fim á Serra de I biapa-

) . 

\l 

' ba 1 porém· foi em v:.i o , que elles ti-
v~rãol a precàução de s<; fa zerem pre-
,cedet junto dos Tapuyas, por l nchos 
-<:onvertidos. Os. selvagens ass-essiná-
râo-nos ,1 e marchárão ~epo i s p2ra o lu- .... ' 
.gar onde os M issionarios ,esperavão o .. t t \ 

resultado d4 sua conducra. ·Pinto foi 
SLia victim;a ·, ·e .e lqi.1âo ,Ltüz igua l-
.mente pereceria , se não se refugia sse 
..com alguns· Indios do seuscqnito, nod 
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bosques do Seará., .doiide se tecolhed 
.a Pernambuco. 

Os Pi ta" Noutras partes do Brazil, os Mis• 
goam de sioriaríos jesuítas conseguião stJç:ces-
Pernambu- ' . · r • . . · 

I _ so.s comparavers as suas pnmerras mrs-
co,rnarc!ao ,.~ ,...~ . l ,.., ]' 
t:m socco,·- soes, tao notavers r1as r'e açc-es po 1:..: 
ro daBahia. tkas, e religiosas. Qgando .a Cidade 

d.e S. Salvador, cujos ;contai· nos e rã o 
·destruidos pelos Aymures, teclammi 
o soccorro dos Pitagoares de Peniam-
buco, sómente os Jesuítas podérão a-· 
juntar forças capazes eFJtre estes sel-
vagens. O Irmão' Diogo_ Nunes , os 
veio (;:apitaneando, e oitocer;Jtos guer-
reiros escolh-idos lhe renti'êrão obedi'en....: 
cia; com condição que logoque fina--

! 
Jisasse a guerra tornariâo para as suas: 

· famílias. 
:PerfiHiados · Chegando á Bah-ia, cessou o pé-: 
Com~an- figo; inas o· Governador da Cidade 1 

· tlantc:s Por-" em lugar de recompen'sar i e· Jicencéar 
tuguew irilmediatarnente estes fieis alliados , para comes- . . . 

• tes sdva~ resolveo empregar pane delles na guar'-· 
gcns.. nição dos forres,. e de envi-~r os ontros 

a defender aCapítan.ia dosTiheos, e~.:. 
rabelecendo..:Jhe até hliun~ porção de 
ttaballw. Er:n vão 9S Pita-goares' ve.a~ 
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' <lo que n·enhuns -preparativos . se faz'ião 
para· a -sua par,tida ; pedírão im.perio-· r 
samence que os licenceassen':l .. O Go.i. 
vernadot ; aeompanhad0 clos princi-· 
paes habitantes da Cida·de, -que espe-
ta vão ver as suas terras cultivadascpor 
estes selvagens, os foi ehcontrar, pa'"'· 
ia os !fiersuadrr a que ficassem. Insisl.i 
tírão os Pitage>ares a' ql!le .se désse in_. 

· ~eiro cumprimento á c-onver_içâo de 
Pernambuco; porém -nenhuma admo-" 
estáçã·o di·sswadio ao Governador da: 
sl!a i11jusra pertençãq ,- e resolvendo 
effeirua-la por força, cercou-os de·so.f• 
dado~ · · 

Üs 1Pitagoares decjdírão-se a: 
combater. Tudo tra co.n!fà:lã·o, e e~:..· 
·pa:ritb -na Cidade. >A~untárâo-s.e -dous 

· consefhos duran'te a neite, nos qu'ae's 
se deret~mi~oy, que estes ·homens o f_. 
fendidos, seriâo dedârados rebeldes, 
e como taes, auéa'dos sem demora, .<e 
·reduzidos á: -escravidãq. Era duvidoso 
porém · o· successo _, e· o Governaqor' 
cheio de n'lcdo i . eipédio os Missio~ 
ilarios Jesu-itas, nas ahaêas proximas i 
a ca:nvimat os hàbi-NinWé:S a 'Y.Í!rel>Q a.pres.;. 
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~:;Jdamente armados para o s€·rviço ct~ 
D<;'OS; e de Sua lVIagestade- Cí4tholi-
a~ . 

. Vierã0 0s J esu i· tas : não ignora-
.:vãq elles, qure a hQf1Jens escudados co~1 
o poder, ·não, era fac i! espera· redu:.. 
zi-los por rnotivos_ politicos . .\! írão-nos 
.c;c;mjurar fonement:e ,Qs Pi:ta'goares pa~ 
.ra( ticarem ,, preveriindo assim maio:r 
mal. . A prorupta resposta destes sel-
vagens, fçi ·lgHe tudo o que,os Padres-
órd.enassem elles · fariâo. Quiz · entã9 
0 Govemaqor arr-rahi-r pava a Cidade 

. .Os €hefes dos Pitagoares, 'como . tan-
tos refens ; poré'm estes resistírâq , . e 

;Jlegárão-se ia jsto, dizcnçlo, que efles-
c;om,prehen.Çhão- o inre.n.to do Governa-
dqt' , e qq~ pâo co.nvinha' ab.andonar 

, cobardemen:te: _ç>s ~u_s compan he'iros de 
armas. r Nev;ame)He farão os Jesuítas 
,move-lps a-o . q.uJh ÍIHemavão, e de no-
~V9 _pervaleceo a sua influencia. Deve-· 

, (1119 ?QIJJÍ·rar ~m tud9 Í>Sto_ majs . o po-
~,_é r ~ absoluto-, que estes l\t1ission·arios 
-t?~::wcião sobre os Indios. sÓIÍJente com 
,a ; f0rçg da: .mQ'rf! l, cÍoqqe ·o "uso · qtÍe 
·<l!SUe gzcr:~o S!J~ huma occas'ião ~ eHl 



que se tornárão complices da má fé 
dqs Portuguez~s. · 

A tranquillidade, porém que fez 
)l)uteis os auxílios dos Pitagoar.es em 
.S. Salvador, não reinava em todo o 
Brazíl. Os · Aymures assollavão d.e no:-
yo , as Capitanias do Sul. Em Santo 

.Amaro os plantadores tinba'O sido sJes::.. 
peda'iados por ·estes sei va,gens ·, esc à .. 

, pando poucos ao seu furor ; e pro• 
. p.ri,edades irnmensas ficárão desertas. 
A força prodigiosa dos Aymures não 

.. era meoos estupenda do que a sua fe-
rocidade. Hum punhadp delles ata-

. cou os lugares, onde se refinava o as-
sucar, · e nos q\)-aes não havia meno~ 
de tem pessoas. . 
· A Capitania dos Ilheos foi guasi 

. .destruída. Porto Seguro tinha sido bem 

. defendida no tempo , que os InJiGs 
permanecerão n~s' seus · estabelecimen-
tos sob a direcção 'dos Jesuítas. Porém 
]mm novo concussionario aniquillou 
este systema benefico_. Com a sua ce-
ga rapacidade .destruio as aldêas dos 
Jesuítas, e dividio os· Indios. conver-
tidos entre os col9nos, que os · redu"! 

TQMO li, o :_ 

) 
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'2íráo á escravidaü. ForÇados entâct a 
expôr-se sós , ou em> pequenos cor*,. 
'pos, éstes desgFa'Çad.os' lndios for.âa 
ctuelmente mortos pelos A ymnres t o'U-
succumoíráo debaixo de toda· a da.sse 
de trabalhos. 

Assimque os }esl:l1tâs se vírão 
privados dos seus cathecumenos , .. dei-
xárão a· colonia. Ape.rias ahi fidrão 
vinte famílias Po"rtuguczas , que <~nãk:r 
podendo evadir-se , 1~eJ.11 fazer traba-
·lhar os seus escravos, se alimentárâ·o 
· com hervas, ·e rai-zes. Deste· modo fi-
'cárão os Aymures senhores d'es'ta par-

. 'te_ do Brazil, sendo as mesmas cam-
pinas que rodeavã·o a Capital ,- éxpos-
tas á~ suas correrias devastadoras. ! 

O colo11o ' Hüm rico colem> ,. 'chamado AI_, 
'.Alvaro~ c. varo Rodrigues ,. ' est ae~l'ecid·o doze 
oR Jde~uua Jegoas ao St1l dn Bahia, susrent:ava hu-

o rt<>'ues b . . . 
pacifi /'ao os ma guerra ? . snnada , .e v 1 gorosa con-
.Aymm:çs. t~a est,es 'v!Slnhos p·engosos ,. com a 

a JCnila dos s-eus cs.cravos , dos seus a,-
migos , e da sua família. Em 11Uma 
rlas expedições wntr:.r elles, captiv.ou 
duas mulheres, e as levou 'para os seus 
domínios. H~:Jma acabou a ·vida de pai• 
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:xao; e a outra -conforma·ndo~·se com 
;a sua situa~âo , não cuidou mais em 
tornar -par~ os · s~us ~ompanhe.iros , e 
,quand.o Alvaro a qürz -recambiar, el-
Ja lhe pedio que a cons~rvasse ., ain"-
<daque fosse como escra v a.~ Annüio ·e1 ... 
.la ; as maneiras, e asp~tto do Portu ... 
;:gu'ez 'ta·nto se fanüliarisárão ·com e:;;ta 
•mulher ., que Alva-ro oonceoéo :o de:l. 
~ignio de ~ -empregar enl'tratar, ·e -eon7 
,<fluir hmnà tregoa com os A ymures. 
R ecebeo ella com gosto esta commis-
'são cle seu Senhor, e wm as i·qstru~
-zções detalhadas I h e ·derão . otdérti de se 
:transporta-r para 'O siti:D apa-rtado, On'-
.de os selvagens se ;;1ju.nta-vão corn ·gran-
·.de .apparato mar.cial. .. 

Fie~ ao conceito que deUa _ti-rih'ão 
formado, teve muitas conferenci~s co.m 
-o chefe dos selvagens, gue sempre 
'termi-flavão pelo donativo de hum mal. 
>é'hado , :huma faca , -ou ot11tro instru-
mento de fetrü'. A sagaz embaixatriz; 
'Çfferecia todos estes pre~entes em no-
'me dos Portuguezes ., -de -quem 'exalta::. 
, v·al a doci.liclàcfe ·, benevoleneia, e af-
fab i.lidade',, ·-af~:flná:Hde q'u~ pet-téndi-ão 

o 1. 
., 

I 
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ser amigos dos Aymures, paraque-~s>t 
tes participassem os bens de que eJ.les 
gozavão. , 
. ' Tantas vezes repetia isto mesmo~ 
que inspirou o desejo a alg·ur.Js destes 
harbaros ,. e a: confiança· .de se deter-:-
mi narem a irem-v i si ta r Alv·aro aos seus 
_dominios.- Es·te · colon·o transportou-se 
de alegria sabendo esta nova. Infor7 
.mo !'I prQ!:nptamente o , Gov.erí1ador de 
,S. Salvador 1 Alvaro de Çarvalho ,~ co-
mo tambern, da esperança, que tinha 
qc pacificar os Aymures ,, reclamand0 
_as or.açÇk~s de todo o povo , pi!ra a fe-
.Ji.z conclu?ão da paz. A' força de ca-
rícias, . e de . presente~,. persuadia os 
parentes da selvagem, que fosser11 em 
pessoa , a S. Salvador. ; 

_. Com effeito ahi c.J1egárão, pà-
' I-' C'd d :rem apenas entraFao ,na . 1 a . e, apor 

.dera-s.e ~elles o terror, e figura.::.se-1hes 

.que os .. Portuguezes os devorãp, co,. 
~mp os seus compatriot-as u_sãp '<.:om os 
..Portugue.z~s cahidos emJ;eu,poder. Di&-
sipa-se bem depressa o seu terr;~or . . Os 
.l1abitantes da Bahia os' enchem de be-

• I. (' ,.) • ' ~ • -' ' ' I 

. :ne_f,~Í9fi· , . 1 gatão-os corpo .aatigos .. a;,. 
' . 
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nngos, dão-lhes vestidos, ~nneis ,, co.: 
iares , e oútros enfeites para adorna-
rem seus 'firhos, e mulheres . .Os sel-
vagens, tant-o ma-is scHsiveis a ·este p'ro ... 
cedimento , quanto menos o espera-
vão, i·etirão-se satisfeitos, e possui-
dos de admiraçã-o per causa do que a_; 
cabava de aurahir as suas vistas na Ca.., 
pital ·do 'Brazil. 

As r::ribus visinhas, que tinl1ao 
tido os, mesmos receios que QS sers de-
putados, participárão ·igualmente do 
seu prazer, vendo-os chegar carrega-
dos de presentes, e cheios de confian-
ça. Cincoenta ma·ncebos Aymures, de-
cidírão-se a vir immediatamente con-
ferenciar com o Gov-ernador · de .S. Sal-
vador. O -seu ar ' pacifico, foi coi1si-
derado nesta Cidade como hum sue-
cesso ÍH1portan-re ·par.a o bem do Es~ 
tado : f0rãp •sem conto as carícias, de · 
·que os cobrião , , e, apreseniárâo-Ihes o 
·espetactulo de huma ceremonia reli~ 
'g-iosa, que conduio com huma pro-
çissão de acção de graças. , l 

~ Na sua volta , estes mancebos sei .. 
"-agens relatárão ·o mais e.n~gicªmM~ 



' 
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t e possivef, () bom acolhimento, qne 
tinhão recebido.. Confiou-se entao a; 
tribu inteira, e disputav;âo entre sj 
qual seria o primeiro gue visitaria osc 
colonos, e os plan~adores da Bahia .., 
Vierão em multidão á- habitação de Al-
varo Rodrigues, a quem d·ev ião a con--
clusão cle vincUJos tão ventUFOSOS; can-
çado este de tamanho concurso, c~
creveo ao Governador da Bahia para-· 
que o libertasse destes ávidos amigos ; 
aindaque insistia, que !enâD perdesse 
occasiâo de se ligarem invariavelmen-
te com a nação dos Aymures. Carva-
lho juntou o seu conselho-, e o resul-
tado- das deliberaçô.es foi que nada se 
desprezaria para contractar com os sel-
v~gens huma alliança permanente. 'Pa';" 
ra melhor ass~gurar. a execução deste 
plano, ideárão etnpenhar todos os Ar-· 
mures, gue se tinhãojunto aoi'l Por~ 
.tuguezes para passarem á Ilha de Ita~· 
parica, onde se trabalhar1a na sua ins ... 
trucção , e sobre tudo em. domesticar 
os set~s cos tumes. . 

F9cilmenre se pcrsu,adírão estes 
selvagens,. pois não t!nl_Iâo motivo ah 
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gum d·e pfsconfiança ; parisse volun...:-
-tar1amente consentírâo em pas~ar pa-
,ra toda a ·part~ , onde pudessem go-
·.zar .das vantagens da vida .Cil(ilisada. 
A escolha 'de huma Ilha para a sua 
nmnião, desviava todo o perigo, que 
poder.ia haver :no cas<;:> de tornar.em de 
novo aos seus antigos usos. . 

T!fansportárão-se -em grá·nde nu-
mero debaixo da dirccçáo ., e vigilan- ) 
ç1a de tres J esuitas ~ cuja ~ -fadigas , e 
Eelo promettiâo os mais felizes re-
-s ultado§. Mas esta nwdança foi mui-
to subita ; o ar da 'Ilha era col'ltrario 
.aos A ymures ., _que farão bem depres-:-
·Sa atacados por huma molestia parti-
cu:lar; os Jesu:itas não tinhão tempo 
·senão para :bap.tisar·.os moribundos, e 
abrü:em fossàs para sepwLtarem os mor-
tos. Continuárão durante d\1as ~ema,.. 
nas esta occupaçâo ·piedosa , ·e i.nfor.,. 
márão o ·Governador ela Bah:ia que se 
não· fize ssem sahir da 'Ilha :Q ;resto do 
•seu _rebaúho, todos os Ayn1t,1r~s .ah;i 
pereceriâo. Tomfirâo o partiQo ·de os 
dispersarem pelo côntinente, .outros 
~oxn âl varo Rodri_gues; . ~ p r~$tP çom 
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·os Indios convertidos, cujas T1abjta:; 
çô.es , e aldêas, estavão dispostas co-
mo tantos postos avançados c0nt1'a a 
nacão dos Aymures. 

~ O ardente desejo de tornar· a ver 
os seus paizes natilicios imperava 
em seus coraç6es·, e estes novos allia.... 
dos se entranht:1rão tios seus bosques 
para alcanç~uem as suas tribus, gue 
humas vezes erravâo em grandes de:.. 
serto.s, e outras estavâa permanentes~ 
Esta deserção intimidou algrm~ tanto 
os . Portuguezes ; mas· raes erão os .en-
tantos da civilisação, gue a maior par:-
te dos Aymures se recolhêrão nova-
mente trazendo comsigo hum grande 
numero dos seus. Muitos aprendêrão 
o tupi, para servirem de interpretes 
aos Portuguezes. 

Havia então na Bahia lmm Je..; 
suita chamado Domingos Rodrigues, 
chegado novamente de Portugal, gue 
liga·ndo-se çorn os Ayrnures, apren-. 

-deo em pouco tempo o seu idioma , ~ 
solicitou depois huma missão ·juntq 
dos povos, ' gue nos bosques conserva"( 
-vâq os seus costu~r;:s selvagens, O s~Q 
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Súperior ' quiz acompanha-lo, e a in-
clinação destes dous religiosos com-
.pletou a pacificação-. Moverão os.che-
Jes dos selvagens' a enviar novos c.e-
putados á Bahia, a fim de confirmar 
a alliânça, á qual, a deserção de que 
acabamos de fallar tinha charnado as 
attenções~ , 
· Os enviados selvagen~, achárão 
os Portuguézés. nas mesmàs disposições 
de paz, e fraternidade; a sua respos-
·ta .foi seguida de huma deliberação 
·solemne, na presença dos dous Mis.-
sionaríos. Hum dos chefes teceo · hum 
discurso, · e concluio a alliànça; ou- . 
tro , logoque o orador cessou de faJ~ 
lar, 'levantou-se, tomou h uma flecha, 
·e quebrou..:Jhe a poi1ta; era esta a ce .. 
remonia usada na conclus5o dos tra-
tados de paz. Foi deste moâo rqda es..-
ta fronteira preservada das hostilida..,. 
des, a que parecia· condcrnnada havia 

, nmit"' tempo. 
- Não se guio porém to'da a nação . 
dos Ayrnurcs, as disposições pacificas 
>da~ tribus visinhas da Bahia. O Jesui-
t~ Pomingos, animado com o suc·esr 
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' so da st..ta primeira embaixada , S0It..-

citou cotn in~tancia a ªutboridade de 
:ir pessoalmente á Capitania dos I lheos, 
.devastada sempre por estes. selvagens, 
esperando concluir h uma paz geraJ, 
,coin toda a nação. 

~ CJ-ieio de ardor , e zelo partio; 
mas os colob.os dos Ilheos estav:ão pau,. 
.co 'dispostos a favorece-lo : parecia-
,Jhes impossível que os Aymures, seus 
inimigos irreconci liaveis havia tant0 
rempo, consentissem ,jámais em pei'" 
.xar os seus costumes eanibaes, ·e me· 
.n0s a esperança , e pra-zer de vin.gan~ 
·Ç1 .• Nada desanimou o Mission::1rio . 
. A primeü:a vez que a·ppcrcebêrão os 
.A ymures, adiantou-se para elles n 'hu,. 
rn~ canoa, com o Superior do Con~ 
'vente>, o Capitão dos Uhees, e dous 
remadores : $ão -segu·idos por outras 
,canoas-, que ficao a alguma· distancia 

. por temor .de serem mortos. Chegado 
:á vista do lugar onde .os selvagens es .. 
tavão. encobertos, Domingos os çha ... 
ma em alra voz, e lhes declara que 

fvem co.m condições pacificas, e ço"'! 
m.o anugo .• 
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Os A ymures sàhem sem demora 
.cl0s bosques, com os arcos armados, 
fazendo sigqal a Domingos deque os 
viess~ encontrar, porém gue 1parassem 
as canoas. Adianta-:-se s6 o Missiona,.. 
rio, e os Aymures depõem as armas 
em signal dé pa;z: . Apenas Domingos 
toca a praia , part.ici p~1 aos Aymures 
o mótivo da sua commissão , e des~ 
t.ribue-lhe presentes, e viveres, que 
os selvagens recebem agradecidos. Per-
suade-os a virem com elle ao lugar 
principal , assegurando-lhes · que no 
dia seguinte se r.etiq1riã-o com maior 
quantidade de provisões para os seus 
.amigps. . _ 

Qyatró selvagens o seguem, por 
ser 0 que a canua só _podia conter. Ao 
amanhecer, vol tando Domingos para 
os Aymurcs, com Q.Superior, e os 
quatro deputados, encontra duzel1tos ~ 
selvagens, que cofi) as suas famil ia~ o 
esperavão na margem opp.osta. Hum 
dos depurados do dia antecedent e tira, 
no mesmo momento as fl.eçh as, e as 
.despedaç,a, dizendo gue os Mis5io-
_p_arios Chdst~o_s não ~em arços ·, nem 
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1lechas; que a ninguem maltratao, .e 
·que nada do . que requerem deve ser 
:recusado. 

· Trinta homens acompanhão Do-
'mingos ao lugar principal, e he tal 
·~ praz·er dos colonos á 'chegada desta 
'numerosa deputação, que arrebatao os 
'"dotts Jesuit.as á sabida da canoa-, ·e os 
levãq em tryurifo ao Convento. Fa-
·.cilmente se ajustou então a paz . . Os 
·novos a lliados , a fim de fazerem gos-
'tar os outros selvagens da sua nação, 
<ias doçuras da alliança, co~duzírão 
do interior outros muitos ·seus campa .. 
nheiros. 

Huma tribu de duzentos , e cin-
·coéma archeir.os, attrahida do· modo 

· referido , se apresentou perto de huma 
aldêa de Pitagoares conve rtidos; erão 
corpulentos de eswrura, e quasi todos 
iouros como os Allemães. Assimq·ue 
chcgárão, fugírão os Pitagoares, po-
·rém dous Aymur'es que tinhão segui~ 
<lo a negociação , se apressárão de cor~ 
-rer apoz elles, bradando qu~ vinhão 
como amigos. Os Jesuítas ch egárão 

:.C-om .. presteza , trazendo u ten.silios de 



no ~Mzm_. L1v: XIV. 2 2 :E-

de· ferro, e viveres em f}bunda.nçia ~ 
recebê rã o em cambio os arcos dos Ay-.. 
mures. , . 

Os effeitos proou~idos pelas vàn-
tagens da vida civilisad.a, sobre os no-
vamente chegados , ·não d~smentírão. 
a esp.erança rlo.s Missionarioiil. Novas 
tão felizes bem depressa se espalhárão 
rapidamente por toda a Capitania , . e 
.nfl? tardou muito que duas novas tri-
bu~ huma de duzenços Aymures, e a 
.outra, .de quatrocen_tos, se não formas-
sem. He dcsre mqdo que .fl Capitania 
tdos I.lheos, até então não preservada 
.da sua total destruiçãó , senão pdos 
frequentes auxílios vindos ·da ,Bah_i?, _, 
.se esquivou da desastrosa guerras d_o~ 
.Aymures. r_ . 

. O systema de Nobrega a fa-vor dos 

.Bi·azil~iros, tinha sido cumprido á ris-
.ca por Anchieta , e por seus di sei pu-
.los , que no longo espaço de meio se-
.. culo, ajunrárâo todos os naru_raes do 
Jongo - da costa ' ! tanto quanto se es-
.tendião os estabelecimentos Portugue-
.2S!S, debaixo da . qirecta influencia, e 
dü:e,cção dos Jesuítas. Os ~eus .tr~ba-
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lhos A postolicos fora o por rim i tas v e ... 
zes contrariados pelos contratadores de 
escravos , cujas perfidas, e violentas 
traças , rendiâo a diminUir gradual-
mente a popubção dos Indigemas. Pu--
hhão perfidamente em pratica todos os 
artifiê:ios, que podião atiç<'!t a anirno-
siàade de h uma contra outra tribu, e 
estes mercadores de homens, obra vão 
·assirn paraque os Brazileiros não pu-
dessem respirar em paz, e paraque 
guerras continuas, fornecessem a abun ... 
dante venda de escravos. · 

Estes especulad ores inhumap.os 1 
' ensinárão os Tupinambas de Irapari.-

ca, ·e do Reconcavo a quebrar os cra-
neos ·de seus inimigos mortos, entre-
gando os ·corpos ao fogo em hum fes-
tim, com o mes.mó appa,rato como se 
·ti,ressein alcançado hurila victoria as-
sombrosa. Já nesta época a popula-
ção do Brazil estava tão diminuída 
em toda a colonia, que faltavão bra-
ços para os trabalhos dos sitias onde 

·o assucar se refina-, e para a agricul-
ttlra. Cumpria aventurarem-se a inves-
tigar o interior do paiz, paraque á. 



.. 
no ÉRAZIL. Lrv. xrV'. .a.r.z.-3 

·ci1Wt de p-enosas, e longas fadigas bus--
.cassem escravos, emquanto .os M.issio-' 
·11arios não penetravão com o louvavel 

· pretexto de converter, e civ ili$ar os 
Indios. 

Em hmna das suas irrupções~ nâo-
·Se surprchendêrão pouco os "Padres, 
de. ver que hum chefe da trib-n deli-
neára hum systema. de Cbristiani'smp 1 
estribado sómenre sobre as instrucç:ões ' 
de alguns Brazi leiros fugitivos da cos-
ta. Os Apostolos selvagens appelli~ 
da vão todas as mulheJ\es Marias, e os 
J10mens Jesus, compozerão huma es-
pecie de:: liturgia, da qual sómente os 
Jesuítas enrendêrâo· ser huma invoca-
ção a Maria , espes-a de Deos. Insti-
tuírão tambem huma classe de Sacer-
dotes sugeitos á c:ontinencia' sob pe-
na de /expulsão. 

· A chavão frequentemente entre es-
tes discípulos cruzes, aindagucascon-
templavão com pouco respeito. A fi-
gura de huma rapoza formada · em cê-
ra , foi a unica imagem que lhes en-
controu. Porém os Apostolos lndios 
não tiverão sem duvida, nem genio 
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sufficie·ote , ou influencia bastante ·pa.;. 
ra espalhar ; e acreditar o s~u syste? 
ma, e a sua religião acabou com elle. 

· Nada alterou a boa harmonia dos 
Ayrnures, ·que se deve considerar, co.:. 
mo hum dos acontecimentos n]ais fa.,. 
voraveis ao . repouso , e prosperidad~ 
·do Braf> il, debaixq ·da admini:stra~ão 
de Pedro Botelho. . · : 

'' 
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- 'lidminiJtração ·de Diogo de .,M.tne.e · 
zes, Govetn(Zdor. Gener'!l~ . . 

_ (! • _ l,. r ~ ,,J ._., ~ 

DEPois de ·~edQ:o . botelho t~;~igo;e~;.; 
:ÉaQ'O. o. Brazil , . du'rante cinc0tannoS', 
-repdz a sua a~;Jthor1dade nas ma-os de 
:D~ Dlpgo. ~e· M_.enez.~s. ; n~rvo rGov.er~"' 
nadot General ) ( a) que cbncluio o. 
--··TOMO II. - ---- P 

. '". ...... I 

· (a} Era D, Diogo de Menezes sttcçes·· 
sor ·de Diogo' Botêl.ho •, e · não PeC!éo'· êonío 
se Hisse em óutrà ndta' , fitho de 'D. 'João de 
·Menezes e Siqueir'a· • Oapítão •de !.Fange+e: !-a-
hio de Lisboa· para o -~ ra:ziJ- · , fei' auiblld~) a 
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ptojecto· de conquistar, e coionis'ar as\ 
fozes do Rio das Arnazon:.as .. Esta par-
te da ~Costa era então frequentada por 
armadores Francezes.,. e HoJlandezes, 
e não se precisav<J ser muito pt!:tspi-
caz para se antever., qoe se os Portu-
guezes senão assenhoreassem deste· pon-
to, humã des:ras Potencias.- se apossa-
ria delle .em êcu prejuízo. 

Com effei,to .Q Gov~tiT...mtdor foi in-
formado por hum pirata Normando, 
que os Francezes tinhão o intento de 
se·estabdecer no· .Nurte"do Bra:zil:"Es-
ta. adv:ertencía lhe pareceo qe ·tal con-
sequencía que despachou para a Côr-
te de Madrid 1 huma memoria a ·esfe 

-respeÍ\to. ·A · resposta' da Côrte suffi-. 
,cientemente o aut•hóri~ou 1 par-a ·r.€pel,_ 
Ll1Jr <pe'la força toda .,. 1e qualquer. iny.a;.-
--sâo estrangeira, .e pára pFoseguir ás 

' I ' t 

P-a~~iba ~e -G{}nde ~ro-se~.u-io ·a vi-agem- pna-a 
. :Bah1,a~ != chegou a e)).a ng al')pO -de . HS08. Foi-
'? · sygt,l,fldo Gover_nador nome:tdo por Filipp,e 

. l.Il. em Cas.tell>a, _e li. em Portug~l. '1GQ-
·''~rnou o Estado dnco annos como teu ant~· 
'~~O!• !to,h . .Pitt. Liv, )· ll!!Jll• !~. . · 
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~uàs vi'stas na dese.mbocadura db gran~ 
ile Rio ; porém o Governado.r Gene ... 
ral esr-ava privado de todos os meios; · 
faJ.tavã.o-lhe tr-opas suffici:enres para. 
comp:letar h.uma empreza de lustre, e 
dinheiro para as pagar. A primeira 
p1edida qwe wsou foi 'de s&: assegtuar 
<1as vontades dos Tapuyas de Jugue ... 
a-ibe, que se tinhão justamente desagra• 
vado da oppressâD {\·e Coelho. 

Hurn Official Portuguez ·., ·cha--: Es'tilbe1eci•' 
mado Mat'tim Soares M.ot:eno que Rlento .for• 

. . ·; d d · " 1 t' · ' d. modo 110 
pa~t1c1para } exp.e 1ça<? ~~a uerra · 5 Sellrá 1;or 
lbtapaba , tão bem se tinha conduzi• Marzim 
-<lo com :os Tapuy.as, q~ae Jocuan·a·;· S{lares Jl{..,. ~ 
hurn dos seHs chefes , o dqa.ma'va seu ''"'0•. 

filho. O merito . ., 'e talento de · Mon~.,: 
no ·erão tão geraJmen.-t!e recm~ht?c:j.('J:o~ j· 
que Menezes, apenas c·hegDu a P.er-o.: 
nanibuco, nomeou,o C:apirã·o. fl(lÓr dei' 
Se ará. Esta escolha mereceo geral à p~· 
plauso. ' - :-

Qyasi sem sequiro par.tio · More.~o: 
no , para formar este rtovo ·estabeleci..o 
mento; os soccorros o deviâo s~uir ; 
n1a~ ene-·cóntava·· iüáis.-caril os T.â-

1 ' . . ' . . 
ptlyas' do q~1e co~: .os_sqld.{lpos, que: 

p 1. 
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-lhe-promett.êrão. (~?) Com effeito, 1o;.;, 
"muia recebeo~o com transporte , for .. 
neceo~Ihe t-rabalhadores·, e ajud<i>U'"'c el-
le mesmo a construit hum forte 1 e· h ti-
ma Igreja 1 d.ebaixo· da invocaçao· de 
Nossa Senhora do Amparo·. M-oreno 
au-gll_!€ntou bem dep_ressa os seus meios; 
e a sua 'teputa~ão militar p:ela tom<:~4 
da de hum. navio ~ollandez , de qüe 
se apoderou· .com hUm corpo de 'Fa• 
puyas :embarcados em canoas, e de tal 
maneira disciplina-c~os· , que o inil4ligo 

·julgou-ser accommettido .por.Europeos-. 
' . , Deixando ·o .Governador Gen'e-
ral Pernambt1co , para voltar a S. ·sal-

•'· vador, tinha enc_arregado. os seus su-
balternos: .de qt~·e en_viassem anxilios a 
~or~mo ;- mas eHes desprezárão, e evi• 
tárã.o o cumprimento desta ordem, e 
desamparárã:o. 'a coionia na~C!ente do· 
Seará, aos·. seus fracos rectirsds. Nâo 
foi este só o unico perigo , qu~ c0r.., 
teo Mor'eqo., Hu.m dos seus cdmpa--. 

- triotas mal co:nrente, tentou de lh-e 

. --
:_ ('~) ~rito Freire: Nova- Lusitania l:.iv. 
~. _ nu_m, jln, .c: seq. -
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··tlesv·iar os Tapuyas-, -advertinâo~os de 
se acautelarem, porque a ·tyrann-ia e~_; 
ercitada por Coe'lho sobre elles se re.-
novaria. Estas perfidas insinua-ções te~ 
rião ,cat~sado a ruina -de Moreno , -se 
nieoos versado ·na 'lingoa, c costumes 
dos Brazileiros, não -soubesse conte-
los, -ao ·mesmo :tempo que ·se lhes U• 
nia. · 

Menezes ·nao tinha adiant·ado mais IhpeJiç:t11 
O ·seu pl'ano :de color:risação ·no Norte dos Frnnce-
do Brazi.l quando os Fra·ncezes ahi ap- zes .a_tJ Mlil'! , ,., . d . . r l'onhno, parecera0 mespcra amente para ·10r- . 
mar huma nova colonia. Poucos an~ 
nos antes-da usu~paçãü de PortHgal por 
Filippe · II., hum armador de Diep-
pe, , chamado Ríi:fl.auk, tinha_ andado 
acorso nesta •mesma :Costa ., e rinha-se 
vinculado com os naturaes coni laÇos 
tão estreitos·, que hum. dos <Seus che.; 
fes _,- chamado Ovyrapyve, lhe offere-
receo d€ •0 ajudar · se tentasse fuHdar 
no ·paiz ·hum ·esta~e.Jecimen~o solirlo. 
R.iflaü1t ,aproveitou-se eom, ardor da· 
occas.iâo, e tornando a França , asso-
cioü-se ,com outros armadores, afre-
~u t,res nayios, e tornou ao Brt;l.ziJ en( 
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'15'94; mas maltra-tado pelas ternpeS'.._ 
tades} e lutando contra a insoburdi ... 
naçã<;> das suas equipagens, perdeo o 
melhor -dos · seus vasos·, e arribem sem 
recursos _á Ilha do Maranhão·. 

Dew .. ;pç~, · A bahia, em cuja fre-nte es.tá si-
• wa Ilha. tuada esta Ilha, se abre cenilegdas ao 

Sud-Este da: embocadura · do rio das 
Amazonas y · dous · gráos , e trinta mi:.. 

-- · nutos, ao. Sul, do Equador,. e ' penetra 
quasi doze legoas no conti-nente Bra--
zileiro. De-· laâo do Este ., he forma..o. 
da pela peqtie!'la· Ilha de- Upamnery, 
:i qual os Francezes denominá.rão llhe-. 
t a de Santa Anna. A a1gumas legoa& 
de distanci-a está :;t- ·g rande Itha de Ma-. 

, T1lnhao, que na_o tem menos dé v'inte 
legoás de circuito. A ·súa eii tFada 0 -
:r; iental, que he o Roçado Piria apre...., 
senta h1.;1ma barra perigosa, . aindaque 
alguns na.vios a tem atr'a vt;ssado; mas 
~q4eHes .m~smos que wn grande car ... 
ga, podem penetra· seguros com <1 ma ... 
I:~ , pela barra Ocçidental ,, _postoqu.El: 
a -a-g ~1 a sejfl baixa m> J'~firn~.o~ · 

Da . e~ tfemidade da J Jahia,corre.!l\' 
t~s beH<!is :dos,, que a çi_n~emi ~ s~~ 
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p~rao do éorttinente, de que di'sta duas 
~-égoa-s par! Este; ·e tres p-ara Oest"e. 
O mais .consid€-ràve1 chama-se Ta;bu-
éourou. Ao So.I o rio dos Mosquitos;' 
.q-ile fórma huma Ilha~ de hum tiro de 
espingarda &e largo. Cercada pelG 
ma f de esrm1hos perigosos~ e de ba:n-
ros de arêa, a 'Ilha he <:omo á c'have 
.àe toda a Provi-ncia 4 tuja costa, se-
méaâa de ,baiX05, de .pequenos· mon-
tes , ai-Hda de maior -ri-sco , he guar-
necida de mangweiras espessas _sobre 
~um terreno mo-vente, onde .as piza-
<las se desvanécem no mesmo instante~ 
de s<:>rre q\le he CiJ:Uasi impossível ahi 1 
~e á_d i anta r~ · ,-__. 

Debaixo do C:eo puro, e sereno· 
;Ôa Ilha clo Maranhão são desconhe-
:eidos a caltna, e o .frio , es aevoéiros 
.espessos, e os vapores mdignos; iguãl.o 
. nleBte Se igt+ora {) que seja VétltO, e 
:tor'mentàs impetuosas, e o invérno des-
:cle :ó fin~ de Fe-vereiro, até ao mez.de _ 

' _Junho, não he a·ssignalado senão -pe ... 
làs chuvas; A proxímídáde-de Equa-
dor torha as noites quasi iguaes aos 
-<lias·, e o .ihtemperamentd do ar I1e 
invariavel~ · ' 

/ 
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· Abunda a Ilha em nàscen,tes :,de · 

~guas doce, e he tal a fertilidade, qu.~ 
a terr<J se · cobre por. si mesma · de ri-. 
~as colheitas de milho; mandioca, le"'! 
gumes ,. y de to~a ·a· sorte de fructos., 
Não se observão nem alcantiladas moh-
tãnhas, nem campinas vastíssimas; por 
todos. os lados he igualmente ~lcatifq
da de relva, e r~gad~ por regatos ~ 

. que parece .fugirem ~ vista ; o que a 
póde fazer considerar como hum do~ 
mais .bellos ·paizes de mundo . . Os seus 
animaes , e plantas , em pouco diffe-t 
rem do ·que neste gehero otferece o. 
continente do Braz-i!. fornece ao com-. 
mercio mad'eiras de -tinturaria, linho, 
taboas , açafrão , e diversas especies 
de goma~, chrystaes, e· alambre cô~ 
de ·chumbo. O barro, ç a cal não .fal-
tao . para as construcçóes solidas. . 

D~ Pi·ovincia do Maranhã.o pas ... 
sa-se a , outra, que ainda a excede elll 
fe_rtilidade, e que toma o nome do riQ 
_Comma , que banh<\ os seus confins~ 

Estes differentesterrit9rios, e o'~ 
11~e c0.m elles con~n~o .mais ou m~no~ 
g.l(çqament.~ , fo~ao ocç4r~çlos felí?.§ 
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11114ientes Tu.pinamlias, quando deixá ... 
a-ão 'o terreno , onde tinhão _visto os 
primeiros .raios do ·Sol. H uma estrei ... 
.ra alliança associou sobretudo os In~ 
~miares do Maranhão . aos Indios d~ 
.Tapuytara. Conduírão entre si casa-
mentos, e fa:úão reunidos huma guer.,. 
&'a 0bstina-da á ·Jaaçuo dos Ta puyas~ Os ' 
Francezes forão benigriarne-nte récebi-

. •dos pelos Insulares, e ,au~iliárão o ar.;. 
rnador Riflault a erigir hqm estabe-
Jecimento , prov~sorio na Ilha. Comm.,. . 
.do .apeza•r d_o acolhimento favoravel Jl 
pelo qual os-selvagens acabayao de jus-
úfica;r as suas -esperanças, a- diseordi~ 
st! int·roduzio na sua pequena {:olonia , 
~ornou ·pa.ra a Europa , d_eixa-ndo par.., 
te da swá ·comki v a · debaixo dás ordens 
:de huin Çavall1eiro chamadp C:arlos 
~eaux. -
J • -Desde eptão, nenhuma relaç~o 
falia mais de Riflault, que não tor-
nou a ·appa·recer n.o Br.aiil. D,e Veàux .,' 
~oncilioH, ·duranre mais J _e hum ~n ... 
po··, a affeição dos Tupinambas, até 
.chegar ao ponto dé fazer de?ejar ar-
·g~_q,teiP~nte, qu~ elk entr~ . eUes es~il~ 

., 
J 

/ 
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bclecesse huma colónia Franceza per;,;_ · 
manente. Animado pelas disposições 
destes selv.agens, persu~dio-os. que sê 
~ubmetJcssem á Corôa de F.í·ança, que 
'OS protegeria , e adestraria tanto ná 
verdadeira R:eligiâo ., como aos costu-
mes Europ..eos. Depois de ter assim ten.:. 
tado a inteira possessa<!> da Hha , veio 
Veaux para França offerecér o seu pro.,. 
jecto á apprbvação de Henrique IV; aá 
CjUal fez huma rel~ção lisongei•ra do 
paiz, que tinha recoa.he<.:ido. lnsistiG 
particu-larmente em que se fllndasse na 
Maranhão huma colonia Franceza , 
<lebaixo da protecção ~o Govetno; a-
poiando":-s.e sobre;! a sua arnízad.e con1 
os selvagens. Henrique IV. aindaque 
!l'IO seio de hurna guerra çivil ,- na(} 
urdia· de· vista a prosperida~e do Rei-i-
~- ~ . ) . . ~ 
:FlO, e ppnsso appro11ou a pmposJç-ao 
ôo armador de V e-ªux , e prometteo 
não poupar nada' para ass·egurar o bom 
successo da empréza. Desejou ter mais 
amplas informações, e fez partir De 
Veáux, com Dfl.niel de · Ia T ouche, 
Senhor de la Rav:ardiere, habil mari"' 
t.imo, cujas viag~ns, tinhão. -já .feitG 
adquirir experienci~ · 
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. Estes dous Officiaes chegárão jun• 
·'tos ao Maranhão , e ahi se demorárão 
seis mezes, que empregarão em uteis 
observações. Tudo o que De Veaux 
referira ao Rei, pareceo plenamente 
exacto a la R'avardiere , que torna a 
dar á véla para vir dar conta ao Mo-
nareha do resultado da sua commis1,o. 
Na sua volta a França, achou o .t:.s-
tado engolfado na maior tri~tezá, .pe-
Jo horrivel parricida Ravamac. ARai~ 
nha Regente, muito occupada dos ne-
gocios de hum interesse irnm_ediato , 
não · pode cu idar em huma ernpreza 
tão apàrtada, e o estabelecimento pe-
los Francezes proJectado no Brazil, 
ficou susp~ndido até ao anno ·de ,161 I . 
Nesta época , la Ravardiere , se~11pre 
anim_aclo do desejo 'de fundar no Ma-
ranhão liu~a coloni'! ·, foi ,authorisa-
do para formar huma companhia pa-
fa a colonisação da Ilha ; ligou-se, 
.em consequencia com Francisco de 
Rassilly, Senhor de Aumelles, e Ni-
çoláo de H a'tley, Senhor de Somey, 
Barão de Molle, e de Grosbois. Os 
~res·· ~ocios não ~e prapuzerao a nada 
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iJ]e~os do que a :abrir hum impórtan..; 
~te · commercio com ·os habitantes d0 
.}3razil, obtendo ·delle~ ; em .cambio 
.das luzes da Fé; abundantes tributos 
de todas as sortes cle riquezas. A Rai~ 
S1ha os n0meou por hum Decreto, Te-
mrhtes Genáaes do Rei Christianissí ... mo mas Indias_ Occidentaes , e terras 
.ào Braúl; porétn limit ando ~hi a súà 
pr.otecção, vfrão..,se elles obrigados a 
_esgnipar, ,e armar á. sua .custa huma 
pequetla esquadn1. 

Recebêrão da sua ·Soberana Jm.,. 
·n,a bandeira com as armas de Fran~ 

·ça, em campo azul celeste, com a se~ 
guinte inscri pção: Ta·nti dux femina 
facto, e tendo po-r divisa h~1m nav.io 

.. onde a Rainl1a estava regem1o o leme, 
e· seu 'fi;lho á proa tendo na mão hum 
ramo de oliveira , . que recebêra da 
sua mão. Conforme os desejos de Ras ... 
silly , que se av.cnturára a ·esta em .. 
preza por motivos de piedade, e nã,o 
àe ambiçâ.0 , ,ordenou a Regente ao 
Principa{ dos CapuchiF.Ihos de .Pariz , 
.t<JUe fi zesse escol-ha de quatro Rcligio .. 
. ~Qs d_a sua ordem , para acompanhar . . 
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s.exp~d i çâo em qualidade de Missio-
narios. Claudio de Abbeville:, q·ue nos 
deixou a relação, partio como che-
fe da missão .do Maranhão. Airtdaque 
Ia Ravardiere fosse Hugu~note , assim-
corno muitos dos <que. o acompa_nhá-

-râo •ao Brazil, a diff~rença da Reli-
gião (nãp motivou d-esordem alguma 
entre os chefys, e. q_ equipagem. 

A expedi5ão ·reuni o-se em Can:-
cale, . onde o Bispo de S. Malo Ih~ 
veio hrnçar a benção em 2) de J~nei.;, · 
ro de I 612. Benzeo quatro cruzes, e 
deo:..as aos- quatro M ·issionarios ; e 
igualn;1ente as bandeiras, e armas d~ 
Ra·s~illy. : O seu prin~:ipal i'ntento 'era 
de ) b,en,zer - os navios ; mas receá.râo 
canpr a' 1 p.aciencia . cios Ca!Jv inistás ., 
que iformavâo parte · das equ'ipagems ~ 
e o fuáo tempo· offerecJeo huma des-
culpa para deixar aos 'Missionarios ca:.. 
puchinhos esta . pia· ceremonia; Todos 
os aV-entureiros, antes .de desfraldarem 
as vélas, fizerão huma protestaç:ão so--
lemne aos seus chefes; de obedieneia, 
<júe foi escrita, e assignada indivi-
dualmente. · "O. · 



1,J8" HrsTo,tuA' . ) 
A .esquadra , guarnecida por qui., 

nhentos homens , compunha:..se de tres 
navio11, a saber : a_ Regente, que ti~ 
nha a bordo os dbus T enentes Gene-" 
faes.Rassilly, c la Ravardiere . . A Cor"'! ' . 
/r;ta, commandada pelo Barão· de So-1 
my , e o navio SatJta Anna, ca.pita-

. neado, por hum dos· irmãos de R.assil":' 
ly. Fizerão-sc á véla em 1.9 de Mar~ 
.ç.o; mas hum v.en to forte os disper-
sou sobr~ as Cl9Stas rd~Jngla.ter.ra. Jun~ 
tos em Plyruoudl,, estes tres nav.ios se ... 
:gu,írão viagem para o seu .destino, e 

-depois de terem passado a linha,, ian~ 
çálfâo ancora · perto da Ilha dre• Fer .... 
nanclo Noronha , feudataria.. por ,EI..,. 
R~i D. Manoel, a este.F.id<l'l go ;' queo 
f. - ~inha descober: to. , e que ,lhe déra o 
~eJ!I· •norne. Não. tern esta Ilha ·mais d~ 
t.resl legoas d~ • ..eootlensão, porêmt Jllro; 
duz· -assucar em ahundancia, e ~ab~co~ 

~j EncontrárãG>; os Franceze~ sobríf 
a.· margem 1wm Por·tuguez, . e algunS' 
T apuyás dos dous se;xgs, que se dizião 
·pestecrados .dc Pçrmanhuco, donde tal ... 
ve'l.. fossem fpgi.tivos. Os Tapuyas fo .. 
rão baprisados pelos Missio.nar..ios, .os 
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quaes eis julg;irâo conv~rtidos , e es-
tes eelvagens .sabendo o fim àa expe., 
dição , pedírão que os recebessem pa"'\' 
Ia ' tarnbem terem parte Qelb .. P~opo .. 
siçao de tal utilkdade, era ,xrmito util 
pMa ser r.ecu!iad;J, quanto mais dan-

- dó elles informações certas do estado 
d.a~ llhíi , que se propunhão <:1 occupar. 
l?ar.ti01 a .esqufl~ra; em 8 de, J u'f)ho , e 
ao arnánhec.er , do dia II :,lppercebêrao 
á: costa do. Braú1 , e entrandcL .Jpela . 
barr~ de Perja, _ lançou ancora a do-
~e legoas do Maranpâo, perto da Ilhª 
<k U p4cumar.x;. Esta vão ancorados· na 
miStina; -l?al1ia . . dous navios. d-ç Diepp~ 
.Nada ,se~ !Soub.e 9eHes , ·que in.d icdss~ 
~nud.aqças1 nns· 'Lu.pi-nambas clo Marflr 
nhão. Suppo.:z,se~ c.omtildÇJ ser. pruden7 
.cia., que De Veau:is: fosse encontrar os 

• • • 1. ' ·Sells a1~ugos am1:gos, antes g:ue avan-
·ç.asse a expeqi~âà. ' ' 

Conti•mha, a Uha v:i!He e sete ai-
.dêas, fot~adar ' cad~ 'huma de quatrp 
-<:a:sas de dnz-enlos.pés de longo' e vin-
~e, ou. tr.inta . .de-largura , dispostas e,lll 
-<!ila.drado, :com. hum grapde ~t.eo no 
~meJo ... - ~ 1 
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O cirçui'to era const.ruido de gràn:.. 

des troncos• de arvores, cujos rirmos 
eutrelaçados, substitui5o os intervallos; 
foi h as · de pahm!Íra; vestião as paredes 
até ao seu cume. Deba·ixo deste· asy-
lo rustico, ·vivião padficamenteJl:llguns 
centos . tle TuP'inambas. Elntrou De 
:V eaux '(Aà alMa mais -habitada ~ i e foi 

b·I_J T d' j . 1 d rece Iüo' cor 1a mente :,' J tornan· o< ·a 
bordo ·com a nov:a de '.qu'e-os · Frana~
a:es erão es•perados com 'prazer. Ras-

.· sill'Y', e os Missionarios·: " tinhão, ·du.:. 
Yante ·est'e -tempo 1 feito hurna grande 

. Cruz, -qHe conduzú~ao ,. com os, pri.n- · 
cipaes-Dffic-iaes da esquadr'a ·, por es-
p-aço de rneÍa legoa· ,' at(L hmm 'dós oi~ 

. te iras da. Ilha de· Santa Anna , onde 
a arvoráHío 'i ·e :henzê:rlio. . · r 

' · .. ··'. E>edicátão ; a Ilfua á Y-irgem Má-
·t:ia. RassilJ.f , · e I)e' Veaux adiamtá-

. r ão-se até ao Maranhão " com a maior 
parte ·das eqtiipagens ;· excepto os Mis-

. sionarios, . que ficár~o 'em Sàntq. An-
·na. Qgerião elles revestir a ' sua entra,.. 
da com·Jmma certa pompa , sabefido 

:·• -"]uanto era ess~ncial o insp irar aos.sd-
.· vagens respeito para as suas pessoas . .,, 
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~ -para btilt_o~·,r i que vin)Jâo: :prG~pagar~· 
'Os Comtp_aq<àantes françezes' .ae> . en""! 
traré~n :no Nt.<!r;<Whâot; i,p tormáírã:o . os 
~be'f~s dos-0T'}J pin'ârnhas-·; · que ü.tihâo 
(:,qrriqo :á.s nJarg~f.'lS cotJ'l 'r:Qda-s a·s :trí~ 
~~s visinh;a~ -~ ~ q·litt: os . Pªd:~:~·s .d~ ·~mis
são .ÜRh~e ,rficado em_,Sa,·n~a rAriflq' ' . e 
• J )J .. 1) ( 

:qu~ -em qhl(anto .na:a ~-os · assegur~ssem 

~!:! que ~1~i-aí:> • t;~çéb-idosi cO.in 'Si _. pro,.; 
funda vener~ç~o , que :O seu:.J(cafa~ter 
.A,post-olic9 :9\et;nandava )'tnllâ:ó .os vi-
ciá-o in:stmin ; ~Qpre :a .verdsid..-e<i'oa) Relir 
~ .. . ,..J ' • ' \ gtao·. _ ·L.,,)'~.. .. '·:"' ~r···.'"l·: 1 :'-i.-;;_d '= ' 

.. · , Ainct;J;qu~ o~ . .Tupinamhas naoes:- bi~ctt,.:roi 
~a vão i .~eS]I,'Jfl,.ecitiõs inteiralne.qt;e~_, das ~o1 .• chefes. 
§(!as pre.v~'Jiço~ ·í(:QlltJ a "'0]JJ..;Euio.p.:eos Tupwam:-• . 

1 ~ · 'd ·u · óas aos C'0-€,1!ll · ger.a • ..) -est-ava.m ,com tu. o: llltsp.ostos d 
.... " l' .... ~ . ~ .. 1110/l ll!ltCI 

ff!yç,ravelql,«~n_r,e a:.:.:fa,yoç ;ci.'Os!S~a.ncezes~ Frátlccz.c. .; 
~~ ~ .leml;u::.fU!Çª ,c: d.:ts eruelda~~s.:, pr:-at.i(a-
.Q_a~· pe·Lo.s ,Bo·J!fth'g~e~es. COI")Jr.:l. arswa,na.:. 
s~o:,., . ,;ésta\t-a :,.P,roftmda~nente ~cgmv:ada 
nas suas inemoi·ias , como o demons-
tn o··discurso- dir.igido a ·Ra~Jly ·pol" 
Wapi-~ua 1ssôtJ ',.·-chefe ,printi pá:1, .d.~ 
Hh·a, ve11m d~ ~(mais d'e ce'iiflanilo~ ~ 

~a's· a·inda . ci1~d 1~de viyaçl,Sl'~_df~ ·~~~ \fi:2 
gq1'., :Et~te ,~-1 c~~~~C! _çonservad:P,, p~lo Paç 

ToMo u, · ~ 
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dte~C~audit{de Ab:G€vilde>; (a0 ~erec:é' 
ser . transcripro' ~orno i~refra gavel t'esJ' 
temunho"'do odio in,t(!tefadb dos 'TUpi~ 
narn.IDás · cqài~a· ós Eur..Op@os '· gú;@ lhes 
vih;háo offerecer · ferro~,} e é'ómo- pre~ 

· va iült>"'rienÔs energi~ do' senÚmeflÇO 
nat~t:al · ~.i.a 1j\u1sti'ça i qu€ 'itnpellia esteS' \ 

' selvag.elf~ 'a;feceber ,córtl' g0stb i ãquel:l 
JtJS que nâO' lhes COI:íllDU'nic-avâó 1 Sénâo. 
expressões .de: ,paz; e alUançé.· . ' 
·. ' . "' 'I' an~t> eu , com<'' .o -·ni·eú pó:.. 
'' vo (d-iz J!api--Otiai'ssoú: a~ Rassillyi ) 
'' desespet~mos d.e reeeb:r ~e ~rança 

. ~' os socc@tros ,.. que rnu:t~os dos .teus 
'' compar.-rioi:a'S'' ünhão pr~méWâo ··r 
, deliberá1n6s lrar;gar es'ta Uh a., om~e· 
,., nos ·rHugi.áhlos f tlcln't'o .·temiamós 0ff 
,., Po.ttu·goezes, ·nosso:S'J'l:Jõt'taes. inilifÍ.i. 

. ' . ( f .. ,, . 
;'i gos, e receavamos ~g:e mesmo agm 
;, nos .perseguissem! 'Fa.ntb nos .qú~ 
, . riiamos · enttanhar ,'- qtle . .<i::iui~iãocáf~ . 

J ; L 

.. 1 • : ' 

'(a_) H·!! . o , célebre · R~li~i<~'so Cap.uc.l!inh~ 
lJ.l!~ a ;cornil1a~poú a Res-sipy corno ~i1sÍJ:l!úl~ 
~lo, ~e e.~c~~v~? largarne~te :h.unia r~l~ <;_!lO de1~· 
l~ exped1<;ao1 dos Fnmcezes ao lVIaranhao, de 
'l~ se l'émbià llrit~ Frtli'e J liv. I; num. 8-f. 

j/ . ;; 
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h gum .J1(;)s· alcançaria , é, em luga~ 
" de• estabel€cér novàs communi.c'açcd 
,~ com os po~às da Eu'wp·il ., pós no~ 
;, e'ntregadamos· longe deliés á anti-"' 
.;, ga ,, ·ê_ s:imples vida de nossos pais~ 
,., M:rs já CijH€ t'€ ac1JaS' entre nós ' Sé~ 
, jas bem vindo. Nós· te agràde'cel: 
;oi . môs ~ por rtos teres trazido Padres 
,., Fra:n·cezes; iJ.ar~"' no,s ,ins-ttu!ret~ :s,~J 
t' bré a ttla ·1'€1Igtao. ~·andO' os <iv1 .. 
;' 'dõ~ Boff.u guezés, coritta-.nós perpe.::. 
,., trárão. ~antãs injhsriças , . d~ qtíe nos 
, táxa~ãu ' elles ?- De nao cr'érri10S em 
h Deos • . E wrno o adotariahlbs, sé . 

' f' nos ti'Hhão cmsinadd o tqht.rado ? 
· ~' Apódetárao'-se do nosS<Ypta.lf;;, . e re.:= 
,., duzírão a ndssa numerosa,~ e'':ànd.;;. 
,.~ -ga nação i a hunl_ peq·ueno rlirme.:. 
j , to de fami:lias ; · foi es'tà ~ causa , 
,., porque rlÓs ribs ácost'urnlth.fo'S ét ma- · 
;-, tar os ndssos pr'izioneiros ;> ~r trcr~ 
i' zer•rtios longos cabellos , . ~ funtt..:. 
' ' mes os noss0s .bei:-cos- 1 .. e dancar.:. 
' ' mos ao som de instrum'ento1s. r5e i i 
:t-:~ nos con'fiamds'; hão h e justd ·que os 
,.,: usos de. ti6ssos p.:d-s pe~rtlaaeçátnú1·i< , · _ 
tJ\ · fre nós·? T1t és ·ri o-sso ~tnigo-; é ·rlé-' 

q:· ,2 
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,; ti nâ<J -rece::~mos htima ~emelhant_ci 
;; tonducra • . O abandono de tu<vti:ni:.. 
" lher, teus filhos, toda a tua fami-: 
;, lia, e' de hym t~o agradavel paiz 
,~ corno a França , pq_ra vires habirax: 
?' entre nós ,. te adquirirão hum no~ _ 
~' me famoso.· · · . , : . 
, ·, Aindaque esta reg-ião ' · não se-: 
~' ja <;omp.aravel .. com a rua, e que a-
" qui , não possa.s pos~uir os agrada-
f' veis objectos, a que ' fostes acostu- -
'' !Uado ; __ qupndo considerares a- bof!.:. 
~; da:de . do clima d-esta · Ilha,- quan-
" · to t:;lla- . a~unda de_ fnHí:tOs, caça, e 
" passaras; o mar que a ciHge ,. : os 
~' bel~o~ rj.q_s, que a r.eg-ão, e que são 
" · fer~cis . ~~ pesca, C· quanto . he ·ya-
?-, lemsg este . poyo ,, que te obedece-
" rá ,._, ~ te fará- -conqt,ri~tar todas as 
;,_ paçóes.,visinhas; G(.!rtificq-tc ~ue en.:. 
?.' : ~o t,et congratularás, e não. te las-
r' . tit~arás. ~e ter vin,dq,. p:a~rjçipqt: dQ 
~' nosso ~LJ.Stenro, habn~ço.e~, e, rra•. 
,; ba l ho~· -" .• . . :. .: 

D~}dé .este momenro .. os laços mais. 
estre.itos ~ forão estabeleci.dos el}tre os. 
G~nera,es F~ancezes, e os chefes sd: 



,_ 
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yagelJ.~ do Maranhão. · A cer.emonia 
qo ·desembarque ·:dos Missionarios, se 
fez no meio de h uma pmltidão de sei ... 
vagens de todas as partes · vindos , e 
cpm.}mma }naneira e~plcn~ida; A?sis- ' • 
t1o a ella húm armador Normando de 
Dieppe, e á noite preparou aos ~seus 
compatriotas hum rnagnifi·co festim. · 
' No di6l seguinte del,ineárão os Ge.,. Et'ecç/totla 
neraes Francezes, hum forte ·sobre ofo,·te São 
·oiteiro mais e-levado, 'e que domina a Luiz. 
entrada principal do porto, entre dous · 
rios, que- desaguão no estreito. Nada 
se poupou pai·a apressar a construe-
ção .delle: vinte e · duas pe~as de ca-

. nhão asseguráráo a defezà. Edificá Pão 
junto do forte hum armazem, e Im-
ma l)abi'tação. para os MissionarJos , \ 
que eom a. mira nos seus prosperas 
s:qccessos Apostolicos, o appeJlidárâo 
Convento de S .. Francisco. l;k.nzêyâo 
o terreno, e p>'ara de todo apagarem 

'os vestígios do Paganismo, pl6lntárâo 
1nuna· Cruz. Pensou Rassi lly que ton'-
.ciliára a pol iti-ca, Franceza com aRe-
Jigi?.o ' dando ao forte . novamente 
~õnstruido o ~ nome de · S. L1,1iz, çm 



\ ' 
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)onra de Luiz XIII. , e á palii;a d~ · 
MaranhaQ, o noine de Santa Maria 11 
para honra-t: ao mesrno tert1po a' Raí ... 
~ha mãi ~ e a Santíssima Virgem. 

Em geral,.. -os . F~anceze:~ fugírãq; 
.:uidado&ametite de pertu,rbar os Tupi":' 
namba~ , e de Corrirariar OS SeUS COS.-; 
tumes r imitando os Capuchinhos Mis-
sionarios, gue· para sugeitar os-lndios ,. 
:p~ão empregaváo jámais senão meio~ 

·~e doçura , · re -pers·U4Ç~a.... 
· <J.!leix'ava ... se Tapy-Ouaissou a~ ' 

~argamente da sanguinar-ia irrtoleran ... 
Ç'ia dos ?ortugl:leiLes , em qu-anto ao~ 
ll!!OS da sua nação, e os Missionarios 
$ocegavão-os do modo 'seguinte, so .... 
pre a maneira de :praticar do~ F~r nceow; 
zçs rdat·ivamente aos cosrur;nes dos Bra .. 
úleiros : " Aprazei-vos de r-axa!l' os 
;, vossos beiçds, Ihes diss'erão elles, 
~~ furai-<% quanvo quiz~rdes; se pin~ 
~,- raes o rosto, e todó o resto Gj o cor., 
~' po, trazer-vps-herno~ de_ França cô"! 
,, . res, mais beiJas, vivas, e vari;1da~ 
~~ doguç aquel1es de que usa<;>s. Poréa~ , 
:t~ p3raque procurais desfigurar-vos, ~ 
n JDtHilar ... vos? Se os peicos deves~em 

~ •f ••;.~ •. • ",_ · ~ · - ~· / ~ ' ~ ~ • • 
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~'-ser furhdos, · não· lhep teria De0s fel.,. 
, . to hcrm~ fero da:? Se os· ·bmfa:cos ·nas 
,,, .<Drdbtas .pudessem ser de algu:in us0:, 
, ., a~o teria.mos nós na e~tnemi,dade de · 

· ~·,. cada' .ordha- buraco·s ,, como tos te .. ~ 
,, mqs rto ná,rf:z? ,., Os T~~J.rriroambas' 
cotnprehendêrâo o Sentido destf!s p~Ia~ 
vras,, e dizem que ell_er; as eseu:tárão at .. 
·tenramente.: . " 

. ··Os Commandantes Francezes bus• 
.<:avâo. in~di1spcr-los cada vez mais con• 
tra os Portugú.êzes, a.indaq.ue os sei• 
vagen~- nâ'b n~cessi:tasse-11) ser ~exaspera~ 
.dos cq~rra os: homens' que elles olha~ 
,vão havia me1Fo temipU C0m'O fllÍI'lJÍ '!' 
_gos ca1p'.i:taes. De VeaUx, ' .e RassiHy 
;CZorrêrâo de t.ti:bta em .trr!J'ti ·persuadiR~ 
\rlo-:ciS, ' € éxdtandO:-OS á v ing.a,nça , ,.., e_ 
.e~a'ge-ra"n~~· ais ·.vantagens da profecça:<'> 
.dos Frarocaes·. MoMtborré70UaJssou, 
:velh~ Tupíh:amba, lhe?s· cleo, na A's~ 
setmbllh d .óS d~~e~e1> dra n·ação, · ht;m~ 
!fesposta m;êr.ndraver,1 M'q~al rrã:e ~is::" 
.sinm~a-ndo, -.cótpl -o~· Francezes , ~ a · des:-' 
~~nfianç:a ~~; ~il~e Ihes . parecia ,Flatur:Jl· 1 
relatótt· o que s'e lem,bt·ava da ctond~~ 
~a <tos Po,~.Q·ªu·~~~ 'Et9 .~fa2_il: · 
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- " '·Eu· vi ·(lhes ' .disse..;elle) a sa;t-
_,, ent.r.ada ·bu Pernámhocb ç: e ·p-rinci+:. 

• 1 .J ; r' , • ..J _, p1a:rao .como vos outros1, .. nao .tra'!'-
- ·,~ . ta,ndo :senQo de-~na:fi car G:omnoscoo. 
,, , B avâo-nos foices ,' facas~ ; inachadGS). 
, , .e, o.ort;a.S_ mercad-ori il s: da Europa , ~
, , todos e~· estaliJeleoirnentos por elle3· 
" -formad·os não nos causa-vão temof~ 
" Tomárâ o o pretexto da sua segu.,. 
" ràrrça , 1e dissédo.,nos., t]Ue cmnpri_a 
" ; con5t-ruin for.taleza.s 1-p.ara, se guar~ 
' ~ dar:em' e ·edificar' üida'des para - s~
,,; unàrem r,cDmnosco em huma só fa-
"' miha~ Dur~nte estedempo, trata'7 
'' .v~o !iv'li€~nente com n:os~s· filhas ~ 
,,"' o que nós reputavamos.graqde hon7 . 

" r.a. Dérao-nos de.p(l)is a~ entender que; 
" Deos reFovar.ia ·OS: 1seu~ vínculos "' 
" e g!Je não p.oqião unire>-p.-se. a nos, 
?' sas filhas com os 1 a ~o~ do matri -:-
" m~)l}io , se esta~ não abra.çass.cm o 
" Ghdstianismo, e que para o con,s~"'! 
" · gu~'r, , : devet'i:.lmos · dirú-gi~I-nos aoq 
),. Saçetdotes :1 .,vi'erão e:stes , que p]an'! 

· ~,: tár.ão· cruzes; e insr-r~Ír~o ·ajgl,lll'$; 
'~ dc; nós' ' r·e QS bapr~ sá·~,;ã-<p.. ( Pmc,U·Fª~ 
?! rã<? depQlS'f>~rsua_Qtr. :~Q~ ~f,~l~~ -9~ ~~ . 
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'' c.ra~os lhes· erãoriradispensa.veis tan-
~, 1 to.•para trabalharem -na cultura das 
.,,, l t.e.nr!ls, ' e não ~ontent~s cte retluzi.-
'' · rGtn ,á escravidão os prizionéiros de 
" gue.rra, guizerão'além .dism os nos,-
" sos Jfilhos, € wncluÍF:Íb mbjugan:-
'·' do a nossa '·nação com tanta tyrari.-

·~'· ' . nia '·. que. a m~ior. pane .daquelles en.-
. ,~ ·· tr<2 · nós, que fidrão ern plena li-
. .,,, ber,dade, forao forçados a deixare~ 
-~' o paiz para se subtrahirem á escra,-
" vidão. , · - · · 
, , O :velho Tt.ipinamba concluía ; 

-IJ]U.e ·.os Pcituguezes tinhão principia-
-do cemo 'Os Franceze.s então comecá:-
rao' , e deQ_L~ziO ·a çonsequencia ideh-a~ 
'gave1 de gue os Fra.ncezes pt:ecisamen-:-' -re praticar.ião .çomo os Portjlg]..lezes , / 
,advertindo aos seqs compatriotas que 
se aproveitassem d~ experiencia , ex.,. 
.pulsando estes estrangeivos, Reflectio 
Rassilly qqe sofisma algum, dcrriba-
J:ia b effç iro immediato, produzido 
pelo discurso deste velhq selvagem , e 

1 • .forjQu prpden terpenre . ímma çlescul pa 
.par? .$_e saJvat.l ,. ·porém Q effeito foi 
~fa~~ageü:P, comq eJle ~spe,ray~, por., 

'- . 
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"que• os selva.gens nao recebem sen:fo a$ 
.primeiras impressões ·; não são .acósru-
m ados a 'raciocinar, e' argumentar pa-
.na .formarem prin·cipios fixos, .e hum 
··systema i_nvariavel : }v1ontborré-Opais-
·Sou era. além disso muitp velho · para,· 
-que ardentemente proseguisse:, ' e fi-
·-zesse pervalecer a opinião ·, que . eoc~ 
--pozéra : todos· •os outros .chdes ' des:-
·prezárão, ou esquecê!lâo o seu discur"=' 

'J I ,.J d F -so , Jrecorrerao a protec.çao . a -ra~ 

ca, 
.. ' Dnas tribms da terra firme, se::r 

I J 1' I T ogu_m10 o. seu exe.~p .o, 1~-m~ em . a~ 
·putJta,pez·a de quast ctez aldeas, ·e a om~.o 
'trá' ·em Cenr.ta quasi tâo JH}merosa. , Ob~ 

- -t-i verão' os ·dons .Cor.nmandanttils Fra.n';:-
.ccze-st, dos principaes.€h~fes destas tti-:-
bus do c0ntincnte~·, o poder de j[IJ'nt€> 
da Cru'z , plantaJrem o pavilhã6 , G as 
armas de~ rança·, suppoQdo assim l'egi-
:tímado os seus clinútos sobre hirm paiz, 
.de que -se apos~rão com o prerc?=t(!) 
de prorecção. , 

.Progrems_) Tude concorria paraque a· co,]·o-
.ia colonia nia pr€lspera.sse, poi'Sque os Commanr. 
Frllacer.a • . tta.ntes obrarão ~<:>~!:}rcles, D~cjd~-r-â~ 
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.:J,fnan.imemente ql.le Rassilly t<Or·oaria ,a · 
lhnça, onde bu~caria tudo de que os 
colonos necessitavão urgent-e, e ,im-
. .mediatamente , e que n-a volta torna-
ria a administração geral do estabe-
lecimento. Obrigou-se la Ravardiere 
.de durante a su;1 qlJS~ncia n;anter tu-
do no e~tado em que· se achav~.a , e 

..secundar por todos os meios possivei~ 

.a propagação çlÇJ R -çligjão, Cath9lica... 
O Padre Clauçlio d' Abbeville ~com,.. 
panhou J.\assilly ~ trazendo comsig<;> 
.seis Tupinambas, ainda , não baprisa~ 
,dos , paraqtJe a l)ova , e cerentonia do 
seu baptismo fo$sem capazes de e~cí
,tar a curiosidade, e interesse da Côr-;o 
te de França. Estq parte do platw aou· 
se guio inre-im, ' e estrondo~o s~1çcesso, 
s~ tres destes selvagens rnorrêrão pou-
,CO antes do seu desembarque, ds o,u7 
tros .t-res que .lhes sobrevivêrão, forão . 
:;olerpnente baptis.ados em Pariz , sen-. 
.do p R ei padrinho, e a Rainha Re-
.gente madrinha. T ,inbão vindo volun-,. 
:tariamente para a Europk , e os Cor• 

" /;ets, ou Cansei h os dos Apciâos d4 
,~ u.a na ~ão ~ ps ~~qhãp qçsignicido i no-. 

I • 

• ~ l 
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ya · prova da boa 1intelligencia· que en;;,; 
" tr~ 'os: Francezes, . e os povos doBra.,. 

· · zíl reinav·a. 
· La "Ra-varâ.iere encarregado do 

· ~ommando geral . da colonia, qu.iz ·re:-
conhecer o interiôt do continente' , ~ 

·embarcou erri canoas huma p;mida,. 
· que remvntou o rio Taboucourou, a ré 

ao quinto gráo de latitude anstral, on-
~e este rio recebe huma ~·gr.artde ribei-
·ra , cgtic vem do Est~. Os Fran~ez~s 
remontárão deste modo o Mea·ry, até 
ao oitavo gráo, mas nãO ficárao por · 
muito ternp<;> -·pacifices possuidores d~ 
nova e~lonia. . . , 

·~ ÇôrJe ; Desg-raçadamente para clles, · 0 
Je MtlllridGdvernador 13Faz-il~iro, tinha tornado 
prdena a todas"'as suas attenções para o mesmo 
Gaspar de j d · . ~ d M' · 
$~;usa , de a o. , e antesque a notiCia o , a·ra,.. 
f: • laoiJOr, , _nhão estar occ,upado, chegasse á Côr-: 
~anquisw -fe de Madrid; já esta tinha dado or- . 
. oJ mn_rgens dem pos!tiva ao novo Governílrdor Ge-

:-t141J rw das neral Gaspar de Sousa (a) de ·conquisl 
' . . mrp;onas.~ • . _ 

(~), Ap Go-:.ernador Capit'ão G ene;.11 .. n., 
~!,qgo de 1\;lenezes suç<te-deo Cfaspar de Sp.~~ 
sa filho de Al varo de Sóusa , Senhor. d'Ah 
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ta f a margem do rio clãs A rnazcinas , 
e todas as terras visinhas. O Gover..: 
no Hespanhol pro~ettia avultadas re..: 
compensas, a quem fizesse novas des~· 
cubertas , e e.sten_çless.e Q s~u \dominio 
nestas régiões desconhecidas. Man-' 
dou ao Govern~dor General , gtie fi-
xasse a St)a resiClenciã -em ·Oiinda de 
Pernambuco par:a .estar maís ao alcan~ 
ce de vigiar os .. _a t_rtüütíent9~, e de: a-
celerar a partida das expedições, que 
deverião dar ao Brazil augmenro de 
populacão, territol'io ~ e p0derJ> • ~· .. : · 

.) . . "" · . 

. :: - .. 

~ 

ctJ,be no. ·annp de J .~ 1ld 1 por cuj,a d·i~posição 
e. orde,tiJ forão .expuls.os 1ps f;ancezes <da Ilha, 
dé S. · Luiz do Marahhãó , visitou todas a·s~ · ' 
Prov'inéiàs d0 Brazil ~. { z~lo de que' !ésut'tol:f 
bnto ser.viço ao R 'êi ., ' c0mo à<ls sub'dltes")l 
ex.amin;:rpdo pessoalm~n:t,é tu?o, 9 q~t~ )!lodia 
s;qr, rpa_is uti~ , ao a11g~ntç.o d~ R~a.l ,,F,az,t;q-. 
da 1 sem . detnmento 1 mas ~ntes em -benefi. 
cio dos P6vos ; e. govern~u 'quano: a·i-lfíos. ; 
Ro~ha .Pitta; Li'v·. 111~ -nttm. 101.; .... l • 
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Expedição. de 'Jeronymo de AlbuqtJerJ 
· que, para C(J1tqui.rtar o Norte do 

Brazii. 

Ü coMMA NDO da expediçao destina- · 
dera: co rrqrri:smr o· Nor.r e do · Brazil , foi 
eonfiad·a- a hum! Fiélalgó da pti-~eft~ 
grandeza; e então o Goverfiador Çie-. 
~enal · t~ve ord~m d~ mudar de res.id~n..; 
<ria. Máo <Con s;i-stia· ao pl'in<Ci pi·o o ar- . 
mamen!f!o Portia'guez ,. de mais de- G~-m 
hbi:tre'llS-, e de rtt·e·s ,' dtl quatro navioS 
Ii'g~i~tp s ~ : h e assürÍ_, ' q_ue por mais d'e · 
hum sect.Ilo, tim:hao sido invadidos· o~ 



'l'S'f. ' 
' mais bellGS paiz'es~da Amel'i'ca por huffi[ ' 

pun)lado de-aventureiros. 'Fez.,se ál vé-: 
1?· do: Recife>;}'eronymo de . A:lbnquer-
que-,t iev.ando •qams1·g6 Martim1Soare8J 
More~o ., - fl!ndadGir da <Dapit::miá' da 
Sear.á; ava.nçou,"'se(- peil~ corr~nt~ dha:-
J(IlGda : Bur.a'Co.:t{ai Tartarugas,. -(a"''}) 
cq:üe• qesa gua ·-na "ens~acla de., J ericoa-

ti 

Eofá . ;. r )1~ [,d•1.) 1 1 \..• t:l. J ·'d' f:t I 

'-nv ;Nas fo'lfes jdó (ri-o ·, ionsrffuiQ Jbru~. 'Emçiíocld 
m~F tforraJeza: dleno:ruin:rda; Nos!ffi~:, SeL fortaieza 
~imra : :do I Ri.~s:a ri05, . e àespacho:a 'Ue-' appellidarl" 

' . r s· . 1 \ ' r h NoHa Se. pors '·.~oare~ crorur.: I lOffia' v(fla' .!Tecon e..:: nhora do ' 
cyr .a; Ilha .do \Maci:n1i1âo/ -'D é.pO'VS1'tht Rosario~ · 
ter: l-em vaó . esperad® . 'al sUa''::VO lta ) :.dei-
X0:U Jrero-roymo. ' 8e ~; ~r!Ibu•q~l;lc-rqué sqw: ' 
reB~aJ"Soldacrlqs' de g{larniçâo•> nàr novo I 

fa,rt;e j , ás .ordren\S ((de: seu l sobL·rO?Jw, ;:1 •e 
tii> rtrO:u a i'er.ria.mbia-co:: por . terra-_ ;J tl'es 
m~zes ' deiJlois -d"a ·-~trfl ; partida ; - ~na1V.is• 
có. cr@, Govemacl:e!!B&eqetaJ ·,. que·espe• 
ta~a rr.es.ul_t~?:os JillaliS -importaht:es:. l. 

',-_ Solhcnava p0r este tempo~a; re.o 
co~énsa. d0s~.::seus:. lomgos :ser-y i~os-.t; 

• ' •. · ~:-,.; "': • ' ·, ~~I .i I'; 
' . 

_-(a) ·Veja-se , B~i~o ) ?r.eir.e 1 1 Liv. J.;. num~ 
i r· é sl!q. - " - ' - ,, ' - ' 

I 

7 
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Diugo de Campos .MoreqÔ, párehte 
}3-t(i}Ximo de Martim:Soares, :·e ~ar,gen..; 
t:omór.db'Brazil; c re<rebeo tomo gr:an~ 
df!·t,g-ra ça '-r .a ordem . expressa cdé r orna!" 
a.ru Biaúl' ;. a fim ·d(t'·cooptrarr·Jpapa ·a· 
~nà l. U1e .prom~uêfâo .quayroce:nto~· solf 
dad<)~. -D~eteve-"se DiogoJ ~m~ Lisbbarv 
Rll.Ü.io.s ~~;nezes espera.nd.o-os, r e _,~ parti:q> . 
.finalmente , só com cem homens. -Ghe~ 

t,,o·., ~ •• g{!)Ú ae1rRecife en;iMàio~·de I6I .. •f\ on-
' "~ de·~ achoW: odtra i:exped·i ção· prepàradat 

"'·:: '
1 

• p.ata :('):.mesmo ,fim, <e ás ordens 'domes"" 
< ~:, '1" ' • ·mó · chefe · ' que fundá·ra·. o estabeleci"-~ 

6.) '1- I · ' s ,. • 1 
~~: .. :.a ..... In~fl!io ;cl€ lNossa' ·Senl1ora da. R!os~rio.: 

Aihdaque" este n_oyó f0rte ,· fôra:;~des-: 
p.r.(?pado ,-a- guarriJção~Po·rtm-gaf.rza~, sem 
munições·, ' riem viveres., tii1ha ~ re,p>.d .. 
Edp'0 tieceo t~mente- o ._a,pacq;Ue foquida,;.} 
veL dos n<HI.l:"ae& dG>~ paiz,,. que • s..e- [,í.~ . 
l~hão .. ·vris to. forç-ados a p.<rdir a· paz •.. Es~ 

, t{)si natióas clesp~Há!iªÓ a. atten çaç;>·. eLo 
Governador, - queE;;0rdenou a paroida 
de treze!J.t.os solda~o.s de referço ~- com 
~Ll;l?_içó~s d1= toôa< ·a, especie.·· _ N~nc.a. 
auxilio· algum v~io tanto a propo_si-
to.-· .. -~-~- -· -~-- · 

Peomtiva· '' ~ :rr~·s :-dias a·;póis \ià'.che~~á q~ 
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rl-estacamen'to , hum navio Francez, malof;t_aJil 
.commandado pelo Senhor de Pratz, elos Franc;:-. 
áppareceo , trazendo a bordo trezen- dzesll par~ -

1 d . , d I c e se as• .tes ·10mens ., -estm-a os para a co ·o- scnh-on:ll• 
nia Franceza do Martlnhão. So.ubé1·ão rem. . • 
elles no camiNho a ' miserav-el -situa-
-s;ão da guarni.ção Portugueza, e des-
embarcaBdo a toda a ·pressa para se 
:apoderarem do f-orte, lanç-árâo gran-
<1es gritos cotlio app_laudindo a sua vi-
-ctor-ia , antes de começadg a ~cçâo ; · 
mas os Portuguezes embuscados, ap-
pa.recêrâo em grahde número; _e -con'-
,stran.gêrão os Francezes a ganJ1ar as 
,suas embarcações a toda · a pressa .. 

Já se tln,ha passado hum anno ., 
-que Martim Soares Moreno, _ tinha 
.Jüdo reconhecer a Ilha c;!o Maranl1ão, 
e ainda até ent8o não ·se sab'ia clelle 
nov-a algumá. O mesmo 'Governador ) 
General -ignorava., que os France_zes 
ahi üvessem formado esr;abelecimen-
to permaneBte , gue teria derrama-

_-do espanto em todo o Nqr_te do Bra-
_zil. Moreno, depois 'de ter desco~er
. to a colo H ia· Franceza, indq_gou as suas 
._forças, e experimentou na volta , d~ 

TOMO U, R 



navegar cóntra os ve-ntGs. tonstarite~ 
mente r~gulares na direcção do Ma.1. 
ra 'nhão a Pernambuco: 'desarvorou d~ 
~um mastro nesta empreza, e foi a·r-
tojado para os mares de H~spanh_a ., 
e depois d·e ter despathado desta Pe-

. ninsula o seu piloto ao B1~azil , com 
'O 1:esultàdo das suas informações, deô 
·conta mais ampla das mesmas ao Ga-
binete Hespanhol. 

Segundo a sua relação, mandou 
·ordem positiva a ,c ôrté dé Mádri:â a0 
Gevemador General Elo Brazil de eX'• 

. pufsar o·s Francezes do Maranhão , e 
tàzcr a conquista desta ·Ilha. Desde 
entãó a expedição com€çada ·em Per-
:nambuco, adquirio hum aJto gráó de 
importancia ; poréíu os preparativos 
tinhão sido ·por muitas vez·es coritrá'-
J-iados. Jcronymo de Al!buquerque, ·e 
Diogo de Ca-mpos, depois de terem 
-levanta~o Jmm corpo ' d_e Indios em !?a· .. 
-raiba , bwicavâo em vãe ttaJilsporté-s ,. 
·p;:ü-il comboiar ·as tropas em namero d!t! 
~quirihenros homens. A ídade, e ex:-
:"peri~ncia de Diogo, justifi€avão a sua 
"'l'epugaãhei:a ; em es~ar debaixo . àO' 
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· bommando de Jeronymo de Albuquef.::; 
tjiue .; o Governador General julgou 
;fccommoda-lo; nomeando:-o Comman~ 

~rlaúté CoHateral, título 'que ria·~ lhe , 
dava senão htim ghio serh authorida:l. 
de' . mas que ~ tohtentbu nas suas jus~ 
ta's pertens6es~ I 

I Excitá~ão-se novas difficuldadeS.e 
. .não se achavãó as somn:las necessarías 

para o armaq.ento; senão sobre as di:;;, 
:zimas' e foi . nesta épçta ,, qu·e che~ 
~?ti h uma. Cedula Re&i~ par~ .o ali i~ 
:v1o deste imposto : f01 impbss1vel o:. 
bedecer. . 

O Gováíiadt>r Generál brderioti Marcirá J~ 
il partida da expedi~~o ; . tetnendo po::. cxercíro 

1 , •• d J. . Pcrtttuuez 
~~m que os ~~·ogressos · _e ero~ymo ~~ pára :Ma~ 
nao estende$sem excesslVarnent.e 7 l1- ranhão. 
-mitou-lhe as operaç.óes mai·cia·e-s _entre 
.o· rio Titoya; e a Hha de Pefia .; de.;. 
via ahi fortificar.,.se, e nâb avah~ar 
pata .diahte sem riovas ordens; A1ütJ~n..i. 
-tavão gdhdes espeí~a nças; p:<Dru hUJ~ 
<lFmam<t:hto, para o qual ·O Govemo 
rlo. Brazil} e a Metí"Opolí tinhâo d c-s~ 
.envolvido mais.act'i.vidade dot]Útl! de br.l. 

. ~iná.ri(i). Os -Offici~cs f,>0,rmgeezes pa.~ 
R 2. 
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'tenteárâo' hum desi·nteresse , e .hum 
zelo · memoraveis. / Jorge Fragoso d@ 
Albuquerque, sobrinho do Comman~ 
clame em chefe ,. tomou o el\lcargo de 

' <:aplrao, com o soldo de simples so.l-
dac~o. Esre exemplo· •foi imitado .pdr 
todos os outros Officia·es da expedi ... 
-çãoJ Os volumarios formárâo hum 
corpo separa<rlo , e · o resto das tropas 
foi dividido em qúa.tto compaghias de 
sessenta homens cada h uma. · Dét·ão á 
:véla , e no terceíw dia alcançárão o 
-rio Grancle ; apezar· do perigo da bar-
ra, a expedi~ão a passou, e entrou 
nor~. ' 

· · Fizerão ahi os Commandantes re-
senha da:~ forças ·disponíveis: consis-
tiã·o , ellas em dous navios, . huma cara-
vela, · ciilco caravelÕes ,> trezentos ho-
mens de tropas regulares, € duzentos 
-e trin.ta e quatro lflal i os aJ I iados , d'e-
baixo .das. ordens .de· ào'lle chefes, tra-
zendo,, G:omsig2 seus!,filhos, e sua .mu~ 
Jheres ,. em numero. de , trezentos. Se-
.guio v.iagem· a . expedição, e chegou 
.dous dias d~pois K .ba-hia de lgt:Jape. 

· Desembar'"a ] e:ronyfuo ccnn os. Indios, 
-~ 
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. e depo1 ~ de dous dias .de ·~a-rcha to'r..: 
llO U 'a aJUntar-se COm a frota; no Ju-
~ar denomjnadb · N ossa Senhora . do 
Amparo , dond e despedia hum aviso 
ao fo rte das T anúugas, com a nova 
d'! sua ch e'gada ; , Havia mais de hum 
anno , que o ,,,C a-pitão do Presídio do 
S ea.d es perava ~ a expedição. Ajunt(i)U-
se · ao exerd to' x om as melhores tro- "\ 
-pas , que forão substituidas por ou-
tras , que ardentemente aspi.ravão a 
en"conl'rar occas iã·o de nao tornarem a 
estar amontoados nos navioi. · ) 

O cl1efe llldÜo C amaran ( le Lan-
gaus.tin) chegou tambem vindo do rio 

· Grande, e depois de ter no caminho 
passado grandes iHcommodos , tomou 
o pretexto de ficar com seu irmão' I-
cuanha , amig o intimo de Ma rtim 
Soa!"es ;- e apezar das instancias ·deste 
ultimo, não forneceo á exped ição, se-
não vinte Indios, debaixo d;]s ordens 
e:le seu ·filho, soccorro pouco eC') ui va~ 
l ente para supprir quarenta .deserto ... 
rés, que no se.1:1 territorio 11e r~inhão 
~-iefugiado. . . . _ ·- . > 

;Nossa. Senhora d.o _ Amparo .. er<tl 
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?um má€> lugar de repouso ; nae "só-1 
mente a v.isinhança das aldêas In di-as; 
preju9icár5o a disciplina, mas . tam-
bem p, .ar era pessimo ~ e hqma. mui-; 
tidâ·o ·de' ratos famintos, devo.rava até . 
ps m~smos cabo$ dos navios~ Diogo 
de Campos veio ern conseguevci<! á 
bahia de Pgmuner!m, a .·tres gráos: ao 
Sul da Lin·ha, onde esperou o Çom-+ 
fl.l'andante em çhef.e. A' sua chegada ~ 
~jurttár.~ío de '}ovo os In,dios auf.iliM 
res, e a ex~pçd1~8o montando o Cabo, 
de Parcel " de ]rer1coacora (que .he. d<>; 
fllais b~ l lo j.aspe de rnuitas ·côres) dei, 
t:ár}iro anconl . no Presídio das Tarta-;-
rugas. Era igualmençe máo lugar, aiiF 
d<i~qlle o~ Fra'nc~zes eotao a freg1;1en -: 
t-assem. · Conjecturou jJ1eronymo qu~ o 
r:io Camu~s.y p0deria offerecer· hmna 
e.sta.ç.ão mais segt1ra ; porém guando ~ 
fnrri inárao , achou-'s.e a entrada di f; 
:lkil, e a terra pobre, de modo que. · 
~!ecid.Dra@ s'er mais proveitoso ~~emo1 
rarem~..Se l=lrn Tartar•mgas,. . 
· A n~.es~.:de prose ~uürem na marcha ~ 
quiz Jeronymo ·assegura,r-seda boa von~ 
~~~~os Tap.lll.yas da ~r~aAe fb~ap~~ 

' ~i .L .. 
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~a ., eot_iD os g1Jaes · tinhão ~ber.to comi" 
lPUn'icaçÔ~S awigaveis, ~ssimcqmq COn.} 
o.s Ttlrama,Jitl.Q~~~ de Tit:()ya, g;U€ Ma:r'! 
~itn Sa;ares eençil iára, quando• vierª 
inve~tig\ix ~ Uha do Ma:ra·fl'Mo. Pou"l' 
oo 'se espeia.:va da sua allian~a, porépa 
a sua inimi.sade seria fatal, np c:J.S.Q 
de gue Q e,x.ercitQ marchas,se pQ•J:' ternl, 
O poten~e chefe dos Tt,IraQlatnbeze~ ~ 
~hamapo Jur·ip.a,rigMazu (o gr~nde Dia,. 
bo) foi c,onviclago. Esperava Jerony:r 
mo obter so.ccorro~ , persqadin.cl.o::-1,} 
que a e:xpt:ldiÇªo ei:a ta)J,Jqem a :ªeu fa-
NOr , e que protegia os Se<1J~ , i@teres'!. 
§(!S; porém os. soldados, q,u~ Q <>onÀe 
~ião a f~v,_d_o , a.s.segurá.rão que seme;-
~han.tes esperranças erão yãas·, e q~e o 
gra,nd.e Diab~ ,esç~lhêra o npme, qU:~ 
lhe ç_ompe:tia, · 

Não havja ainda nHiito tempo, 
'Gue dle cons6!guíra d.ous ~.or~uguezes 
.;~rrnades p:ar~ o. a poi<u:em q:Jiltra ;,ilguns 
Tapuyas:, e. isto p.0r çqnti.Pt!éls, e· a." 
pertadas · instancias; mas logoque ga::o 
Ehou a(tf ict·oll'ia coro o ~el! ;:wxW0, ~ 
que con't~0 os pri~ioneiros, .q_uiz iguab 
P.l§p.te· devotar ps. Europ.~~~ 1 ~ tcd.g~ 
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. h ia feito, '~e as suppJicas de sua t?1U::,;, 
lher, lhes não salvasse a vida·. Qyan,... 
:do- J eFóny·rno teve noticia desté facto ), 
ànteveo lmn;Kl resposta negativa. Corn 
effeito dous- Embaixad~J:.es- do Grande· 
Diabo Jh·e vierâo sigA.ificar, que • hu.-
ma molesti.a contagiosaJ dessollava €> 
seu povo, ~porém CJUe· logofjue·esta ces-
~asse viria d ispôr-se debaixo dos seus 
estandartes, Dissimulou Jeronymo, €:· 
fin_gio receber a descul-pa , ·despedindo 
os dous- selv-agens com presrrntes. 

Mais ·fi·aco doque antes ú pre-
sumíra era o pequeno ex-ercito <txpe-, 
clicionario ,. ', pois estava· privado deste 
Teforço. ' Era provavel..tambem __ , (jlle os-
Indios dos contornos do Maranhão; 
est:iyesscm l'ig~dos com os. Francezes, 
e porisso pene'tran..do o p~liz.., soccor-
ro algum se podia esperar. Se se re.., 
tiravao, expunhão a reputaGão das ar..-
mas Portuguezas a perder-1;e, e os no ... 
vos estabelecimentos á sua total rtli.., 
.pa. 

Ajuntárilo conselho os t\iefes, ~ · 
.41 reso lucão unanime foi de ~e tomar 
}'O§S€ do· no _Tito.ya , primeiro luç;~~ 
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ma,:réado nas instrucções do Gov€rna~ 
ddr General, e de· fortificar este pon~ 
to; .porém nenhum ~iloro conhecia a 
entl'ada do rio. Hum cerro Sebastião 
Martim affirmou que o porto de Pe ... 
ria, tiilha ' por elle sido· reconhecido., 

·e 'foi para esp pequena I)ha tarnbem 
designada p as instrucções que voltá-
rão a prôa. Sebastião Martim errou o 
nuno da fr~ta, e a su~ , falta teria oc,... 
<:a,sionado a destrui ção, se o vento s.e 
augmentasse, como com razão se re>r 
ceou. , 

·1-Costeárão de novo. com todas as 
.véla:s_ desfraldadas, e bem clepres~a se 
vírão rodeados de hum labyrintho de 
escolhos , sem se pG>derem. desviar , 
pois os navios enavão muito carrega ... 
dos para resistirem a lium mar agiJa.,. 
do ; felizmente tornou-se o vento· far-
:Yoravel, e a fro Va <:turant~ a · noite ~ 
.alcançou o canal ; adjantou-se com se' ... 
guranc;a, aindaguemcando a cada mo ... 
pJentoJ os bancos de arêa, e lancou an; 

I o 
~pra a tre~ legoas da. Ilha. -í~ 
· Os dous Commandan tcs tomárã.o 

.jxnn;tediatamente terra com ·huma par- . 
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te das suas trop:;~s ' rara no §;as~ d~ 
-de oppos i~ão, pwtegerem o des-em.., 
•barque. T omárão posse ddJa Cfll n_o-
•me do Rei de Hespanh<!, coru as.for--
·malidades ,. eostum;1das. Francis~o de 
Frias , Cmnmandante de ar.tilher.ia., 

, começou immediatam~nte a esooJhor 
" ~lUmf,l pqsiç-âo favOPí.Wel para leyant~r 
hum forte. Muitas . parà isso serião 

-apropriadas, se a ag4a lhes não · fill., 
tasse. Propuz..erão abrir poços, pa-

~ra a achar-; mas. o..s sold<;!clos vindos d~ 
Nossa Senhora do Rosario, attribuiâ.o 
ao uso de agua ass.im encontrada, as 

·.poenças que oest~ fortaleza os' tinhã.o 
·atacado. A 'relação.' , que elleS: fizera o 
dos seus soffrimentos, ·de tal , mod.o · 
f,J01:rorisou as tropas .da exp~djçâo, ·que 
·a l(l1'a de Peria1 ~hes era o,dios9 ; con-. 
-temjil!arão.-:-a C0fi10 hum lugar mortal, 
~ c\:ando aos seus temores o. c.aracner 
ela bravur:a, dérão gritos sediciosos., 
·e pedírâO que s:em demora os . guias .. 
·sern ao inimigo, ·antes dogue morrer 
de sede, ou terem a combater reptis 1 
~ anirncres peç.o.nhentos. · 
. Q Alfer~s S~has~iao Pereir!J., .efit: 
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b -éabeça dos revoltados, an-imado -Se,m 
duvida pela ipéa de que Jeronymo s.e 
jndioava a encobrir o atat:~ue do Mé!-
ranhão~ ImagüJando este Gcner<JI, qu.e 
-facilmente separaria os ' Tupinamb):!s 
ila causa dos Francezes, não: ordeno.Ui-
,çbra alguma, que o p()desse abrigó\r 
~os ataqu_es , . ? que a proximidade do 
-jnimigo, expunha. · ' 
= O seu c<;:>Hega, rogou-lhe que 
.J.inalisasse os intrinéh!:!irameritos, que 
~stavão delineados' e raciocinav~ des:-
te modo instruido pela experienci\}. 
B.espondeo;.-lhe Jeronymo, g11e n.ãé9 ha,-
wia tropas algumas .a rec.ear : " Por,.. -
, 'que _, disse elle, tudo o que refere1-u 
~' dos Francczes do Maranhão, são 
~' puras fabLilas ilwe•ntadas p.elos Ta.-: 
,, puyas a fim de illudirem Martim 
,.; Soares, ou mesmo que na Ilha hª-
;, j.a algum, são táCi> poucos, gue 11~9 
; , se atrevem a sahir a campo , e fj.:. 
, cão encurralados nos seus fortes, 
~' Como acreditaremos, que so.ldadq~ 

bdlico_ sos, tivessem ·deixadO aheq9 ?' 
~' hum· porto de till irnportanóa ' e 
l': tão junto delles, .se tiv.es~em fo.ç~ 

~ ·•' . -" I 

; 
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, ças· ca·pazes de o guarnecerem ? . Es..~ 
, tçu porisso resolvidodemarchar·em 
, direitura ~o Maranhão; he est'e, o 
, g.rande alvo do Governador., e"• da 
.,, C6rte de Madrid .; e se a navega-
" çãorfor impraticavel para os gros<-
" so'S r. n:lVi~s, hirei• nos caravelões. , 

Es.ra EngoagemsNrprehendeo Dio-
go , que considerava huma temerida-
de inutil_ a subira ag-gressâo do Ma-
ranhão. Segundo a oppinião deste Cá.-
b I -1 , -' , - o uo -exercito, nao cumpna que· a 
expedirtâo abandonasse a sua situação 
,acrnal:, que lhe assegurava d livre as-
cesso da Ilha , e precisa.Y a:-se mesmo 
para' !JI"ocurar a· conservação, fo.nificar 
a tod0 o custo o posr:ro essencial<.le Pe-
ria. :-" Não se deve perder de vi~ta, 
, acc,rescenta elle, que o . navio ini-:-
,; mig'o ,. que tentou tomar o forte das 
, Tartarugas , está fun.deado perto 
, dos -estabelecimentos Fcancezes, com 
, outros muitos ·navios de guerra. Nãq 
, ~estando a armad a Portugueza pre: 
~' parada' nao se pôde (sem grand.~ 
, temerid ade) n\edir coma dos Fran: 
, -.Cezes. He por~sso prudente ·_ fortifi.., 
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;, carmos-nos onde estamos , e . notí-
;, oiar o nosso estado tanto á 0.'-Qrre 
;,- de Hespanha, como ao Governa-
;, dor General. Ainda mesmo que os 
, Francezes fossem superiores em nu-
,., .mero, . não poderüío impedir .que 

, ~' recebesscmos reforçós de todos os 
,; iados, emquanto conservassemos es-
" te posto. Emquanro aos seus auxi-
" liares, os Tupinaml;>as; ao cofltra-
;, rio, cada vez mais ficaráó indispos-
·,·;· tos contra nós, e fugiráo de ·com-
" nosco contratarem ailiança ', logo-
'' que as rebções amigaveis que com 
, os Turamambezes contrahimos . , e 
.,, que são seus mortaes inimigos, lhes 
, chegarem á noticia. , 

> Não . fGrão totalmente inuteis es-
tas admoestações. Mandou Jcrúnymo 
·em hum batel ·cGnn seis remos, reeo-
·nhecer a Ilha do Maranhão , e:n.mi-
nar a sua barra , e trazer alguns pri-
zioneiros, a Belchior Rangel, nasci-
do no Rio de Janeiro, mancebo de 
grancies esperanÇas, emprchendedor, 

·e muito versado :em -aiversas lingoas 
· Brazileiras. N q dia seguinte procurou 

\ 
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Jeronymo pessoa li1Jente hum ,te·rrerío. 

- conveniente para se acampar; porem 
'JUatro di ~~ se passárâo em frívolas de-~ 

· longas , sem que, abrissem hum só in-: 
trincheiramento. · , . 

Inquietado algum tanto pela long~ 
ólUStmcia de Rangel, mandou o Gener'!l 
~m chefe procurar Diogo . á s_ya. .. ,b"ar~ 
raca , e participando-lhe os seus te-
mores, r concluio que se deveria pro-· 
ver a segurança da expedição. O Com-
mandan te adjunto, suppondo ql,le des-' 
.ta v.ez n3o mudaria Jeronymo de opit 
niâo, . partio ao declinar do Sol com 
o chefe Engenheiro, para exami'nar 

_ Jwma posição visinha da barra. Achou 
huma favoravel , peno de hum lago 
.de agua doce , e j'á esravão dadas as 
<Ordens para principiar· as obras, qmtn"-
<io se divisou huma pequena luz á en~ 
-trada da barra; era a. chall:lpa de Rari--
' gel. · , , 

Conforme· a relacão deste Offi-:: 
ci.al., tinha elle ex p·lor;do rodas as pa-
ragens perto do Maranhão, sem que 

' descubrisse navios Francezes, nem EH-
- ropeo algmu desta na~ão, e tinha re~ 

I • 
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conhedd() ·sobre a costa em . frent~ da 
l!ha, hum e:x:cellente aucotadouro, que 
tinHa p<ilr titulo Guaxenduba, situado 
felizme-PJre tanto para o acél~rnpamentQ 
do exercitq , como para fazer subsis-

. ti.t à's tropas ; a ca!npina era· regada 
pÇ>r hum rió, que tornava o paiz pro•. 
prie a toda a so'rte de cultura. O tran~ 
sito para ahi chegarem, , pá·re~ia s~r 
aó abtigo dbs Fra.ncezes, 'sendo a via~ 
gem entre hüma mulrídao de Ilhas, 

1<!]ue encobrião á vista a passagem das 
t ropas. , 

Ern'quanto Rangel telatava os ef_,_ 
feitos 'da sua torí'lmissâo ao General em 
·chefe, tarnbem ds sol:dados o ·sabiâo 
pelos }ij•otnens que 1inM·o acompanha-
do ' ~ste Qf.ficia! ; reüovárão enrão os 
seus darnores so!Dre o projecto de in-
·trincheirarem onde esravão. Albuquet-
·qme, sem dàr ouvidos á falta de dis.-
' é,ip1i~a, d~J1lois de d0us dia~ de irw-
·súfoçao ,, oi-d'ênou Q . etnba.rque, e fez;-
se iÍ véla para Guá;x:.e:nduba, ~apez~rde 
wdas as represerrtacóes do Comman-
dátíte adjunto. Q!l~tt•o dias ,bastá:rão 
_pata conduit ·~st.a v~.agem di ffi.cil , on-: 
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de os navios fi•equentemente tocávão 
a costa, e navegavão por entre mil 
difficu]dades. Gai1hâo fina)ment?e Gua ... 
xend uba , fazendo tal osten tÇtçao elas 
suas flamu]as ,· e bandeiras ; que· são 
appercebidos do Maranhão ; .eomm.!l· 
nica-se o terror á guarnição do forte 
de S. Luiz ; por )1Uma linha de fun.'lo 
ao longo da çosta. , _. 

Desembarcao os Portuguezes sem 
opposiç~o-, e immedia tamente se in-
trincheir.ão; t,irão-se sortes durante a 
missa , para _ determinar debaixo de 
.fjUC invocação será ó forte cons..trui"do; 
sahe o bilhere -com o Nome de Nalf. 
vida de de No.r.ra JenhrJra, e no mes-
mo dia começão as obras com a sua 
pn;:ten~ão. Hum chefe · Tupinamba , 
veio da Ilha ao caropo dos Po_nugue-

-zes , com outros se] vagens, queixar-
-se amargamente do tratamento, _- G)Ue 
-dos francezes recebêra; deo conta das 
suas forças, e offereceo. a J eronymo 
·trazer-lhe algumas tribus do Mat~a
nhão. As informacóes deste chefe não 

lcombina vão , coa; as inguii·a ç6es se-
.... pé!-radamcnte fe~tas aos seu~ c_ompanhejo 
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.. ros ; po~ém Jeronymo que prestava 
.credito, a .tudo v que lisongeava as 

·--~uas.idéas ., e apartavade si todo aguel-
le que lhas contrariava, acolheo o sel-
,vagem, e convencido da veracidade 
das palavras, envióu éom elle . tinéo 

. .dos seus . mais fieis auxiliares·; como 
~spiões. Reteo como em refém; ·dous 

. Tupinambas , gue dizião ser filhos de 
.outro chefe da Ilha; tanto estava per-
;suadido este General , que .contentan-
do <ilS selva·gens; se apossaria do Ma-
-ranhão sem disparar hum tiro~· As re-
presenta~ões .de Diogo· não pedérao 

_abalar a -sua cega cdnfianç:a:. 
. Nada in!!pedio a continua·ção das 

obras, ·e o pr.ogresso dos trabalhos fo-
rão taes' que montárão algumas pe-
Çf!S , e princi piárãó as obras exterio-

-res. Ernquanto o exercito . se intrin--
cheirava, algumas mulheres, e filhos 
dos Indios alliados , se expozerão a sa-
hir do campo, e aindague fosse pou-
ca a distancia , desembarcou 1mma par-
úda dos selvagens da Ilha,· e matou, 
ou arrebatou algumas Indias . . Hum T~
pvya animou-se a defençler-se, poréq.) 

TOMO IL S 
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Jfoi ·morto.. Derram~tm-se ,-immeditH;a· ... 
éJPente .? :terror . pelo <lEalllpo, . e g·lf Tu_, 
.piiliamhas .p·ersc.guidns., · retirárão-sc .::-~-

.' -pl<essad,amente :com os seus :priúonei-
~ros •. ,Entre 'estes ultimas se ii1dulão 
a mulher, e a ,filha ..rle . Mlanditap-n<r, 
1-lurn do:s .chefes dos \Bta.'Zileiros auXi-

.-liares. Este •selvagem ·, no<cum:ulo â:a 
· desasp-eração_, -combateo -~ão corajosa-
-mente para é liv;rarnerrtro das duas pes-
..soa,s, que ,l11e .e'riÍH 1tií:o .<>haras , qu'e 
retomou ,todos os qn:izioneiros ; re :as-
..senhoreou~se .de h uma '.çan•oa,·co:mm'an-
ídada .por ,hum ·chefe 'f;'upinarnha. ~&-
te homem., a quem a\mulher, ·e !filha 

~de Manüicrapua de'$ião 1a ~vid·a , foi 
.tarnb.em ·salvo , e <tio ·favonvclrnellre 
.tr-atado , ·gue ·reve_lem ;mà'o o. g.ue sabiu 
.clas•Jor:ças, e poder :ao-s ·F'!lance;zes., 'e 
-das .suas medidas .offensiv.as,, e .defen_, 
;si.vas. " Os teus in.imig.os (.drsse ~ell-e 

, -, a Jeranymo) om::upão -:todas.a5 p<1~ 
. ,, lS:rtg.ens pnr terr.a., :e po'r·mar, inrun-
. ,, , tando c011tar-te .q .r-etir . .rda • . Os Tlu• 
.. , ,p:.inamb.as , e os '<JUtros .dos -teus:.a_l,.. 
, Jiados, que enviaste para . ex.piar~m 
.,., os 'seus mo;v.ime.at.os,. ..est'ão em f~~ 
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~~; 'rôs 7io foit'e S. ~L~iz·, :de.puis :d'e ~s 
·,;, :ter~in ·r~·st<? .~ to~~~en ~<'>) .. exrorqu,ig .. 
·., se-lhes -a 1con-fissao p-l·enh dos teUs 
·, projectü's., e :c1.as rba.~ fdr~~{s._ ~'rba'
·, :nhã 'ly[r-tç-hão reconhécér)du1is:é!rí-
;, lii:ltcaçõe·s Francezás ·às t~!t~s 'flnlf~~, 
., ~pJe, detern~i.ná.r~-? a~~~~-r 1 ·e_-~oi; ;es.::. 
, té t'eoon11Tecrme'n'to teTO'llfirírlaras da 
,) verd-~de 1~a ~i' t:d;~ ~~~-·~aÇã9,; ·-'f . , 

Naoa pdr~m era 'éa'pa·z·zle"'apagàr 
-na 1ima·gTn'aéão d-e ·JJr6fiy'.i1o 'a~ sJas 
~·mos6~s. Estava aiúda. ·per'suidfl'do ii·e - I ' J.l ., 1 • '· 'I ~..J r t t I ( -'G_tlC ·os -nsu ar:es pássa:nao para ó ~\U 
'{:a'írrpo; ~e el,le§ a'h~:aa se í-J;fó t'i1111ã'o 
'"decla~rãdt.J a sdtr tavdt, era , dizia d- · 
-1-e; someMe porque o i~'irúrgb tin'h'a 
·"t±do a pre:c'auçã6 d'e lfed1ar todas· as 
~;pa?sa-ge'ns. Á,o 'rÓ1npet· d·a a·uró'r~à, âp• 
pal:ecêra-ó ÓS i'l~vios d:e g'u·er~à 'd'os F ra'n-

":éezes ' em-no n'c) di à aYrtec'e'den:(e b E'ré-
õ 'is'seia ó 'p.ríziÓl'lei'ro ; e lrúm 'dos· fo1: ... , 
l:·es inimigos, tha'mado ·.S •. ]o~'é., ,si-
tu·ado em h~pà~y ~ . sobre ·a marge~n óp-
-pàsta, atirou 'Cl '?~'S 1drosde qrti lh.er:ia,, 
e.?;'l s~gna~ de . _gúe'r~ã. l\es,p?,~~êrâó
H1e os Portllg'uézes com lmina descar-
'ga ~ral ·; e 'ârv6rã!'âo nó Ü1ehrio frio~ 

S 2, I 
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mente · os s~us pav ill~óes. ·Com a ma.; 
·ré da i:.árde, api·oximou-se h uma erh-
barç.ão Franceza para ·reconhecer a po-

-sição do ex~rcito ; era mÇlodada pelo 
Senhor', de Pratz., F ida] go da Camera 

·do Rei" de ~ransa, e Offiaial distin-
ctó, .' • . 

· Fe-la J eronynio atacar; mas co-
mo a chalupa demandava pouca agua, 
os Fra'ncezes se pozerão a coberto dos 
tiros entre os bancos de arêa, onde 
não podião ser' perseguidos. Ao ama-
nhecer do dia seguinte , vio-se eleva-
~o sobre )1Urn banco de arêa, no meio 
do canal de Guaxenduba' huma ban-
deira parlamentaria. Suppondo Jero-
ny.mo ser dla pertencente aos Indios 

· da Ilhâ, enviou Rangel em h uma jan-
. gada, parâ entrar· a barra , no caso da 
ch:>lupa não poder av..ançar. Já R.an-
gel, e. os se;us soldados esta vão na jan-
gada, quando a equipagem reeuso!J a-
bordar, julgando ser Fraacezes des-

. fárçados entre os lhdios, gue se dis-
punhão a r~cebe-ios. 

· Com effeito, a descarga de mos-
5J~eteria tirou toda a duvida; e se a 
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chalu.pâ não viesse em ,soccorro' da jari- > 

gada á forç<'l de remos, cahi~ia a par-
tida nas mãos dos inimigos. T .a'l foi 
o artifiçlo; qúe os Francezes tdÇár'~o. 
Po~ muito ·'itndignado g_ue Je:-~nymo :, 
e tivesse po~· cau·sa da Jnfracçao das 
Leis geraes da guerra , e que· he de 
cámmüm interesse das nacões obse'rva..,. ' 
rem, imputoil són'lenre a~s Francezes 
a sua fal 'ta de observ:J ncí;a, e não ces-
son de acreditar que os Tupinambas 
favorecião secretamente os seus' proje,- ' 
cros. Huma grande canoa cheia' destes 
Insulares , t'ocou a praia, e 'os qué vi-
nhão denrro desembarcárão )não" tnui-
t~ longe do forte' ; for~o ~~í.-prelTen-:
d,dos; dous dd les salvarao-se a nado ·, 
atrav.es_sando o canal? que t em Cluas 
legoas de largo'; os outros d~puzerãó 
as àrm:Js' e com h uma dissimulação' 
que a fuga a~ seus cómpanheiràs 'em 
nac+a alrcrára·, fingírão 'serem' v.intlo-s 
como ami gos. , . ( ', ·' 

, Jeronymo foi tambem entfclnado 
com este artificio. A colheo ·cstes' ' sel7 
vagens com benignidade , e deixou 

· ;yoita-los para à' êanoa : hum derles 1 • 
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c.o~n~ a._ e~:p;er.~J1 ~a1 d_e ... torp.as a. ver, s~~~ 
l11ifl , gl.J.e: ~~s~v_a, e.scray.,a, e111 . Perpa~n;1 
b,ucp J' · .fic~uc:~:Ç> ..... ea~npo;·, ~ ) ded~rqu. af?t 
Ç.ap~c}linhg .lr~ao .J1fl, n,.5lr,! da P~e1daqe?o, 
q~e1 a ~ ç~?ioa, t~nhr: ~~qq , m~n~a~.a pa.rr1 
reconhe.cer .. a posfçao dp . exerc1t9 ; e: 
~-~segtiró.u ,, além .', dis~R- ' · que.: os __ Fr~~~~ ' 
ce~es~ a ta 'c~r;iãn _' J1a ·; {uanhã . 0,o ; dia, se,;, -. '), .. r . -' ·I,.) I [ , i 

gp _in,~-~-, qu~ s~ _ c~rFo~r do bo:11 ex.Ito, e., 
5lt~HI1~$!-, o fo;te p,o: ~ n:at: _ , e, terra • 

. A,pre&-spn7se , o., J'4p.ng.e. em co1;n~., 
J11 ~mi~ar.,~ ~§~~G av.i~q ~ ~){j9_g:Ç ' de . ."Çam7, 
J1.0S ·r •• lJ_\\e;.r;J'U.Bto~ . se!U . d,.Y~O.~q · hu~,a 1 
p_a rtiJArs-seJ.tS so1dad.?s; , e,.J.pand,9-U; ,m2, 
fç!~~r -O, ~.Q~~~~ral _ en~ c]lffe .. , g!f_e eUeq 
ew1 Y~, el(t !.!m~.~·c,h,a pa ~f êt.efe~der. a.fro- , 

. ta ,.a, t~ .. ~ , u 1. u.m.a . g? t.a: dy~ se~. sa o·gt~Ç:- , 
<;h;éjgül\.. J ~ rOliYm,o. Ju,~speraRa.m,e)Jte, , . e,: 
os.sç9.urJhç) quj~ cçn~~n~asse,a m,qrclléft:' . 
n_ao qu ~tepfl o -~ cçmp. eL}e dj~ta, qu~ .~. 
a~.; s ua~ . _:rop ~ s cse, sa, cri~ c_? _~se~ ·' g.uran- . 
dp~: d.~~ Íéjp, ser erJ?pre:gaqas na de~é~~-; 
do paiz , de qu~ . em nome d.e .Sua M.a9 
g5sr~9e ,<::;a t hoüca Jorp~ra :p.Osse •. ,'frai~s~ 
p.ortad~. de ~o lera, pe:.gunt<:JU-111e Di o~ , 
g9,., q4e ,con.r.a _daFia_ a9- Rei . da. per~ .. 
Ç~ ,_(}aj;om,1 .e ~~Jlf?Br<:-A~~:~rrgtW P~~":<· 
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· tt~rguezaS'i?~ '"' BursolL o Ulil'ICCF res-pon-:;.,. 
, ,... sai'TeL dos) strccesses, · resp:ondeo JeJ,.·' 
.,,.nmymo·, e: ar.hiDm;a, das , armas Por.:.. . 
,_. t.uguezas . está~ firmada, . ~não · neces- r 
, .-sita de , novas pro'Vlas ; a; qH:{r~ ma·is.., 
, amhirúono:; e. que"' mais .. me·Jism:J- t 
,_ geari-a ( de · a-.l ~an~ar., era" veneer os 
, Ftrancezes; , , Proferidas ·estas · pa;la~ 
wast ordeno .q!lfec se ~ ap.!ioxitlilassen;i os1: 
navios. 

Des~e ía ~ pri.mei.l!a :- app:ar.i:çãó dos · 
Ro:t:.tu:g:tlezeS'Jem•Gauxeqduba ,,.. la1 R~ai- ' 
v:a.rcliere) Gommamdante ·em chef€.dos·· 
F-ran.aeze&> <.d.o· Mar.arnha·~, teria ataca;. r 
oo Albuquerque, se sob:re as ·suas Lfor~ • 
ç.a-s, e posiç:ão :. ti'vesse tido ~ antes" Íll'- ' 
f ~ ~ ~ 

Q}rmaçocs ·certa~; n~10 ·as ·teve 'Se na o ;pe- · 
les dnco Tápnyas que :puzera·a tot•rnen.,. · 
te·; e pelos T!upinamb.as ~·da cllbaJ, que~ 
J ero rrymo .ímpFucl-en temen t.et 'entregár-a. , 
Emharcaçõos-:;.cl.e·. t0da a i ~spe.ci:e forão , · 
preparad::Js ·sem de tensa por.sua ordem, ~ 
cem tropa&: equivalentes; debaixo do 
ço.mmarodo de Mr.' Piziew; set:rLugaJ.1.,. , 
T~nent:~ ., ~ do :.Senl1or de :Pratz , e cdo :; 
Cavalheiro de Rassilly. ', 

- A fn>ülha. 'Françeza,, _adiantou ... 
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S€ em boa ordem, para atacar os na.,;. 
vios Portuguczes na enseada: estav~o 
ainda os Capitães a metter-lhes ma-
rinheiros , e soldados em consequencia 

- das ordens do dÍa anrecedenre. Ape-: . 
nas appercebêdo os Francezes, l.an-
çárâo-se ao mat:, e passando a nado 
se refugiár.ão no campO:; dous dos maio-
res navios cahírâo em poder do ini-
migo. / 

, . Depois desta varúagem facil, se-
g-uírâo-se fr-equentemente escaramuças · 1 

por terra, e por mar. Os ·Port.uguezes . 
já naQ tinhão viveres, e os seus allia-
dos Brazileir.os não se aventuravâo a~ 
procura-los em hum paiz ,. que se de-. 
clarára pelos Francezes ~ tornou-se a 
fome< espantosa· no campo de Jerony~ 
11lo , . e .o grito geral foi: " Ponha~ 
, mos termo á guçrr.a com a victo- · 
, ria, ou .aos nossos males co1.n a· mor-
" te. , 

Taes erão as disposições do exer-
cito Portuguez, quando os Fraíicezes 
apparecêrão de improviso á entrada da · 
bahia Guaxenduba. · 

~ata_lha á~ ~a · Ra,vardiere v in h a ·em pesso?. 
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~facar as liq,has com sete navios, qua..: Gatixendu· 
.r:enta e seis cano<~s, quatrocentos Fran-. ba entn: a1 

€:ezes, e quatro nül'Tupin~.mbas. Ob- Fran~e:m • 
' _, C OJ J.- ortll• 

servando gue os Portuguezes estavao guc:r.es. · 
acampados irregularmente pert? de hu..: 
ma enünencia , que os dominava ; 
mandou ametade :dâs suas ·fofças, '·gue 
occupassem esta 'altura' cuja posse os 
Po.rtuguezes tinhão clesprezadó. Divi-
didos em dous destacamentos comrnan ... 
dados, hum por Pi~ien, e o outro' por 
cl~ Pratz, os Francezes, com este ar-
dor, e coragem, gue he' g seu .distih-
.ctivo , de~xão as chalupas, e se 'lan-
çao ao mar' impacientes de tocarein 
as ·margens. Obstamlo algum· os de-
tem;- os seus alliados Tupinambas os 
seguem , levando ca·da hum hurna fa-
xina, para encherem os fossos, oú se 
preservarem da mosqueteri~~ _ · · : 
- Emquanto de l?ratz se apossa da 

coHina, ·e ahi se fortifica, Pizien a--
-brio trinchei ras ;ué ás bordas do mar, 
para conservar com a . ft•ota aberta a( , 
comJ!lunicaçã.o. Estas disposições ren:-: 
piao a bloquear os Portuguezes ·, e pri-: 
r a\.los da ag~1a . . Rdlectio éínão Jero.., . 

•f 
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11JFBO . , q):le--: nao Jhe__: resüawt mew'jab 
gum d~~ ev-itar a; to.tal: des;ru_iÇªQ. d-a 
s.el.i exerdto ., sena@. CQtn· hum_a a~_ç.ãri 
ger;t·l, reypJveo com~.Her. ; e ~te :par .... 
tido: foj a-pprovado por todos~ os r Of.._ 
ficia~R·l P;mio: o se~;~; peq-ueno:' exerci:t~ 
e;H!pdçms,-c-orp.os·, c:a.dc r hmn de sel'enr. 
ta. P-of-tu g~eze~, e· de . "'1-uarentar Ta~· 
p~~yaâ, . tomou OJ mal'lcrlO. , d<>:~ prim~iro, 
e ;ce-B<fioa o omro-_ _,a1 D.íogíO ~, não~qeil 
:x;aJEj<\0 , sepfÍQ, tr:~ n ta- lnv-alid-osr no· for,. 
te~ . o~ re&t0: dos )l·l~liados avultcnw~cor-F. 
po: d~ :- n~serva ·, . d~bai:xo do ~comma,.n{h 
à~, Gr-eg~rio-. Fr~g.-o~o . 

· Hi~ ·o Getrera l eril chefe dare 01 
siglJ;lal para o a·t·aqui2·, . quando- hum: 
E~;n~~sàrie>r Fr{lrncez se lhe- apresentou~, 
~:lhe·:eo.·t:reJg<'>n hmpa carta de. Jw.:&a;-.; 
~r~~r~<: ~era , hu-m-a·,extens.a iuümpçã<>: 

. aos Ponug!J.eZeSI_, para·q·ue depcn:essentr 
aJ? "' ap~t\s.. Di0gw; que:: em FJaodres 
cqmb~u:êra contra .là Ravardiere r .dísse ... 
ap1 Geij,eral, . qu@ ~- er;a- h_uma rnaxi:ma ; 
d~ste - Offiieial de convencionar., emr 
ql.Janto ad-i.a1:1:taya< os ,pr:e.par<)tÍv0SJ, e• 
que 1 porjsso--rienJ ·h tltnr~noOJJen to de ~de
JGU-git d_ev.irrL d.a;:. :<;lo ; imimig_o~ J er.nny.,, 

/ 
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mo -, . cp-ja ir,rosJih~ç~ O:; c~~sq-y,a~ IfQJcam-
!19 ,_cli'ibaplha,, ~rq~n91,l · O CO):Il_bg~~,~; ~--:i1l 
~1(~1s qe~~g!·_ar :Qw_gQ r et:f;qV€1\-Jh.Ord-~vJ:t 
rornp ... er,, . ~OPJeÇf'.·.ndp _em ;fre)'lte d,~SJ lll:_:J.fr.· 
geqs:·> em q-~13!-1to 1 0 RJ"Opri-p_i}.-Jb~GJ:I:l_t:;r-:-, 
ljU; fprç?ss<t a, co.ll.~pa. -

Ad.ümton-se o miru.ei.ro, e.ncpb~-1'-. 
...-ill'l Y r ~.., - " • 

to ; pe~os;, bó~g ~es; p9r?.rr\ . m:uj-~o§ 1 c! o:?: 
~_eus S<j>lçlados r~é},F!=havãQ -d~)ll\~·,pas~o.: 
l11!1~to:, . e cow-:: ex.rre~11a. rep~. gpa!'ls~ a ., 
Volto~7se "Q~ggo 1 . p.~ra ell~s .; e ~ ll1es, 
p~rguntou; d~ ~ ~~·PJ . t_s>,Ip sey,é~q, S$'! -11â.o-
e.r~p- . eJl~~ í o~. -t~1~srw~~. hçfDJilefJ?-; qu~ ~ti:!l 

, ~er!a . s~:~ ti1~)_1~ o ,} a-t;Jil-.9-Çinapct, porq11ç1 _, I _, . d . 
.r:~ o· SC; aç _l~:V<l~ •P€!Ftp . S).~ :CJ?(fl :tfa-lfH);S~ 

-'·L J ur9r a_cçre~cS::~J:tÇ>U,- e1lc-, q:t?ermat-<;lr.ei.-
., , o pó.mei ~o , _ q LI !i! . cp_rn1a f~\ga.,p:ro§u-. 
, ) ra.~ _sa)_yafi'So_,L,,)~st ~ -_<l!iJí1Cfl ÇP· )d.a;_pgt;.,_ 
t@;; ~)€,;h;l:l~n1 j Qf6~iaJ., cpj"! fin}Jeza .- eraí 

· c..qnheçida' , e_ qu~ .sti~Je@taya - hu,I~)la~ p-i~-r: J 
·tola ~~ ~m;~}?; t@Y~f oJ d_esejaçio- eff~i:t:O• . 
N_~9 ~ s~ ; v\o. J temor: -al1g,u!)l _ per; entre 
.a~,- ~las-5 i nã9_ )1~~_it~v,~9 . ; .. e, o~ - i~1tri:0- . 
c}1~u;at:p:e!Wil~ Jorag:fo,t:~qdp,s ~ efiiq'ªgJ;~- ., 
10· Albuqu~rGJUf;, s~1n- s€~ apprr:<;;·eq-i- , 
.do ·,. fazia ,o girp, do. -PQ$.(1-l!.e -para ~ta- , 
:~{lt ·.a _coW,Q~_, r· · · 



/ 

1-84 'H I s~T O R Í_l . 
C>s Francezes, que ahi setiryh~í"o' 

pos·tád'0 ,' não prevendo p'erigo algum,. 
viet,âo ~oc·correr os seus compatriotas? 
que estavão na praia. 'Vio-se então 
Diógo envolvido entre : dons fogos~ · 
porém Fragoso com os Tapu)'<as d-o 
corpo.:'de reserva , accommetteo os 
Francezes pelo flanco , e Jdonyn1o 
rJa_o se detendo , máriobrou n ·o~tra di:-; 
recção , ~ e acabou de_ os desordenar ;ca-
11~nclo inopinadamente spbre elles. De-

. pois de hum curtd ,.:._' mas encarniçado·, 
e sa'ngui.nolento cOI'noare, . foi Piziên 
t-réspnssfl dd de hu·m gblpe mortal, e 

, os seus soldados, abandonando. a praia;; 
retírárão-se com -os s~üs alliadç:>s para·' 
traz, das trinchéiras 'da collina. Os· 
P,orfhgrwzes acoçárão ,rqs jnimigos ., e_ 

· proseg u ír5o a sua victoría, . tomando' as ' 
obr?~ defensivas de assálto, e derró-
tahdo os F rancezes inteiramente: ' 

Là Ravardieré nâo ·tinha até eri.:-
- tão .. ' fhro ~ent:a tin al guma para vir'· 

wccorrer esta rnerade das suas forças,} 
t ão ·grande era a sua .con6ança no nú-
mero . das suas tn:>pas , ,e o seu des-
p rezo dos inimigos. Q!ando conhec:eo 
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o perigo, e quiz remedia-lo , era já 
tarde, e mesmo para os fugitivos era 

.. difílcil o embarque. A baixa mar, dei-
_xava os navios em seco, e achando 
_entre _elles .e as ~nargens ht.im grande 
.esp,a.ço cheio de! lodo, não podiâ9 
.abordar. Tentou ]a Ravardiere, se po-
deri<i fazer hurna diversão atacando o 
forte; porém ainda ahi mesmo a agua 
baixa , e fogo- vivo . da guarnição \ 
ob~tár~i o, que elle ~hegasse. · 

Deixárâo os Francezes sobre : o Vict01·ia 
C;-tmpo da batalba cento e quinze mor- clo,_s Portu~ 
tos ' e maior numero de feridos ; fi~ gaez;cs; 
rzerã.o-llie tambem mliitos pi·izionei-
j'os, ,. e Jeronymo soube delles, que 
seis , .ou setecentos Indios de Cuma, 
sobre. a terra firn~e, se esperavão fi 
momentos, para s·e reunirem ás reli-
.qu ias •c1o exercito desbaratado;· effei-
tuando-se a juncçâo seria formidavel, 
mesmo para o~ vencedores , c1ue ·se 
apresrárão conrr.a segundp ataque. No 
.seguinte dia, apparecêrão o,s Indios 
de C uma 'em ç!ezeséis gmndes canoas, 
qüe se dirigião para o rio M,ony ; 
nü1s as bordas delle, forão a tempo 
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.occupadás ·pbr :cerh ::irrosc;p.Jetéiródlo'f' .. 
't!t~guezes. :P'reveni;dós :deste íno9o . ds 
"v'('!nceâores -, ,fize-rão Jmuda'r ás !Jridi6s 
:ê•e -desiégflíe>:, 'e 'de -d'in:?cçã~; entre el-
~les 'desciü1baJ'<fá'1:âo -muitos, 'e ·en·coi1~ 
(~ranqo fi.rgifrivós ·,_ qüe ·lhes ,pafti:c-ipá;. 
, ,ão .a dt<r"re>t-a ~lo ·di~·arfrecedetúe· tdr'-

. ' cná'rã:0-se "de ·ncivo ·a é'i'i1barcar rias ·suas 
rcanoa:s, e ~ se f.etolliê'r5o ;a :Oú'na. . 

-La ~Rava,réh&re desafogou a -raiL. 
va' que '0 àil'acera'v'a e!n .'}mina carrà 
·i!lir·i,gi-âa 'ao 'Genera:l P'ortügúcz 1 na 
·qüá!l -lhe lançava em rosto té'r v iól-ádó 
o d-lr~i'to cla :gaerra' reterldo o 'seú 
·etrfissario, tbl'erando que os Taptljas 
·ox€rcess~'m c'rueldades dp'ántos'as cQ'iJl.. 
tra os Flra'ncezes feddes' e cahi·elos 
€m se8 poder, e não c'olneêdtmdó ·áós 
m0rto~ sépulturá. , ' · 

A resposra de ~cronymo fo'i fa :.. 
tbnioa, porém energii::a. Depoiis a~ 
se ter quei~a!Ü'O de hum-á aggressãó nâú 
prov-Oca_da , nem previ'sra , 'exp()z os 
cl4reitbs do Rei de 'Hespanha, ·e P.orl. ' 
tugal sob1~e o M-ara'nhã'o; lembrav-a:.. 
lhe trouxesse á memória a p'ernüia dà 

- f-alsa· band·eira, padiüheritaria ;' sustefi.!. 
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--ta v a . que os rF-raac~zes ruõ·ir.os .<roit1 ::ãls 
.atltla's aa :mão, ttin"lváo .:sido 'sep.tílta-
·d0s, com 1os -seus .soldados, ·que ·ti:-
-:n.Jq~.o ' titl:o l a ·m'esma ·SOfre·, e 'pa·ra '(]s 

;qtracs :os tbosques., e . as frorest-a:s @ra<> 
-M'=l.tJsol&os ~hbnr'ósos i e :n-egava final-
o.fn'~rfte .que se - t-i~~se -p_rmkado crud-
·d:atle al·gun~a .co1b os .::FranGé.iê:S '·teFi-
J~os ; 'e · oppont~ó -a -trst·a . aQ:{H.tsa~ão va-
<-ga, . 11urna i.rnpUt<a:çâb 'Pb!;hi.va, :assi-
·gh~Üou -os 1.1üpinamba.s alliâdos dos 
'F:rtlnc€'zes, rqtre 'tinhão.<ioJ!t>aao, ='e,cv-
tmido b bra-C'o d-e 1bí.Jm 1do1> :seus ·cbm-
!pa~!'iõtás fe'ridb no -at<!'~tfe das •tf;·in-
.áheit·a'S-; " 1m:1s rl:iã'o :me . ad:n:fiFo~, ·pro-
·;, seguio Jeron:Y:nfo, •PE1rque sb!.l ve-
,,, llro, ·e ·acmsrumado .ha ttnureo •tdm-
:, 1pG, ·n€s'tes di-mas ~ as viaissiltídes, . 
•,., e >as cruéldadf:s de ih uma · gu@J!ra-, 
~,; ·qUe t=~<ib p6de 'nada •tdr de cdmpa-

, ;,,' Nlvld .n·a ·Eurepa. , 
.. (i) ·GGrnrna..ndttme Frlfncez tinha 

-a~'hifdo :en1 h11rt1 dos :r)avi'0s, que •r-i- , 
:n.lm .tem:ado., -tarms íestdtas ~Ates tEla 
-IJar.a.lha , !h:fs .q.uaes atg-t:íhs Offidia·es 
J>or:tm.guez·e..s tt<feFiâe , e €;xá1ggeravão, · 

. IS~m 'd:ú-v,ida-, :o·s .Seus ~~~úg0s-, ' € às 

/ 
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suas mfs·erias: mandou-as todas a Je;-
ronymo, que tornand<?-lhas ? enviar, 

• q .mfessou que ellas çonünhão a ver-
dade. " O vosso OffiçiaJ parlaméfita-
'' rio, 1 h e· escreveo- Jeron=yrno ,.· vos 
,,. poderá elle mesmo Ú1struir de nos-
,., sa situação. No nosso p;üz, e nos 

. ,f nossos eswbeleómentos, te-:-lo~hi:a-
1, mos trata~o _meJho·r; porém aqui ,r apen-as remos-para viver alguns grãos , 
, de trigo , e alguns pedaços de ser-
" pente.- Aquelles ql!_e entre nós aão 
, pode'rem suppor tar este geaéro de 
, v ida , gue se retirem : a gu €rra 
, n~o se compõe sen:Ío· de páva~ões, 

. , fadigas, ~ calamidades. , A cor.-
respondef)cia entre os deus· Generaes 
torpou hum tom de c:ivilíciade, e po-
lirica conveniente. La Ravardiere con,-
vidou ]eronymo a abrir communica:-
ç:ão, e comprimen tou-o pm'q.ye tinha 
o nome do .grande Albuquerque. Fez 
.rerirar a sua frota, e exprimia o de-
sejo de que D iogo de Campos, que 
elle conhecêra nas guerras de Fb;m-
~ r~s, e que fallava· per h:~ i tamente o 
1d10ma Francez., fosse cmv.iado pcu-a. 

~ ' ., . 
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conferehciar co'm elle. Em conseqi.len...i 
cia do seu desejo, Diogo , e Gre-
gorio Fragoso de Albuquerque, forão 
~ bordo do navio de la Ravardiere, e 
dous Officiaes F.1~ancezes ficárâo deti-
dos no campo de ]-eronymo como em 
refens • 

. A prÍrn'eira entrevista se passou StiJ'penslía 
em desculpas, ·e ' (:Omprimentos reei- d'armos ~ e 

Procos. Na seguinte co-nferencia; pro- co,zv:nç~o • ,.., pro v H OI' ta 
paz o Gener.al Fra.ncez por condiçoes entre osGe- , 
preliminares: hu.ma suspensã-o d-e ar- nerQ.ci doi 
mas entre os dous partidos, até ao fim d~us exm: 
do . .anno seguinte ; a partida de dous ctlos. _ 

Officiaes tanto Francezes, como Por-
tuguezes, para ·irem informar os ·seus 
Governos respectivos do objecto dfl. 
contestaç?0 presente, e as pretenções 
rec·Íprocas , dos 9ous partiJos sobre a 
Ilha, e tefritorio do Maranhão; a oro-
hibição expressa aos . Porruguezes", e 
seus -alliad.os , excepto -aos Officiaes 
{]eneraes.., de se, adiantarem a· mais de 
dez legoas dos fortes, e postos·Fnm-
ceze~, sc.:m hullíla authorisação ·espe-
çial ; a eot'nplet'a evacuação da Ilha ; 
e qo_. terrirorio ·,ccntincntal pelo pai-ti~ 

TOMO II, 'I' ' 
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do , que recebesse ordem·, € isto setit 
a demora. d:e tres mezes , C€)ntados da 
denerniinação final dos dous Governqs; 
fincrlrnente a entrega, e cambio dos . 
prizioneii·os de hurna , é outra parte 
sem restricção· alguma. ':t,a Ravardie-

r: . re obrigou-se tambem a pennittir a 
livre- entrada na balüa d'e Gua.xendu-
ba· aos al!lxilios , que os· Portu-guezd 
€SJperavão de Pern-aní!D't:rc@ ' rnediant~ 

"'.J, 'l.. 

.) 

·a segurança:, de qwe eh1 rienh't'un ca-: 
s~- se renovafi.âo as hiDstiüàades . . 
. · . Posto.que t.aes coríd~ç.óes fossem 
.y•antajosas· para d exercÍtdl Por!uglõlei ; 
(;Omtudo GS principa~.s Offic.:i&es delle 
v<Dtárãn , qute pri~J:leifo que ~u-dt;>; de-
via la Ra\!ardiere produziv ~" comrhis.! 
sâõ d'ElRei Chrisrian]ssil%0,; sem· à 
qual teri:íÍo direito de o cortsid€rateni 
€omo . pirata , expub6 d~ Ftàriça , e 
oom .q~em Catholico algut11 podia;con .. 
l!ral!:tar. :, Jeronym<D- not(:JiJL;-· (Jl!ll€ està 
fo;nnalidadse seria. lwrnu!P!antê para. o 
General Francez, e ad~9ôu-l·he e}. d>es-
·gosto , ~ostrando prümreir@! a sua ecnil.i 
miss3o. Os artigos fóf:áo ·eF1tã:o .cohJ 
é.e.di:dos., e as.sig.maclros1de h.1:1~r1a, e ou• 
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lr~ . 'parte' . e no di!:i se.gt.iiflte a frod 
Franc~zg levanttou :0 bló,quei'O de Gua_; 
'Xenduha. 

Apen~rs os i?o.rtnguez.es se vir-ão 
Jivres, fizerão huma procis?ão de ac'-
-ç>ão d:e . graças, e . co1neçárão l a ~d..ifii 
·car huma Igr:eja á· .sua divina ptotee.:: 
·wra, debai:xo da invocação die Nossá 
~Senhora do · Agada~ • . 
c . ta R a V•arcliere m~uidoh IÀ U'I!Í'l do§ 
rS~US ·ci rurgi·G~~ ·vig•Í\1r cuidado~a-merit~ 
=os ferido~ P0r~ug.(_~ez.es, e re~LJ~!'eQ ·n~ 
·mesmo rd m. que Üiotgo de CamtJ8~; ~
·o Padre · Manoel 1da Piedadê , fossém 
Jao Mar~mhã~ -~,~~igbàr os Tupi'iiam.:: 
-bas, ~.qj<l· ferm é-iít-ação ameaça ta ·a tBha\ 
.de màiõres ~e-soh:lens. Imaginádío es-....: 
ltes selvagerrs' q~le ern'vir i-ll'de .çhi<cmnL.: 
-venção de G~axer-tduba, seri'ãé:) repar;: 
'tidos entre os dous J:ilartidos contrat-a _n~ 
~tes, e vend~d0s :tomo e8Ú{lvbs, ~~ s:.: 
-5i:mcoméÍ Pedro Coelh0 ti·nha vendi._; 
rtl-0 os TRpuyaS' ·qepois da ·sua expe'o)..: 
tÇ~o ~de Ibia•pa:bà : ·esta detel<\ave-l à~b 
'es'tav_a: sempre impressa ·nas sua·s me:.! ~ 
'!Florias. 

Diogp·; ·e o -Padre ManeeLeóii~é
T 2 
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:guírâo aquieta-los , e farão depaisra@ 
.Conveqto dos M ·issiol!latios Capuchi-
nhos de S, Luiz. Fr. Arcbfclnjo de 
Pe;mbrock, chegado recentemente da 
Europa , e Supe:rior · do Convento··, 
.disse ~~o General,, e ao ;Monge Por .. 
.t_uguez;, , que a Raihha Regen~e, · cha:. 
mára p.a!Ea França. la Ra~ardtiel'e, , de:-
s·ignando Pizieu para o r'ender1no coJnJ-
manclo da-coloqic; Franceza, vistoque, 
dizião os Capuchinhos Missionari0s ~ 
que os erros abominaveis da he1:esia d~ 
~a Ravar~iere torna vão _es·te chefe inca::-
paz de ggvemar; e di-rigir huma ·co7 
Jonia fundada entre selvageas, para íl 
propagaçao da Fé Catholica .. E§tq cir~ 
_c~ms·~anc.:ia , ou . antes. esta especi'e de 
_desgr<rça de la Rava.rdiere, e da .qu <lil 
;quortf:!~de Pizieu _não ·pedia senão' sus:-
.pender o effeito, contribnio sem du:-
_vida , a esfriar o •zelo deste Gen~rat, 
.e ex:'plica .assá,s b rpoüvq_, ·que o rpo_:-
_ve9 ' a repentinaJ;Il~n.te ' rfferecer . aos 
,Po,rtuguezes cqndi.ç.ões ta.e vantajosas,, 
que de a!gum ruoçio · lhes alç;anç-.wã.O 

. a conquista' , e posse da Ilha , e , Prgr 
,,vincia . inteira do Maranhão •. .. ~.- ~ ... . .. . ., . .. 
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1614 -- 1624 . . 

Embaixada de Fragoso de Albttquer~ 
que ,a Frmtça , para recfamar 4 

- po.ue do Maranhão. 
' 
N AÓ se pÕdia esperar que a conven~ A 
ção de Guaxenduba, fósse mais res- , 
peitada, e duravd doque esses Tiara-
dos ephemeros que a necessidade jm'":' 
põe, a politica inspira, .e a má fé il-
lude. De ambos os lados tinhão ao 
principio empregado essa apparencla 
de lealdade, e 'franqueza , gue não. ser"! 
ve senão para mascarar a_ flmbição , e , 
de$6gurar a injn~ti~a; ambos os p!:ir~ 
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tidos . escolhêrão Embaixadores, que, 
fossem contestar , ou rcclatnar á Eu-
ropa, em virtude da ~esma conven-
ção, · a .livre posse do Maranhão. Os 
Francez~$ dérão este encargo ao Se-
nhor de Pratz, e os Portugpezes .a Jor-
ge Fragoso de' Albpquerque. As suas 
instrncçõé:; , ordenavão-lhé q,ue fosse 

·residir junto do Embaí~ador de Hes-
panha na _Côrte d~ França_ para fazer 
yaler o direito muito tempo reconhe~ 
c ido d~s Portuguezes sobre todas -as 
cosnas Septe'ntrionaes do B'razil, di-:-
re iws ccm fi rmados, e legitimad0s de 
alguma sorte pelas rCima-das da's pos-
sóes successivas, -aindague o Brazil , 
em t,oda a sua extensão não fosse colo..; 
:Hrrsado ; porém pnr a inda não estar o c~ 
~úpado ·não-devia ser- causa de argui-: 
rem .a Côrte de Madrid: porque, a-: 
lém11 cf€ muitas Cidades , ~ · immensas 
Jm•talezas, continha hLHna pmpulaçã~ 
pe tres mil colonos Rortqguezes, sen~ 
~ontar os · p:~~stiçbs, e os Brazileiró~ 

. ~uhrne~tidos á Corôa de Hespa11ha. · 
·. · Fragoso devia tambem insistir so~ 
~r~ .~ €S~ad-o ílores€e~t~ ~ e impor~~~~ 
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.(?ia .da Ilha dá M aranhão, que não 
sómente possuía .madeiras de 'tintura-
ria em abundancja, e huma pr3sca de 
p_~rolas finas , como tamqem lH1ma mi-
na de Japis-laz.uli, e de pedras pre-
ciosas. De v ia sobretudo rcpresenta,r 
quanto era nocivo ht;flTI estabelec.imen-r 
t o Francez, JiiG> seio da America Por-
tugueza, onde os piratas, que infes- ' 
tavão o Brazjl , e a costa opposta da 
Africa , estavão seg'uros de achar em 
todo o tempo refug-io, e soccorros. A 
todas estas considerações, devia Fra ... 

, goso accre~>Centar a segurança certa, 
de que Hespanha 1 já mais cederia dos 
seu~ di rei tos. . 
- ' , A cessão do Maranhao era de tal · 
maneira oÍhada por Jeronymo, . como 
]uun sucçesso infa llivel, qüe desejava, 
e m:mdou ao Embaixador (]U e tr8tasse 
de assegurar todos os colol18S F rancezes 
clo Maranhão, .de h uma protecçã,o per-
~nanent-e ' querendo reconhecer o do-
minio Hespanhol, visto o seu total 
conhecimento do pa iz, e .dOs seus es-
treitos la ces com os naturaes. R t>com-
f?.)endou por tanto ·ag E..t~\Jai~a~o r ~ ~~ 
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que fizt}sse. t0do os esforços , paraque 
a exclusão decretada contra todos os 
colonos e~tr:angeiros , fosse exceptua-
da , e minora da em favor dos France-
zes do Maranhão. " Se se adoptar es-
;, ta medida , disse }eronymo , per-
" maneceráõ os selvagens da Ilha sub-
" mettidos, e tFanq4illos' ; teremos me-
" nos obstacu.los a superar; para for-
" mar novos estabdecimentos, e po-

.. , '' der-se-ha então pensar na- expulsão 
" · dos Ho·Ua·ndezes do Cabo de- Nor-
,., te' onde começão a fortificar-se. " 

' c Guiado por estas instrucções, e 
despachos fez véla Fragoso para zt Eu-
ropa , em hum navio Francez, com o 
Senh-or de ''Pratz, encarregado con-
currentemente de seguir a mesma ne-
gociação junto da sua Córte. Di0go 
de Campos offereceo-se para ir a H€s-
panha para o mesmo objecto, ' e este.of ... 
ferecirnento foi acceito pÓr Jeronymo 
com transporte, po'is sabia apreciar o 
.merito, e o zelo deste Official. 

Rompi•1dt-o Os a4tigos da convenção não fo~ 
ti~ coHJer~- râo por muito tempo obser,vados rigo .. 
~~~::;~:ta· rosan}ente pelosdous Generae_s : lige~1 
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'i as infracçóes fo rão toleradas, ainda-
·«:j ue não 3.berramente conqedidas. C he:.. 
·gárão soccorros a J eronymo, huns da 
·lh hia , e outros de Pernambuco, man-
dados por F rancisco Caldei ra de Cas- . 
t ello Branco ; e oqtros fi na1mente de 
1~.0rtugal , capi taneados por M iguel 
cle Sequ.eira Sanhudo. A' chegada des -
tes reforios, in formou o Gene1'a l P<;H-
·túguez a la Ravardiere, que para' cum-
prir as novas ordens da sua Côrte , de-
v .ia elle_daquelle tempo po! diante con-
s-iderar o lvlaranhão como desmemb ra-
mento da Corôa de Portugal, que lhe 
devia: ser unido, e que a conven ção 
de Guaxcnduba tinha porisso tocado o 
seu termo. " L isongeo""me comtudo , 
'' accrescentou J eronymo, de poder 
" manter entre nós as relacóes a1n.i-
, gaveis, qu e devemos a ht;ma murua 
" estima; ob ri go-m.e tarnbem pessoal-
~' mente a tt:a tar as tropas com todos 
" os respeitos gue merecem, e a fa ... 
" ze-las comboiar para França com 
" toda a segu rança, logo depois da 
?' .evacuação da Ilha, que ellas occu-; 
n pão. " Entrou la Ravardiere em ne..,. 
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JJego,ç:iaçao, e ·convencionou em· e-va• 
cu ar o MaranM.o, e todos os seus .for_r-
tes dentro em cinco mezes\, debaixo 

,da concliç2o expressa de que Jerony-
mo lh e pagaria huma somma equiva.-

. lente ao valor da artilheria da Praça , 
gue .igualmente cederia, e gue lhe for..., 
necerÍ_?. além disso hum supplemento. 
de transportes . 

O Hist<:? riador Por tu guez Berre-
do (a), a quem devemos o s detalhes 
desta expedição notavel, assegura que 
.la Ravard iere, não ~ esespcrára de re-
ceber soccorros , ,para an.nular o Trra-:: 
tado. Comtudo elle entregou a Jero-
.nymo como em penho r da sua pala-
:vra, .o forte. de Itapary, de que os 
rorruguezes tornárâo immediatamente 
posse. 

( (.l) Consu I te_m.se os Annaes Historico~ 
do Estado de Mara·nháo àeste Escriptor ller-
.flardo Pereira de Berredo , que foi Go\'erna-
dor d<1 S{)bredita Ç11pitania , que tem lugaf 
cmtre as boas H istorias; e as cousas em que • 
(!I Author se aparta de,s.ta relagãr,, suppostq 
declarar que della , se servira pata a sua Jijs; 
tõria. 
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~. Durante este curto intervallo ti-
,nha Diogo de Campos chegado a Li~
.boa; e deixando o enviado. FTancez 
chamado Malhart. , seu companheiro 

.~e viagem J d-irigir inuteis reclamações 

.a Côrre , a penou-a fortemente g ue 
mandasse novas forças ao Maranhãro, 
e sem demora. D. Aleixo de Mene~ 
zes , ~rcebisp~ de G~a, e cujo nom~ 
be celebre na historia dos Chr i$ tâos do 
_:;Malabar (a), governava então Portu::: 

( 
(a) 'Q eve-se a e ste A rcebispo o red uz i-

, !em-se á obediencia da • Igrej a os C hristãos da 
Jn d ia Orient-al, cha mados de S. Tho·mé mo-
·! adores nas Terra~, e Reinos do lVIa labar. 
e o deixare m os erros em qu e v-ivião , abra : 
'çando a . verdade da pureza da Fé Cath olica ' 
~m lug r· r dos erro s·, e he resi as dos Nes toria~ 
I . .. ' . 
. pos. Obra foi sua de m ui grande me recimen -
to , que pes lonlm ente emprehendeo , e feliz· 
'~eríte comeg uio' , e he para ' vér-se a 'Hi s~F.": 
r ia ' ou relação i;la Jornad a que escreveo des-
tes acontecim en tos D. F r. Antoni o de G nu• 
yê ~ , Bispo de 'C'y-re n ~ • a q~e o Author aqu i 
·certa niente allu de, E sta Histeria corre t rad u-
.zida ém francez co111 ·~ 'titulo seguint ~ : H is-
t oire Orie ntale des G;'r a\1~' · Pr6g res de I' E?: Ií~ 
se Ca ~l!o I iqfJe Apos~. et Rom. en . la redu ~ 
h ion des anciens Chrestiens dits de S. Tho-: 
' "--:. • ··- ••• •• • • •• J •• ~ • ,g, • ' r. az, 
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. gal, com o titulo , de Vice-Rei: Este· 
Prelado .altiv.o considerava como pira:.. 
tas os Francezes do Maran~1âo, ,e -in-
dignou-se por se rer concluído com el-
les hum ,rratado provisorio, aindaque, 
a COI'lVencão ,de Guax:enduba tivesse 
entregado" a eolonía aos P~rtuguezes 
do Brazil. · ' 

A pressou-s~ o Arcebispo de cpn~ . 
ceder a Diogo de Campos os soctor-
ros , que elle .sollicit~va. Tudo foi 
prompto, dentro em pouco tempo, e 
cinco mezes depo_is da sua partida de 

-Guaxenduba , tornou Diogp, çom s~u ~ 
.sobrinho Martim Soares, e soccorros 
sufficientes a Pernambuco , ond,e en~ 

· ·contmu o Governador General, Gas-
par' de Soasa , faz·end0 nov,as prepa~ 
rativos para consummar a conquista ,da 
c9lonia Franceza. Todas estas forças 
reunidas , em numero , de noveceJUos 
homens a bordo de .sete na v io,s , e de 
duas caravela~, forão confiada,s a Ale7 
.xandre de Moura, Governador de Per.,. 
nambuco ; Diogo dS! Campos foi fei .. 
to Almii·ante. 

Entrou a esqua~ra no pr:imeiró , 
I 

·' 
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dé Outubro ,. nesse mesm~ porto da 
Ilha Peria, onde os Francezes tinhão 
fm~deado á sua chegada, ma~ g!le por 
negligel'lcia, e para sua ruína, tinhão 
por duas ·;yezes deixado,aberto ao ini-· 
llíÜgo. Jerqnymo veio a Jbotdo da -~s-
qufl.dra, · ~ s?bendo, que Motilrá , era o 

f C:cm1mandant,c' em ehefe ' e que :lhe 
fôra enca.rr~ g:ado de annu lar as 'condi-
ções ex~stentes, e de final~sar a con-
quisrq , ;submetteo-:s~ a esta mutilação 
!mpblitica da s~a auth?ridade com tan-
tfl ,. com place!).Cla_, que ·nem ·a sua' pá-
lavra, nem -a sua -honra soffrêrâo .de-
;z~r ., por se ter conformado a esta con-
d_ição. Investia elle· mesmq o. .forte s~ 
~u.íz, .pnd.e. ~s Fr<!ncezes se tinhão. re-
fugiado. O seu General, que parece 
tinha~ da sua pJrte ', contrahido o l1a-
biro de consentir nas proposiçqes ,' l}ue 
Jhe 'dictava· o inim:igo, ren~eo o for-
te ·á descrição. 

., . 
' 

. · Diogo de C.ampos tomou posse Evacnaçãa fO go·verno, e o General Francez , do .forre ·S • 

.com mais de quatrocentos dos seus com- Lutz p.t/.o~ 
. fi 1 é'l -' ' d . Franceus • patrJOtas , ez-se a v a, nao e1xan- c co,uJzlista 

do na Ilha 1 s~n~o ]lUffi'_ pequeno nu- do ·Mpra;:-; ' 

,_ 
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,,~;~~ pcfo mero dos seus, que se titqhao casadbi' 
excrcítCJ coin .Brazileiras. He deste modo, que 
Portugucz. por sua culpa ., ou pela stla indiffe'ren..; 

ça, se perdeo a cdlonia ;F'ra1hce'za 'do· 
Maranhão. Se la Ravardie~re sem S'.! 
expô r> a h uma acção: geràl ,,.·se cont.e1~;:( 
tass~ de interceptar· os amxi1~·os ao in-if.l 
roigo, p que seria facil ,. ·visto (.a · su.o~ 
perioridade das suas fç>t~ç'âs , vê~se
JJ_ião os; P.ortugtrezes c0Ju;tiraRgidos• a· 
capitular·, ou a retrogradàr' pol' t-erra : 
neste trt.ltimo, ~ desesperado partid0 'I 
todos . perec·erião po ~a.n:linho de lnise"" 
ria, · fadi.ga, e f<!lmc. Aqui l{iin-aEsâo· 
()S detal h~ historicos rnais dignos de-
reparo sobre o es.rabeleci.mgnto tempo-" 
~rari<!l do-s Francezes, e a sua expulsão 
ti!o ·Maranhâo. -. 

Os Missionarios Pot,tHgl!lezes to-' 
1nárâ_o -posse do Cônvié nto dos Capu-
·dÜ4JJws Ftancezes ·doS. Luiz, e subst·i ... · 
tuirâo-os . cóm· igual ,. e prospt:ró sul!• · 

• -!" ,-- · . 'Cessq nos seus traballíos A postolico7. 
-'Exp-ffliç_1ío Etn virtude 1 dos pl~ROS pod_eres -;. 
Ue C.ali!e·mr que lhe tinhâ'o sido donfiados, ·H0-
Dc · Cosullo Al ' , d 'Aif J . '":!. '!Na'i!.c'l! .. 110_ me0u -exa,na-re e .1.p.üt11<a -a erony-
t~li · it'-~-'C'O· mo Q.e AJbt~querq.uç) Ca~i1táo mcir âo· 
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Mara.nhão, e a Caldeira •de' C ?stello ber;a, e ciJ-
Branco Capitão mór dos descobrimen- IJ;:.ista do, 
tos do Gram-Pard. Por este nô;ne, (:iradm-Para 

~- ac1 o crraJJ• 
mer.aàe Portugt~ez, e"outt'a parte Tupt, de ri: das 
eesignavão OS CODqtliStaElÓ!"CS 0: gran-" ,_.inlQX.OJ!al, 

de rio das Aruazoria1C ~Todas· as l.nfdt-
m'élções, que sobre este ri'o os Ftatr-~ 
éeiesr· do Ma-ranJ1ão•, 'e· o seu .chef; la: 
Rél.vard1ere, ~i1nbão pocl ido juntar, llú~s 
tinhão sido communicadas. Ca1dcil~à 
déo principia ~ ·erhpreza com-duien.! 
r.os solda1dos, e t t es navios. DéptJ.i~ d'é 
ter penetrado -a' arrise~da barra-' de Se.! 
perara} .. ·hoje a da· Cidade ·de' Eelem, 
<iesernbarcou apezat da- opposi_ç~ro 'dos 
ilàtu~~~s, ~scollr& ' ~um t-ert·ef1? J P<i~~ 
o 'séu novo ésrabeletitnet1to ' e tleo a~ 
sH:ts c0nquistas ó· nornê- do Grain- Pa2 
rá., jl:llgarido est!lr nas marg.ens dó 
gr<tnB:e:tro; porérn ~SJa'va illudíd.d, poi~ 

c • 
qi1e nâ-o.se aiclhrva·senâo em 'h uma gran- ' 
dé- -!J~h."i:à , que Joi·mâo as .deshtlbbéa-
clu-ras dô Moju1i .AéaTá, e Gu4t~. ' J 

-: D~semha.réa: · âhr E~aldeira 1 CÓttJ .t'o~ F zmdação 
8t0 ~ó- seu seq·uir:o · eln~· de Dczet;rith o da Ci da de 

• c1 • ·'· • • • · ' . ' de B.:lcru. t l!a ee ~. Fra-nhscti av1e1' , e: Cómei 
~a: a~edific-ar\ dat 'in"a'lgetU Ül.'ientii1 -dd 
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-Moju, huma 'Cidade ,d€baixo da in ... 
vocação de Nossa ·Se11ho1·a de Belemd 
O assento da Cídad€ teria sido · mais 

· bem adequaçlo sere, ou oito legoas 
· iri,aís aqaixo, na I,llp chamada do Sol-

;Belein, mais conhecida depois deb~i
!-.0~ do nom~ de Gram-:Pará, -~,indaq4~ 
,situada entre :Pat·\Eanos 1 ~ra pouc(i> 

. susceptive1 d€ rhu~a defença _regular;_ 
po~s ~- ~ua pro;e.c;ção ,mais efficat não 
consis ia. nas suas-.forl'i.ficaçées·, .. nem 
nas .. ~U jl S 'obra~ P. P9!~Ín na di..ffi:cuJda7 
9e da , entrada q_;l. .. su~ . qarra , qqe dista 
sei_s l~goas da .,Çidad,~. ~ J:.e;sis~enci?, 
qt~e 9.s na mraes ,oppuzerao ,: fo1 facil-
mente domada, e de tal maneira s~ 
.acórdbu com , ç~les ,1.que o ajtidarão na 
consvucção de h_uma CidadeUa. ~~
rendo d;epois fazer. chegar por terra. a 
nova d~stes success0s 1 escolheo o Al-
feres ' b. Pedro0 ':Ç e'i:(eira 'p<tr~ deser;ç'-
peiJhar est<'\ import~p}~, mas ~nr,r.inca
da commiss.ão. ·Este Official tomou a 
dire,c.çio do · J.\..1~·ánhão , ç não foi in:_ 
commodado na suq.,m_?r,cha

1 
senãp pel9s 

l1abitan~es de CaytL;; · mqs eHe .9's re':. 
9uzio .~~ su~ ~b~ie1,1_ci.a, .e se a-ppssq;u 
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do seu destricto, --que h e· hoje h uma 
das Capitanias subordinadas a Feria. 
D: Pedro foi . recebido em S. Luiz do 
Maranhão , com tanta surpreza, co..: 

. _mo alegria; sendo o primeiro Euro-
peo, que por terra tez hum :tal tran-
sito. A- sua volta foi por már até Be-
lem _, aonde entrou com m(lniç0és de 
·guerra , e dinheiro para o soldo das 
u:op:1s da guarnição. , ., . 

. Caldeira lhe.confiou bem, depres-
sa, segundo encargo, ainda mais dif-
·ficil do que o pr.:imeit~o. Trat'ava'-sede 
expulsar os Holla,ndezes, que princi-
·piavão á traficar ao · Norte do rio das '---. 
-Amazonas, e tínhão já fut1dado 'a1gu-
-ru::ls feitorias; em muitas Ilhas da sua 
de~embocadura. O commenDio eni. alli 
.proveitoso, e os arrnadot~s clestã na-
-ção annunciavão aos :-naturae.s, a pro-
·xima ç_hegada de huma grande ·a·i·tna-
·da, a. fim de· o· .tornar. hum estabelecí-
·me.nto permanente. · Estas novas che-
·gárão a,os ouvidos de Caldeira, . e· sou-

.. be tambem, que hum grande navio 
. Holl•m.dez estava fundeamo sobre a 

.. 'os.ta , quaxenta l~goas distante · de 
TOM~ l.I. V 
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~f!letpJ!. P.e§p-açh~u immediatatne~t·€ 
,Tei;cei~ra, ç.om ;vinte lmrne:n.s; ,e dLJas· 
~í!JnQ:i\_S p«ra 9.. tQmai'~ á .abon:i;;J ge.m • 
.1J§f~n~i:~li~ ... s,e os HoHall;cle,.zes com in~ 
.c.t~iyel ~~nm!P. ,, p>ois'1ue pão . es.pera-t 
.Yt~Q .q\"tJ.qrt1!Jt.. T ~.i;x;~.:úra in~ndúa ~ na,. 
:vtiQ;. ~piO}ª ª- ~qruip3.gern h e victima do 
fqgg , á· , t;~eep.çã.o Ide hum s.ó homea11. 
Ai gíl;Ç}Y.í! feriQ!q n-a ac~ão 1 a ffront:[l. 
Teixeira as chamm<J,s do: n:avio, 'J!Ue 
.ar«i.i.? §Q~X€ q, cos.ta , e süva os seus 
-'l~nJ-i.P§'s ; d~:11po jp pn~ciusa pa·r~ o J;lO,~ 
Jf.9 ~~bekdmeoto clie Be.lem, q;_~e fl'.ã:.~ 
.. r@h'l sepâ,o aft:ilhetria incapaz. . 
< . No t;!ntflnJ~ Alexandre de Mou .. 
!f#' d~woi.s de t·er re.gul~q. a adalirús ... 
~reÇ~'9 , e d~.eoça. daSl óewas oomqJ.fis-

. t;<~,~ ~;~_- M;<vi<!lílh-ãlilJ ; &pois de. te1l pos,. 
lp g-l;l:§l t.<Vi~~.0J ~m tocl.os Q.S foftes cl" 
.l-th~ ~ ~ d<J.. <.!0S:Ua v isiflha , voJ:nru1 pa,. 
.r_;a. ~~rf.'l~'!íl-billf~, deixando a Jeronyt:m@ 
4~ Al!At:l,qJJ$lrq·lhe, .0 gavetmo. da. CQlo .. 
. FI·~ .. , §e. <ijtUe o Braz:il· lhe ~lc.vja, a <ter 
.qwi~ãp •. }i!J:Pn ym.o pninP.i pi~l!l! a con~r 
~t\li·rr· ~J®~r Çi.d.<J.d.e em tqm'lo cl0. fCllr, ... 
. J!e \$. ~ui~,~ .e. ·supprio _a i~.erfe~1:a 
~l<e!J!~ Enu~,_ ~~~m hum ~sra.b~ . 

\I 
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Iecimento ·mais solldo. Na-extrernida.;. 
-de da m€sma enseada, bl'lde tinha ele-
-\'ade hitii m f0órte. 5 constnúo outro , 
CJ.Ue denomÜlOtl -8. Francisco. AsseBtOll 
sobre as costas da Ilha mUÜa's hab(tai.. 
ções Pórtuguezas' -das qHaes a~ Jtiais 
<:Onsideraveis erâ.o Santo And-ré, qua-
«Si no fim do cabo SepteMrional , e S. 
Jaques . no M<eridí-onat Tudo no prl._ 
meim anno pmsperou. 

Os .flé'ltUorae$ ' · ou as reli-guias da'S Jnmrr<i· ·-
antiga'S tribus de 'if'upinamha3; g·ue sé ç~o dos Ta· · 
. 1... _ · ..J d B .1 p111amJuu. t -l'J?. 1ao esC>apa\!IO o rau pa,ra se asyL 

Iarém da tyrannia -d.os 'PortugeieZ"CS \ 
forão então refr&a dos pela d-ocihdade, 
ou pelb temor ; . porétn o menor _in.!. .. 
.ciqente podia 1rrit:u~d.o ó -clespra:zer ;, 
~ue lhes <::a<u$ára a •subtta p-artida dos 
~,rancezes, a~c-ender d~ .fl-8VO O SCU 
odio an-tig-o, e t.ornar-ll~·es- rpais in;. · 
-soportavel o j~1-g0 ·dos i-rlv:a.so·r~. c;:w--
ma, destrioto povoado .junto; da Ilha, . 
onde os selv·a_gcns pare€~ao sarisfeitos ·, 
e onde mesmo faziã.o crea-r espera·nças 

I ... 1 ~ ... . -pe a sua CPIWI:lrs:.w ,- ac 1ava-se entao 
debai:m do rnand:e âe Mathias- de Al- -· 
bl'l'J!UerqueJ; . fii:ho- d~ Jeronymo-. Cha .. ·-

v .2 
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. .n1~d-o a. S .. Luiz por seu p1c1i ., · deixa 
Marh.ia.s tu_do em Cuma , em hurna per-
feita tranguillidade. Oyrantc a sua au-
sencia, ·alguns ,Tupinambas do P~rá· 
.chegâo com cartas de Caldeira para 

, Jeronymo. Hum Indio chamado:Ama-
IO, _educa9o pelos Jesuítas, mas ruui-
to apaixonado dos Francezes; tomou 
.o despacho, e affecta~d9 lê-!_~ diante 
dos Chefes,; que o nao podwo con-
-vencer de falsidade, per sblade-lhes que 
todos os Tupinambas ~erão declarados . 
escravos, . e COJ:Il taes tratados .loga,que 
a carta for recebida. -
· Indignados os chefes àe Cuma, 
:cahem na. mesma noute. sobre a glla·r- , 
;~i~ão Portugueza ,. e sutprehend em-a 
ado-rmecida : tudo h e assassinado ; des- . 
paçhão sem dem.ora correios a todas 
.as tribus, a' firn de excitar hmna ·su-
.b):evação ger:aL Mathias' cone, e re-
pelle ·.ÓS r ataques dos strlvagens, em 
quanro :Çaldeira previné e extil1'gue a 
,revolta do Gram-Pará~ · Informado de 
,que os .Tup-inambas proj.ectavão ata-
car a sua nova Cidade de Bdem, ou . 

· .)luzindo ter rec~bido a not.iç~a , poz 
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·tudo a fógo, ·e sangue nas campinas 
circumvisinhas, e deo deste modo, 
mais terrível ~ puniç~o, do qÜe a of-
fe.Jisa. -

Jeronymo de Albuquerque, mor-
re-o pouco tempo' dep<1is, com seten-
ta annos ·de idade, rão _éelebrad.o pe-
lo· seu valor , como pela asuteridade 
da sua y it;tude, relíquias da antiga . 
cavallaria. Portugal devia-lhe a con-
quista ·cio Maranhão, á qual sacrifi-
cou todos os seus bens , por hum ex-
cesso de patriotismo. Os cuidados do 
go\rerno desta colpnia nascente , e as 
inquietações, que lhe .. ca.usárão as tar-
clança·s dos 'auxilies de todos os ge-
neros, , e de ·que eHa tinha huma ne-
çe~sidade · extrema., apre~sát:a-o ~ sua 
morte. Tinha eHe cedido a sna Ca-
P! tani a a seu .filho · ina~s velhp Anto-
lll<?, dando ~lhe por conselh eiros Ben-

r / 

to Maciel Parente, e Domingos da 
Çosta M achado. O joven A ntonio ~ '· . 
julgou não precisai-' de consel-h os , e 1 

Ma.ciei , menos ·osoffredor que Costa 
seu Collega, .exprimia ·o. seu resenri~ 

'rué:fi;o , ·com tanta/ ;v i va_ç iâade. ,- e d.es~ 
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prazer ., que AntotJ;io o' mll·l'ldcHJJ pr~Jttlo4 
der , envüHlido-o · p9ra Pernambuco:~. 
perante e Govcrnadár G~nera:I. 

Det.orJt , _J _ , A nova Capitania <;lo Pará for in--
no "" v~ es- q~tietad a · em l6i~ ,_ por dissençóes 
ttJbdec,.d mnit0 borres, A liltO'IilÍ.O Cabral,. sob:ri"~ 
m<~H•> ' 1" d f ..l d C 'ld · · ] · Bcl.:tJI, J..l l2l!<D · o Hm'lifa or · a e-1ra , tm 1.a-s~ 
·· · · · <d,edair~-tdo- at:t'rrinm· iniq:üg.ó de: hum 

Ofhóal, . d~~mado· Alvaro Neto. r bonill 
:n'rihtatt , c: gera-hrHwte· estimard0, Ac-.J 
C<et2lo· em: coleta, e cheio de odio ,. a.:; 
tacou-o em pub1i.€o· improvi:samel'llte; e 
t>· a ssa~5ún:a-. Pedra da Rocha, c Tha .... 
deq de P2~o.s > ca~atadas,. e amigg·s 
d~ N e!io ,. aaodem ern seu· soçcnrro f 
J.l'lG'S já t-arde ; e a·d !l'âa-o. ba:nha:do nOJ 

• - \ 1 I s-elill tll.est'no ~mngLre ~ preste$ a: extJa· a~ 
(!) ~I rimo· R<n~rKO\ P~de}m: a: CaJGleir.a:, 
'l!:lé! sat }.sll..1 ça: a j-l.:I'Sti~a; j1cois o de·sco.,. 
hrem entre a nmltid:ío ; · niDS' o GÇ>-i 
Vt'f'na dc.>,r mostrolt..,.se- t:=tnto menos d1s ... 
pos t@ a puni:r o homi-cida:., quanto lh.e 
e 1'31 c.hegad"" p€'lOSi laços-db sangure- r e 
porq.ne det~s-tav.a Neto:. Ro<r:ha, e T!1a"\ 
cleo deixâo · Bm:táo burm lilv1:e aurso ~ 
Sl!lct iETdi g naÇJáo,. porém vendict;-s.e· ar~ 
f ~-s.ç~d.os, .;. ima-g:inâo ~acp~~ seg~~ 

.. _ 
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asylo l'l~ Co-nvén<W dos MbngeS' de 
Santo Antõrri:o. 

Orod:eri'a Od&e·iva aos sol-daclrds. 1 
'lue os· a''rrillflq:rrern do· p~ dos AhaFe~f 

.J 'd' 'I' J~ ' fi co·m ma o· <'l'IJ'ma -ur. u·o:b o· qu-e· stt ;;,{, 
gura aoS. hab~tanre-s hum sareHJeg.i·o Jhd 
dcsa-gracda ; ~i Àd:agmr n4o a'tte-dtM> nd 
roubo. M.arehRQ os S(l)hlà:<ios ar sel!l\ p'ê:l 
z,ar ,, para áe7utav~ as· o·r~éns do1 @.os. 
vern·ador; paroero n'<lot ensae· arifo'mbãíl 
as-lfJ·mt<rs <!10 Convento , o11 as cbi Ijw~~ 

' j.a) e no· momento em qu€· ~àildei.r.a 

/
sçrppiDG:t tt~r em ,sttu p,b~éf:· os· ~eus· trii~ 
~1gos , vem ... JHe a notrc;ra ~ q:t~~e- t!mil~a 

• -" • 1 I b l a· guaTflJÇ<W se revo :tarra a crta'ment.e 
<:omra- eHe. -

'PrendEatr-·d _,. carre·giYó-() de fer-:.1 CalJetra 
F0S ,: e: OS SG>-Jdtallfcsr noll;rci'Ío erut s.eb llll;t !,e dcpollp, 
gar :Bahhasar ~ou-ri<gues de· MelJro; · 
f]Ué recebe a seti pe?:ar O' GoV'êlh!1'0'J 
Res-tabefee~ ;:r ordtem·, ê' dá G'0rrra de 
tudo. a D ;; 'lun tde· Sousa ; Caverna~ 
cláu G-crter.a:l, ~- á: Côrte d:e Ma;~rict.: 
· A g l": ç:rra co:n.fra' os :FnchtYS· t~be-1~ 

.ele!'! ·, JDoiscp.ie ~;rss:ililT, pmr" htfn) a-ltJ·u·sd 
~o d·ireito do mais fone;, chim'l:lv~Í'ó" o~ 
.aatu-raes,. wmt,friür.av<P' n'as· l"Ío'\ta~ ~.e-
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quistas; -Estes povos déstemidos' e u1..: 
trajados , ainda não esta vão domadGS · · 

· pda~ derrotas successivas. Amaro, que 
cotu o seu artificio, accendêra a re-
volução foi feito · prizioneiro, prezo 
á boca de huma peça, á qual se deo 
fogo. Este terrível exgmplo exasperou 
os .In_dios: , vierão em. grande numero 
atacar a Cidade d-e Belem, e todos 
os esforços aos Portuguezes forão ne-

3ssarios, para rechaçar os · assaltan ... 
.tés. Hum · tiro de mo~quete mata os 
che-fes dos selvagens, que cedem da 
emp.reza:; e se dispersão. 

Emquanto a ' discordia , e a guer .. 
ra .deste modo destruião o estabeleci-
mento .de Belem ,_- ô Governador Ge- , · 
neral, residente em Olinâa, que es-
tava mais ao alcance das novas desco .... 

,. berras, doque a· Bahia, teve que jul~ 
g:::r - a causa de Bento Macief, man-. 
dal'lo prezo perante elle por Antonio· 
de Albuquerque, como Capitão mór 
do. M aranhão. A defeza, e accusaçôes 
imputadas pel9 accusado , farão rnais· 
efficazes dogue as provas dadss por An.., 
tonio. Maciel · foi nâo sómente satis...-
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feito ' r ma!~ acolhid~' e e~tre.garão.:. 
lhe pouco depois o ·cmmnando de hum 
corpo de tropas, àirlgídas contra os 
Tupinambas. D. Luiz confirmando a · 
nomeação de· Antonio de Albuquer-
que, á Capitania do Maranhao, li~ 

. mirou-a ·de tal maneira a 1sua authori-
eade, que Antonio retmncio~l o go-
verno, que foi conferido• a Domi·ngos 
da· Costa. 

O mesr:no nav-io, qne transpor..-
tava Domingos a S. Luiz· do Ma ra- · ' 
nhão, devia ta~nbem levar a· Belef11 Je-
ronymo Fragoso de Alb~1querque, pri-
mo de Antot1io, que fôt'a nomc::1do 
Governador do G\am-Pará·. Tinha el-
Je ordem de mandar prezas para Lis-
.boa Q Hlatador Cabral, sen tio o fu-n-
eador Caldeira, os dous Offciaes at~· 
cusados de terem fomentado a revolu~ 
çâo, e Balthasar ·Rodrigues de Mello, 
que recehêra o go.ve'rno déls mãos da 
guarniç.ão levanrad·a. Depois de ter 
posto em pratica as ordens severas, 
de que .era executor, Fragoso de :AJ.,: 
buquergu e continuou as hostilidades 
!Jontra os . Tupin~moas. Nada pôd.c Expediçáq; 



' e.merlJa·lts igualar em .todo· ó ' curso dssta , gu'éfl. 
d~ . Be,ito r a , a ente idade d·e .Be.tMo Maóet ,. h o.:. 
Maciel. mem cheio de ehergi,a, , € talentl!>s; 

·porém de h~~rn cara,ctér feroz. 
·· Ml'!tchandó pelas pizadas dos pri ... 
rti'eir0s comqt:Üstadores da· Amedça, re;., 

, aJisou wm oriten~a so·1daclós- PoFtN•g.ue .... 
zes, e cp,}·'atrocentos Indrbs da Pwvim ... 
cia, de PernambtJ~O, ·htítli p1ano de cde.-; 
vastação geral, desde a marg~m;f op~ 
pos-ta da Ilha. doM::Ni!Hlh~o,. a~éá Ci ... 
da.de· deBelem, pondo tudo· a ferto; 
e fogo, e ma·tando, ou escravisa~Bdo 
m: desa.ventura.d'os Iad i os,; por e,sp,a;ço 

, de mais de, cem legoas. Erlil· vãi(i) lhe 
r.epres€IHbu o Go·v·efnador de Bel~m· , 

1 
q-ue' já se tiuhão as~ ás v i·ng.ador, e €] ~~~ 
er;~ tempo cl.e cónced·er a- paz aas sei.~ 
vagens, Replico·u Ma(!:iel éom ar·ro ... ; 
gancia·, gue fôra. ellç o eBGar.ntg;ado ' 
ÓG). CO!il1mando dag·uel!-a guetra 7 e que 
não· p'erteFJc~a a ning.uem se . .tiãG> a elle 
da~ o si g;nal p-ara eltla. cessar • .. 

ln:i tadG> p,ela i.nsoJ'eMia desta r.es,. 
posta, lüa- F!'à•gose· de .Aihwg.uerque,. 
fazer· r~vog;1r o ma·nlcto· ~este barba,., 
ro cleva~:tad'n r ;. qpanclo a~llreb<nacl(lrpop 
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fuma morte írn:prev!sra , que .o lssà! .. 
M rta flor dos a.nnos , não re·v@ t-uá:ls 
tempo senão pa:rnr designa'~' por· seu 
~ucc€g30lr a seu pri-irfO Mathias clte Al-
lmqueJtque, Os. c01l.orros de Befem d~ ... 
p0-zerão Marlüas, debaixo d@ p1·etex-. 
to 1d€ qu€! Govc.m.ador'l a.lgum t~nhà 
fJ dindru(i). de disp•ôr do g<Dvemo d:~Fois 
fia su:a ftl(jrte. A a~~tthorida-de fdi ê!i11 .. 
t~ di'sputada ent:1•e Illt:Ür0s· coJ1CI1n·e~
tes .. O sungulinGrid' Macüd , que t<frn~ 
hem ~ penenctia1; fgi t?Xpu!so pel01po.,. 
vo, e · vendo a sua am•rbi;i"ão illudl@à; '· 
COJ~sol'oU:-se imcl.o á . ~ça do-s hHl.i:os:; 
que- ',l·et11dia de~s domo· escrav0s-. O 
gbvermo de Be-fen1l ·fiGCm StJ.l·íl p<tlr.tilhas \ 
a D. PIS!d.rô: Te'i::x'eii!a •. Mãci.d, quaJQi... 
do· voltou f.ll0Viame:r-H:e pa1ra a. Cidad'€ 
p:mçutou rvan:i"<w h.utna €onjnra.çat.r con-
~·a: esre novo. Cor.mna-nda:nte ; p<D'r'ért1 
viu t<Jd.0s CiJs seus. projecws conft:mdi· .... 
cl-.os 1 por hum a•clvérsa·rio tão r.ig,i. la'a~ 
te' c«>~UQ: e-lle ,. C' td:rn'attJdo para. o M;q .... 
rarFh~cs ,. · ed:fh(I:'OU hum. forte MS· fo:2:~~ 
do 1ra;pyctrra'., ' · 

A cv-~müa do. Ma•t'a.tihã{) prospe .... 
r"u con~Slà'FJte!~mte deb<t-ixG1 da ad.m:i~ 

• 
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nistração de Domi~gos da Costa. Des.:.· 
de a morte d'ElRei D. João III. · nun-
ca a·- America · Portug-ueza, chamára 
tanto ás attenções ·da JVíetropoli, e a 
Côrte de Madrid qlhava,como impor-
taJltes os e~tabelecimentos havia · pou-
co formados no Norte do Br:azil. 

Jo;~_ge Lemos de Bethencoul't, de-
baho de promessa de huma. commen-
da , trouxe d2s Ilhas dos A<sores ·, du-
zentos colonos, em 1.6 ú, aos quaes 
bem pouco depois outros quarenta se..: 
guirao. O Governador dos Açores, 
g.ue erá da' mesma família que Lemos · 
de' Be_thencourt, tinha estipülado com 
a Corôa hum c.ontratô? p_elo q·ual s-e 
obtigava a fornecer colonos( aos novos 
estabelecimentos do Brazil. Estes re-
forços chegárão a proposito para re- . 
p<11'ar os dainnós causados pelas bexi-
gas: os Indios _·a!Uados ti-nhâo soffri.,. 
do grandemente· os seus efféitos. Com 
tudo , a epidemia. não estendeo o seu 
::Bagrello até aos Brazileiros ·it:limigos 
dos PonugLJezes; ta1 era o vasto in- · 
terv:'lllo de ·soLidão," e destroço ._, que 
}j;;wi~ en_tre" os conquistadores., e a,s; --
tribus indepeildentes • 
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No anno scguiflte, ~eio- Diogo 
de Mcndonca F urtado ' como Gover-
nador Gener~l (à) ·' trazendo comsigo 
An.ronio .M;eniz Barreiros j que ob tera , 
do Governo o officio de Provedor mór ' 
da Fazenda Real, com condições, que 
de'Vi_a estabelecer lugares para refinar 
assucat nas conqui stas do Maranhão. 
Par~ que -esta convenção fosse ain~a 
mais proveirosa ., insesrio Barreiréscom 

, o novp Governad or Ge"neral; que d~s 
se a seu filho a Capitan ia de S. L uiz, 
aintlaque muitos outros -conco rrentes 
tivessem .direitos .mais .bem authorisa-
d'os. O filho de ·Barreiros ::~in cbqu_e era 
muito m6ço , pará ser promovido a 
hum . eargo de tanta importancia con-. . . / 

• (a) A cbegad :1 deste Go,•erna ((i or ·Ge· 
neral no anno de 1622 de0 nova mud w ça 
ás coisas do Braz i I. Era dist i neto por nasc-i·- ' 
mento , e v'a!or, e !nl!.i çonh t}cido em Pon u~ 
gal , e fóia delle por estas ql.\afi dades. FQi 
eú~ o . primeir_o Governadur , e Cap'itã o G:e-
nerd que Fi li ppe Ti l. de_Portug.ll 1 ,e 1\V.,de 
Hespanha nomeou para aque!.e Est adCr[ Ve-
i ~ se o seu ca ra,cter e fortt~r. a e lU 'R qçha l'it-
t-a; Li v. I Y., num •. .2 9. ·-
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seguio·o §Malmehte i .e ftllgáráo reme-
diat' . tudo dando-Ih~ para o .acO:n_selhar 
o Irmão Figuejr~; Jesujra, <;JUe com 
outro Padre ; acompanhqu Barreiros 
para 0 seu . g0v·ernp~ 

· Apenas es·tes dous Religiosos che ... 
g:h~o a<} Ma.ranhã.o, Jogo es col0n:os 
Ponuguczes ex.citárão contra elles hu., 
ma sublevação geral. Reçor;@$7ão-.se 
de gue .até ent~o os ]eS:tüt;,~s se tiuhão 
opposto com igual petsevet;anç.a , e -
resolução ao la,s-ritnoso systemª- cle e§-
erav·idão, e ~lie não cess•wã:<i> d.e·r:ile 
conspir<tr con-tra qu::dq\IJ!ir ql.J-e çomQ 
por ZOI:nb~ria. i-J;lfritlgi~e as Leis pro-
Jeçtoras dos Rrazileiros. O caracter 
A post-o] i co dos doRs J esu i tas, n~ o po-t 
dendo·. preserva-los do furor dos seus 
inimigos , o Senado da Camara , rio• 
se obr'i·gado a reqwercr a swa expml~o 
da Ilha. O Padre Fígyeira , presente 

· .á deliberação, protestou que em lu-
ga:r de infamar 0 caracter , e o ,e:J(er .. 
ciCio d-o seu dever, elle se dúxaria 
·ames despedasar. · _ 

. O novo Capitão mór, e o seu 
predecessor Domin~os. , em_pregári~ 
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ãmbos a sua influencia · para apa:zigua-
Fem <Cí> . pov~ , e não o co.!'lseguírão se ... 
nâ'D por huma espede de mocle1la~âo 
cla p<Jrte des Jesuit~s, quê assignavão 
o p.rotesto de se não intrometerem em 
tela~ão alguma, com os lndio1> escra-
vos,. ou ern. es.r.ado d.e o serem , de~ 
baixo da .p~Ha cle serem banidos, e de 
f>.erder todas as possessões , que a su~ 
Ord.em · p~ssuia n.'l Ilha. -

Por esta mesma época, Macit!l .,. Matança 
depois de por duas ve:z:es , ter t'ê'nta- dos Tupi· 
do _por me•ios i!l.egaes, fazer-se rece- /l(lJTJbas. 

nh~Xcer Cap.itâo .m6r do Gram-Pa.rá, 
f.oi norueado legitima.tncn.te a ~ste em· 
pntgo, ~bj.ect.o da sua ambiç~o. O. 
povo _temia a sua crueldade, que cl-
le eo.ntfa es indi:es pa.rentdra. Te:i.-
3(:e.ira, que era. 'u_ seu Ajt,)clan.te , de-
poi(> de o. ter ·supplan-tado, fez~ por 
Slllél orclem , huma 110n•rvel matança 
Eliest~a d~scli.roso:; ém muitas cxped)•çóes 
suc~essivas. ' Na pr-imavera do anno seguint-e, ~nwsriga· 
Luiz AratJN:l de Vas.concellos chegou fO~. < con-
d M. · . ..J h . .- <Jtmta dps e adr,Ju eom u.ma COI11111JSSQO es- ,.;05 Curu• 

· p.ecia..L. para . .eX>plo,raJ" 9 rio da-s Ama-. pa, e.An;11-
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z.oiJ(Is por zonas; ' e reconhecer todos os pontos 
, Aranha de ó .... a sua embocadura, que estavãG> :en-

Vas ~o:Jcel- tao occupado.s por Hollandczes, ou 
los , c Ma- . - b d. A cie!. · por aventureiros contra an Istas. s 

suas instruccões lhe ordenavão abor-
dar a ·Belen;; e ahi decidir em con-
selho, de que lad<? começaria. as suas 
indagações; ccincluírão qlfe deveria ser 
par<t. o . Sul, onde su.ppunhão já esta~ 
rel!J estabelecidos alguns armadores de 
Hollanda. J 

Correo a no~icia annuneiando que 
Vasconçellos, . estava no rio Curupa 
rodeado de. inimigos, Dá á véla im-
mediatamente Maciel para hir em seu 
soccorro , · com setenta soldados Por-
tuguezes, e mil archeiros Brazileiros ,' 
embarcados em huma caravela, e_. vin-
te · e duas canoas de guerra. Encon-
trár2o , Vasconcello~, que retrocedia, 
Era falso, que elle tives~c sido cer-

( cad~, ou perseguido ; porém elle ·ti-
nha' encontrado aventureiros . ·habitan-
do .ramo sobre o rio Curupa, comp 
n:<s margens do ,grande rio, e não ri-

, nha p odido effeiruar a sua exploração 
por.fêJlta ct: forias suf6cientes . . Deter~ 



,. 

minárao por isso começar . de novo :t 
sua indagação com Teixeira em humá 
caraveb , erngu'anto Maciel cosreass~ 
<;oro a .fr:otilhfl para sondar·; e exami-
nar _todos os rios, até o Curupa , on!i. 
de se devia · r:eunir toda a expedição~. 
Realisou-se .esta juncção, depois qué 
Teixeiri coçreb grande ,risco entre 
os baixos; .. cotn!ntes , tempestades, e 
numerosos návios inimigos, que fre:.. 
'lu·ent<\vão estas paragens. Outro des..: 
tacamento ; .que <devia seguir Maciel~ 
,chegou de Bel~rn. 

Tornárão·.a desfrald·ar as vélas, 
e encontrárãmsobre as 1nargens do rio 
Curupa niuitgs aventureiros ' France-
.zes _, Ingl·ezes, · e Hollandezes j'ntri<n:l 
cheirados Juntamente , e tendg por 
·auxiliares hum grande numero de In-
<iios . . Desalojou-os Maciel das tí-in.). . 
cheiras, queimou as suas ·feitorias, e 

· a~iantpu-se para a · Ilha dos /rocujuz; 
l1uma das · da embocadura daFAmazo-
nas~ Havia tambcrn ahi .diversas ' fei ... 
a:orias bem fortifica das , porém·que· fo-
·râo :desamparadas,· apenas se aproxi.:. 

. ~ou. ~ frotill!Jl Portug!Jeza. , E;mqü~n~ 
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'3:!i Íirs'toiÍí 
to Ma.ciel perseguia · os · fugitivos n~ 
interiot da Ilha, informarão-c de que 
hum navio cle ·alto. bordo viera em 
seu alc;ance, f(')f sem demora a'taea·-l0., -
€ pôz-lhe . fogo. Toda a equipagem 
acabo.u a vida, excepte huru grume .. 
te; tão cruel era en,tão a guerra. ·. 

IrHel'ltára Maciel de principio for'; 
mar hum estabelecimento .. n.a Ilha dos 
Tocujuz; rnas dando d€ mão a est~ 
designia, remontou Õ Cur~rpa, e em 
:Pum lugar. çhamado MMcocay , fez 

. elevàr hum forte, que ainda hoje çru1:o· 
~erva . o nonie de Santo,,A ntonio, de-
Çaixo d~ cuja protecção :Foi construi.,. 
do. Tendo assim conseguigo o fim, a: 
'lue s~ propuzera na sua expedisão.; 
voltou·· Mac:id para Belel'I\. : . . 
. D épois deste tempo, tomou Ma~ 
ciel com , os5entação 0 titulo de pri ... 
tPeiro investigador, e conquistador dos 
r.fos Cut;upa ,, e Amazonas. Aranha 
d~ Vasconcdlos, antes. dellc entrado 
Ilfi - Cunupa, tomou o mesm0 titulo; 
mas a vaidade de hum ' e outro nâCí) 
tinhão ftmdamenro, algum real. Amf" 
Jao.s. _esquecião, ou fingião esquecer ., 



no :Bf\1\ZII,. LP; .... , v±r. ri1 
~ue ~Úes ·tiq.hâo ad1ado, E.yropa-o~ eni 
abundflnCiéJ. , sop1.7e as marg~n~ de~t~ 
ho, e q~e o grapde, rio ~ ii1ha j4 si9q_ 
i'(:!conhect~p por Orclhf!f!C! , : que lh(f 
clérll o nog;~y; . pylo ' aventu·r~.~!·o ten1€~ 
1·a.l'iq chaniapp, Lopes dt:; A.gp írre ·; " ~ 
fipíllri]ente _<ts{~ lal;Jyriprhc;>1 q~ ~lhas, ~ 
P.~ paj~os, g1:1e elies ppba.v~p-A e pas~ 
~ar, titihãq ~t99 exploragos · 1n~jo s,e,. 
p1l,o, ar~tes pgr Jw~ ryaveg<!~O p ~q,r suíl 
p:~e~Jllél n~ç~q; ,-pHotp da CQstéj.,ç:/larp,a-T 
q.o Meiri1~w_,~ · ~ · d~ que .?jA4<t s_onser:..: : 
.Ya:vão a$ .d,yrrpta-s p~-ra . aqt.J~{l~~s, i'JI,le 
§~ q\l~lii~g ~pv;_pJvet n@~~~ fu;l__ygg;aqãg 
,çltfficii. · • 1 . ·• . , ..:i ;:.·-· . 
· Estas .novas cbnquistãs, fór}Í.o jus- A Cô_rre de 

tamehte consideradas pela Côrte de Madndfú.·· -
M. d "d · · · J' ma do Ma-a n como ImportantJSSimas , e ue- 1 ~ _, l d' . ,.J , • ran JilO, ~ rao ugar ·.a o.u,tr.a: IV'JS~0. }l)olwca do do Par,;. 
Brazil. Em I 624 ,. a Côrte de Ma- hum Gover• 
drid . sepárou as possessões do Mara- 110 Jc;wado 
nhão, . e do Pará do Governo geral do debotxo do 

B 'l r: d d . _, nome de Es~ raz1 , lazen o segun a repart1çao tado. · 
debaixo do tit.1;1 lo de Estado; ou fos- ' 
se que julgasse a·s antigas Capitanias 
muito extensas para hum só governo, 
ou que a communicação do Maranhão 

X Z 
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éóm Pernambuco , fosse muitas vez é~ . 
contrariada pela regularidade· dos ven-" 
tos de Leste, Francisco Coelho de Car..: 
valho "foi o primeiro Governador des ... 
tas possessões reunidas. Pôrém ainda. 
às desgraças do Brazi\ não 'tinhão to-
cado o seu termo ; os Portu·guezes em 
lugar de augrnentarem, ou estenderem 
·os seus estabelecimentos' esta vão . nas 
vésperas 'de , huma guerra desàstrós.a , 
que por muito tempo : lhe arranca v à 
as mais ricas Provincia3 da Amerka 
Pottu gueza' ' ameaça nêi'o"'-OS de -lhes fa..: 
zer perder tudo o que havia mais de 
hu~;n S€C,lllo possuião. ~ 
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