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EMBAYXADA
R E .L A C, A M

DA

,
Q..UE MA.NDOU O PODEROSO REY

D ·E ANGOME
KIAY CaIRI BRONCOM J

Senhe-r dos di aradiílimos Sertoens
de' Guiné,

J ' "

S
EN'DO Afri h""a das tres partes do antigo
mendo , ha tantos íeculos notoria aos Cofmo
gli phos , ainda hoje os Eítados da íua parte
Oc 'dental íaõ 'taõ pouco conhecidos nos
Mappas t como os da part e S eptentrional do

Mundo novo. Apenas íemos nell.es os nomes de alguns
:Rios, e Cabos, a quem a N aça6 Portugueza os deo no
tempo dOJ íeus .pr írneiros defcobrimentos, e os de
álg~ns ReY'oos do muitos, ém que eftá dividido o do-'
mimo daquella Corte; mas com huma tal confuíaõ ,
e incerteza, que íe naõ póde fallar nelles [em o perigo
de tropeça em muitos erros. Entre os defconhecidos,
que-corapzeheadea dííatada Província de .Guinê, fe nu
mera o de Angome ; que nos dá agora materia para
efia relaçaõ, ' _

As memo ia! "de que a formamos, nos indicaõ a
fituaçaõ defte Reyno nas vizinhanças do go fo de Be
nin , que naõ diíba muito do de S. Tbomé; onfin te
pela parte dó oree li:om o Rio dos BoizJ,'/it. ~,e o

Rey de i&IJjiJfÓ. . e peb di) Sul c&n -o pOGe f,
§ li Rey



Rey de Inba ue. Pela arte Occidental a limita o re
ferido Go fo, com hum por (;) fu deD.te, onde tem
a Cidade de T aniXH11l1l, quarenta e du s lega s diftall
te da fua Corte. Nefre furgem com frequencia algun
navios Portuguezes , dos Negociantes do Brafil , que
Ie rnándaõ prover de etcravos , e algumas e bai'Célç,O-~

das .J.lhas de S. Tbome , do Prinçipe , e A'ffiJob 11!J
que todas lhe ficaõ vizinhas.

O Rey.que actualmente domina o Effiadode Angl}.
me t le chama Kiay Cbiri Broncom. He amante da Na
çaõ Porrugueza, a mais antiga no trato daquella CoC
ta; e dezeiando fazer hum tratado de amizade , e
comercio com o noílo Auguílo Soberano, refolveovpa
Ia lhe fazer eíta p opofra , mandar huma embaixada ao
IlluílrIflimo e Excellentíflimo G>nde de Atouiuifl Vi
ce-Rey do Braíil , de cujo generofo efpinto, e acer
tadas acçoens.tinha ouvido repetidos applaufos aos nof
fos Navegantes. Elegeo para eíta funçaõ hum dos vai:'
Iallos da lua mayor confiança , chamado C '){wumd 'F. 
dir , moço de gentil prefença , d; aípeéto nobr ,e
mandando-o recolher da Campanha, onde o fenna, o
encarregou da e ecuçaõ defte projeéto. Dando-lhe as
inílrucçoens con enientes , o fez embarcar em hum
nã.~i.o pertencente a Luiz Coelho morador na Bahia ,
de que era Capitaõ Monee] Luiz da Coft« ; o qua fe.
achava furto no porto de 'Fll1i;xuina. Ordenou que o
acompanhaflem por teus Gentishomens 601:1S Alcat!j:i ,
titulo que no feu Paiz fe dá aos que entre os mais tem
díílinçaõ de nobres; cujos nomes pr óprios íaõ , de
hum Grijotome Sautolo ; do outro Ne1JÍ11 Radi» Gt"Y·
tonsom ; para íe inítruirem na lingua , 'e nos ceítumes
dos Portuguezes.

Embarcou-fé o Embayxador com os dous Gentis
homens , com hum interprete da fua Naçaõ , que fa
bia íufficientemente a lingua Portugueza , com a fua
comitiva, e com os pretentes, que o (eu Rey deítina
va para a MageO:ade Fideliffimado noílo Bey , e para o
Cood~ , feu Vice·Re~ no Brafli. Fretou a carnara do
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· . [1] 1 ' L ' I fi
navIo; no qual chegarao todos com r.om JUCre o ao
porto da Cidade do Salvador da Bahia de todos- os
Santos, na manhaâ do dia de S. Miguel, 29. de Se-
tembro do armo 1750. .

Fez o Capitaõ logo avizo ao Excellentiflimo Con
de Vice-Rey das peíloas que trazia a feu bordo, e Sua
Excellen ia com a promptidaõ poffivel fez todas as dif·
poziçoens convenientes para o Embaixador fer recebi.
do , e alojado com as honras decentes ao Miniftro de
hum Rey , cuja amizade he.muy importante ao noflo
comercio. Aiuítou com os RR. PP. daCompanhia de
Je1us,. que o hofpedaíTem no feu Collegio ; e ordenou,
que hum Militar no feu eícaler o foflt:. buícar a bor
do, e que as Fortalezas o-falvafiem com' a -fua artí- (
lheria .

Os RR. PP. fízeraõ logo armar a íalla , em que.
cofturnaõ receber os Vice-Reys da lndia , quando vcl
taõ daquelle Eft;8ijo , ou a outras pefícas de grande di- .
1HnC(aõ; todo o teélo armado de preciofas colchas, e
o pavimento de finiílimas eíreiras. Cadeira de efpaldas
magnifica. e tamboretes almofadados, tudo guarnecido
de franjas.Preparaõ-Ihe hüa carnara J' em hum lei o de
evano, marchetado de marfim, e de tartaruga , lan
çoes de Holanda, entremeados, e guarnecidos de
finiflimas rendas de Flandres ; cobertor de t éla carmen,
com franjas , e borlas conrefpondentes á fua riqueza ,
e tudo primorofamente coberto com hum _véo de
gaza.

Chegou o Embayxador a terra no efcaler de Sua
Excel. defêbarcou no trapiche de Jttlia11l,j untoao Forte
de õ', Francifco, que o recebeo com huma Ialva de toda a
fua artilheria. Entrou logo ' em hu Palenquin , que
ja achou prompto , e armado de boas fedas , e os dous
Gen tis·ho ens em duas cadeiras de maõs, O Ernbayxa
dor he In ma bem feita. e nobre figura. Trazia veíti
do hun oupaõ fi li hante á toga de hum Dezernbar
gador co hum a capa de veludo cor de n ácar. Tu.r
bante com Ieu p na 110 metrido em hum caítaõ de ouro,
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gu~meoido d boas pedres, o OOU Gentishomens!alS
raoçoa bem fei os, e.bem 1igllta• ." veftia6 ao 1IlIZJO
do leu. R'.I,iz, T aztaõ qaanaidade de criados f e- qua
tro raparigas de idade de r o, annos nua ao medo da
íua terra, mas bem pareci-das, ás quae chamaõ Me..
bafJdcu, comitiva de que uzaõ PQr ~ ndeza, .

A: eíta grande novidade, nUI1 a viíta QO Brafll:;
começou a concorreu gente de t: a parte, e Em
bayxador, para evita o.emhar ço.que podiafazer-lhe o
coacurfo de t ànro POV0 , difft: (Ie10 eu inrerpre aos
portadores da Palen uin , e eadeirinhas , que 3lDreOal
Iem o.paâo ; (j que elles fizeraõ , e chegamo C0m ma~.

yoe breeidad i p: r .a 0 CP. egi0, onde os PI.'. o
ef.pera~ Ó, e receberaõlco em.Q11 raçoens de agr •
do , e de refpeito , todas encaminhadas ::I infinuar-Lhe
quant reco hecíaõ a di1l:"n~ õ do f a caracter,

Logo que o Více-Rey f ube que o Embay.x o
tinha chegado ao Collegic , mand u huma guard
com feu Cabo para a portaria. Qs PP., que a ;ulgJY?'Q
defnece aría , perf adi a~ ao Embay:»ad"@r que. adef
pediffe.; porém lle o naõ fez, dizendo que feria.
oppô -fe ás Co' fi . ns.de Sua Excellenci , e mof
trar-íe-lhe pouco ag decido ao teu favor ; e muito me
nos fendo h ma honra, que íe lhe fazia em obíequiô do
feu Monarcha, a.quem elLe reprefentava no Braíil ; e
que fe daria por mal fervido de que a regeitaífe , e af..
fim naõ podia feguir o f~u coníelho , CGmO prejudicial
ao refpeito do feu Soberano.

Pedio eíte Minifi:ro dia para a fua primeira audíen-'
cí:a ;- e ° Conde, valendo-fé de alguns pretextos, lha
differio até o dia 11.• de Outubro; fendo o fundamen-,
to deita. demora, ar-lhe ocaíiaõ para que elle , e a
fua comitiva aiuizaííem, gela magnificencia CGm que
em parte taõ diítanre ie1feíteiava o anniverfario do
narro Soberano, qual he a grandeza defre Monarcha ,
e quanta a veneraçaõ , que os Ieus val1al1os lhe tribu
taõ. Naõ haviaõ ainda chegado ao Braíil os eccos das
vozes, com que havía lido lamentada a 3I~ deJulho

. a fal~



á fálta da vida do noflo Auguito Rey D.Joaõ o V., de
glonoía memória , .e tod a Corte da Bahia preparava
cuítozas gallas , para moítrar nos exceílos da íuadefpe
za , o empenho do feu obíequio. Q.yeria Sua Excellen
ci augmentar com ado taõ notãvel ' a Iolemnidade da
quelle dia.

Para fuavízar ao Embayxador a impaciencla , que
fempre coítumaõ produzir as dilaçoens , lhe mandou o
Vice-Rey dizer, que podia divertir-íe vendo a Cidade,
e os íeus contornos, as I-grejas, os Conventos, e as For
talezas, para o que lhe offereceo a íua Cadeira portatil,
e outras para os dous Fidalgos feus companheiros. A
gradeceo efla offerra com dernonílraçoens de obriga
do , dizendo, que nefta ocafiaõnaõ podia aceirá-la ; mas
que a reservava para depois de ter a fua primeira au- .
diencia.

Intentou Sua Excellencla faz-er vefridos ao Em.
bayxador , e aos dous Gentis-homens, para que no dia
da Embayxada apparecefIem no traje Portuguez , e para
efte effeíto mandou bufcar a mais rica teia, o mais ex
cellente veludo , e os melhores darnaícos ,e brilhantes,
que fe puderaõ achar na Cidade, e l os mandou á mof
tra , para que efcolheílern, cõrn . do. hes o pa a que.
Naõ [e agradou-elle deita ofíer 'a, e mandou dizer que
naõ carecia de veftidos para dar a fua Embayxada, por
que delles vinha bem provido ; nem elle a devia dar
veítido á Portugueza, mas ao ufo do íeu Paíz , para re..
preíentar o Rey, de quem era Miniítro.

No meyo tempo defra demora lhes dava o íeu
Kalendario huma feita, que elles , e os íeus celebraraõ,
fi gundo orito Gentílico, que profeflaõ. Mataraõ mui
tas aves, e untando-íe com o fangue del1as, fizeraõ
banquetes de iguarias ao [eu modo: e porque naõ uíaõ
de vinho, nem de outras bebidas fortes, brindaraõ á:
faude do [eu Monarcha ,e da felicidade do feu governo,
com café, e com chocolate, que o Conde Vice-Rey
lhes mandava todas asrnanhãas.

Appareceo em fim o.dia 2 z, de Outubro, deítin a-
- do



do para efta grande funçaõ, AJuntaraó-fe por ordem- de
Sua Excellencia logo de madrugada, no terreiro do
Collegio , de fronte do alojamento do Embavxador , to
dos os Regimentos de Infantaria da guarni~aõ da Cida
de, e nelle íe de ti veraõ formados até as nove horas, em
que desfilara õ para a Praça, cada hum com os íeus offi
ciaes na'vanguarda, todos veíbidos de galla, e depois de
nella fazerem as coítumadas connnencias , te dividiraõ
em vários corpos, que te pofraraó em diflerentes fitios,
Achava-Ie O Palácio todo bem armado, o Vice-Rey de
baixo de hum rico dcçel ,affiftido de todo o Corpo do
Senado, e de toda a 1 obreza da .Bahia {em fe ver outra
couza mais, que veíli dos ricos, e de bom gofto , tudo
galhardia, tudo pompa.

Havia-te formado na Praça hum navio defufficieuc ,
te ~randeza ja de verga de alto, no qual com eípecioía
dlípofiçaõ fc via hum Capitaõ no portaló veftido de
panno verde com-hum alfangc na rnaõ direita, embra
çando com a eíquerda hum broquel. O Piloto na bitacula
encaminhando o rumo, os marinheiros fubindo pelas
enxarcias para largar 1 o panno, e tudo taõ artifício
zarnente dií.pofto, "e Ie equivocava a viíla , eíperan-
do qual do leva [QV , para íe fazer á vela.

AI im como fe ouviraõ as dez h ó as no relógio da
Sé, expedia o Conde Více-Rey hum Sargento m ór ,
com dous Capitaens de Infantaria, a convidara Ernbay
xad r, para.vir ter a fua Audiencia, mandando-lhe a fua
cadeira, e outras duas para os Fidalgos, que o acompa
nhavaõ. Todos fe tinhaõpofto prornptos, eíperando ef
te avizo. Eftava o Embayxador veftido com hum fayal
de tela carrnefi , todo guarnecido de rendas de ouro
creípas, com hüa eípecie de 1aya como de mulher, íem
coz , a que elles daõ o ' nome de Mo/aya, tambem do
roermo efrofo , tedo guarnecido de franjas de feda, hum
feudal curto com borlas pendentes, e huma capa com
huma grande cauda , como roupa Real, de tela furta
cores, forrada de Cetim branco com lil\as de cores diffe
rentes. Turbante magnífico , e precioso, e osborzeguins
. ~W.



.!li d - o d ' F" 9] fi' - .. dcoura os. S ous idaigos ve laõ pela meíma mo 3j
mas com differença nas cores, e nos eftofos. Metteraõ-íe
nas cadeiras, e os íeguio a pé a itJa comitiva por entre .
quantidade de plebe, e chegando á eíquina àa caza da
moeda, {e apearaõ das cadeiras, e continuáraõ oca·
minha a pé para o Palácio com os feus criados, e as
quatro raparigas veflidas ao uzo do feu Paiz com len
ços envoltos nas cabeças, mas fem carnizas. Ao entrar
na Praça começaraõ , com o final prevenido de hum fo
guete, á falvá-:o o Navio que eftava nella , e as Fortale
zas do mar, com as defcargas dos íeus canhc ês, fefleio,
que o uzo tem feito íolemne , mas horrorozo; pois fe
re com o feu fogo os ares. e deixa com o íeu eítrondo
magoados os ouvidos.

Entrou o Embayxador na falIa com grande con
fiança , fazendo cortezias para hurna, e utra parte, ob
fel vando huma gravidade lem afiedaçaõ , até chegar ao
lugar , que o Conde Vice-Rey cccupava ; e naõ diíbin
guindo a íua peíloa entre a magníficencia, que divífava
em todos, perguntou pelo feu interprete qual era, e
lego, íem perder a foberaniado feu aípeélo, o cortejou
primeiro á Portugueza com tres correzías , feiras com
-h/uito ar, e imm iatamente, ao do Ieu Paiz.proí
tr ando, fe for te com os braços ftendidos, e as rnaõs
huma fobi e outra, e trincando os dedos, como caíta
nhetas : ceremonia com que em ..I1ngome cofturnaõ ve·
nerar aos feus Reys; indicando-Ihes deíle modo o gof
to com que lhes fazem efta proítraçaõ.Levantou-íe, of
fereceo-lheo Vke-Rey aflento , para o que eftava pre
parada huma cadeira junto á fua , que fe dillinguia fó
em ter nella hum ccchim , porém eIle o repugnou, di
zendo que o afiento fe fizera para huma converfaçaõ
dilatada e aflim te nsõ dava r a f a Corte aos Embay
xadores , cujo recado he íempre breve, Tinha o Conde
Vice Rey junto a fi deus Interpretes, hum Portuguez,
que havia sfl.Ilidc CID Angome , e hum mulato filhoda ,
Miua , que Iallavrõ ele gante m nte a tua lingua , e lhe

explicavaõ o que dizia Q 1 n 1óyx~CCl' , e eíte fallou a
Sua Excellencia ndlafórn a: Aqtle/le



AlJuelJe Al!(J, e Sob rano 'etdJp~, M
ti,,! Na ns d GentiJjda&e ,. tiffii a qtit 'Il.b '~aá
(fI (J "fiai dI) Oceano t CYJlnO as que ivem 1WJf di/attidos
sertOfJnJ, de que ainda /e naõ defcobrio ofim , a qHel1ft
temem os PtJVOJ de mayor valor, entre OJ qzeaes excede.
a todos (1 de Al1gome:, dezeja aliar-fe , e tratar je com
11111 '/a amiead« com o grauõa Seubor do Occidente o lu
clJlo Re_ de Portugat : e ftR3e.ndo "O ]eu Crmfelho etey
çao da minhapefoa , pela fidelidade. , eelo ; e )egredo
q;tC em mim tem rcconbeaido ; mefez recolhe" da Cam
panha, onde ofervia , para mandar me ao Br.afil:, econ
cedendo-me tod ospoderes da [ua Real Peja", me: r~

dell0tl]a. a a..Vi. . rclleucia nefio tofca ceprefensa«
çaôas aUezierru: 1tJ do fere dezc]», Ror mim /fI 7J;a~I
dllr a VoJJ-a E. cellencia, 1z.aÕ obflente a diffi'erC1l.ff.P, que
te Rctigia» t ,. ito entre oCbrifiaõ , e o Gentio; por.
que aquells I Ylimo Senhor, que, [em a minima dtro!..
da, creau efle Orbe, e a i11.11nel1fidade do-firmamento,
ne aos 1U}jJÕS olhos [e aprezenta, 1MÓ prohiúe a cõmu«

nica aiJ dos que vivem em diJfer,ente,s teys ,1 m a paz
i! à boa amizade , q' e tanto conuem ao come» cio. dos '&iJ
'Vem~ s, 4.fia miz: ld.., que deseja com 4. COI'oa de Por-
t u ai, prom.et~ ,c tZt . li de B::ej, iferva«fielme1z~
re , e 11afaha da fua ejJoa, deiccd- ecõmendeâaaas
[e. s fucl!JJor-e" .d prova da '1Jtrdade das minhas expreF
jrfensverd Voj]aEscettcncia firmada com" ;fignete Reak
dâ fita gra'fldc1:.a. A eíte tempo ti~ dor ieyo huma
Carta, e a entregou ao Conde, recõrneadando-lhe a
fegredo della; e continuou dizendo: Rlceha Vo.JIa.E~
deUencia efla reprezfmtaçaó da parte daqueile. grande
M01zarchà, que o elegeo para ocaupar ejie.l.Jlllian O Pre
1sélfte vemde1ttr'O do Pacote, que nJ4llda~ei erJtregtlP ldgo
a-VoUà Excellencia, a cujos pé pr)1lúo na pr zença d
to oefl« euditorio a minba pe[foa. Tenho [asisfeit» aI
que o me« ~'obera,f1o me encarregou. f?Jeg1'!edo, q:(,e,VoJ!ti
Exceliencia uera 11a [ua Carta, tmo {era .publlco; nem
'mti1zifefl<J, feliz expre.Ua Ordem do{eu S9beraJtD M;o1Ulr~
ha, e do l1feU graniJe Rey de .dn-gome. . I

. ~
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fp io-fe com eílas ultimas palavras, e com as

mefmas c: ezias. Foy reconduzido com igual a orn
panf.i:ffiie • 6ollegio, em que eftava alojado; e che
ga o á Portaria, mandou dar vinte moedas de ouro aos
Negros d ácadeira do Vice Rey, em que tinha ido. Op-
p ühaõ-fe os efficiaes Militares, que o acornpanharaõ,

efta Badiva , perfuadindo aos Negros a que a naõ acei
ta m; o que elle rebateo dizendo, que ninguern ti
nha }urisaiçaõ para limitar as acçoens dos Principes.
Mandou E uco depois os prefentes , que trazia do íeu
Rey. Eftes conftavaó de dous caixcens , chapeados de
ferro, com as fechaduras lavradas, hum para o noffo
Auguftiffimo Rey, outro para o Conde, com as quatro
Negrinhas. Correo a vóz de que tamb ém fez hum pre
zente ao Conde de cem Negros para o fervirem. Póde
fer fe equivocaffe o vulgo com a carregaçaõ do Navio,
em que o Embayxador veyo de Angome.

Sem embargo da permitraõ, que o Conde Více-Rey
lhe havia concedido, para ver a Cidade, e as couzas
que nel1a ha de mais grandeza, fe naõa proveitou o Em.
bayxador della , antes da íua primeira audíencia. Depois
o fez acompanhado de hum Aju Me e quatro Sar
gentos , que o Vice-B éy mandou lhe alliftirem, e
moftrarem as Fortalezas, Conventos I Igreias , e tudo
o.que ha mais digno da curioíidade. Em alguns Conven
tos fe lhe offereceraõ refreícos. Obfervou-fe que a pre
zentando-lhe o Guardiaó de hum dos Franciícanos vi
nho , e doce, o naõ aceitou dizendo, que nunca o .be.
bera. Naõ íedivulgou nunca, nem o que a Carta con
tinha, nem o que os cayxoens encerravaõ. Correo em
Lisboa que chegara da Bahia hum dos cayxoens par
Sua Mageítade , e tres Negrinhas. Efperamos noticias
mais amplas do Eftado defte Rey, e do comercio , que
rielle fe pôde fazer, para íatisfazerrnos o dezejo doa
curiozos da Híítoria , e da Ceographía.
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