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1 - BIOGRAFIA 

.. Aos 22 di as do mes de agosto de 1753 anos,· 
bc1tizou e pos os Santos óleos com minha licenc;a 
o Reverendo Cenego Joaquim de Albuquerque Sa
raiva a Francisco, filho de José Antonio de La
cerda e de sua mulher Francisca da Almeida Pais; 
foram padrinhos M anoel de Oliveira Cardoso e 
sua mulher d. Manoela Angelica de Castro. todos 
desta freguezia , de que fiz este assento, que as
s1no. - M anoel José V az ". 

Essa declarac;ao, tirada do livro de assento de 
batismo da paróquia da Sé, em Sao Paulo, 
permite estabelecer a filiac;ao do notável explo
rador brasileiro. Sobre a data precisa de seu 
nascimento mostram-se incertos os biógrafos. 
É _ plausível 'admitir que, nascido ~~ cidade de Sao 
Paulo e de país católicos, o filho de José Ant6.
nio de Lacerda tenha vindo ao mundo no ano· 

ern que foi batizado, ou seja em 1753. . Em favo!.' 
dessa suposic;ao há, entre outros, o fato d€, no re
censeamento realizado em 1765 na cidade de Sao 
Paulo e todo o seu termo, figurar o nome do me-
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nor Francisco, filho de José Antonio de Lacerda 
e Francisca de Almeida Pais, com doze anos de 
idade. 

A leitura de velhos documentos paulistas mos
tra-nos que, boticário de profissao, José Antonio 
desfrutou certo prestigio em Sao Paulo, chegando 
a ser da governanc;a da terra. Em 1774, quando 
seu filho já andava em Coimbra, foi eleito juiz 
presiden te da Camara. Residia · por essa época 
no páteo da Se e tinha algum cabedal, entao a~a

liado em 1 : 200$000. 
Francisco José parece ter sido destinado pelos 

país a carreira eclesiástica, pois no referido recen ... 
seamento de 1765 figura como "tonsurado" . N o 
de 1767 é simplesmente "adido a Sé". Em 1770 
parte de $áo Paulo para Coimbra, onde faz os 
cursos de Matemática e Filosofía na Universidade. 
Bacharela-se erri 21 de junho de 1776, aprovado 
nemine discrepante, e doutora-se em dezembro do 
ano seguinte. 

Em 1780 regr.essa ao Brasil. na qualidade de 
astrónomo da comissao de demarcac;áo dos limites. 
A 26 de f evereiro desse ano chega a Belém do 
Pará. Os diários de suas viagens e diligencias, a 
partir de entao, podem dar idéia do que foi a in
tensa atividade por ele desenvolvida no exercício 
das fun<;óes que lhe confiou o governo da me
trópole. 
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Ein janeiro de 1789, após quase dez anos di: 
ausencia, encontrava-se de novo em Sao Paulo, 
onde tinha o pai já septuagenário e um irmáo . 
Demorou-se mais de um ano em sua cidade nataL 
onde, segundo parece, pretendia permanecer. Cha
mado, porém, ao Reino, seguiu a 13 de maio de 
1790 para Santos, e dois meses depois embarcava 
com destino a Lisboa. 

Tendo apresentado a Academia de Ciencias o 
diário de sua última viagem - de Vila Bela a 
Sao Paulo - foi admitido con10 sócio por essa 
instituic;áo. Pouco depois era prevido em primeiro 
tenente de mar e quatro anos mais tarde promo
vido a capitáo de fra gata. E xercia concomitan
temente as func;oes de lente de Matemáticas da 
Companhia dos Guardas Marinhas. 

N orneado em · marc;o de 1797 Governador dos 
Rios de Sena, quatro meses depois já se achava 
no Río de J aneiro, p caminho da África Oriental. 

Tomando posse de .seu cargo a 25 de janeiro 
de 1798, inicia os preparativos para a travessia do 
continente. Propunha-se ve~ificar _se, em algum. 
ponto do centro da África, existiam montes que 

pudessem servir de cabeceiras aos rios de Sena e 
Cunehe, que correm em sentidos opostos, o pri
meiro para a costa oriental e o segundo para a 
ocidental. 

/ 
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XII 

Os pormenores da viagem váo narrados no 
diário de Lacerda e A'-lmeida, que se publica no 
presente volume. As últimas páginas trazem a 
data de 3 de outub.ro [de 1798]. Sabe ... se que, a 
18 do mesmo mes, f aleda La cerda na córte do reí 
de Cazembe, sem ter conseguido realizar seu gran
de projeto. 

Livin gstone, que percorreu as mesmas regióes 
em 1867, e ainda póde recolher dos habitantes al
guns dados sobre a expedi<;ao La.cerda, efetuada 
setenta anos antes, fixa em 19°32' de latitude Sul, 
a pouca distancia do lago Moero, o local de seu 
f alecimento. 

Nao obstante o malogro de sua tentativa, La
cerda e Almeida deu, conforme observou o his
toriador portugues Manuel Murias, "um passo de
finitivo para realizar a travessia da África". 

• II - OBRAS IMPRESSAS 

lmprimiram-se os seguintes trabalhos de Lacerda 
e Almeida : 

• 
' 

l." -- Diário da Viagem do Dr. Francisco 
] osé de La cerda e Al1neida pelas 
Capitanías do Pará, Rio Negro, 
Mato Grosso, Cuiabá e Sao Paulo, 
nos anos de 1780 a 1790. ( lmpres-

, 
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so por ordem da Assembléia Legis
lativa da Província de Sao Paulo ). 
Sao Paulo - Na Tip. de Costa 
Silveira. Rua de S. Gonsalo n. 14. 
1841. p. 89. 

lnclue-se nesse livro, as págs. 43-62, o texto 
do "Diário de Vila Bela a Sao Paulo" enviado a 
Academia Real d~ Ciencias de Lisboa, e que se 
a cha publicado, igualn1ente, na Revista T rime ns al 
do 1 nstituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
t. LXII, parte I ( Rio de Janeiro, 1900), as pá
ginas 35-59. 

2.º - "Memória acerca dos ríos Baures, 
Branco, da Concei<;ao, de S. J oa
quim, Itonamas e Maxupo e das tres 
missóes da Magdalena, da Concei
<;áo e de S. Joaquim." na R ev. 
Tritn. do lnsti. t. XII, (Rio de Ja
neiro, 1849) , pp. 106-119. 

3.º ... Travessia da Africa, pelo Dr. 
Lacerda e Almeida. Edi<;ao acres
cida do Diário da Viagem de Mo
<;ambique para os Ríos de Sena e do 
Oiário do Regresso a Sena pelo Pa
dre Francisco J oao Pinto, com urna 
introdu<;áo crítica do Dr. Manuel 

-
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Murias. Lisboa. Divisáo de Publi..
ca\'.óes e Biblioteca. Agencia Geral 
das Colonias 1936, pp. 414. Com 
24 planta~ geográficas fora do texto, 
baseadas nos borr5es do Dr. Lacer..
da, que se conservam em Lisboa no 
Arquivo Histórico Colonial. 

O diário de viagem de Mo\'.ambique aos Ríos 
de Sena foi publicado primeiramente num folheto 
de 31 pp, impresso em Lisboa, 1889, entre os 
"Documentos para a história das . Colonias Por
tuguesas." O Diário do Tete ao Cazembe . saiu 
na parte nao oficial dos Anais Marítimos e Co..
loniais, Lisboa, 1844 ( 4.ª série) pp. 303-214--334..-
343 ... 377 ... 331-397-408. Sobre esses textos fez-se 
a reimpressáo publicada pela Agencia Geral das 
Colonias. 

III - MANUSCRITOS 

Trabalhos manuscritos e inéditos de Lacerda e 
Almeida conservam-se ainda boje em arquivos do 
Brasil e de Portugal. Na Biblioteca Nacional do 
Rio 

0

de Janeiro guardara-se, entre outros, os textos 
manuscritos do Diárío de Viagem de Mofambique 
aos rios de Sena e do Diário da Vila de Tete ao in
terior da África, aproveitados no presente volume. 

• 

XV 

IV - FON TES PARA ESTUDO 

Para o estudo da vida e da obra de Lacerda e 
Almeida podem ser consul tados os trabalhos se
guintes : 

Barao de Porto Seguro - " Dr. Francisco José 
de Lacerda e A lmeida" . na Revista Trimensal do 
Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, tomo 
XXXVI. Parte l. ª (Rio de Janeiro, 1863), pá-
g inas 177 --184. 

M. E. de Azevedo Marques - Apontanien.
tos Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatís-
ticos e Noticiosos da Províncía de Sao Paulo, I. 
( Rio de J aneiro, 18 79), p. 160. 

José Jacinto Ribeiro - Cronología Paulista 
ou rela fao histórica dos fato s maís importantes 
acorridos em Sao P aulo, desde a chegada de Mar
tim Af fonso de Souza a S. Vicente até 1898. f . 
(Sao Paulo, 1899) . pp. 61~117. . 

Sacramento Blake ,_ Dicionário Bibliográfico 
Brasileiro. 111. ( Rio de J aneiro, 1895), pp. 9--1 O. 

Arthur Motta - História da Literatura Brasi
leira. Época de Transfonnar;ao - Século XVIII . 
(Sao Paulo, 1930). pp. 392-395. 

Manuel Múrias -- Introdu~ao crítica a obra 
citada - Travessia da Africa, pp. 9--75 . 

' 
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V - SIGNIFICA<.;AO DE SUA OBRA 

Com Alexandre Rodrigues Ferreira, Silva Pon
tes, Ricardo Franco, Ribeiro de Sampaio e poucos 
mais, Lacerda e Almeida é um dos iniciadores, no 
Brasil, das grandes expedi<;6es de carater cientí
fico. O esfór<;o desses autenticas pioneiros tem 
sido relegado geralmente a plano secundário, 
devido, em parte, ao mérito excepcional de alguns 
dos notáveis viajantes e naturalistas estrangeiros 
que percorreram o Brasil em principio do século 
passado. Mas a significa<;ao do trabalho que 
empreenderam nao deve, por isso, ser desmerecida . 
Cabe as novas gera<;5es, tao empenhadas . em 
melhor conhecer o Brasil e seu passado, situá- lo 

em seu legítimo lugar. 
É certo que a leitura da obra de Lacerda e Al

meida oferece pouca . sedu<;ao ao primeiro con tato. 
Cumpre consi~erar que seus diários na~ eram 
endere<;ados ao grande . público, mas as autori
dades e, quando muito, a instituic;oes científicas. 
Tinham o ,propósito, nao de agradar, mas de 
instruir, informar e prestar servi<;os imediatos. 

Entretanto, para o historiador dos nossos dias, 
seu valor é. considerável, tendo-se em conta que 
o autor percorreu duas estradas fluviais da maior 
importáncia no sistema de comunica<;oes do Brasil 
setecentista : a que ligava Belem do Pará as par-

XVII 

tes centrais do continente, através do Amazonas 
e dos ríos da bacia amazónica, e o .famoso cami
nho das mon<;6es. Seu diário de Vila Bela a 
Sao Paulo constitue um d;poi~ento único para 
quem pretenda saber o que era a áspera navega
<;áo das canoas de comércio procedentes do 
Cuiabá. 

Restringindo-se a observa<;ao direta dos fatos e 
a concisa narra<;áo do ·que testemunhava durante 
suas viagens, Lacerda nunca se deixa levar por 
critérios faceis ou por solu<;6es simplistas. Se, de .... 
pois da penosa descida do rio Pardo, ocorre-lhe 
m.encionar a tradi<;áo corrente entre alguns ca
noeiros ( mais tar1e desmentida pela experiencia), 
de que outra via fluvial, a do Sucuriú, talvez for
necesse viagem mais direta e mais cómoda entre 
Sao Paulo e o norte de Mato Grosso, nao ousa 
propor essa via as mon<;oes de comércio. É que, 
enquanto nao se povoassem os campos da Va
caría e outras regioes entre o Paraná e 'o Para
guai, tu do aconselhava a que se f req,uentassem 
tais paragens pela derr9ta ordinária, afim de 
que nao ficassem expostas a cobi\'.a dos vizinhos. 

A mesma previdencia demonstraria Lacerda 
mais tarde, na expedi<;ao ao serta o africano. Seu 
plano - observa um autor britanico - visava o 
estabelecimento de urna linha de fortifica.;oes por
tuguesas entre .Mo.;ambique e Angola, e sua visao 

110.372 F. 2 
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de estadista ( his statesmanlike prescience) ma ... 
nifesta-se na predic;ao de que a ocupac;ao do Cabo 
da Boa Esperanc;a levaría os ingleses a estenderem 
seu domínio até ao corac;ao da África, impedindo, 
desse modo, que aquelas duas províncias portu
guesas se comunicassem entre si por terra. "De
pois da morte de Lacerda - continua o mesmo 
autor ,_ um estado de apatia e decadencia apo..
derou-se novamente da -África Oriental Portu,. 
guesa ( *). 

SERGIO BuARQUE DE HOLANDA. 

('") F. R . C. [Frank R. Cana] ,......, "Portugues·e E ast 
África" na Enciclopédia Britaníca ( 11.ª ed., de 1911). XXIV . 
. - 167. 

I 

• 

DIÁRIO DA VIAGEM DE LISBOA ATE A VILA 

DE BARCELOS, NA CAPIT ANIA DE S. JOSÉ DO 

RIO NEGRO 

1780 
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Ano de 1780 

Janeiro 8 ,_ Saí da cidade de Lisboa na charrua O 
Cora9áo de Jesús, e Águia Real, com todas as pessoas que 
da dita cidade vinham nomeadas para a dita diligencia. 

Fevereiro 26 ,_ Chegamos felizmente a cidade do 
Grao~Pará, onde fomos recebidos com grande agasalho dos 
seus habitantes. 

Agosto 2 ,_ Saimos da cidade do Pará em companhía 
do Ilm.º e Exm.0 Sr. Joao Pereira Caldas, Comissário Ge
ral das Demarcai;oes na dita Capitanía, e fornes aportar a 
um engenho chamado da Ribeira, que pertence ao Mestre 
de Campo Joao Ferreíra, de onde saimos pelas 11 horas da 
noite. léguas 5 

3 ,.._, Navegamos com a maré até Guajau~ú. e pelas 11 
horas da manha nos pusemos em marcha, e passamos pelo 
Iguarupé-mírim, e fomos ficar abaixo da Freguesia da 
Senhora Santana. ( 7 

3 ,._.., Partimos para a boca da baía do Marapata, que, 
atravessan~os felizmente, e pernoitamos no Limoeiro. (5 

4 ..- Partimos pelas 3 horas da madrugada e fomos es-
perar a maré no río Japím, de onde fomos pernoitar ao sítio 
Vacurana. ( 3 

5 ..- Depois da missa, que se disse na boca do Piríá, 
fomos jantar na boca do río Matuacú, e pernoitamos nas 
Ilhas dos Piriquitos. 4 Yz , 



6 -- Continuamos a vif\gem. entrando pelo río dos Bre
ves, e jantamos defronte do río Mapuá, e de tarde entramos 
pelo Tagipurú, pelo qual seguimos alguns dias, e chegamos 
a Vila do Gurupá no dia 11, tendo ouvido missa no dia 10. 
defronte do rio das Areias. Chegarnos a Gurupá, que consta 
de 400 almas e de um pequeno Forte de figura irregular. ( 8 

12 - Partidos desta Vila, pelo furo de Mojú, pas
samos pela boca do rio Arapijó, e chegamos ao lugar de 
Corrozedo, e fornes pernoitar na boca do rio Xingú. (11 

13 ,....., Seguimos viagem pelo rio Xingú acima, e pas
samos pelo luga r de Vilarinho e de Boa-Vista, e aportamos 
antes de chegar ao norte deles. ( 5 

14 ,....., Entramos pela b~:>ea do furo chamado Aquiqui 
( habita<;áo de mosquitos). Tem de comprido 11 léguas; 7 
correm ao ONO até a boca do outro furo chamado Gua

jurú, e as 4 léguas a N até sair no Amazonas , de fronte da 
povoa<;ao do Pará . Chegamos a referida boca depois de meia 
noite.- ( 11 

15 -- Fizemo-nos a vela pelo Amazonas acima, dei
xando na outra margem a referida povoa<;ao, chamada hoje 
Alm~irim, e urna cordilheira de serras da mesma parte dis
tante do rio 5 para 6 léguas, e paralelas a sua corrente. 
Tendo navegado 4 léguas a OSO deixalnos a foz de Iga
rapé Pixuna; virando daquí o rio para poente, deixamos, 
depois de ter andado mais de 2 léguas a outra foz do furo 
Guajará, e pernoitamos depois de meia noite com 12 Yi lé
guas. ( 12 Yi 

16 -- Saimos com o rumo de OSO encostados a terra 
firme chamada Costa do ·Maguarí-jurapará, deixando para 

o outro lado infinidade de ilhas que por muitos dias nao 
deixam ver a margem oposta 'do Amazonas. Fomos pernoi .. 
tar na boca do Rio Uruara com 8 léguas. 

5 

17 -- Tendo andado 3 léguas, deixamos a boca do rio 
Urubu<;uará , e no fim de 5 mudamos para o rumo de SSO 
e vimos muito ao longe a outra margem do Amazonas. 

18 -- Saimos pelas 5 horas da manha coro urna tro
voada, e o rio vai tomando a Sul, rumo que seguimos todo 
o dia. Distante duas léguas do lugar da partida está o furo, 

que vai ao rio Gurupatuba; outro tanto adiante o furo 
Cu<;:ari, por onde nos metemos. Pemoitamos na boca do río 

Coroá. 

19 -- Neste dia jan tamos na boca do igarapé Atuqui : 
e como S. Excia. estava muito doente de urna cólica fornes 
navegando sem parar por 20 horas até a vila· de Tapajós, 
hoje Santarem, pelo mesmo furo Atuquí, cujas margens sao 
habitadas do gentio chamado Mundurucú, animoso, feroz 
e de corpo pintado. Acima do dito furo está o río Siruiú; 
passada outra o rio Muuaica; e acima deste outra légua a 
Vila de Santarem sita na foz do rio Tapajós, onde che~ 
gamos pelas 1 O horas do dia 20. Nesta Vila há um pequeno 
forte já quase destruido de todo e há nele muita abundan
cia de todos os efeitos do país. Os · seus indios fazem com 
especialidade pacaras, que sao urnas pequenas caixas co~ 

bertas de palha de diferentes cores e tecidas, formando agra
dá veis e vistosas pinturps; muito chapéu da mesma palha 

e muito bons. como tambero cuias etc. Aquí nos demora~ 
mos até S. Excia. ficar em termos de fazer viagem, que foi 
no dia 16 de setembro Lat. A. 2° 24' 50" Long. 325º 15' 
Varia<;:áo NE 5° 32'. 

Setembro 16 - Pela uma hora da noite, deixado o rio 
Tapajós, seguimos viagem costeando a margem setentrio
nal da grande ilha Paricatuba, seguindo o rumo de NE, e 
passadas 6 léguas, deixamos um furo que vai ao rio Siruiú, 
e continuando a viagem oeste dia e no seguinte da mesma 

, 
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forma, pernoitamos no meio da ilha de Pauxí, que tem 5 lé~ 
guas de comprido. 

18 ,_ Pela uma hora da tarde chegamos a Pauxí, vila 
situada em alta barreira, e tem um forte semelhante ao de 
Santarem nas ruinas. Consta de 500 almas. Fomos pernoi
tar pouco mais acima do rio Trombetas que dista 1 Yz lé
gua de Pauxí. Por este rio Trombetas se retiraram os ho
landeses, que se tinham estabelecido em Gurupá para a Co
lonia do Surinam; e os indios que habitam nas cabeceiras 
destes rios usam de armas de fogo, de vestidos de pano, 
adquirido tudo do comércio dos mesmos holandeses. Vila. 
de Pauxí (óbidos) Lat. A. 1° 57' 56" Var. NE 6º 7'. Tem 
o río defronte de Pauxí pouco mais de 800 bra~as. 

19 ,_ Seguimos viagem com o rumo quase a poente e 
pernoitamos na ilha dos Cameleóes. 

20 ,...., Saimos com o rumo de SE, e duas léguas acima 
está um furo que vai a vila Franca. Navegamos por entre 
muitas ilbas e paramos com 6 léguas de marcha. ( 6 

21 .-- Tendo andado pouco mais de 3 léguas, passamos 
por detrás de Url!aS iJhas, que Se opoem a boca do rio Ja
mundá, e pernoitamos no princípio do outeiro de Paratim. 

22 ,......, Fomos jantar perto do rio Tupinandoxe e pas~ 

samos no furo que vai a Mugui. 

23 ,...., Saimos com o rumo de poente e navegamos por 
entre ilhas 9 Yz léguas. (9 Yz 

24 - Neste dia andamos somente 4 Yz léguas, an
dando a primeira légua a poente, e a outra SO, e o resto 
a ONO. (4 Yz 

25 - Saimos com a proa a O , e passamos por urnas 
altísSimas barreiras de ocre de diferentes cores. Passadas 
3 léguas, toma o rio para NO até a boca do río Atuma, e 
pernoitamos na ponta da ilha Aayuessa. 

7 

26 - Esta ilha tem duas léguas de comprimento, e fi
: emos pouso perto do furo que vai ao rio Atuma. 

27 - Saimos pelas 5 horas · da manha e pela urna da 
tarde chegamos a um furo que vai a Saracú, ou Silves, 
onde pernoitamos por causa de urna grande trovoada. 

28 ,_ Partimos pelas 3 da madrugada com a proa a 
SSO encostados a terra firme. Jantamos na ponta da ilha 
do Saracú, de onde saimos seguindo o rumo de SO, e per~ 
noitamos pouco acima de outro furo, que vai ao dito Sa
racú. 

29 - Neste dia de S. Miguel seguimos o mesmo rumo, 
e com duas léguas de viagem se acabou a ilha Saracú, e 
com mais urna chegamos a vila Serpa, onde nos demoramos 
pouco tempo, e seguimos para poente, e paramos com 5 Yz 
de marcha. (5 Yz 

30 - Pelas 4 da madrugada saimos com a proa a SO 
encostados a terra firme da direita; e tendo andado 5 lé
guas atravessamos o río por entre ilhas para irmos ver a 
boca do rio Madeira, aonde chegamos de tarde: Lat. A. 
3° 23' 43" Long. 318º 52' 53", isto é, mais acima da boca 
em urna praia. (5 

Outubro 1 - Deixada a boca do Madeira, seguimos 
pelo Amazonas e fizemos pauso abaixo do rio Pura.que
quara. 

2 - Neste día andamos 7 léguas encostados as Ilhas 
do Maturí ·que teem 6 léguas de extensao. 

3 ,_ Seguimos o rumo do poente, e, passadas algumas 
correntezas a sirga, chegamos ao Pesqueiro Real das T ar,., 
tarugas, ,de que fornecem os soldados destacados no Río 
Negro, porquanto este é faminto delas e de peixe. Pas
sando adiante do Pesqueiro, depois de nos provermos de 
tartarugas, fizemos alto com 7 léguas de marcha. 
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4 .- Saimos com o rumo de SO e, tendo navegado 
3 léguas, chegamos a boca do rio Negro; e como as suas 

águas sao pretas e as do Amazonas brancas ou barrentas, 
fazem estes deis rios na sua junc;ao urna grande séparac;áo 
de ág uas. Seguimos pelo rio Negro a riba e. tendo andado 

2 léguas, chegamos a Fortaleza de S. José, e pousamos 
pouco acima dela. 

5 - Navegamos para o poente: e 5 léguas acima da 
Fortaleza está um furo que vai ao Amazonas, que se de

nomina tla boca do rio Negro para cima Sólimóes, e per
noitamos no principio da ilha de Ana Vilhena. 

6 ,_, Neste dia costeamos a dita ilha, e andamos 8 lé
guas. 

7 - Acabamos de passar a dita ilha, que tem 10 léguas 
de comprido. -... 

8 .- Navegamos neste día, e nos passados entre infi
nidades ~ ilhas, que tem este grande rio; e por causa de 
urna trovoada só marchamos 3 léguas. 

9 ,_, Navegamos da mesma sorte por entre ilhas e fu
ros, fizemos alto com 8 léguas de marcha. 

1 O .- Navegando pelo rumo de NO pernoitamos no 
lugar de Airao, que consta de 30 pessoas. 

11 - Tomamos o rumo de O e uma Jégua acima de 
Airao deixamos a boca do rio Jaú, ~ passadas 2 léguas 
toma o rio para N. 

12 - Navegamos por entre ilhas com o rumo de NO. 

13 .- Saimos pelas 5 Yz da madrugada e pelas 10 ho
ras passamos pela Vila de Maura, urna das maiores povoa
c:;6es do río Negro, e pernoitamos perta de u111: rio que vem 
do Sul chamado Paraná-mirim, com 5 léguas de marcha. 
Lat. A . de Moura 1° 25' 45". 

' 

.. 

14 - Saimos pelas S Yz ~ pelas 1 O vimos da parte 
setentrional a boca do rio Branca, e pelo meio día passamos 
pela Vila do Carvoeiro, e fizemos alto com 9 léguas de 
marcha. 

15 .- Neste dia andamos 8 Yz léguas para poente. 

16 ,_, Saimos pelas 3 horas e 12 m da madrugada com 
Ó rumo de poente, e pelas 6 h. passamos por Poiares, pe
quena povoac:;áo, La t. A. 1° 7' 8". 

17 .- Pelas 11 horas da noite do dia antecedente se
guimos viagem, e pelas 5 Yz da madrugada chegamos a 
vila de Barcelos, capital da Capitanía de S. José do Rio 
Negro, onde foi S. Excia. recebido com arcos triunfais. É 

esta Vila a residencia do Governador da Capitanía, tem 
ordinariamente 200 soldados de guarnic;ao, que estao desta
cados por vários Fortes pertencentes a mesma Capitanía. 
T em Ouvidor, Vigário Geral, boas casas e quarteis para 
os Oficiais militares e soldados rasos. Lat. A. 58' 8" Long. 
314º 43 ' Var. NE 7º 16'. 

.. 

.. 
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Ano de 1780 

Dezembro 25 ~ Saimos da vila de Barcelos pelas 5 
horas da tarde, e navegando pelo rumo de NO pernoita~ 

mos com urna légua de andamento. · ( 1 

26 - T endo navegado quase duas léguas encontramos 
na margem meridional a boca do rio Marurí: 1 légua adian~ 
te o rio Canimarú. Distante deste quase 3 1éguas está a 

- primeira boca do rio Quiuní, e a quarta dista da primeira 
quase légua e meia. Navegamos pelo mesmo rumo. ( 8 

27 - Neste dia andamos 1 O léguas pelo rumo de 
ONO. (10 

28 - Tendo navegado 1 Yz légua, chegamos ao lugar 
de Moreira que tem 400 almas. Distante deste lugar 4 lé~ 

guas, e da parte da mesma mar·gem meridional está a boca 
do Í:io Varirá. Pousamos 3 léguas acima <leste rio, tendo 
desde o di to rio tomado o rumo de NO. ( 8 Yz 

29 - Fizemos alto, tendo navegado 9 léguas por urna 
grande enseada que faz .o río, passando o río por todos os 
ramos de NO para SS~. (9 

30 ,......, D istante do lugar da pousada 3 Yz léguas pelo 
rumo SSE está a vila de Tomar, que consta de 400 almas, 
e fomos pernoitar no lugar de Lana Longa 2 Yz léguas aci
ma de Tomar: Lat. A. 0° 18' Var. NE 8 Yz. (6 

31 ,......, Duas léguas distantes de Lana Longa está a foz 
do rio Xibarú, de onde principia o rio a rumo de SE, e 
portamos com o andamento de 7 léguas. ( 7 
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Ano de 1781 

Janeiro 1 ,_ Tendo navegado 4 .Vi léguas por duas 
grandes enseadas que faz o rio vimos a foz do rio Mati
quie no meio da segunda enseada; e andando mais 4 léguas 
fizemos alto. ( 8 Yz 

2 ,_ Navegando 9 léguas pelo rumo de SE chegamos a 
desembocadura do rio Urubaxí, onde pernoitamos e achei a 
sua Lat. A. de 26'. · ( 9 

3 ,_ Duas lég_uas acima do referido río está o río 
Uajuaná, e correndo daquí o rio para poente pernoitamos 
na foz do rio Uncuixí, cuja Lat. A . é 27' Var. NE 10º 40'. 
Defronte do Uajuaná está S. Isabel. (6 .Vi 

4 ,......, Quase 2 Yz léguas acima des te rio está o Xi vara: 
dele toma o rio a díre<;ao de N por 2 .Vi léguas, e vira de~ 
pois para poente. Pausamos defronte do rio Maravija, que 
está na margem setentríonal. ( 7 .Vi 

5 - Neste dia andamos 8 léguas pelo rumo s:le ONO. 
(8 

6 ,_ Navegamos 6 .Vi léguas com rumo de SSE, ou, por 
dizer melhor, para poente. ( 6 .Vi 

7 ,......, Fizemos alto defronte do rio Cavaborí, que vem 
de Norte com andamento de 7, tendo navegado a última 
pelo rumo de S, e as o u tras p~r várias enseadas. ( 7 

8 ,_ Tendo navegado 2 .Vi léguas por urna enseada, 
chegamos a povoa<;ao denominada N . Sra. do Loreto, e an
tigamente Massarambí, e navegando neste día 11 léguas 
pelo rumo geral de poente, pausamos na povoa<;ao de Sao 
Pedro, sita na margem setentrional. ( 11 

9 ,_ Desta povoa<;ao princ!piamos a navegar por uma 
enseada que corre a SO, ero cujo fim está a povoa<;ao pe~ 
quena de Sto. Antonio distante da de S. Pedro 4 léguas, e 
fomos pousar no rio MarÍe com a marcha de 5 31 léguas. 

(5 .Vi 

• 

, 

I 

t 

, 
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1 O .- Com andamento de 8 leguas para poente fizemo:s 
alto, e já o rio tem muitas pedras. ( 8 

l 1 ,......, Dista o rio Curicuriaú <leste pouso 5 léguas; e 
entrando por ele tem nas suas margens urnas serras, onde 
os indios costumam pegar com visgo. que nas árvores dei
tam, os galos chamados da serra do tamanho de urna grande 
pomba, e muito vistosos; e com andamento de 7 léguas pelo 
rumo de ONO fiz alto. ( 7 

12 - Navegamos 3 léguas por entre ilhas e pedras 
até a povoa<;ao S. Bernardo dos Comunais. 

13 ,......, Dista a Fortaleza de S. Gabriel da povoai;ao de 
S. Bernardo_ 5 léguas, que as navegamos com custo, sempre 
por entre pedras. fazendo o rio várias cachoeiras, sendo a 
maior e mais dificultosa ele se passar a que está quase meia 
légua debaixo do mesmo Forte. Coisa de meia légua abaixo 
do mesmo está outra povoai;ao denominada N . Sra. do Na
zaré. Neste forte nos demoramos até o dia 16 Lat. A. 0° 9 
V ar. NE 139

• 

16 ..-- Correndo o rio para ONO andamos por entre 
pedras 7 .Vi léguas, tendo deixado acima do forte a povoaJ 
<;ao de S. Miguel. 

)7 ..-- Coro 2 léguas de navcgai;ao entramos pelo río 
Vaupés, que segue a mesma direi;ao do río Negro. de serte 
que se nao fosse mais estreito e de águas diferentes, se to~ 

maria o dito Guaupés ou Uaupés pelo Negro, que desde a 
barra deste rio Guaupés toma para N. como adiante se dirá. 
Meía légua acima da boca do rio está a grande povoa~~o 
de S. Joaquim, cujo diretor tinha subido por este rio a ca~a. 

digamos assim, do gentio Macú. (2 Yi 
18 .- Navegando para poente, rumo que tem o río, ca-

minhamos 7 .Vi léguas. (7 Yi 
19 - Com 7 Yz léguas de navegai;ao pelo mesmo rumo 

fizemos alto. (7 .Vi 
110.372 F . 3 

' 

• 
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20 ,....., Urna légua navegamos para poente, e depois 2 Yz 
para S, de onde navegamos mais 3 ·para poente, com in

clinac;ao para S, no fit'n. ( 5 Yi 
21 ,....., Nove léguas andamos neste dia por várias en-

seadas. (9 
,....., Andamos 5 Yz léguas para ONO até a boca do rio 

Tiquie, que dizem ser quase inavegavel pelas muitas ca.
choeiras que tem. Do rio Tiquie vira o río para NNE por 
2 léguas, e com andamento depois de 1 légua pelo rumo de 
NO fizemos alto com andamento total de 8 Yz léguas. ( 8 Yz 

22 ,....., Andamos X de légua para N, depois 3 Yz até 
a primeira cachoeira do Uaupés, de onde voltamos por nao 
a podermos varar, tanto por ser grande a embarcac;ao cm 
que íamos, como por falta de gente; e chegamos a S. Joa.
quim no dia 24, tendo descido pelo mesmo río 42 léguas. 

(46 Yi 
25 .- Da boca do río Guaupés toma o rio Negro para 

N, e andamos por ele 4 Yz léguas até Santana, povoac;ao 
sita na margem Oriental, e fizemos alto com 6 Yz léguas. 

26 ,.......) Tendo navegado 2 Yi léguas encontramos a foz 
do rio Issana na margem Ocidental, e acima dele meia lég.ua 
a povoac;ao de N. Sra. da Guia, e portei com 5 Yz léguas. 

(5 Yi 
27 ,....... Com 3 Yi léguas de navegac;ao vimos a povoa.

c;ao de S. Joao Batista na margem Oriental; e tendo na ... 
vegado mais 3 Yz pousamos na foz do rio Xie. (7 

28 ,....., Andamos para ENE 7 Yi léguas neste día. ( 7 Yz 
29 .- Duas léguas e meia navegamos pelo rumo de NE 

para chegarmos a última povoac;ao nossa, a fortaleza deno.-
minada S. José de Marubitanas, e andando mais 3 Yz léguas 
para N fizemos alto. ( 6 

30 ,....... Tendo navegado 3 léguas voltamos para Bar .. 
celos no· rio Negro, e findou esta diligencia . 

.. 

, 

DIARIO DA VILA DE BAR CELOS A CAPITAL DE 

MATO GROSSO # 
' 

• 

• 

• 
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Ano de 1781 

Setembro 1 ,........ No 1 de setembro pelas 6 horas da tarde 
embarquei no porto da vila de Barcelos para a Vila Bela 
de Mato Grosso, e cheguei a boca do rió Madeira no día 
9 pelas 8 horas da manha, e na ponta de N fizemos alto 
para observarmos a posic;ao deste ponto, que achamos mais 
próprio para a extrema do ponto intermédio da divisao com. 
os espanhóis: Lat. A. 3" 22' 45" Long. 318° 52' 53" Var. 
NE 6º 44'. 

1 O ,........ Saimos da foz do Madeira com a proa a SO e 
fomos pernoitar na ilha dos Carapanas com 5 léguas de an
riamento. ( 5 

11 ,........ Pela tarde deste día passamos pela Tapera dos 
Abucaxí, antiga e numerosa povoac;ao que se mudou para 
Serpa, pelos insultos do gentío. 5 Yi navegamos. (5 Yi 

12 ,........ Pelas 1 O horas da manha passamos pelo furo Tu
pinambaranas, que vem de perto de Tapajós. Nave{Jamos a 
S. e pernoitamos defronte da ilha Tiripiruaca, com 6 léguas 
de marcha. ( 6 

13 ·- Ne~te dia com rumo de S e de poente, fornes per-
noitar pouco mais de légua abaixo de Borba. ( 5 

14 ,........ Com andamento de pouco mais de uma légua 
chegamos a Vila de Borba, registo e escala das canoas que 
vem de Mato Grosso, onde fomos bem recebidos do Co
mandante, Capelao e mais pessoas de que consta aquela 
guarni¡;ao: Lat. A. 4° 23' 31" Var. NE 6° 55' . 

I 
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15 ,_, Saimos neste dia com o rumo ora para S ora para 
poente, rumo que segue o rio geralmente, e andamos 3 lé· 
guas. (3 

16 ,_, Neste dia fornes pernoitar na parte superior da 
ilha Mandiuba coro 5 léguas de marcha. (5 

17 - Pomos pernoitar na parte superior da ilba Ja-
caré com andamento para S de 5 .Vi léguas. (5 .Vi 

18 ,_ Neste dia andamos só 3 léguas por mandarmos 
concertar as canoas, nas quais chovia muito, e de tarde ti.

vemos urna grande tempestade que nos pós em grande pe• 
rige. ( 3 

19 - Andamos 2 léguas para poente, e depois a S, e 
fomos pernoitar acima do rio Ariopona com 7 léguas de 
marcha. (7 

20 ,_, Tendo navegado meia légua topamos a ilha dos 
Araras, que tem 4 léguas de comprido: 7 .Vi léguas. ( 7 .Vi 

21 - Voltamos a pousar no princípio da ilha Janipa.
rana, abaixo da qual e da parte meridional fica o rio Ma.
tuará de poucas águas, e que dizem se comunica com o Tu
pinambaranas pelo río Cunamá. ( 5 .Vi 

22 - Neste dia andamos 4 .Vi léguas e fomos pernoi.-
ta r de fronte do rio Anhangatiní de pouca água. ( 4 .Vi 

23 - Tendo navegado 1 .Vi légua fornes atacados pelo 
gentío, que, do mato e sem serem vistos, desp~diram imen
sas flexas sobre a minha canoa, com tal felicidade nossa, 
que nenhuma feriram, escapando muitos pe.las voltas que 
davam ao corpo, quando as viam em direitura a si: eu es .. 
capei de ser atravessado por mna pelo pesco~o. Acabado o 
conflito, em que esteve a minha ·canoa em grande perigo, 
porque os remeiros se deitaram lego nágua para ·se ampa
rarem com a outra borda da canoa, e a nao ser socorrida da 
canoa do Ca pitao e da do "'Padre Capeláo, que nao foram 

I 
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atacadas fortemente, alguma desgra~a sucederia; nos de .. 
moramos em urna praia fronteira a este lugar, de onde se 
mandou sem fruto dar ca~a ao gentío; e depois desta dili .. 
gencia continuamos a marcha e andamo~ neste dia 3 Yz }é .. 

guas. (3 Yz 
24 ,_ Tendo navegado 2 léguas passamos pelo igarapé 

fviourassatuba , que entra na margem ocidental, e 2 léguas 

acima está a boca do rio Maricará de pouca água. ( 6 

25 - Navegamos por entre ilhas chamadas Jatuaranas 
e passamos pela boca do rio Capana de águas pretas, que di.

zem se comunica com o Purús. Andamos 8 léguas: ( 8 

26 - Fornes pernoitar na ppnta superior da l.ª ilha do 
Marmelo com 6 léguas de marcha: Lat. 6° 3' 32" A. Var. 
NE 7º 15' 40". (6 

27 ~ Neste · dia fomos jantar em uma ilha, por detrás 
da qua! desemboca o rio Maramerú ou Marmelo, e navega .. 
mes 6 léguas. ( 6 

28 ~ Lego encontramos duas ilhas, urna pequena, e 
outra que tem 2 léguas, por detrás das quais desemboca o 

rio Aruapiará. Navegamos 5 léguas. (5 
I 

29 - Tendo navegado 2 .Vi léguas passamos pela boca 
.do rio Jaruarí, que mais pa rece igarapé, do que rio: urna 

légua mais acima está outro chamado Baetas, igualmente 
pequeno, e que entram ambos pelo lado ocidental. Neste dia 

navegamos 5 léguas, isto é no dia 30. ( 10 Yz 
Outubro 1 ~ Neste dia andamos só meia légua, e 

paramos defronte da ilha dos Muros para observarmos a 
sua posic;ao, porque, segundo as instruc;oes que tínhamos, 

se julgava o ponto médio para a demarca~ao dos limites; 
contudo achamos que ela nao servia: Lat. A. 6º 34' 15" 
Long. 315° 55' 45". (Yz 
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2 - Navegamos costeando esta ilha que tem 3 léguas 

de extensao; e navegamos 5 .Yi léguas. ( 5 .Yi 
3 - Navegando entre a lgumas ilhas, fizemos alto com 

6 .Yi léguas de navega<;ao. ( 6 .Yi 
4 - Pomos pernoitar na ponta inferior da ilha das Pa-

raibas, com 5 .Yi léguas de andamento. .. ( 5 .Yi 
5 - Neste dia andamos somente 4 .Yi por gastarmos 

muito tempo a espera de um soldado que se tinha perdido no 

mato: Lat. 7° 14'. ( 4 .Yi 
6 - Andamos neste dia 5 léguas, tendo navegado poi· 

entre ilhas chamadas das Arraias. (5 

7 - Passamos pelas ilhas do Batuque e das Flexas, e 

fizemos alto com 6 léguas de · caminho. (6 
8 ,_ Passamos pela boca do pequeno rio M aissí, que 

desemboca pelo lado oriental, e navegamos neste dia 5 lé

guas. . (5 

9 - Légua e· meia acima do referido rio está o rio Ma
chado, que é largo e desagua pelo lado oriental. Andamos 

4 léguas e achamos a Lat. do lugar do pouso 8° 9' 42" A . 

Long. 313º 9'. ( 4 
10 ,_ Tendo navegado 5 .Yi léguas, portamos pouco 

acima do rio Paupema, que entra pelo lado direito. (5 .Yi 
11 - Fizemos a lto na ponta superior da ilha. que está 

de fronte do lago Tucunaré, com 6 léguas de marcha. ( 6 

12 ,_ Tres horas gastamos até a boca do rio Jamarí , 

que entra pelo lado esquerdo, e paramos em. urna pequena 

ilha que~ faz ter o <lito rio duas bocas. E le é de mediana 
grandeza, de águas boas e crista linas. Continuamos, de

pois de jantar, a viagem; e pela muita chuva andamos so ... 

mente 3 .Yi léguas. (3 Yi 
13 ,_ N este dia passamos pela T apera do Trocano, lu

gar em que esteve a vila de Borba, mas que pela ínfesta~ao 
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do gentio se mudou para outros lugares, até permanecer no 
que atualmente está. Fizemos aho na ponta superior da ilha 

Mandii com 5 .Yi de marcha. (5 .Yi 
14 - Chegamos depois de meio día a praia T amanduá, 

yue nao é grande, mas tao abundante de tartarugas que nela 

vao desovar de noite, que causa espanto. Nesta noite ti

nham as montarias virado 260: recolhidas para as canoas 

pouco rnais de 100, mandamos deitar no rio as mais e se
guimos viagem. Andamos neste dia 4 léguas. ~ ( 4 

15 - Tendo navegado 4 léguas, chegamos a primeira 

cachoeira (l.") chamada de Sto. A ntónio, e se descarrega
ram as canoas a meia carga. ( 4 

16 r:- Passadas as canoas e carregadas, seguimos via
gem pela tarde; e depois de passar urna grande correnteza 

chamada do M acaco, fizemos alto, com 2 léguas de mar
cha. (2 

17 - Pelas 8 horas da manha chegamos ao salto do 

Teotónio, onde achamps os comerciantes de Mato Grosso 

com 13 canoas, ~ traziam 6 meses de viagem. Eles tinham 

sido atacados P,Clo gentío 5 vezes. e de urna feriram algu~ 

mas pessoas e mataram a um indio remeiro de uma monta

ria. na boca no Jamarí (2.ª cachoeira ). O s comerciantes fi
zeram-lhes urna emboscada, em que mataram quatro, e a· um 

principal, gue se supós ser, pela distin<;áo das penas com 

que v inha adornado, como tambem o seu arco e flexa. i;: 

esta cachoeira formada por um grande penedo que atravessa 

o rio, o qual se despenha por 4 canais de a ltura de 40 pal

mes. Adiante do lugar <leste precipicio está mna grande ilha 

de pedra, que faz ter a água precipitada um grande re
bajo. (l ~ 

24 ,_ 'Tendo acabado de varar por terra as canoas, e 
de as carregar, saimos neste dia 21 pelas 8 horas da ma-
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nha; e passadas muitas correntezas, fomos pernoitar no prin
cipio da cachoeira chamada dos Morrinhos (3.ª), com 4 Yz 
léguas de marcha. ( 4 Yz 

25 .- Gastamos este dia em passar a cachoeira for
mada por muitas ilhas de penedos. 

26 .- Seguimos viagem passando correntezas, e fomos 
pernoitar guase na ponta superior de urna ilha que tem 1 Yz 
légua de comprido, com andamento de 4 léguas. ( 4 

27 ,....... Tendo navegado uma l~ua, passamos a foz do 
rio Iacipara, da parte oriental. Daquí toma o rio o rumo de 
L por 4 léguas. Portamos na ponta de uma ilha que fica a 
direita, por detrás da qual corre ,o rio M aparaná : 6 lé· 
guas navegamos. 

28 - Tendo navegado urna légua, chegamos ao prin
cipio de um~ cachoeira, que lhe chamam Caldeiráo do In~ 

ferno ( 4.ª), a qual tem uma légua de comprido, e é peri
gosa no rio cheio; mas nós a achamos favoravel pela pouca 
água que trazia o río. (2 Yz 

29 ,....... Tendo navegado légua e meia, chegamos a ca
choeira chamada Salto do Giráu (5.ª). em que se varam as 
canoas por terra na distancia de 350 bra~as. Nesta cachoei
ra estivemos até o dia 10 excfusive, que os gastamos em 
varar as canoas, e no conserto delas, que a nao ser este 
acidente gastaríamos sómente 8. A distancia d~ meia légua 

pelo mato dentro assistem os indios Pamas, que já estive
ram aldeados; e na ocasiáo d~ haver canoas naquela ca

choeira, nao só as veem ajudar a varar, como tambero tra
zem refrescos de sua lavoura, . que consta de bananas, man

diocas, batatas, carás, etc. Da outra parte do río habita o 
gentío caripuna, manso, porem tao ladróes que furtam quan

to podem. Nós os mandamos chamar e vieram alguns, 40 de 

todos os sexos, e idades, claros e vistosos, e adornados 
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com muitas penas dos pássaros que matam. T razem a carti~ 
Jagem, que divide as ventas do nariz, furada, e por este 
furo metido um tubo de resina da cor de alambre, e de duas 
polegadas de comprido. O s homens teem a barba comprida. 

( 1 Yz 
Novembro 10 ,......, Saimos do Salto do Giráu: navegá~ 

mos sornen te 3 Yz léguas. ( 3 Yz 
11 ,__ Pela tarde chegamos a cachoeira chamada os 

Tres Irmaos ( 6.") que passamos até o meio; e navegamos 

4 léguas oeste dia. { 4 

12 .- Continuamos a passar o resto da cachoeira, e 

acima do pouso está o río Matumparaná. Tem a cachoeira 
de extensao uma légua; e navegamos neste dia 4 léguas. 

(4 

13 .- Neste dia andamos semente 2 léguas, pelas mui
tas correntezas e sirgas, que passamos, algumas nao infe

riores a algumas cachoeiras. Chegamos pela tarde a ca

iehoeira chamada do Paredáo { 7. ª). ( 2 

14 ,....... Forma-se esta cachoeira de duas como pare?es, 
qu.e vem de uma e de outra margem do rio, deixando pelo 

meio passagem as águas~ mas nesta abertura há urna ilha 
de pedra, que faz ter o río duas entradas ou abertas. Aca

bamos de passar com trabalho e felicidade pelas 1 O Yz da 

manhá. Andamos neste dia urna légua para darmos tempo 

para o descanso aos trabalhadores. ( 1 

15 ,_ Tendo navegado 2 léguas, chegamos a cachoeira 

chamada Pederneira ( 8.ª), pelas muifas que tem. Gastamos 

o resto do dia em fazer ranchos. (2 

16 .- Trabalhou-se em descarregar as canoas até o 
meio dia, ficando o resto da tarde em ina~ao pela muita 

ch uva. 
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17 .- Acabaram-se de descarregar as canoas, de se 
passarem, e de novamente se carregarem. 

18 .- Neste dia fomos pernoitar defronte da foz do 
rio Abuna, que entra no Madeira -pelo lado direito, 
águas pretas; com andamento de 4 léguas. 

e é de 
(4 

. 19 .- O dito rio obriga o Madeíra a tomar o rumo de 
nascente por 2 léguas. Andamos 5 léguas. (5 

20 - Tendo navegado 3 léguas, chegamos a cachoeira 
das Araras (9.ª), por onde entramos pouco espac;o. (3 

21 - Eram perto di! 11 horas quando acabamos de 
passá-la, e navegamos 1 .Vi légua. Já tínhamos 30 doentes e 
muíta falta de mantímentos. 

22 .- Navegada urna légua, passamos várias pedras, , 
defronte das quaís está um río de águas pretas; e, nave
gando mais urna légua, cbegamos ao rabo da cachoeira do 
Ríbeirao ( 10.") . 

23 - Neste día andamos semente meia légua; e por este 
tao pequeno andamento considere-se qual seria o traba
Jho. 01 

24 - Passada a 4." sirga, se deu princípio ao rancho, 
e a descarregar as canoas, trabalho que durou até o día 27: 
mas em passar toda a cachoeira, que tem 2 · léguas de ex
tensao, gastamos até o dia 6 de dezembro. ( 1 Yi 

' 
Dezembro 7 .- Saimos da cachoeira do Ribeirao pelas 

2 Yi d;:l tarde, e pelas 3 ~ chegamos a cachoeíra da Mise
ricórdia ( l l .11

), que passamos sem trabalho, sendo uma das 
que custa quando o rio vai possante de águas. Portamos 
acima dela uma légua. (1 .Yi 

8 - Chegamos a cachoeira do Madeira ( 12.ª), em que 
gastamos 4 dias em passá-la, e em ver se se podia fazer 
alguma observac;ao, que nao teve efeito. Tem esta c.achoeira 
meia légua de comprido. 

• 
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12 - N avegada meia légua com grande custo, chega-
mos a foz do rio Madeira ou Bení. ( Yz 

13 ....- Neste dia eotrou o dr. Pontes pelo Bení acima 
' 3 léguas. 

14 ....- Fizemos a vela pelo rio Mamor-é pelas 6 hbras da 
manhá, e pelas 8 horas 45' chegamos ao principio da ca
choeíra da Lage ( 13.ª ) , que a passamos; e pela meia. hora 
depois de meio dia chegamos a cachoeira do Páu Grande 
( 14.ª), e nesta tarde demos princí pio a descarregar as ca-

( 4 noas. 
15 - Demos princípio a passar a cachoeira pelas 8 

horas da manhá e ac.abamos de passá~la pelas 9 Yz e, se- · 
guindo viagem, andamos semente 2 léguas. (2 

16 - Tendo navegado meia légua, chegamos ao prin
cipio da cachoeira da Bananeira ( 15.ª ) , e descarregaram-se 

as canoas. ( Yz 
17 - Este dia, e outros, até o 23 se gastaram em pas-

sar esta cachoeira, em tudo muito má, e que tero de com~ 

prido 1 Yz légua. ( 1 .Yi 
24 ,_ Neste dia nav~gamos 3 lég.uas até o principio do 

Guajaragua~ú ( 16." cachoeira). 

25 D S Canoas. e Se passou a ca~ - escarregaram-sc a 
' 

choeira em parte. 
26 - Acabou-se o trabalho da passagem, e carrega-

ram-se as canoas. 
27 - Chegamos a última cachoeira chamada Guajara

mirim ( 17. •), que dista des ta outra meia légua. Passou-se 
sem muito trabalho. É esta ª' última cachoeira deste río. 

Neste espa~o. ero que esta.o as 
léguas, gastamos 73 días. 

17 cachoeiras, que é de 70 
(Yz 

28 - Dando gra~as por se ter acabado o trabalho das 
cachoeiras, seguimos vi.agem pelo rumo geral de SE, e ten-
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do andado 1 Yz légua passamos pela foz do río Pacanova, 
que entra pelo lado esquerdo. Navegamos 6 léguas. ( 6 

29 - Neste día fomos pernoitar na ilha das Capivaras 
com 6 léguas de navegas:ao. · . ( 6 

30 - Neste dia andamos 5 Yz léguas sem haver cir ... 
cunstáncia digna de notar ... se. (5 Yz 

31 - Neste día andamos 6 léguas, passando por a} ... 
guns estiróes de 2 e 3 léguas de comprido. ~ ( 6 

Ano de 1782 

Janeiro 1 - Tendo navegado urna légua, passamos 
pela boca do rio Sotério, estreito, ·e que desagua pelo lado 
esquerdo. Continuamos a viagem, ·e andamos 5 léguas até 
a ponta de ilha do Silvestre. · (5 

2 - Saindo da dita ilha, fizemos alto com 5 léguas de 
navegas:ao. (5 

3 - Com andamento de 1 léguas, chegamos a boca do 
rio Guaporé, onde nos demoramos para fazer as observa ... 
s;oes necessárias: Lat. A. 11º 54' 46" Long. 312º 28' 30". 

(4 
4 - Demoramo ... nos ainda este dia para o mesmo fim. 

5 - Neste dia e no seguinte tivemos a mesma demora. 

7 - Seguimos viagem pelo ~uaporé acima e, tendo 
navegado 6 léguas com o rumo geral de L, fizemos alto. ( 6 

8 - Neste dia navegamos 5 léguas. ( 5 

9 - Pomos pernoitar na foz do río Cauterios, que de ... 
sagua pelo lado esquerdo, tendo o rio feíto muito largas 
voltas, e com 5 léguas de viagem. (5 

1 O - T endo navegado 1 Yz légua che gamos a foz do 
rio Cauterinhos, que corre paralelo a outro, e com 5 Jé ... 
guas de viagem chegamos ao Curral. (S 

• 
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11 - Com 1 Yz légua de _viagem chegamos ao Porte 

do Prín~ipe da Beira, onde fomos bem recebidos do coman ... 
dante e mais ofíciais da guarnis;ao: La t. A. 12º 26' Long. 

por várias observas;óes 312° 57' 30". 

18 .- Partidos do Porte do Príncipe da Beira, fomos 
pernoitar em urna ronda, que está defronte do rio l tonamas, 

que desagua pelo lado direito. · ( 1 Yz 
19 ,......... Com 2 léguas de marcha chegamos a povoas:ao 

de S. Miguel de Lamego, povoas:ao de índios; e com mais 
de uma pousamos defronte da foz do río Baures. (3 

20 ,......... Com 2 Yz léguas de marcha chegamos a pequena 

povoas:ao de Leomil, onde jantamos, e depois seguimos via

gem e navegamos 4 légu9s. ( 4 
~ 

21 ,......... Com rumo geral de nascente seguimos viagem e 

navegamos· 5 léguas. (5 

22 - Neste dia andamos 6 léguas. (6 

23 ,......... Passamos neste dia pelo 3.0 rio Cauterios, as~im 
denominpdo, pelo gentio deste nome, que habíta neles. Na ... 

vegamos 5 Yz léguas. (5 Yz 
24 - Passamos pela boca do rio S . Miguel. que en ... 

tra pelo lado de S; e como tivemos vento, andamos 8 lé ... 

guas. ' (8 

25 ,......... P ernoitamos meia légua acima da foz do río Sao. 

Simao-grande, que entra pelo lado esquerdo. ' ( 6 

26 ,._, Com 6 léguas de marcha chegamos defronte de 

boca do rio S. Simáozinho, que entra pelo lado direito, mas 

duvido que seja rio. (6 

27 ,_, Neste dia se foi reconhecer o rio S. Simaoi inho, 

que se achou nao ser río, mas sim sangradouro, -por 

desaguam as águas daquela campanha. 

onde 
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28 - Navegadas 4 léguas, chegamos ao destacamento 
das Pedras, cuja Lat. A. é i2° 52' 35" Long. 31 ~ 37' 30" 
Var. NE 10º. ( 4 

30 - Eram 8 horas quando saimos deste destacamento 
e, navegadas 2 léguas, chegamos a foz do rio Tanguinhos. 
que entra pelo lado direito. ( 5 

31 - Neste dia andamos 5 Yi léguas. ( 5 . Yi 
Fevereiro l - Navegamos 7 léguas, e je.Y o rio faz muC 

tas voltas miudas. ( 7 

2 - N avegamos 5 léguas, e 4 costeando a ilha com~ 
prida. (5 

3 - Acabada a ilha dita, que tem de extensáo 4 Yz 
léguas, fízemos alto com 4 !/z léguas quase no fím da ilha, 
e da outra parte está o rio dos Maquens, ou S . José. ( 4 Yz 

4 - Chegamos pelo meio día ao Jugar chamado Q uinze 
Casas; e a 2 Yz léguas acima está a Casa Redonda, ou Vi~ 

zeu, que fica defronte do rio Curumbiara. Andamos 5 Yz 
léguas. ( 5 Yz 

5 - O rio supra en tra pelo lado esquerdo, e, tendo na~ 
vegado 3 léguas, chegamos a foz do rio Catururinhos, que 
desagua pelo lado esquerdo, e pequeno, que julgo ter as 
suas cabeceiras nas Serras dos Guarajós, que avistamos nes~ 
te dia. Navegando mais urna légua, passamos pelas Laran
jeiras. Andamos 5 léguas. (5 

6 - Com 5 léguas de camínho chegamos a um lugar 
que chamam porto dos Guarajús. Distam as serras ditas 
<leste porto 5 léguas de mau caminho, e nele há ouro de bom 
toque. (5 

7 - Duas léguas e meia acima deste porto está a boca 
~ 

do rio Paragaú, que desagua pela margem meridional. ( 5 

8 ·- Navegamos 6 léguas. ( 6 
9 .- Andamos 4 Yz léguas, e pernoitamos 110 princi-

pio do estirao da jangada. ( i Yz 
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1 O - Navegamos 4 lég uas. ( 4 
1 l Marchamos 4 Yz. ( 4 Yz 
12 - Andamos 5 léguas. (5 
13 - Andamos outras 5. (5 

14 - Navegamos 2 Yz léguas até a ponta de urna ser-
ra , que supon~o ser a extremidade da que dízem principia 
defronte da Vila Bela. Pouco acima está 0 rio do Piolho. 
e fomos pernoitar de fronte das Torres. ( 4 Yz 

15 - Quatro léguas acima está da parte esquerda 0 rio 
Branca, ou do Piolho, e navegamos 5 léguas. (5 

16 - Passamos por urnas ilhas, ;::: Que chamam as Tres 
Barras. (5 Yz 

17 - Neste dia navegamos 4 léguas. ( 4 
18 Navegamos 5 léguas. / ') 

19 --- Pousamos pouco adma do río Verde. {5 
20 ,....., Navegamos 5 léguas. ( 5 
2 l - Nestc dia andarnos 5 . léguas. \ 5 
22 --- E neste 5 Yz . (5 Yz 
23 --- T endo navegado 2 léguas, passamos pela boca 

<lo rio Ga lera, que desagua pelo lado esquerdo, e fornes 
pernoitar no Cubatao. 

• (6 
24 · --- ·Neste dia nos demoramos neste lugar. 
25 --- Navegamos 4 Yz léguas, passamos pela boca do 

río Capivarí, pequeno, e de pouca extensao. ... (5 
26 --- Neste dia andamos 6 léguas. ( 6 

27 - Com meia légua de viagem chegamos a boca do 
rf ~ Sararé, que des~gua pelo lado esquerdo, e fomos per~ 
no1tar pcrto da Vila com andamento de 5 1éguas. ( 5 

28 ~- Chegamos a Vila Beia de SS. Trindade com 
urna légua de marcha, onde fomos bem recebidos pelo E:i¡:mo. 
Sr. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Caceres, Go
vernador e Cap~tao General daquela Capitanía, e das mais 
pcssoas dela: Lat. A. 15" O' 3" Long. 317° 42' Var. NE. 

110. 372 F. 4 
\ 

{ 

,. 
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DIARIO ESCRITO NO ANO DE 1786, POR ORDEM 

DO CAPITÁO*GENERAL DE MATO GROSSO, DESDE 

VILA BELA. PELOS RIOS JAURú E PARAGUAI, ATÉ 

AO CUIABA 

' 
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Ano de 1786 

Abril 30 -- Os encarregados desta diligencia, que fo
ram o Capitáo Ricárdo Franco de Almeida Serra, o dr. An
tonio Pires da Silva Pontes e eu, partimos da· Vila Bela 
com urna parte da comitiva, em que tambero ia Manuel Re
belo Leite. Porta Estandarte de D ragoes e almoxarife das 
demarca~oes. e alguns soldados pedestres. e fomos pernoi
tar 4 léguas fora da Vila no sítio de um F. Xavier. 

Maio 1 ,_ Oeste lugar fizemos pouso em casa de An
tónio Rodrigues, 6 léguas distante do primeiro pouso. 

2 -- T endo andado 2 léguas, pusemo-nos a pé para pas
sarmos o chamado Barreiro, que é um f amaso alagado, por 
cujo meio passa um ribeirao, e. mergulhados em água e 
lama a té a cintura. gastamos duas horas em passá-lo, senda 
tao pouco largo que nao chega a ter X de légua. Seguimos. 
viagem para <liante mais 2 léguas, que vem a ser até o en-. 
contro do rio Guaporé, onde fizemos alto, e falhamos o dic;t1 
3 para enxugarmos a roupa, que . dentro das caixas se ti- 

nha molhado naque la · passagem, e para curarmos os , pés: 
estropeados nos espinhos e paus. que estavam mergulhados : 
na lama. Aquí encontramos o tenente V itoriano, que tinha: 
vindo pelo rio, e outros camaradas. e cargas de boca e: 
guerra . 

4 ,_ Por causa de urna friagem, que a todos incomo-. 
dou a noite, seguimos viagem pelas 11 horas <leste dia, e · 
apenas pudemos andar 3 léguas por nao sermos senhores... 
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das nossas a<;6es em razao do demasiado frie, e nos agasa
lhamos já com noite cerrada nas Lavrinhas em casa de um 
F . Rosa, onde ao pé de urna fogueira passamos menos mal 
nas nossas camas de redes e mosquiteiros. 

5 ...- Com o mesmo incomodo caminhamos neste dia 6 
léguas até a cha mada Estiva, fim do mato que principiou 
perto de Antonio Rodrigues, e passamos toda a noite inco-
modados com a roupa molhada e com o vento Sul, apesar 

do fogo que fizemos atear. 

6 ,_ Nao obstante a falta de duas ou tres bestas, que 
se metera m pelo mato, marchamos pelas 9 horas e. tendo an
dado 10 léguas, chegamos pelas 7 horas da ' noite a casa de 
um velho, onde fomos agasalhados com carinho e caridade. 

• Foi tanto o carrapa to que apaahamos no caminho, que por 
tres dias nos vimos desesperados, nao obstante nós estar
mos sempre banhando com aguardente e fumo. Oeixaram-me 
sarnas, de que só me ví iivre no fim de dez dias. 

7 ,_ N este dia passamos em casa do velho, esperando 
pelos companhéiros, que falharam no pauso antecedente 

pela falta das bestas. 

8 ,......., Inda nos demoramos neste d ia na casa do velho 

pela mesma razao. 

9 ,_ Nao obstante faltarem a)guns da companhia, como 
eu me achava com um grande defluxo nos dentes, par timos 
para o porto ou Registe do Jaurú, distante da casa do ve
Jho 3 Yi léguas, onde se achavam as canoas para nelas na

vegarmos. 
10 ...- N este dia chegaram os companheiros, que tinham 

falhado por causa das bestas; e eu neste mesm9 dia tomei 

tres sangrias. 

11. 12, 13 e 14 ,......., Falhamos nestes días com o fim de 
.se carregarem as canoas e curar-se . o capitao · Ricardo de 

, 
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urnas sezóes, pelas quais tomou um vomitório e urna purga. 
Contam a distancia da Vila Bela ao Rio de Jaurú 33 Yi: 
La t. A. do Registo 15° 44' 30". 

15 - Os dias 15, 16, 17, 18 e metade do 19 gastamos 
descendo pelo Jaurú a té o marco, que está pesto no Pa ra
guai pouco ~baixo da foz do dito Jaurú. Aquí nos demora
mos o dia 20 para se purgarem quatro doentes mais neces
sitados, fora outros, que, saindo bons do Registe, em tao 
breve tempo adoeceram, e tambem para se fazerem algumas 
observa<;6es que o tempo permitia ; e se achou ,_ Lat. A . 
16º 23' 20". Var. NE 11 ° 47'. Largura do río regulada tri
gonometricamente 140 bra~as; desde o Registo a té o mar co 
há 30 léguas: -- distancia do marco ao vértice do monte 
que lhe fica frontei ro 650 bra~as. 

21 ,_ N ao obs tante ama~hecer o día com friagem, nos 
embé}rcamos e deseemos pelo río Paraguai com vento rijo 
de proa, por ser todo o andamento para o Sul; e tendo na
vegado 4 Yi léguas fizemos alto na marge~ ocidental em 
um pequeno e (unido recluto, porem a brigado do vento. Do 
marco pela distancia de 7 lég uas acompanha urna cordi
lheira ao rio pela pa rte do nascente; e esta mesma cordiJ 
lheira segue ao norte; e acaba no campo dos Parecí, -e- serve 
de cabeceira aos rios Paraguai, Jaurú, e T apuios, que de
sagua no Amazonas. Esta cordilheira é a chamada de Sao 
José, e cortada pelo P araguai a distancia de 2Q léguas. pouco 
mais ou menos do marco para Norte. Como fomos sentidos 
do Boróró, todo o dia e noite fizemos fogo de sinal por 
toda a costa da dita cordilheira. Ent.ramos na primeira baía 
que achamos para o ocicfente, e logo voltamos por se acaJ 
ba r. 

22 ,_ Com chuva e vento seguimo& viagem; e tendo 
com grande incómodo navegado 2 léguas. fizemos alto no 
fim da serra, que, tenho dito, acompanha o rio pela mar .. 
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gem oriental; e chamam a este último serro o Escalvado. 
Tres foram as baias que encontramos nestas duas léguas: 
na primeira nao entramos por se saber que nao servia 
para o intento, e se acabava logo: entramos pela segunda, 
que denominamos Baía da On<;a p~r urna que vimos a atra
vessou; e tanto esta como a terceira terminavam em panta
nais inavegaveis por muito baixos. Demoramó-nos neste 
lugar nao só para se curar um pedestre chamado José Soa
res, que estava em perigo de vida, como tambero para de
terminarmos a verdadeira posi<;ao <leste Escalvado pela 
observac;áo da imersao do l.º Satélite de Júpiter, que obser ..: 
varemos no dia 24 se· a madrugada nos permit~r, 

23 - Pela demora neste lugar subí ao dita escalvado 
coro grande incómodo por ir descalc;o, afim de o poder subir. 
Do cimo do serro ví para poente uns serro~; e tomada a di
re<;ao da parte mais alta, vim no conhecimento de que eram 
as Serras do Aguapeí, distante <leste lugar mais de 35 lé
guas: a dita ponta mais meridional demorava a 58º de N 
para O. Vi tambem a distancia de 2 Yz léguas, terrenos al
tos, que se nao alagavam e corriam N S. O que medeava 
entre a margem ocidental e esta terra firme, parte se há de 
alagar e parte nao. 

24 - Com desejos de ter mais noticias subí neste dia 
juntamente com o capitao Ricardo segunda vez ao descal
vado; e a travessando o seu cume para nascente, ví que o 
terreno que vai do nascente para o N era todo montuoso 
quanto os olhos podiam alcan<;ar do alto de urna árvore, em 
que subí quase guindado. Subí depois a outra que ficava 
mais · própria para descobrir a ·parte do S, e poente, e vi 
muito ao longe uns serros, ou urna ponta de serra que fi-

, cava 20° de S para E, e o resto encoberto com um cabe~o 
que ·estava fronteiro e muito , perto: suponho que sao as 
da lagoa Gaíba, de que se falará se Deus permitir. Do S 
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µara poente havia um ]argo e vistoso horizonte até a serra, 
de que fiz me111;ao no día 23, sendo toda esta campina in
terceptada de baías com agradavel vista, que no P araguai 
tinham a sua boca. 

' 25 -- Nao se pode observar a imersao do 1.º Satélite 
de Júpiter, que devia acontecer na madrugada deste dia as 
4 horas 45' 9" ero V ila Bela. Com este desgosto seguimos 
viagem rodeando a ponta do escalvado, seguindo o rumo de 
L % de légua; e depois navegando a norte, nordeste, sueste, 
com várias direi;oes tendentes para o nascente, suL T endo 
navegado 3 Yz léguas. deixamos na margem ocidental um 
cabei;o, junto ao qual está urna baía, em que entramos com 
u mesma felicidade e perda de tempo das outras. Pouco 
abaixo passei uma aldeia de indios gentíos d~serta; e d~sdc 
que saí do marco sempre encontrei sinais e vestigios de 
pousos do gentio, do dia antecedente. Mataram-se neste dia 
de passagem duas onc;as. Pela 1 hora sobreveio vento Sul 
com chuva; e tendo neste dia feíto 6 léguas de caminho, 
fizemos pauso ero um pequeno recluto, que só tinha terra 
para se fazer a comida: dormimos nas redes atadas em á r
vores, com muito frio, mosquitos e formigas, que muito me 
morderam. Pouco abaixo da dita Tapera priocipiam os lu
gares alagados de ambas as margeñs, e só se viam os mon~ 
tes de que já falei: Lat. A. do lugar de onde partimos 16º 
42' 58". 

26 -- Com nevoa e frio seguimos viagem: o anda
mento ou correnteza do rio é pouco mais de 2/3 de légua 
por hora, e remando· era de 1 Yz e 1 X de légua. O fundo 
do rio a té o escalvado E:ra de 2 Yz até 3 brai;as, para baixo 
até aquí de 1 Yz: advertindo que desde_ o marco até o di to 
escalvado tinha o rio já abaixado 4 para 5 palmos; e do 
escalvado para baixo quando muito um palmo. Ambas as 
margens sao sumamente alagadas, e campos a perder de 
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vista: este o motivo por que andamos com esforc;o de remo 
até as 7 horas da noite, para acharmos um pequeno capao 

ou ilha, que tinha um cabe<;o alto, onde nos aquartelamos. 
tendo marchado 12 Yz léguas, seguindo o rumó' geral de ESE. 

O pequeno recluto teria de diametro 100 palmos; e pelo gosto 
que todos tivemos em achá-lo, o denominamos Capáo da 
Consolac;áo. Como as águas do rio ~~ esoalham, alagam 
grande porc;ao da campina, (tanto assim que navegando~se. 

do rio Cuiabá para este Paraguai em tempo do rio cheio, 
desde um lugar no rio Cuiab<\, a gue chamam Arraial Ve~ 

lho, atravessam o campo e vem sair neste capao com grande 

avanc;o de djas) o rio tem dirninuido 2/3 de sua largura no 

marco. 

27 ,...... P artidos do Capao da Consola<;ao, navegamos 
5 Yz léguas, seguindo várias dire<;oes, sendo a geral de SE. 

Vendo no fim das ditas 5 Yi léguas, que na margem ociden~ 
tal havia urna boca de 8 bra<;as, por ela en tramos. acompa~ 

nhando tambem a corren te, dágua, que por ela entrava, e fi ~ 

zemos alto em um pequeno recluto mu_ito molhado, distante 
da boca meia légua, sendo a marcha total de 6 léguas. 

. . 
28 .- Seguimos por este pequeuo brac;o cortando a H~ 

nha de NS em várias partes pelas voltas que dava para o 
oriente e ocidente; e tendo andado 1 .Yz légua, demos em 
urna tapagem que nao pudemos passar, fenecendo este furo, 
pelo que parecia, em um pantanal todo t:oberto de ag uapé; e 
retrocedendo andamos pela madre do rio 2 léguas a rumo 
SSE. e passamos a noite. uns em árvores, outros na canoa 
por falta de tei:ra , tendo na margem oriental urna grand~ 
lagoa, como tambem na ocidental. Como meu companheiro 
e colega, o dr. Pontes, ia distraído com as suas filosofías, 
gastando muita parte do dia em copiar macacos, ratos, etc., 
deixava por este motivo passar em claro muitos rumos, 
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dando ao rio curso diferente do que na realidade tinha. re
solví-me desde este dia a configurá-lo diariamente. 

29 ,_ Poi a marcha deste dia de 8 Yz léguas, 3 ao Sul, 
e 5 Yz SSE. tendo sempre pela proa uns montes: o chamado 
do Chené bem se parece com UIJl páo de. a<;ucar. Pernoita~ 
mos todos na canoa, pois nem terra houve para se fazer a 
ceia. Observei que a corrente do rio já ia diminuindo. 

30 ,_ Pouco .ajudados da correnteza do rio, seguimos 
a nossa derrota pelo rumo gera l de SO. T endo marchado 
5 léguas, demos com a primeira ta,eagem do, rio, em cujo 
passo gastamos urna hora, e teria 50 para 60 brac;as pelo 
curso do rio. Esta tapagem era tal, que parecía que aí se su
mía o rio, porgue o agua-pé, o capim, e o mato era tao alto, 
que parecia todo ali nascido; ddas ou tr es encontramos no 
espa<;o de urna légua. Acabada a 3.ª tapagem vimo-nos no 
meio de i+m pantanal tao grande que só víamos água e uns 
montes que íamos buscando. O rio dificultosámente se dis~ 
tinguia no meio deste O ceano. T odo o pantanal, de que te~ 

nlio falado nos dias passados, é coberto do tal água-pé, e 
por isso nao se distinguía o grande mar; mas este por limpo 
deixava ver as suas águas, que terminavam em um vasto 
horizonte. Deixavam-se ver ao longe uns baixos montes 
pouco depois de se ter passado a 3.ª tapagem, e tiradas as 
visuais, e combinadas com a derrota e com outras visuais 
que do escalvado tirei, vim no conhecimento de que as di- " 
tas serras, que ao longe se deixava.m ver, eram aquelas que 
tynhamos passado, e formavam a cordilheira _ com o esca!~ 

vado. Perto da noite, ou ao por do Sol, veio urna trovoada 
com vento rijo, trovoes e chuva, que, receiando nós alguma 
alagac;ao, nos recolhemos ao pouso meridi<?nal da serra, 
que buscávamos, apartando~nos da margem do rio; e na· 
vegando por pantanais com muito escuro e risco, _ chega~ 
mos finalmente a serra, que nos serviu de coosola~áo por 

' 
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haver 40 horas que tínhamos passado a água e farinha, e 
dormido rnuito mal. Foi o andamento de 8 Yz léguas. 

31 ,....., P ara dar descanso aos remeiros e para subirmos 
ao alto da serra nos demoramos este dia; e com efeito su~ 
biu o dr. Pontes. o tenente V itoriano e outros; e eu, e o ca
pitao Ricardo nao o pudemos fazer por molestos. Mas, do 
que referiram, nada se coligiu da procurada _lagoa de Gaíba. 

J uoho 1 ,....., Para determinar a latitude da ponta seten
trional des te serro, que . corre NNO. seguindo o dito rumo 
por alagados de altura de 20 palmos constantemente, ca
minhamos 2 léguas e fizemos pouso na sua e~tremidade, cuja 
Lat. se achou de 17º 33' 1 ". 

2 ,....., Saindo deste lugar e navegando pouco tempo 
para Norte, vimos um mar de águas, nao se vendo em par
tes mais do que ág ua e céu, com outras serras muito dis· 
tantes. Na incerteza de que seria talvez este imenso pélago 
alguma das lagoas, de cujo exame estamos encarregados 
( cpmo se verá na ordero junta no fim) navegamos 3 léguas 
pelos rumos de NO e N procurando urnas colinas que se 
viam; mas pela parte de L navegávaroos a costa de gran~ 

des arrozais coro fundo constante de 20 palmos; por cujo 
motivo, e pela idéia que nos clava o rio já configurado, vie
mos no conhecimento que estes eram campos alagados, e 
que, se terminavam em alguma lagoa, era para poente e sul. 
Navegamos pouco por nao nos ser possivel akan~ar urna 
colina mais distante e recearmos algum vento que, levan
tando ondas, nos súbmergisse. 

3 ,_ Caminhamos 3 léguas, urna para NO e 2 para 
OSO por campos alagados de 15 palmos de altura e por ar
rozais: cada baste de arroz tinha de comprid9 16 e 20 pal~ 
mos, e a sua grossura era de um dedo, e outros mais finos. 
Tudo quanto se vía de N para O era arrozal. Pousamos em , 
um pequeno recluto e nao continuamos a viagem por n~o 
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termos terra, e para nao nos vermos obrigados · a ficar no 
meio das águas expostos ao furor dos ventos. 

4 --- T en do marchado wna légua pelo rumo de OSO 
demandando a extremidade de urnas serras, que se viam a 
distancia de 5 ou 6 léguas, vimo-nos obriQados a tornar 
para o mesmo lugar, e ponta da serra de onde tínhamos 
saido no dia 2, por andarmos em um mato baixo, que nos 
impedia a viagem; o qual mato, fazendo enseada, tambem ia 
fenecer na dita ponta da serra, em que pernoitamos, mos~ 
trando o espa~o. compreendido entre este mato baixo e a 
serra que pretendíamos buscar, ser muito mais alto e firme, 
conforme diziam uns práticos, pois viam neles urnas árvores 
que chamavam carandá ( espécie de palmeiras) a qual só há 
t'm semelhantes terrenos. Enfim havia entre este mato, de 
que acabo de falar, e entre o caminho que seguimos, um 
espa~o limpo de toda árvore, mato, arroz e palha, de fundo 
de 20 palmos, o qual tem para NO 4 léguas e para NE 3, 
fazendo uma forma de borracha. Pelas 9 horas da noite veio 
urna on~a tirar uns couros de monos que estavam pendu
rados na distancia de 4 ou 5 pés de um preto, levou dois 
tiros, que, por serem as escuras e sem pontaria, foram per~ 

• didos. Desenganamo-nos depois que esta lagoa era Ube-
rava. 

5 --- Partidos deste Jugar e tendo chegado a outra ex
tremidade da serra, en1 que pernoitamos no dia 31 de maio, 
andamos urna légu~ para SSE e saimos a urna baía cheia. de 
ilhas, onde se confunde o Paraguai; e navegando outra lé~ 

gua pelo canünho que costumam .seguir os viajantes, fomo5 
sair na extremidade meridional áe urna ~erra muito alta e 
de comprimento de meia légua. Nesta primeira extremidade, 
em que chegamos, está um letreiro, que dizem ninguem o 
entende, e nós o nao vimos por estar debaixo dágua. Fo
mos a outra ponta que tem fronteira outra serra a cHst.ancia 

' 
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de Yi ou 2/3 de légua, que serve de fecho, ou boca da 
Gaíba, e que se une com aquela, em cujas extremidades 
estivemos. Depois de termos embicado, sobreveio um tem
poral de NO, c(ue, apesar de estarmos abrigados, só as 
ondas, que alí chegavam da baía, nos puseram em grande 
susto e em termos de descarregarmos as canoas. 

6 - Apareceu o día mais sereno; demos principio a cir· 
cundar a Gaíba, seguindo a serra áspera e alta, que a acom
panha; e tendo andado para SSO 1 Yz légua, deixamos a 
serra, que continuava, e seguimos outra 1 Yi légua por uma 
enseada oposta a boca da dita lagoa, sendo a margem, que 
acompanha esta enseada, alagada neste tempo; mas ao longe 
se ve terra firme pelo carandá que tem. Entramos em vá
rias bocas, que neste mato alagado se viam, e nao achamos 
a comunicac;áo de que fala Joao MartirÍs Claro (como se 
verá na inf ormac;áo que se transcreverá no fim des te diário) 
e nem pudemos seguir a serra. Poi muito penosa a traves
sia da enseada e igualmente perigosa pelo vento N que 
assoprava rijo, de sorte que a termos lugar em que nos aco" 
modássemos, nao passaríamos adiante, como coro efeito su
cedeu na primeira terra que encontramos. O diAmetro da 

enseada é de E. O. • 
' 

7 ,......., Para ficarmos sem escrúpulo se haveria com efeito 
alguma comunica<;áo, foram em canoa ligeira o capitáo Ri
cardo, e o dr. Pontes a esse fim; mas recolheram-se sem a 
achar e sem poderem chegar a terra fi•me : por cu jo mo· 
tivo foi o dito dr. e Manuel Rebelo por terra a dita dili
géncia; e eu com o cápitáo ~1os entranhamos 'pelo rumo .de 
NO Y4 de légua até um pequeno serro de pederneiras, com 
o f im de tirarmos a perspectiva do serro, ql\e acompanha 
a Gaíba pela parte oriental, e descobrirmos alguma coisa, o 
que nao teve efeito por ser o dito serro muito baixo. Logo 
depois da nossa chegada ao pauso, fomos bem servidos de 
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vento, trov6es e chuva. Nesta mesma tarde, em distancia de 
100 btac;as para <liante, acharam os da montariá dais paióis 
de milho branco, bananas e aipins, tuda plantado pelo gen

tío. 

8 ,......., Chegaram o dr. Pontes e Manuel Rebelo, tendo 
marchado 3 léguas pelo rumo de SE, e nada acharam pró· 
prio ao intento. 

9 - Neste dia, costeando a margem ocidental da Gaíba, 

dobramos um serro, que distava do pouso urna légua; e 
tendo andado meia légua entramos por urna aberta, que fa

ziam os montes, por um canal limpo" e de água alguma 
coisa avermeJhada; é tendo entrado por ele meia légua, vi

mos outra ba.ia cercada de montes e principiamos a circun .. 
dá .. la pela margem ocidental, e fomos pernoitar com .mar

cha total de 2 Y2 léguas: subimos a um monte alto, e se
mente descobrimos que para poente havia grande grossura 

de montes. T odos os montes a que chegamos eram 'de pe

dernei ras negras e brancas, e que disse o dr. Pontes que 
eram ágatas, e que poucos montes haveria no mundo tao 
ricos como estes. O fundo da lagoa pela beirada é de 20, 
22 e 18 palmos. 

10 ,....._ Neste dia acabarµos de circundar a lagoa, a que 
chamamos Gaíba-mirim, e tem de comprido 1 y.¡ de légua, 
e de largo 2/ 3; e tornando a sair dela, fonios seguindo o 
canal que traziam as águas, que de}q. corriam, o qual aca.
bava em arrozais alagados; e cortando por eles fornas dor .. 
mir no monte, que forma a barra ocidental da Gaíba-gua<;ú, 
tendo marchado neste dia 5 léguas. 

_ 11 - Perto <leste monte corríam as águas muito, e com . 
muita largura : e su pondo que por este novo rio, (que as
sim se pode chamar pelo fundo e largura) se comunicaría 
? lagoa liberaba com a Gaiba1 o fom9s se~uindo e pernoi-
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tamos com 3 léguas de aildamento- desde a barra da Gaíba e 
2 .Yi do pouso. De uma e outra parte há campos, ou matos 
a lagados, e ao longe se divisa terra firme,- mais próxima 
pela pouca distancia que há deste río aos montes, por onde 
passamos nos dias 1 e 5 de julho; com a dife~nc;a de ser 
este caminho pela parte oposta dos ditos montes. 

12 - Seguimos o sangradouro, que, dividindo~se em 
vários ramos largos de 20 e 25 brac;as de fundo, saia final~ 
mente no grande lago, de que tenhó tratado, e que hoje as~ 
sento ser a lagoa Uberaba; e do pouso até o encentro dela 
havia 2 .Yi léguas: e porque tudo pertencente a esta baia já 

estavd examinado, e nao tínhamos achado furo para a Man~ 
diorcm. seguimos viagem e fomos dormir ao meio do ser~ 
ro, por onde já tinhamos passado duas vezes, com marcha 

de 5 .Yi léguas. 
13 - Depois de chegados a Se~ra da Gaiba que tem 

0 letreiro. nos demoramos para tomar a altura do sol e 
achamos a Lat. A. de 17º 42' 48". Fornes poasar no lugar 
chamado das Pitas, distante do dito serro 3 .Yi léguas, com 
marcha total de 6 léguas: Var. NE 10º 30'. 

, 

14 ,...., Distante do pouso das Pitas 3 ~ de légua está a 
boca do rio Porrudos, chamado hoje S. Lourenc;o, e fizemos 
alto perto da serra chamada pedra de amolar. por muitas 
que tem, e distante do pouso das Pitas 6 .Yi léguas. Toda 
esta parte ocidental é acompanhada de scrros altos, e áspe~ 
ros, ora contiguos ao rio, ora mais distantes, e toda a cam~ 
pina oriental, e a que distava dos serros, era alagada; por 
cujo motivo tivemos grande trabalho na descoberta da ilha, 
de que fala o já mencionado Claro, sem que nos fosse pos
sivel achar até este pouso a dita ilha, e por consequencia o 
sangradouro para a lagoa de Mandiorem. 

15 ,...., Gastamos toda a manha em indaga~óes neces
sárias a descoberta da baía, ou lagoa Mandiorem, e náo só 
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se fez a diligencia pelo rio, como tambero subindo ao monte 
que está próximo ao lugar do pouso: estes disseram que por 
detrás do monte viam um brat;o que lhes parecia seguir, e o 
embarac;o de outras serras fronteiraS os impedia poderem 
descobrir mais. Depois do jantar fomos em demanda do dita 
bra~o e gastamos toda a tarde em romper serrados para po
derem navegar as canoas; mas Este trabalho foi infrutuoso, 
porque depois de sairmos a limpo em urna volta do dito 
brai;o, cujas margens estavam entre montes, se acabou in~ 
teiramente, sem haver passagem ou comunicat;áo por estar 
toda fechada com serros. -

16 - Todo este día se gastou em subir aos mais altos 
montes, porque supúnhamos que, a existir a dita baía, ha~ 
Via de ser por detrás <lestes: com efeito a viram, e muito 
próxima do serro, onde acabou a pequena enseada do dia 
passado: do que inferimos que, vista a proximidade da lagoa 
aos montes, seria a passagem para ela e de que fala o ve
lho Claro, aquela mesma, mas já tapada pelo tempo: o que 
nao é para admirar, pois este río é muito sujeito a tapa-. ' 
gens, quanto mais urna baía, que pouca ou nenhuma cor-
renteza tem. Fomos fazer pouso segunda vez nas pedr.as de 
amolar. Determinei a sua Lat. A . 18º 1' 46". Observei a 
imersao do l.º satélite de Júpiter as 17 h 2' 33' de tempo 
verdadeiro, e da Long. do lugar 320º 13' 30" Var. NE 30º 
30'. 

17 ~ Foi o soldado de Dragoes Manuel José de Araujo 
com duas montarías indagar pelo rio abaixo qual seria a 'º"' 
munica¡;ao mais facil que acharíamos para a lagoa ou baía. 

18 - Chegou sobre a ta'rde o dito Arauja com a no~ 
tícia de que achara passagem para a lagoa, e que se nao 
atrevera entrar nela por se nao alagar terceira vez. Escreví 
a S. Excia . por uns soldados que de Coimbra iam buscar 
mantimentos ao Cuiabá. 

110 .372 F. 5 
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19 - Légua e meia abaixo das pedras de amolar está 
urna ponta da cordilheira que chamam Dourado. Chamam a 
este lugar Dourado por ter abundancia de peixes do mesmo 
nome. Daquí deixamos o rio e nos metemos por um furo, 
pelo qual navegamos ~ a rumo de SSO, e passamos por 
entre deis montes destacados e chamados do Chené. Dobra
mos depois a · pon ta de urna cordilheira, tendo andado meia 
légua a SO, e seguimos a mesma cordilheira pouco mais 
de 3 ~. e· saimos a baia Mandioré, cercada de montes e 
vistosa. Navegamos, cortando-a · pela margem oriental 1 .Yi 
légua, e pausamos cm urna enseada. Este furo por onde 
entramos para sair no Mandioré nao será talvez o verda
dciro, (se o tem capaz de se navegar nas secas) .. por quanto 
rompemos mato tres vezes para sair em algumas pequenas 
enseadas, que por fim a ela nos conduziram. Veremos por 
fim o resultado. · 

I 

20 ,_ Poi de falha este dia por amanhecer tempestuoso. 
Principiou o vento as 11 horas da noite, e pós as águas 
tao soberbas, que, apesar de estarmos abrigados, nos pós na 
neccssidade de aliviarmos a carga de urna canoa e a todo o 
risco mandá-las para outro lugar menos exp_osto. 

21 - Amanheceu o· dia pouco mais sereno: puse mo

nos em marcha, e com andamento de 1 .Yi légua fizemos alto 
para novamente mandarmos ver nos igarites se havia furo, 

que, apesar da terra alta que se via, comunicasse esta lagoa 
com a Gaíba, .pois com a Uberaba era impossivcl, pela cir

cunstancia do ten .. eno, como erradamente asseverava o vc

lho, ou para melhor dizer, quei11 fez o seu depoimento, . pois 
achando nós várias coisas verificadas, é para admirar que 
falhasse esta, que com tanta certeza asseverava. É de su
per, pelo que ternos visto, que esta· franca comunica~áo, que 
dizia haver do Mandioré para a Uberaba, seria trocada pelo 
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escrevente do depoimento, e quereria o velho dizer da Gaíba 
para Uberaba. Recolheram-se os indagadores sem acharem 
coisa que servisse ao intento. 

22 -- Desenganados por meio de tantas tentativas, fa
dígas e perdas de días, que nao havia comunica~ao do Man· 
dioré para .a Uberaba, nem para a Gaíba, fomos costeando 
a margem ocidental da dita Mandioré, a qual faz por esta 
parte algunias enseadas e tem defronte de 11ma das suas 
pontas urna ilha pequena, como dizia o velho. Tendo na· 
vegado 4 léguas faz volta para L. e fizemos pouso na falda 
do mon.te, que lhe serve de margem oriental. tendo atraves

sado o seu fund9 com andamento de 1 Yi légua. 

23 -- Continuamos a seguir a margem oriental e, tendo 
r,.:1vegado urna légua, nos metemos em um serradáo, que 
findo forno~ sair ao monte Chené, e fomos pernoitar ao 
Dourado, sem que achássemos furos por onde se comunicas~ 
se esta lagoa em tempo de secas com o Paraguai, posto que 
as águas agora corriam por pantanais para o dito Paraguai, 
por esta parte que hoje atravessamos. Corre a lagoa pelo 
seu maior comprimento, que é de 4 léguas, a NNO, SSO, 
e a sua largura é de 1 .Yi légua constantemente, sem fazer 
caso de algumas terras encharcadas que a abeiram. Com 
marcha de 3 léguas chegamos ao Dourado. 

24 -- Urna légua e ~ abaixo do Dourado está a boca 
do Chené, a que chamam rio Chené; e eu, pelo que tenho 
ouvido dizer. lhe chamo boca austral do rio Porrudos: a 

entrada com tudo deste furo no Porrudos já está tapada, e 
se nao navega mais por ela . Continuando a viagem ertcon· 
tramos um sangradouro largo e fundo 1 .Yi légua abaixo do 

Chené, pelo qual entramos urna Jégua, e vimos ser desa# 
\ 

g_uadouro do M andiorem, porem fechado de mato no fim da · 

• la\}ºª· .P~rno~t~mo~ c9~ marc4a d~ 6 lé~uas.. 
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25 - Tendo navegado 2 Yz léguas, deixamos na mar
gem oriental a boca setentrional do Paraguai-mirim; e com 
marcha de 7 léguas pousamos no carandazal com marcha 
de sul. 

26 .....- Com marcha de 12 léguas chegamos a povoai;ao 
de Albuquerque, correndo sempre o rio a sul com várias 
voltas. Esta povoa<;áo é de miseraveis, que passam a vida 
cheios de fome e nudez; o cómandante dela só cuida em 
utilizar-se do suor deles. Só estáo fartos das palmatoadas, 
correntes e rodas· de pau. 

27 e 28 ,......, Para determinarmos a longitude deste lugar 
pelo eclipse do 2. 0 satélite, nos demoramos nesta povoa<;áo, 
divertidos das materialidades do comandante. Poi determi
nada a Lat. 19º O' 8"· e a Long. 32° 3' 15". 

29 - Acompanhados de um José Pais, tido por prático 
do rio Tamengos, fizemos viagem por ele acima; e passadas 
as duas primeiras léguas, saimos na pequena baía de Cá
ceres, que tem de comprido uma légua, e outro tanto de 
largo. Cóm marcha de 4 léguas para poente fizemos pous<;>. 

30 .....- Navegamos 4 Yz léguas para N por meio de ca
randás e campos, sem ·que nos persuadíssemos que daría
mos no mato em um grande rio, como dizia o prático. 

J ulho 1 ,....- Duas léguas andamos para NE, até que, 
entrando no mato, vimos o rio do prático, que era urna baía, 
que tinha 40.,brai;as de comprido ~ 8. de largo. Nao é este 
o primeiro impostor, a que se dá crédito. Pelo que vimos, 
fica desvanecido o tal iio Tamengos, pois nao é mais do 

que um campo alagado. Voltamos coro brev1dade para ver 

se observávamos a imersáo do 1.0 satélite no dia 2 de ju
lho; e fornes dormir no lugar do pouso do dia 29. 

2 .....- Chegamós; e a friagem que veio nos impediu o 
podermos fazer a ol>serva~aó, • 
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3 ,......, Pelo mesmo embara<;o nao seguimos pelo Para
guai a nossa derrota . 

4 --- Findas 3 . Yz léguas de marcha de Albuquerque • 
pelo Paraguai a rumo de nascente, entramos por um san-
gradouro da -parte direta para reconhecermos urna baía, de 
que clava noticia o chamado prá tíco José Pais; e por nao 
nos podermos adiantar, e gastar tempo peio mato, tizemos 
pauso no principio de urna baía muito pequena distante do 
rio )~ de légua, e mandamos reconhecer o mato para mais 
facilmente podermos rompe-lo, pelo desejo que tinhamos de 
ve-la, por dizer o dito prá tico que era mu¡to grande e que 
saia perto do Emb'otetem. 

5 --- Atravcssando a pequena dita baía, rompemos .% 
de légua de mnto e saimos na baía procurada, que bem deu 
a conhecer a fabulosa informa<;ao do prático, pois, só ti
nha meia légua de diametro e nao tinha comunicac;áo para 
o Paraguai por parte alguma, por cujo motivo lhe cha ... 
mamos lago : e porque os montes que a cercavam cstavam 
cheios de Curi, tinta avermelbada, e dizia uní anónimo, sem 
1á chegar, que aquilo era Sinabrio nativo, , lhe pusemos o 
nome de Lago Sinabrino. Confirmou-se depois ser Curí o 
vermelho dos montes, por uns pedai;os que apanhamos: fi
zemos pouso no lugar do dia 4 . ... 

6 --- Com urna légua de navega<;ao chegamos a boca 
meridional do Paraguai-mirim, e com mais 7 Yz a primeira 
boca do rio Taquarí, frequentada pelas canoas comercian ... 
tes, que da Freguesia de Araritaguaba, Capitaoia de Sao 
Paulo, navegam para o Cuiabá cm tempo seco, porque nas 
cheias cortam demais longe por campos alagados e . vem sair 
em diferentes partes do rio Cuiabá. 

7 --- Quatro léguas abaixo do rio Taquarí está o rio 
fvlondego, antigamente B0teteu, pelo qual primeiramente na
vegavam as ditas canoas, para o Cuiabá: e por mais dili.-

-
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gencia que fizemos em descobrir o morro umco e desta
cado, de que fala a memória do velho, de onde descobrira 
o fabuloso río Paraguai-gua<;ú, nao o achamos, só sim vá
rias colinas, quase contiguas a serrania, que tínhamos se
guido; e fatigados e persuadidos da falsidade da existencia 
do mencionado rio fizemos pauso urna légua abaixo do 
Mondego em urna Colina chamada de Albuquerque. Com 
12 léguas de marcha, ou navega<;ao, chegamos a vista de 
dais pequenos montes, por entre os quais corre o Paraguai. 
Na falda do que está para poente está fundado o novo 
presidio de Coimbra. 

9 ,.....,, Com cinco minutos de .qavegac;ao chegamos a este 
destacamento, onde fomos bem recebidos do comandante 
dele e dos seus desgrac;ados soldados; porem, muito mal 
hospedados por ser tao esteril e áspero aquele pequeno m01¡ .. 

te, que só produz pimenta; e os morcegos sao tantos, que 
nao deixam criar urna só galinha; e já chegaram · a extin
guir as cabras matando a mais de 60. Desde a boca do Ta .. 
quarí corre o rio a SSO. Demoramo-nos neste destaca
mento até o dia 10 e saimos ng. dia 1'1, tendo achado a sua 
Lat. A. 19° 55 ' Long. 320º 1' 45" V ar. NE 10º 39'. 

11 --:' Neste dia saimos de Coimbra e, navegando rio 
abaixo 9 léguas, encontramos um mato de carandas, a que 
estava contigua urna entrada ou boca, que pretendía o Ca.
pital Manuel José, sem maior exame, fossé: a foz de um río, 
a que ele chama Negro. Por este motivo entramos por ela 
com o rumo de N e, navegando urna légua, fizemos alto no 
meio da água, por n.áo · haver terra. 

. " 
12 ,_ Deste lug~r seguindo o rumo de NO navegamos 

6 lég·uas por grandes pantanais, tendo logo perdido a forma 
de rio a dita entrada, e acabando tudo nos grandes papta
nais ou baías, ficamos pausados no meio das águas sem ter .. 
reno algum. 
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13 ,_ Navegando 3 léguas a NNE. 1 e .outras 3 a NE, 
por nao podermos seguir o rumo do día por causa do mato, 
vimos que já se tinha acabado a baía, a que chama~os Ne-. 
gra em atenc;ao ao primeiro nome, e conhecidamente nave .. 
gamos por campos a lagados, e pausamos da mesma forma. 

14 ,_ Deste lugar seguindo o rumo de N andamos 3 Vi 
léguas e fizemos pouso em um pequeno teso, que serviu a 
toda gente de grande consolac;ao, pois já ia bastantemente 
fatigada, nao só por nao poderem dormir bein, por ter fal-

. tado terra, como por cortados de urna grande friagem, que 
por todo este pantanal nos perseguiu. 

15 --- Querendo continuar pelo mesmo rumo em busca 
das serras, que estao por detrás de Albuquerque, nao o con~ 
seguimos por já se nao poder navegar .. por nao ter altura 
suficiente o campo neste lugar; e, depois de vários encalhos 
e voltas, paramos com quatro léguas de marcha pelo rumo 
de ENE. 

17 ,_ Cinco léguas andamos neste dia pelo mesmo rumo. 
depois de termos falhado o antecedente por causa da muita 
chuva, que tívemos todo o día e noite com muito incómodo 

nosso. 

18 --- Seguindo o rumo de NNE, coro urna légua de 
marcha, chegamos ao monte chamado de Albuquerque, de 

que se fez menc;ao no dia 7, tendo descrito desde a boca da 

baía Negra até este ponto urna 9uase elipse de 19 léguas de 
diametro maior, e de 7 de menor, sem que ·neste transito 

ptt'tléssemos encontrar nem vestigios, ou sinaís, de que por 

todo aquele terreno passasse o rio de que tinha . Jalado o 
velho; .senda certo que devendo passar por detrás <lestes 
serros; tendo-os nós costeado, necessariamente havíamos de 

ve-lo. Continuando a navegac;ao por campos alagados m~!.s 
• 

6 léguas a NNO, fizemos alto no meío das águas. 

.. 
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19 .....- Tendo andado duas léguas, saimos no Paraguai, 
defronte da boca do Paraguai-mirim, e neste mesmo dia che

.gamos a povoac;ao de Aibuquerque, onde nos demoramos 
até o dia 25 por termos mandado a Coimbra buscar os que 
tinham ficado enfermos. 

26 - Buscando novamente a boca do ?araguai-mirim, 
pousamos perto dela com cinco léguas de viagem. 

27 -- Tendo subido por ela, e tendo-nos por vezes per
dido, e novamente tornado a Albuquerque em busca de prá
ticos, saímos ao grande Paraguai no dia 9 de agosto, tendo 
nestas voltas andado per~o de 100 léguas, e gastando 14 

dias, quando só se gastam 3 até 3 Yi. Corre o rumo cle N 
e S, e distam as suas bocas em linha reta 12 léguas. Per
noitamos no mesmo lugar do día 24 de junho, e· recebemos 

alguns mimos que do Cuiabá nos remetiam vários amigos. 

Agosto 10 -- Subindo pelo río acima, pousamos nas pe
dras de amolar com 7 léguas de marcha. 

11 -- Pousamos no monte Caracará, ou Carara, que já 
está no río Porrudos, uma légua acima da sua foz. 

12 ,...., Teodo navegaáo 3 Yi léguas a rumo de NE, fi
zemos pouso perto da boca de urna ilha. 

13 -- Com 5 Yi léguas fiiemos alto, seguindo o rio, .ao 
mesmo rumo. 

14 - Andamos 4 Yi léguas até encontrarmos para a 
parte do nascente a foz de um pequeno rio, a que chamam 
Negro; e andando mais 1 Yi légua fizemos alto. 

15 -- Subindo pelo rio 'Urna légua, enco~ramos a boca 
de urna ilha, a que chamamos dos Cervos, qlte .tem de com
prido perta de 2 Yi léguas. 

16 ,....., Pomos pousar na boca do río Cuiabá com 5 Yi 
I 

léguas de navegac;ao, e nos ·demoramos no día 17 para de-

.. 
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terminarmos a sua posic;ao: e achamos a Lat. A. 17º 19' e 
43" Long. 320º 50' Var. NE 10º O'. 

18 ,...., Deixado o rid Porrudos para nascente, segui

mos pelo rio Cuiabá, que segue o rumo geral NNE, e tendo _ 
andado 11 Yi léguas, chegamos as tres barras, principio da 

Ilha Ariacuné, e fomos pernoitar no furo Ariacuné coro an
daroento de 3 Yi léguas, pelo menor brac;o da ilha. 

19 .- A boca setentrional da ilha mencionada dista urna 

légua déste lugar, e no entremeio há um sangradouro,_ que 
denominamos da inatanc;a, pela grande mortandade que nes

se lugar fez o gentio Ariune, destr~indo 60 canoas que do 
Cuiabá navegavam pai:a S. Paulo. E tendo navegado 3 lé~ 

guas, encontramos outras 3 bocas, que formara 2 ilhas, e 

nos metemos por entre elas, fazendo pouso no IJleio com 
marcha de 4 Yi léguas. 

20 .- Saimos das ilhas com 1 Yi légua de navegac;ao, 

e com andamento de mais de urna chegamos ao Bananal, 

onde colhemos alguns cachos delas. Pouco acima está a foz 

da Ilha das Araras; e fizemos alto nela com andamento de 
4 léguas. 

21 - Distante do pouso 2 léguas, e pouco acima da 
outra foz da ilha está a foz_ do rio Guaxo-guac;ú, que desa~ 
gua pela margem oriental. Andamos 5 léguas. 

22 - Andamos 4 Yi léguas, tendo deixado urna légu·a 
-

abaixo a foz do Guaxo-mirim. 

23 .- Navegamos 4 Yi léguas pelo mesmo rumo geral, 
prescindindo das muitas voltas do río. 

24 .- Andámos 6 Yi léguas até um sangradouro cha

mado Cabe~a Seca, deixando um sangradouro ~hamado 

T ut.í para a esquerda. 

\ 
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25 ,_ Meia légua acirrÍa .<leste pouso está a boq1 de urna 
ilha, que tem de comprido em linha reta 11 léguas. O 

dr. Pontcs foi pelo furo ocidental, e o capitao Ricardo, e , 
eu, pelo oriental, e andamos 4 .Vi léguas. 

26 ,_ Navegando 4 léguas, achamos outra boca de ou

tra ilha, chamada V aicurutú, e fizemos pauso com 5 léguas 

de inarcha. Tem a ilha 2 .Vi léguas. 

27 ,_ Andamos 5 léguas, tendo o rio desde o lugar 

chamado Cabe\'a Seca seguido o rumo de ENE. 

28 ,_ Meia légua acima ~este pouso está a foz do río 

Cuiabá-1niriin, e dela segue o rio rumo de N até a outra 

boca da ilhq grande já mencionada, pela qtJal devia sair 

o dr. Pontes. E . tendo nós esperado algum tempo, fomos 

pausar 2 .Vi léguas acima desta boca coro marcha <le 6 lé~ 

guas. A boca desta referida ilha está perto do ptincípio de 

urna peguena cordilheira, que se chama ·de _Melgasso, que 

segue o ri.o por distancia de 8 oµ 9 léguas; e. da dita boca 
torna o ria ao rumo geral já dita. 

29 ,........, Andamos 5 léguas, seguindo o ria o . rumo geral 

2 .Vi e outras 2 o de NNO. 

30 ,......, Navegando 8 léguas já por entre rochas, fize
mos a lto ·em urna 'capela de Sto. Antonio, seguindo ainda o 

rio o rumo de NNO. 

31 - ·De ·Sto. Antonio navegamos quase urna légua 

para SO, e depois 2 .Vi para NNO, e virando a proa ao 

· rumo geral de NNE fizemos alto pouco abaixo do rio .Cµxi

pó com 7 léguas de navega\'ao. 

Setembro 1 ,........, Neste dia com urna légua de viagem, 

deixando para ·nascente a boca do Cuxipó, chegamos a de

sejada Vila do Cuiabá, onde fornes muito bem recebidos do 
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dr. Juiz de Fora Diego de Toledo Lara Ordonhes, meu 
amigo e patricio, e das mais pessoas da vila, que em todo 
o tempo que alí estivemos, nao só para determinarmos a sua 

posi~ao, mas tambero para tirarmos a planta da vila, nao 
deixa ram de nos obsequiar em extremo. Dista esta vila do 

porto 850 bra~as. Está muito mal arruada, e, nao obstante 

isso, tem boas casas. O seu clima é calfdíssimo e muito 
abundancia tem de carne e peixe. Lat. A. 15° 35' 59" Long. 
321 º 35' 15" Var. NE 10°. ; 
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DIARIO DE VILA BELA ATÉ A CIDADE DE Si\O 

PAULO PELA ORDINARIA DERROTA DOS RIOS 
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Ano de 1788 

Setembro 13 ,......., P orquanto já no ano de 1786 tratei 
corn individuas:ao das circunstancias atendiveis na derrota, 
que .de Vila Bela se segue para a Vila do C uiabá embar.
cando no Registe do rio Jaurú, e descendo pelo mesmo, e 
pelo. Paraguai, e-subindo pelo Porrudos, e C uiabá, e ,do ca.
minho de terra desde a Vila destc nome até Vila Bela, como 
tambem ( tendo navegado até abaixo do destacamento da 
Nova Coimbra) de todos os reconbecimentos das grandes 
e altas serras, lagos, e baías, que estao nesta parte do P a ... 
rnguai, a que denominam lago Xarais, darei principio a um 
circunstanciado diário na foz do rio Taquad, que despeja 
suas ·águas no Paraguai na ·Lat. A. 19º 15' 16" e- Long. 320° 
58' 18' '. ,_., Mas antes de passar adiante darei . urna breve 

relai;ao da origem e situas:ao de V ila Bela, de onde parti 
neste dia para a do C uiabá pelo caminho de terra, e dos 
rios que banham os seus territórios, das suas produs:óes, etc. 
Foi pois Vila Bela fundada no ano de 1752 por D . Antonio 
Rolim de Maura, depois Conde de Azambuja, na · I:at: -A.: 
15º O' 3", e Long: 318º 12' e, segundo a minha lembrans:a. 
Ya ·de légua distante da 1ñargem oriental do rio · Gu·apóré, 

. . . 

que nas cheias, pouco maiores que as ordinár~as,. alaga urna 
boa· parte <la vila a ponto de '5e navegar por entre ·algumas 
ruas, o que no ano- de 1783, ou 84, causou ·grande estrago . 
nas casas, ·e deitou · abai xo mafs de 20 propri~dad~s. pela 
~1aior parte . acabadas 'todas -naquele an~~ . porque sao. de~ 

.. 

, 
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adobes . .- Este río, cujas cabeceiras distam pouco mais ou 
menos 40 léguas de Vila Bela, e que desagua no Mamoré 

na Lat. A. 11º 51' 16", -e Long. 312° 58' 30", tem de exten
sao mais de 240 léguas, e com outros rios, que nele despe

jam as suas águas, como sao os rios .f\legre, Sararé, Negro, 

do Cubatáo, Galera, Baures, e Itonama3 (a), e outros 
cujos nemes me nao lembram, inundam o vastíssimo terreno 
que vai desde as proximidade.s do Paraguai até o rio Ma
moré; e deixando depois muitas lagoas, nelas se faz urna 
f ermentac;áo pútrida, e adquirem toda malignidade de águas 
encharcadas, e cheias de animais mortos, cujas partículas 
elevando-se evaporacias pelo nímio calor, e espalhando-se 
pela atmosfera, lhe comunicam a sua malignidade, e nos ha
bitantes causam todas as moléstias, que podem proceder de 
um país alagado, e quentíssimo: daqui vem as muitas sezóes. 
e perniciosas. os catarrais, desinterias. ictericias. hidropi
sias, obstrtt<;ócs, etc. com tanta frequencia, que causa com
paixáo ver os rapazes, oriundos no país, pálidos, com per
nas delgadas, e com o ventre muito elevado pelas obstru
~oes: este o motivo por que há tao poucos nacionais, e 
tambero estrangeiros. 

Na margem oriental do mesmo Guaporé, e vinte léguas 
distante da sua foz, está urna fortaleza quadrada, e pelas 
circunvizinhanc;as há muitos moradores estabelecidos com 

(a) No rio Baures despeja as suas águas o rio de S. Joaqulm, em 
cujas margens está fundada a missáo de S. Joaquim de 1.500 povoado
res indios. Mais abaixo o rio Branco, e neste caí o rio da Concci'Wiio, 
em que está a missao da Concei'Wiio de maís de 2.000 moradores. Na 

' . margem do Itonamas .a cinco días de vlagem da sua foz está fundada 
a nobilíssima missáo de Sta. Maria Madalena de 6.000 almas. Todas 
estas povoai;óes sáo espanbolas. No Iton~mas despeja as suas Aguas o 
rio Maxupo, que rega uma vasta campanha chela de gado bravío, e 
sem dono. 
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engenhos de águas ardentes, e farinhas: a sua Lat. A. é 12º 
26' e Long. 313º 27' 50". 

Alcm desta fortaleza denominada do Príncipe da Beira. 
há na mesma margem. e na Lat. A. 12º 52' 35", e Long. 
313º 7' 31 " . um destacamento, por onde nao passa canea 
que nao se ja observada e registada, para se ver se é de ini

migo ou de fugidos. 

Há nestes rios peixes de diferentes grandezas, e espé
cies mais ou menos saborosas; mas na vila sente-se a sua 
falta , pois a maior abundancia chega até 20 léguas distante 
dela . Os matos igualmente abundam de animais de saboroso 
gosto, como cutias, espécie de coelhos, porcos, antas, vea
dos, etc., aves singulares, entre as quais merece preferencia 

0 Jaó maior, e, por mais tenra, melhor que a perdiz de Por
tugal, e que vem oferecer-se ao tiro quando o ca\ador imi~ 
ta 0 seu assobio sonoro. e saudoso. H á tambem muitos pa
tos silvestres, marrecas, e marrecoes, jacús. e mutuns, que 
eni nada ccdem a mais bcla galinha. 

As terras dao com usura os legumes, o arroz, a cana, 
de que se faz ótimo assucar; o milho. que reduzido a fari
nha serve de pao, e com ele se cevam os muitos porcos que 
há de muito bom sabor; o café; o anil, que naturalmente 
nasce; a iaranjá, que por muito doce causa sede, e cujas 
árvores em tqdo ano teem flor, fruto verde e maduro, a ba
nana, bem como cm outras partes da nossa América, a ex
cec;ao das partes mais austrais, em que a geada as nao deixa 
produzir, e das quais a espécie chamada banana da terra, 
sendo assada antes da sua perfeita matura\ao, pode suprir 
a falta do pao; o mamao, e a mangabi;l, fruta que me deve 
paixao, e que estando perfeitamente madura, e seM lesao 
de ter sido pisada, é mimosa, saborosa, aromática, e no es
tado natural muito melhor, que senda reduzida a doce. 

Porem, o que faz a riqueza do país, e que serve de grí-

110.372 F. 6 
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lhoes aos homens, sao as boas minas de ouro que tem, e de 
subido quilate: e se nao fosse o avultado pre~o do a~o • 
ferro, e escravos, dos quais morre uma grande parte pela 
malignidade do clima, seriam os mineiros mais ricos, e a 
Fazenda Real teria maiores rendimentos, pois na verdade 
sao as minas mais rendosas que presentemente ternos, e o 
único lucro que de semelhante terra pode tirar por se nao 

poderem transportar os seus efeitos para os portes de mar: 
este o motivo por que os lavradores se contentam com a 
cultura do que semente pode ter consumo na terra, aten~ 

den<lo muito a qualidade e quantidade dos efeitos que para 
esse fim devem semear. 

29 ,_ Cheguei ao Cuiabá que fo¡ ereta em Vila no ano 
de 1727 Lat. A . 15° 35' 59", Long. 322° 5' 15". Esta Vila, 
alcm de partici'par de todas as boas qualidades que tem o
território de Mato Grosso, tem a vantagem de carecer de 
todos os seus defeitos, a exce~ao da calma que na verdadc 
é grande, porque o seu terreno pedregoso conserva muito o 
calor que lhe imprime o sol. Ela é muito povoada, o clima 
saudavel, os vi veres mais baratos, e em maior abundancia: 
as fazendas de gado, que principiam nas vizinhan~as do 
Paraguai , sao muitas, e a cria~ao do gado se multiplica in; 
crivelmente porque as vacas de ano e meio já teem filho 
nascido: o rio que corre a pouco menos de meia légua da 
Vila !hes fornece urna grande quantidadc de peixe bom e 
barato, e de que se... faz consideravel salga para os que mo~ 
ram Jonge do rio, e para suprir a falta , que dele há nos dois 
meses da maior enchente; que é pela Quaresn1a. As minas 
de curo em nada sao inferiores as de Mato Grosso, e o rio 
Cuxipó, que tem a sua foz urna légua abaixo do porto da 
Vila, tem diamantes miudos, que por ordem expressa se nao 
tiram, assim como os das vertentes e cabeceiras do Para~ 

guai, para cuja defesa vai do Cuiabá um destacamento de 
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soldados dragóes, e p'edestres, que gastam na viagem 8 e 

mais días. 

O gentio Caiapó, e de outras Na~óes tem feíto repetí-. 
das hostilidades nos sitios ou estabelecimentos que se acharo 
ero maior distancia da Vila, e por consequencia em luga
res desertes. e mais vizinhos aos bosques, e campos ainda 
nao trilhados pelos nossos, mas sim do Gentio. O Caiapó há 
bastantes anos que fez urna horrivel carnagem no lugar cha ... 
mado do Médico, onde estava muita gente minerando sem 
temor de semelhante inimigo, pois de longe tempo nao ha~ 
via exemplo de que algum ousasse aproximar-se aos ditos 
estabelecimentos. Desde entao as pessoas que trabalham nos 
sitios mais remotos conduzem consigo armas _ de fogo, e or
dinariamente estáo dois homens de sentinela. Já foram vis
tos de próximo gentíos barbados. 

Outubro 15 --- Pelas 7 .Vi horas da manha dei princí~ 
pio a minha navegac;ao trazendo na minha companhia 28 
homens. entre os quais entram dois guias, ou práticos das 
cachoeiras, todos necessários para a vara~áo das canoas 

nos saltos e passagens das cachoeiras, de que hei de tra
tar, repartidos todos em duas canoas, uma maior, e outra 
mais pequena, que serve nao só para a necessária acomo~ 
da~ao de toda a gente, mas tambem para servir de monta-, 
~ia por ser mais leviana. Ao desaferrar do porto, tendo-me 

despedido do dr. Juiz de Fora Diego de Toledo Ordonhez, 

meu amigo e primo, e de outros senhores, que me fizeram o 
obséquio de acompanhar até o porto, principiaram nas duas 
canoas as costumadas salvas, que duraram até se perder de 
vista o dito porto, e fizeram esta despedida bélica e saudosa. 

Eis-me aquí pois entregue a discri~áo de 28 homens va
lerosos e destemidos. mas desconfiados, e incivís por educa~ 
c;ao e ofício, e próximo a atravessar um sertao vastíssimo 



66 

habitado por diferentes nac;óes de gentios valorosos, e indo; 
mitos, e que por muitas vezes teem feíto grandes estragos 
em vidas e fazendas. A minha defesa consiste em l O arca; 
buzes, e no cuidado que devo por para nao ser surpreendido, 
pois o gentio Aicurú, chamado por outro nome cavaleiro 
por andar por terra a cavalo, que navega por grande parte 
do rio Cuiabá, e Porrudos, e habita no Paraguai e T aquart, 
costuma dar o seu assalto saindo repentinamente · de alguru 
pequeno brac;o de rio, ou baía, em canoas de 20 e mais ho; 
mens, armados com arco e flexa, e lanc;as com choupas de 
ferro compradas aos espanhóis na Assun<;áo do Paraguai, 
com os quais teem pazes. Enquanto uns despedem flexas, e 
outros dao botes de lanc;a, os que remam teem a astúcia de 
no mesmo tempo atirar água com a pá do remo para mo
lharem os feixos das armas, e livrarem-se do efeito do tiro, 
até chegarem a abordar, e fazerem-se senhores da canoa pelo 
grande número de homens que a acometem. 

22 -- ' Pelas 8 Yi cheguei ao ria Porrudos tendo avis
tado pelas 7 horas urna pequena canoa do gentio, que se 
pode escapar da ca<;a que lhe quiz dar. Ma tamos urna for
midavel onc;a. 

24 -- Entrei no Paraguai pelas 7 horas da manha, 
tcndo vindo desde longe divertindo-me com a bela perspec
tiva dos montes que abéiram ao Paraguai, e renovando as 
idéias do ano de 1786 quando com companhia mais nume
rosa, alegr~ e instruida, fiz aquela viagem, de que me re
cordo com saudades, nao obstante os muitos perigos, inco
modo,s e trabalhos, que tivemos principalmente na travessia 
do lago Xarais ao S e O da Nova .Coimbra, chegando a 
passar 7 días com u.qia pouca de farinha de milho e marme
lada já ardida, que de Sao Paulo vem para todas as Minas 
para negócio, e isto aconteceu por nao haver terra, onde se 
fizesse a comida, até que no fim de 7 dias achamos um Iu-
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gar seco, que nos pareceu a terra da promissáo, onde fi
zemos alto, e passamos aquela noite abrigados em toldas da 
muita chuva, que por cinco dias sucessivos tinha caido, e 
aguecendo-nos as fogueíras pelo muito frío que fazia. Ví en
tao por experiencia própria que o melhor guisado do mundo, 
e o mais inocente, é o feijáo e toucinho pouco cozídos. Este é 
o bom efeito da sobriedade. 

26 -- A bom navegar cheguei a povoac;ao de Albu
querque pelas 7 horas da noite, onde fui hospedado pelo 
Sargento-mor Comandante, que já no ano de 86 me tinha 
féito o mesmo obséquío; e agora, para fazer mais completo 
e plausivel. me regalou com urna dansa do país, e favorita 
dele, insípida sim, mas muito bem executada pelos _morado .. 
res da povoa~ao: Lat. A. 19·º o· 8", Long. 320º 33' 15", 

28 - Cheguei il foz do rio Taquarí pelas 10 horas da 
manha, tendo navegado, como fica dito, pelos tres rios 
Cuiabá, Porrudos e Paraguai, por toda esta extensáo tao 
abundante de peixes, e os seus matos de cas:as, que nao é 
necessário mais que deitar a linha, e a recolher com peixe, 
as mais das vezes da qualidade que se deseja pela grandeza 
do anzol que se lhe ajunta, e entrar pelo mato, e trazer 
mutuns, jacús, araquans, jaós, todas estas aves na bondade 

como galinhas. Eram tantos e tao espessos os cardumes de 
peixes, que pelo rio se viam, que por divertimento quaJ ... 
quer ,pessoa, que nao sabia pescar a flexa, a atirava a 
discri<;~o. e nao errava tiro. -- A bondac:!e do clima, junto 
a esta abundancia de comestiveis, faz que aqueles terrenos 
sejam muito povoados de gentíos e de inumeravel quanti ... 
dade de on<;as, que se cevam nao só nos qwadrúpedes, 
como capivaras que andam pelas margens dos rios, como 
fatos de parcos, antas, etc., como tambero nos peixes que 
admiravelmcnte pescam batendo no · rio com a cauda; pois 
os peixes, julgando que a bulha procede de alguma fruta, 
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qtte cae principalmente das copadas e grandes figueiras 
bravas, que em abundancia estao nas margens do rio, che ... 
gam-se a elas, e perecem nas garras da onc;a, que os tira 
para terra. Como em 1786 naveguei por estes ríos coro mais 
vagar, ví tantas onc;as, que alem das que se mataram, e das 
que fugiram, me causou admirac;ao o ver a terra revolvida 
pelas unhadas delas como se fora cavada com enxadas. ,__ 
Há outro inimigo aquático, que na verdade se deve temer, 
e que faz . arriscadíssima a lavagem naqueles ríos, pois_ há 
muitas pessoas, que nelas tem . perdido algum dedo, ou pe ... 
dac;o de carne. Este é o peixe chamado piranha, e na nos ... 
sa )íngua tesoura. Os maiores 'teem um palmo; mas a boca 
é desproporcionada a sua grandeza, e os dentes, que se en ... 
caixam uns nos outros a maneira de duas serras, cortam 
como elas. Em menos de cinco minutos deixam semente o 
esqueleto de qualquer homem, que tem a infelicidade de 
cair nágua, como a experiéncia o tem mostrado, e há pou ... 
cos anos que confirmou em um soldado, que estando ero a 
marcha fronteira a Nova Coimbra, vendo-se acossado pelo 
gentio, e nao sei se já ferido, se. deitou a nado, e imediata
mente foi descarnado a vista de seus e.amaradas, que esta ... 
vam no baluarte. Eles sao tantos (digamos assim) como 
as areias, e é digna de se ver a guerra que no río fazem 

uns contra os outros quando os navegantes, atraindo ... os as 
ribranceiras com algum mono, ou outro qualquer animal 
morto, ferem a!gumas delas, pois julgando ( ao me'! ver) 
pelo sangue que sao outras espécies de peixes e animais, 

- para se fazerem senhores dos pedac;os da carne, furiosa-.. 
mente se ~ombatem, e pelo río vai aquele batalhao ~m 
guerra cruel, fazendo urna cena trágica e divertida. . , 

Subí pelo río Taquarí o restante do día abeirando Jima 
grande campanha alagada, e tao baixa qQe, estando o rio 
na sua menor altura, as ribanceiras estav~m pouco acima 
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do nivel do campo, e táo alagada~s, ou molhadas, que com 
di ficuldade achei lugar seco para fazer pouso. O fundo do 
río é de 15 para 16 palmos. e pelos sinais das árvores ví 
que sobe 12, vindo por este cómputo a elevarem-se as águas 
11 palmos sobre a campanha, supondo-a do mesmo nivel: , 
esta inunda~ao abrevia muito a navegac;ao das canoas, 
quando em semelhante tempo navegam de Sao · Paulo para 
Cuiabá, e reciprocamente, pois nesta travessia se livram de 
navegar por o restante do Taquarí, por todo o Paraguai, 

e Porrudos, e vao sair ao Cuiabá muito acima da sua foz. 
A largura do Taquarí na sua entrada é de 25 brac;as, e a 

c'onservou por todo o dia. Pouco depois do sol posto tive 
um divertimento util, que consistiu na ca~ada de muitos pa ... 

tos silvestres grandes e gordos por se sustentarem com 

vários alimentos próprios a sua natureza, que lhes admi
nistra o lago Xarais, e tambera com o arroz que natural ... 

mente nasce neste mesmo lago, e cuja cana cresce a pro
porc;ao da altura da água pela observac;ao que fiz em 86, 

..chegando a ter 20 palmos de comprimento nos lugares em 
que o pantanal tinha a referida altura, e assim a propor-

. _<;ao, .e só a espiga estava fora dágua. Estes patos vinham 

passar a noite nas figueiras, que estavam no lugar em que 

fiz alto, e debaixo delas com todo descanso fiz boa cac;ada. 
__, O inumeravel bando de aves aquáticas, que por esta 

vasta campaoha divisei por todo dia, mostra muito bem a 
abundancia de peixes que nelas há. Nao me deixaram de 

admirar as muitas arraias, que sobre as areias ví, e tao 
grandes que algumas tinham de 1 para 5 palmos de diá.

metro. Este peixe, de cujo ferrao, que tem _na cauda, jus
tamente se temem por ter veneno,. posto que náo mortífero, 
mas que faz chaga dolorosa e de dilatada cura, nao me
rece ser desprezado como em Portugal, pois nas Capita-

' 
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nias do Pará e Mato Grosso, seudo frito, é preferivel aos 
peixes mais mimosos e saborosos. 

29 - Com 1 O ou 12 brac;as de andamento perdeu o 
río a sua forma de encanado, e entrei por um pantanal, 
pelo qual estava espraiado o ria, e com tantos canais, que 
era dificil achar-se o verdadeiro que se devia seguir por 
nao serem constantes e mudarem todos os anos com as en
c.hentes, e com qualquer repiquete que há. Seguí duas ve~ 
redas falsas. das quais retrocedí. Este espraiado do rio faz 
diminuir tanto a sua profundidade, que algumas vezes se 
varou a canoa por, cima das areia~. e outras se fez canal 
com enxadas. Pernoitei em um teso, que achei no lugar 
chamado cachoeirinha, porque tem urnas pedras, por entre 
as quais se navega com c0:utela. Em X de hora se pes
cou tanto dourado, .que chegou para toda a comitiva, e por 
ser noite se suspendeu a pescaria. 

30 ,......, Retrocedendo de várias veredas falsas, que seguí, 
naveguei 2 Yz léguas por entre os água-;-pés do pantanal. 
que sao urnas ervas aguáticas, que se entrelac;am urnas com 
outras de forma que muitas vezes é necessário abrir cami
nho com facoes; e cuja flor, estando aberta, forma a ma is 
bela e regular bandeja circular, sendo -as maiores que vi de 
tres palmos de diametro pouco mais ou menos. No f im da 
referida · distancia cheguei a um lugar que chamam Bo
queiráo, ponto este em que o rio torna a ter urna forma 
de encanado entre margens de um e dais palmos de altura. 
Fui seguindo este canal, vencendo a grande correnteza do 
do, e dando algumas vezes nos baixios, pois só nas par
tes cóncavas das pequcnas enseadas tinha o rio um muito 
irregular fundo de 4, 7 e 10 palmos. A largura do rio nes
tes lugares é de 22 bra~as. 

31 ,......, €cm marcha de 3 léguas cheguei a um escoante , _ 
do río feíto na margem oriental, por onde antigamente se 
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navegava, e era a verdadeira madr~ do río, mas que já 
está <:!1tupido pelas areias; inconveniente, que tem aconte-
cido a outros muitos, e sucederá talvez a este por onde vou 
navegando, porque a qualidade do terreno baixo e are
noso o está prometendo. Do meio dia para a tarde já as ri
banceiras teem tido de 4 para 5 palmos. 

Novembro 1 - Neste dia naveguei 6 Yz léguas con
servando o río a mesma largura, altura de ribanceiras, e 
fundo de 1 O pa lmos. 

2 ___.. Das 1 O horas por diante foram as ribanceiras di
minuindo de altura até chegarem a de um palmo que assim se 
conservaram pelo festo do dia. 

3 ,......, Principiei a navegar por \Un pantanal, posta que 
nao tao espraiado e sujeito a perdas como o primeiro, con
tudo táo baixo, que urna espécie de ribanceira, ·-que tinha a 
madre do rl_o, com qualquer repiquete se inundaria. Fui 
pernoitar urna légua acima do chamado Pouso Alegre, tendo 
deixado na margem setentrional urna légua e um quarto 
abaixo dele a foz de um pequeno sangrador, que foi (se
gundo diz o guia) o antigo álveo do rio, que há 4 anos se
guia, e que agora está entupido pelas areias. ,......, Dao a este 
lugar o nome de Pouso Alegre pelo contenl:amento que 
havia no encentro das canoas de comércio, que vinham de 
Sao P aulo, com outra canoa armada em guerra, que vindo 
do Cuiabá em tempo próprio, as costumava esperar neste 
lugar, e unidas as outras faziam urna forc;a capaz de resis
tir ao gentío Paiagu~ : qm-'!ndo se recolhiam para Sao -Paulo 
eram tambem acompanhadas até este lugar. - . 1 A este cos
tume deu motivo o grande insulto e perda, que aconteceu a 
mon~ao em que se recolhia o dr. Antonio Al ves Lanhas (a) 
Ouvidor Gera l da Comarca de Paranaguá da Capitanía de 
Sao Paulo, de onde tinha passado por Ordem Régia em 

(al Foi no ,'.loo de 1730, e clurou ~ bstalha cin~o horas • 
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companhia do Governador e Capitáo General Rodrigo Ce .. 
sar de Meneses para as Minas do Cuiabá, onde chegaram 
no ano de 1726, e erigiram a sua povoai;áo em Vila no 
ano seguinte de 27, como fica <lito. O di to Ouvidor pere,... 
ceu no ataque (a), poucos se salvaram, e muitas barras de 
curo se perderam ( b). O sobredito gentío Paiaguá foi te .. 
mido por muitos anos, e pouco a pouco o foi abatendo e 
destruindo o seu inimigo chamado Aicurú ou Cavaleiro, o 
qual, ainda que belicoso, nao tem sido tao funesto aos 
nossos navegantes como tinha sido o Paiaguá: isto náo 
obstante, nao há muitos anos que, vindo a Nova Coimbra 
como amigos, mataram 60 pessoas pouco mais ou menos a 
traii;ao e a pouca distancia da estacada, e montando a ca .. 
.valo se escaparam ao castigo que mereciam. Criam gado 
vacum e lanígero, perús e cavalos, . que permutam por fer .. 
ro e aguardente, etc., e segundo exatas informai;oes, tira .. 

, das dos espanhóis, sao muito ladroes, e a maior parte dos 
cavalos sáo furtados. Há outras Nas:oes de selvagens, que 
habitam as campanhas mais ou menos vizinhas a este rio 
Taquarí, e aos mais de que tenho falado; mas raras vezes 
se tem encontrado coro os nossos sobre as águas. 

4 ,..., Todo dia naveguei por entre pequenas ilhas e 

bancos de areias. A pouca consistencia do saibro, de que 
sao as margens do rio, faz que seja largo e baixo e se gaste 
muito tempo em procurar por entre as areias fundo capaz 
de se poder navegar, correndo,...se por este motivo vários 

rumos nesta penosa carreira. • 
5 ,_ No desvio dos baixios prolonguei o caminho con

sideravelmente. A grande. profundidade do rio no seu prin,... 
cípio em compara-;aó da que tem tido nestes días, prove~ 
nao só de setem as águas represadas pelas do Paragua1, 

(a) Pereceram 400' portugueses e esc;1param semente 8. Oitenta 

foram as cano~s do gentio. . 
( b) Sesscnta arrobas de curo : consta dos ana!s. 

\ 
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·como de correrem por um canal mais estreito, pois !ogo 
que se espraiaram pelo pantanal, e por esta parte que tenho 
navegado, principalmente do Pouso Alegre para cá, princi
piei a sentir o referido incómodo. Nao <leve igualmente 
causar admirai;ao o ter achado no reconhecimento do Pa-
raguai feíto em 86 a campanha com 20 palmos de inun· 
da<;ao, pois ela é pequeno receptáculo para as águas, que 

em semelhante tempo costumam ter o Paraguai, Porrudos, 
Cuiabá, Jaurú, T aquarí, Mondego> e outros que nestes 
despejam as suas aguas. O terre.10, por onde passei nesta 
tarde, vai ficando menos sujeito a inunda<;óes, pois as m;.ar ... 
gens já teem de 11 para 12 palmos. Naveguei todo este dia 
abeirando terras firmes, e as circunstancias da navegas:ao 
forám as mesmas do dia passado. Passei por um lugar que 
chamam Cocais pelos muitos cocos que tem. Nesta noite 
me ví obrigado a mudar de lugar para nos livrarmos do 
risco de servirmos de presa a urna ons:a, que andava abei
rando o aquartelamento. 

7 ....- Este rio já alegre e vistoso pelos seus estiróes, 

boas praias, matos limpos por baixo, e ribanceiras de 20 
palmos, apesar . de corre~ represado por entre elas com 
grande velocidade, nao sobe a grande altura, pois ví que 

do estado atual só se elevam as aguas 16 para 17 palmos. 

8 ....- A largura do rio tem sido bem irregular, pois ~m 

partes ~em sido de 60 brai;as, e outras de 25. O lugar mais 
estreito por onde passei foi um, qu~ chamam varal. por· 
que nele tiram varejóes para servirem no resto da nave· 

gai;ao da subida, pois nao há em outra .parte destas, por 

onde tenho navegado, varas próprias para elas. 

9 .- Correu hoje o rio entre Sul e Leste, obrigado tal· 
v.ez de urna c'ordilheira, que se divisava desde ontem quanoo 
.a proa tendía para o nascente. , 
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10 - Urna légua acima do pouso está uma praia con~ 
tigua a urna ponta dos montes, de que falei ontem, onde o 
gentío Cavaleiro costumava atravessar o río. Vi rastos 
frescos e estacas, em que tiveram presos os cavalos. Pelas 
4 horas cheguei a primeira cachoeira chamada do Taquarí 
ou da Barra, porque no fim dela está a foz do rio Cuxüm. 
Esta cachoeira tem 725 bra<;as de extensao; metade dela 
foi passada com a canoa car regada (a) e a outra parte com 
ela inteiramente vazia por se precipjtar o río com grande 
violencia por canais de pedras muito estreitos e de muita 
inclina<;áo, e1 entre os quais há alguns pequenos saltos. 

11 ,......, No fim da referida cachoeira está a barra do rio 
Cuxiim· de 25 bra<;as de largo, por onde entrei; a largura 
.logo diminue consideravelmente, pois, tendo navegado ~~ 
de légua, ponto em que nele desagua pela margem meri~ 
dional o rio Taquarí~mirim de 15 bra<;as de largo, e de 
pouca água, já tem 19 bra<;as. Pouco acima do dito Ta~ 
quarí-mirim está a primeira cachoeira denominada da Ilha. 
Passada urna sirga e descarregada a canoa inteiramente, a 
·meteram por um estreito de 10 bra<;as de extensao, o qual 
tendo sido passado, a vararam por um canal, que só tinha 
dois palmos de água, em que nao podía nadar a canoa, 
visto que da outra parte estava um salto de 3 bra<;as. Na 
manobra da vara<;ao da canoa se gastaram 4 horas. Uma 
légua acima desta está outra cachoeira chamada Giquitaia, 
que forma urna vistosa cascata, e foi passada cqm meia 
carga. A outra que se segue, ·chamada Choradeira, é urn 
plano muito inclinado com fundo de pedras, pelo qual corre, 
o rio com g.rand~ velocidade levantando g¡:andes ondas. 
Pernoi~ei no princípio de out!a cachoeira. 

(a) Deve advertir-se que a canoa vem muito dcscarregada. e !c
vfana. porque só traz mantimentos .e o fato de cada uma das pessoas, 
que ncle vem : as que descem, cómo veem carrcgadas, sao aliviadas. 
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12 _.., Passada esta cachoeira chamada Avanhandava~ 
mlrim com a canoa vazia, e por um canal de 200 bra<;as e 
cheio de pedras intermédias, seguí viagem e cheguei a ca~ 
choeira Avanhandava-guassú. Transportadas as cargas as 

costa's dos trabalhadores por um descarregador de 300 bra
r;as, foi conduzida a canoa por um único canal que ha por 
onde corre o río com grande fúria, pois vai represado entre 
margens de pedras com a largura de 3 bra<;as. No fim deste 
canal foi a canoa varada por cima de uns penedos para 
salvar o salto, que dá fi rñ a cachoeira. Gastaram-se 6 Yz 
horas em toda esta manobra, trabalhando efetivamente 28 

homens. Meia légua acima desta está outra chamada do 
Jaurú, porque no fim dela, e na margem oriental está um' 
rio <leste noine, e da largura de 10 bra<;as na sua foz. Na
veguei semente 2 léguas. 

13 - A navegar;ao deste dia foi sumamente trabalhosa, 
pois alero de passar em 5 Yz horas 7 cachoeiras chamadas 
de André Alves, da Pedra Redonda, Uamicanga, do Bicudo, 
das Anhumas, do Robalo e do Alvaro, a soma de rio manso, 
ou ~ensive_lmente horizontal, que naveguei, nao fará urna 
iégua, pois o leito do rio nesta parte é urna ladeira de pe
dras desiguais, que toda foi subida com grande trabalho e
perigo a for<;a de varejóes, que já no día antecedente se 
tinham armado de espontOe~ de ferro e a<;o. A aspereza 
<leste passo provem de correr o rio entre as encostas do~ 
montes de consideravel altura, que fazem as margens dele. 
Dois homens cairam nágua na última cachoeira, e por fe.
licidade se nao afogaram naqtieles fervedouros e redomoi
nhos, ou pelo menos nao quebraram algum membro nas pe
dras. Salvaram-se agarrados aos 

1

varejo"es, que imediata.
rriente lhes lanr;aram, e foram sair a con~idéravel distancia 
do ponto da caida sem lhes ter sido possivel até entao ga
nhar algumas das margens, nao obstante se; estreito o rio. 
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Pouco acima da cachoeira Uamicanga encontrei um co.
merciante conhecido meu, que levava negócio para Cuiabá, 
e depois de despedidos perdeu na dita cachoeira uma canoa, 
que se foi ao fundo com a carga, da qual pouco se sal .. 
vou. ,_, Navegada a primeira légua e meia cheguei a um 
monte sumamente alto, que parecia ter sido serrado a prumo, 
pois as duas faces sao ( quanto se pode dizer) perfeita.
mente semelhantes, porque tem a mesma cor, as mesmas 
manchas, riscos. e as suas inclina~óes respectivas sao as 
mesmas. Por entre esta divisao do monte corre o rio placi .. 
damente, nao obstante ter 5 bra~as de largo. e digna de 
se ver esta obra da natureza, a nao ter sido efeito de al .. 
guma antiga concussao da terra. Urna légua acima deste 
monte chamado o Paredao está outro pouco inferior ao 
primeiro, e imediato a sua extremidade superior, e .do o~i· 
dente um ribeirao de larga entrada. Assevera.-me o guia 
Salvador Ribeiro Homero que nestes montes há ouro, pois 

0 tem achado em algumas praias, quando abeirou para 

jantar. 
14 ,_, A primeira visita que tive ao sair do pauso foi a 

dos Tres lrmaos, nome que dao a trés cachoeiras que se 
sucedem urnas as outras. A estas imediata está a Furna, que 
se passa com a canoa vazia varando p~r cima de lages e 
penedos: segue.-se a denominada Quebra.-proa, que, senda de 
facil passagem, tem por vezes desempenhado o nome. Pela 
tarde naveguei por entre montes menos ásperos. 

15 ,...... A chuva, que por todo o dia me incomodou, 
compensou muito bem a facilidade com que passei as tres 
cachoeiras cha'madas das Tres Pedras, da Culapada, e do 

Varé. 
16 ,.... Era minha ten~ao falar da grandeza da cheia 

quando acabasse de navegar por este rio; mas as circuns· 
tandas · da navega~ao des te. <lia me obrigam a faze.-lo agora. 

:z: <~> 4 0 4 h:; 
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Este estreito rio, represado entre montanhas, que lhe ser• 
vem de ribanceiras, sobe a mais de cinquenta palmos. Para 
ele se fazer inavegavel, nao é necessário que chegue a re· 
ferida altura, pois só por 8 palmos, que subiu pela chuva 
de ontem, embara~ou a viagem de hoje de tal forma, que 
em todo o dia naveguei somente 2 Yi léguas com incrivel 
trabalho, ajudado de ganchos, que prendiam nos troncos 
das árvores para se poder fazer adian tar a canoa, que zom .. 
bava da impulsao dos remos. Se o leito do rio fosse tao 
inclinado como nos dias precedentes nao poderia fazer jor.
nada alguma. Houve grande alegria nos remadores por te
rem morto urna anta rw;a da g,randeza de um novilho, e 
que nao lhe cede no gosto nestas paragens. 

17 ,...... Com a mesma facilidade, com que enche o rio, 
com a mesma vaza qua1{do nao sao continuadas as cheias, 
e por felicidade para os navegantes. Ouatro palmos que 
abaixou durante a noite me pos em estado de poder con~ 
tinuar a viagem, estando de animo de me deixar estar no 
mesmo lug~r se ela tivesse continuado, porque os remado· . 
res se matavam, e pouco se adiantava a viagem; contudo 
ela ainda foi trabalhosa pela grande velocidade com que 
corriam as águas, e pelas duas cachoeiras que passei, cha
madas do Peralta e da Pedra Branca. · 

18 --- As águas claras e saborosas deste fúnebre rio 
se perturbaram de tal forma com o repiquete, _de que tenho 
falado, que só a necessidade me .podia obrigar a beber de
las; mas por outra parte nao deixou de ser conveniente 
que o rio tomasse mais alguma água, pois com menos tra,., 
balho varava a canoa por cima dos troncos das árvorés, 
que das ribanceiras tinham caido, e o atravessavam de 
parte a parte, -nao obstante ser já mais largo depois que se 
acabou a aspereza das montanhas, que t<;>davia ainda con,, 
tinuam, porem menos -escarpa,.da~ e mais. suaves. 
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Passei pela última cachoeira deste rio, chamada do 
Mangabal, porque nos matos circunvizinhos há muitas ár
·vores que dao a fruta mangaba; por ser tempo delas salta
mos em terra e, deixada sufíciente guarda nas canoas e le
vando algumas armas de fogo, fomos cm busca deste re
fresco: achamos poucas, porque o gentío Caiapó as tinha 
colhido neste dia, como mostravam as pegadas frescas que vi. 

Eu nao me atrevo a dar a razáo por que este gentío. 
sendo belicoso, nosso grande inimigo, e nao perdendo oca
siáo de nos hostilizar expondo tambem a sua própria vida. 
deixa passar as canoas livremente por este rio, podendo im
punemente meter ao fundo todas quantas passam sem qli

nimo perigo seu: bastava que ajuntassem no éimo <lestes 
montes ásperos muita quantidade de pcdras, e sem pode
rem ser vistes as lan\:assem ao rio na ocasiáo em que as 
canoas passam: nao seria facil escapar alguma, porque es· 
tes montes nao teem escarpa, sao perpendiculares · ao rio. 

19 ,_, <::;om 3 léguas e Yz de navega\:ªº cheguei ao es· 
treitíssimo río Camapua, que despeja as suas águas no 
Cuxiim pela margem oriental. Por este rio Camapuá seguí 
viagem: a sua largura na foz é de 4 Yz bra\:as, e pouco 
acima muito menos: tcm tao pouca água, que as canoas 
pela sua maior extensáo vao arrastadas por cima do seu 
fundo, e passam por baixo dos troncos caidos, que todavia 
sao muitos, nao obstante a frequcncia dos comerciantes, 
cujas canoas navegam corñ meia carga, largando-as na boca 
do rio abrigadas cm casa de palha das injúrias do tempo 
enquanto váo conduzir o resto. Mudei~me para o batelao 
afim de chegar, com antecipac;áo a outra canoa, a Fazcnda 
de Camapuá para poder fazcr e reiterar, se possivel fosse, 
as observac;óes astronómicas sem atrazamento da viagem. 

20 - A proporc;áo que fui deixando alguns pequenos 
ribeiros, foi o rio tambero perdendo muito do seu cabedal, e 

, 
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cada vez mais fazendo-se penosa a navegac;áó por conta 
dos baixios e troncos, que muítas e muitas vezes é preciso 
corta rem-se e fazer barreiras para que as águas acudam a 
urna parte, e baja maior fundo : isto me nao aconteceu 
porque aproveitei-me do trabalho de uns comerciantes, que 
deis dias há que por aquí passaram; isso nao obstante al
guns troncos ainda se cortaram. · 

21 - Com 6 léguas de navegac;ao, padecendo os mes
mos inconvenientes do día passado, cheguei a Fazenda de 
Camapuá, tendo deixado o rio Camapuá-guassú, que de
sagua na margem meridional. 

22 - O mau tempo me nao deixou fazer observac;ao 
alguma. 

23 - Chegou a canoa grande pelas 5 horas da tarde, 
e logo foi posta no carro e conduzida para o rio Pardo. 
Pelo mesmo inconveniente do dia passado nao pude obser
var a imersáo do 2.0 satélite de Júpiter. 

24 - Apareceu o sol, e a lua, entre nuvens menés es
pessas: tomei distancias e Íiz o cálcufo competente: Long. 
324º 8' 45", Lat. A. 19° 35' 14". 

Antes de continuar o diário, <levo falar nesta Fazenda 
de Camapua. Esta povoa\:Z.O fundada no cc:ntro <leste ser
táo semente com o fim de ter carros prontos para a vara
\:ªº das canoas e cargas de um para o outro rio, o que 
teve principio em 1720 (a ) , e onde todos se proveem de 

( a 1 Até este ano os navegantes. que navegaram para o Cuiabá. 
costumavam deixar a ~ canoas no salto do Cajurú, prioieiro salto e a 3.11 
c achoeira do rio Pardo para b · · os que o so em. e conduz11· a-s costas todas 
a s cargas até. o Cuxiim, onde as embarcavam em as .. c;i_noas cm que ti· 
nham v indo os que se recolhiam para S. Paulo. que vindo tarnbem 
de~de o Cuxiim por terra embarcavam nas que tinham ficado no Cajurú. 
Os · · pnme1ros que tentaram e conseguiram navegar pelos dois rios Pardo 
e Cuxiim. foram os dois irmaos joao Leme e Louren<;o Leme naturais 
de Sao Paulo. ' 

110 . 372 P'. 7 
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mantimentos, de a<;ucar, de aguardentes, de tabaco de rolo, 
dais generas que sao para os trabalhadores o mesmo que 
o maná oara os israelitas. é administrada por um dos seus 
sócios e .está situada em os princípios de um chapadáo ca
berte de relva mimosa para a cria<;áo de todo o animal que 
dela se sustenta. Antes do Cuiabá ter as boas e muitas fa
zendas de gado, que presentemente tem, levara~ P'!_r ter
ra urna grande boiada para aguela V ila, cortando sertóes, 
por ond~ nunca se tinha passado, e dirígindo o rumo pela 
estimativa. - Os seus matos produzem muito bem os le
gumes, a cana de a<;ucar, o arroz, o pao e as frutas do país. 
Neste chapadáo, por onde se veem dispersas algumas co
linas, estáo as vertentes de alguns rios, que desag uam no 
Paraguai, Rio Grande ou Paraná, os quais teem um de
clive tao grande que me admirou, país nunca pensei subir 
ou descer por urna ladeira de águas. O ar é temperado e 
puro, tao aleg re e ameno aquele terreno todo que, depois 
que saí de Portugal. nao vi, nem nas Capitanías do Pará 
e rio N egro, nem na de l'vlato Grosso, coisa que se lhe 
possa comparar. Renasceu em mim toqa alegria, que um 
país aprazivel pode causar, e que tinha perd ido vívendo 
por oi to anQs ero um serta o ( assim o posso dizer) cheio 
de matos altíssímos. ásperos, e de algum campo pela maior 
parte inundado e pestífero. O s sócios desta Fazenda devem 
fazer bom negócio, pois alem das carnes e mais generas que 
ven.dem pelo pre~o que corre ero Cuiabá, levam pelo trans

porte de cada urna canoa 20$000 rs.. e por cada urna car-

rada 9$600 rs. 
Esta Fazenda é infest~da pelo gentío Gaíapó, na<;áo 

robusta que usa de bordáo .e flexa armada na sua extre
midade de um espontao de rijo pau cheio de farpas desen
contradas pelo seu comprimento de dois palmos ou tam
bero de osso, e é tao numerosa, que só pór si faz um grande 
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império, pois principiando ao Norte do Cuiabá, chega a 
Camapua, ao norte de S. Paulo, ao norte e leste de Vila 
Boa de Goiaz, cuja Lat. A .. e Long. é (conforme as obser.
va<;óes de uns Jesuitas) 16° 26' ,......., 330° 10'. 

H á tres para quatro anos que tendo este gentio insul
tado no Cuxiim a uns comerciantes que navegavam para o 
Cuiabá, o administrador da fazenda para os intimidar man
dou um destacamento composto de alguns mulatos libertos 
e de outros escravos da fazenda, homens na verdade capa
~es de se lhes confiar qualquer empresa, em que se deva 
ter valor e intrepidez, os quais no fím de alguns dias os 
encontraram, (e talvez aos inocentes) e fizeram urna boa 
presa de rapazes e de mulheres ·de toda idade, e os condu
ziram a fazenda, onde os ví falando portugues, alegres e 
pacíficos, depois de terem tentado a fuga por duas vezes 
inutilmente, pois foram seguidos pelo rasto e apanhados. 
Vi duas inulheres velhíssimas, mas tao fortes que na dita 
fuga foram apanhadas carregando cada urna as costas o 
seu rapaz de cinco para seis anos. 

Nao posso deixar de falar na única coisa, que nesta 
povoa<;ao me causou grande fastio a ponto de fugir da 
gente dela, e em que se verifica muito bem que os maus há
bitos coro facilidade se comunicam e aprendem. A língua 

própria desta na<;áo é grata aos ouvidos, como observei, 
.mandando-os conversar na materna, mas dao a portugue!s~ 
um sotaque tao fastidioso e ing rato, que fazia fugir; e o 
mais é que todos da povoa<;ao a teem adotado e se fazem 
insofriveis (a) . 

(a) Consta-me que depois da minha passagem por esta povoar;áo, 
foram os moradores dela atacados por duas vezes pelo gentio Cavaleiro, 
<que os acometeu inopinadamente e fez urna: grande estrago principal

llÚ~1}t~ nos que est~vam ocupadQ§ n~ c;uhuia o~~ tenM. 
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25 ,...., P elas 6 horas da manha montei em um cavalo, 
q\J·¿ eta 0 melhor da povoa<;áo, e por obsé~uio me deu o ac.:.. 
ministrador: isso nao obstante achei-o tao mau, que tendo 
caminhado menos de X de légua, me pus de pé e assim 
complctei a minha viagem até o rio Pardo, em que estavam 
as canoas, que tinham sido conduzidas por um varador 
de 6. 230 bra<;as. ,....., Descí por este rio, ao qual chamam 
Sanguissuga pelos muitos vermes sanguívoros, que tem até 
0 encentro do rio Vermelho, onde perde o nome e toma o 
de Pardo, nao sendo outro diferente do Sanguissuga. As 
águas do rio Vermelho, assim chamado porque as suas 
cabeceiras estáo em um monte de ocre vermelho, que do rio 
Pardo se ve, tomam tanto esta cor, que nao diferem do 
sangue. A sua largura é a mesma, que a do Sanguissug~, 
que é entre os limites de 9 e .). 2 palmos com fundo sufi
ciente para navegarem as ca~oas com toda carga e liv:es 
de incómodos das á rvores caídas, pois corre pelo refendo 
chapadao de relva mimosa: mas o río Vermelbo só tem um 
palmo de altura, e basta esta pequena p,or<;ao de água para 
tingir a do Sanguissuga, que é clara e fresca, e a fazer 
incapaz nao só de se beber, como tambem de se lavar a 
roupa em toda sua ·extensao, como me asseve'ram os guias. 
Mas suprem este defeito os muitos ribeiróes, regatos, e ríos 
que no Pardo desaguam. Passei tres cachoeiras chamadas 
do Banquinho, do Saltinho e Taguarapaia. 

26 ,...., O rio Vermelho, o Ribeiráo Claro e o rio Su

curiú, que passei pelas 5 horas da túrde, e outros ribeiróes 
sem nome, alem de muitos "tegatos, que continuamente de
saguam ~o Pardo, tem aumentado consideravelmente as 
suas ág uas e largura, pois já pela tarde era de 6 bra<;as. 
Todos .estes mananciais nao podem deixar de fertilizar este 
terreno todo, que abunda de perdizes, emas e veados em 

tanta quantidade, que aqueles que sobem por estas águas, 
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como veem com · mais vagar, nao só porque sao muitas as 
canoas, que se ajuntam para recíprocamente se ajudarem, 
como porque tambem gastam muito tempo nas cachoeiras, 
tem muito tempo para fazerem numerosas e continuadas ca
<;adas, com tanta abundancia como · facilidade, · tanto de per
dizes como de veaaos. A ca~ada des tes se faz da mane ira 
seguinte. Encaminham-se os ca~adores para as manadas de 
veados contra o vento, levando na cabe¡;a algum barrete 
cu pano vermelho: a lgumas vezes param e levantam um 
bra<;o, e outras agacham-se: os veados, que nao estao 
acostumados a ver estas fantasmas, chegam-se a eles para 
os reconhecer e ficam sendo vítimas da sua curiosidade. · 

Duas cachoeiras passei hoje alem de muitas sirgas e 
correntezas, onde os que seguem para o Cuiabá descar
regam as canoas ou em todo, ou em pa rte, conforme o rio 
es tá menos ou mais possante; e las foram: as Pedras de 
Amolar, Formigueiro, Paredáo, Embiru¡;ú-guassú, Embiru
~ú-mirim, Lage Grande, Canoa V elha, ·Sucuriú e o Bagué, 
recebendo a penúltima o nome do rio, que pouco abaixo 
está. -_xs- 'duas cachoeiras Lage Grande e Pequena, pas
sam-se com a canoa inteiramente vazia, e na levada do rio, 
que se precipita por tres saltos. Eu podia passar por 'terra; 
mas quís ver o mal, de que os mais se queixam: cuidei que 
ficaria submergido, mas escapei com a canoa meia alagada: 
o mesmo sucede aos mais, ·que passar,n: mas nao se deve 
tomar por divertimento um tal perigo. 

27 --- Coro 8 léguas de navega<;áo, passando muitas 
sirgas e correntezas, cheguei ao salto do Curáu. Um quarto 
de légua antes dele se descarrega a canoa, e até a sua pro

ximidade se navega por entre temiveis cachoeiras, e depois 
se vara a. canoa por terra por um varador de 30 bra<;as para 
salvar o salto, que tem de altura 4 Yz bra<;as: a á.gua des
penhada se eleva em vapor muito espesso. Fiz alto para 
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observar o eclipse do sol. e do 2.0 satélite de Júpiter, e os 
camaradas foram ao campo a ca<;a dos veados e emas. 

23 - Ero 8 Yi léguas, que boje naveguei, passei doze 
cachoeiras. a saber: o Robalo, o Tama11duá, que se passa 
varando-se a canoa por cima das lages e vazia, os Trés 
!rmaos, o T aquaral, que se vara por terra pela distancia de 
21 bra<;as, o Anhanduí, o Jupiá, o Tijuco, va1·ador por 
terra de 60 bra<;as. o Mangaba}. o Chico Santo, e o Embi
ruc;ú, cachoeiras consideraveis. e onde se teem perdido por 
vezes muitas canoas. e o meu batelao foi ao fundo e feliz
mente se saivou e a gente toda. Neste pequeno espa<;o. em 
que gastei um día descendo, gastam os que sobem quinze e 
vinte dias. divertindo-se os passageiros e alguns camara
das com grandes cac;adas. Já o rio tem de largo 22 bra<;as, 
e da foz do rio Anhanduí-mirim, que desagua pela margem 
ocidental e de 6 bra<;as de largo, tem 27 bra<;as. 

29 ,....., Passada a sirga comprida. que tero 390 bra<;as 

dE: extensao, passei o Banco, que se lhe segue imediata
mente, varando-se a canoa por terra pela distancia de 57 
bra<;as. Segue-se a sirga Negra, a sirga do Mato, o salto 

do Cajurú, onde se sirga a canoa por um estreitíssimo ca

nal. que há entre urna pequena ilha e a margem meridional. 
Esta cachoeira é vistosa na verdade, porque o rio nesta 

parte é muito largo e a água se precipita da altura de 3 Yi 
bra<;as formando entre as pedras dispersas com irregula
ridade vários cachoes. espumas e névoa, o que tudo- se 
deixa ver de urna praia que está abaixo de la. Estas famo

sas e naturais cascatas tirariam grande parte do enfado da 
viagem, que se aumenta por nao ter pessoa com quem 
possa conversar em coisas interessantes, se nao houvessem 

iminentes perigos, que a cada passo amea<;am perdas de 
vidas e fazendas: e se nestas cachoeiras frequentadas há 
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60 anos. e cujos canais e escapas estao bem conhecidos. se 
perdem tantas embarcac;óes, nao havendo cachoeira, que 
nao tenha sido um teatro de mortandades. o que nao su
cederia aos primeiros, que as passaram totaimente faltos 
de experiencia? Depois deste salto está o Cajurú-mirim, e a 
cachoeira de Ilha, que é a última e a 33.ª cachoeira <leste 
rio. 

30 - Passei hoje pelas desembocaduras ·dos dois ríos 
O relha de Anta- e Orelha · de On<;a. que desaguam pela 
margem boreal e distanJ;es um dó outro 3 31 léguas, alero 
de alguns ribeir6es, que vao aumentando o cabedal do 
rio. 

Dezembro 1 ,....., Passei pela confluencia do rio . Anhan· 
duí-guassú de 18 bra<;as de largo, e que vem do oddente. 
Os paulistas de~cobridores das minas do Cuiabá 'foram os 
primeiros. que desceram pelo rio Tiete para faie1'em guer~ 

ra ao gentío. Uns subiram pelo río Pardo, e outros por este 
rio Anhanduí · (a), no qual encontraram a foz do río Anhan
gabí, e subindo por ambos acharam seis povóa<;oes espa~ 

nholas com igrejas, vádas oficinas, bois, carneiros, cava~ 

los, etc.; tudo destruiram por estarem em terras portugue~ 
sas: ~este lugar se acha ainda gado bravio, por cujo moJ 
tivo lhe dao o nome de Vacaría. Continuando a sua pe~ 
nos~ derrota, chegaram- ao Paraguai. uns pelo rio Cuxiim, 
e Taquarí, e outros pelo Boteteu e Caí, que -teni ·suas oriJ 
gens na Vacaria: prosseguindo na sua peregrill.a'<;ao por 
entre inumeraveis na<;6es de gentios, como Coraíás, Pacoa~ 
rentes, Xixibés, Axanés, Porrudos. Xacoreres.' ·. Ara guarés, 
Coxi penes. Popucunés, Ara povunes, Mocor, "Paraguanés, 

.. ~--< . 

(a) Deve-se advertir que estes famosos A~gona:i_~as Qavegavam 
quando lhes lazia conta o navegar ; e largavam as ~anoas nos maus 
passos. e as tornavam 11 fazer de novo quando necessifávam 'delas. 
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Apecones, Boripocunés, Arapanés, Hitaperes, Jaimes, Goa# 
tós e Aicurús, e outros. chegaram a descobrir as minas do 
Cuiabá e a tira r do lugar, em que está fundada , em um mes 
100 arrobas de ouro. Consta dos Anais da Cámara da dita 

Vil a. 

Desde ontcm se principiou a coHter peixe no anzol. 
porque, a excec;áo de alguns miudos, o nao tem havido até 
o fiin do Ca jurú, porque os saltos lhes servem de barreira 
pa ra subirem. Pescaram-se novas cspécies de peixes desco
nhecidos nas Capitanías do pará e Mato Grosso. 

2 - Por conselho dos guias, determinei seguir viagem 
' . 

1090 depois de meia noite para poder pernoitar no rio 
Grande em um lugar, que está abrigado das ondas nas fre
quentes tempestades, que costumam havcr principalmente 
nestes tempos das chuvas. Mas clas, que desde o dia 26 
tem ca ido sem interrupc;áo, me nao deram lugar de o poder -
fazer a semelhantes horas, e em noite tao escura e tene
brosa. Com o dia me pus em marcha, e pelas 2 horas fui 
jantar na confluencia do Paraná com andamento de 10 lé
guas. 

Nao. cause admirac;áo o navegar 1 O léguas em menos 
de 6 horas, pois nesta parte que já se pode chamar rio · 
manso e de pouco declive,· a velocidade dágua é de duas 
milhas e sete décimos por hora. Gastei na descida <leste rio 

~ 
7 dias, pois vim com algum vagar em razáo do meu oficio, 
que o tempo, que ordinariamente gastam os mais, é de 5 

' 
ou 6 días, ao mesmo tempo que, quando a estac;áo é favo-

' 
ravel e o río está baixo, gastam em o subir 50 e 60 días. 
A sua largura na foz é de . 64 brac;as. - O restante do dia 
naveguei subindo por este grande rio, cuja largura avalio 
em 300 brac;as, enquanto o náo mec;o trigonometricamentc 
se houver comodidade para o poder fazer. As suas águas 
sao barren tas; principalmente . neste tempo, e causam sez6es; 
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mas pelos estiroes, ilhas, ribanceiras e matos, tem toda a 
majestade de um grande rio. 

3 ,......, Naveguei 5 ~ de légua pelas grandes enseadas 
<leste río, impedindo-me urna grande trovoada o seguir 
avante. Nao obstante estar alguma coisa abrigado da fúria 
do vento, foi contudo preciso descarregar a canoa para se 
nao alagar e molhar a carga. P assei pelo ria Orelha de 
Onc;a, que desagua pela margem ocidental. 

4 .-- A chuva que cont.inuou por toda a noite sem in~ 
terrupc;ao nos fez passar uma muito má noite, pois, por 
muita e muito grossa, passou os nossos toldos e ensopou as 
redes, que sao as camas do sertao, que bem como macas se 
atam as árvores e nclas se darme. Cresce o rio mais de 30 
palmos. 

5 ,._, Meia légua acima do pouso conflue o rio Verde 
de 42 bra~as de largo pela parte do poente: e quatro lé~ 

guas acima <leste e da parte oposta vem o ~ib Aguapeí d? 
12 brac;as. Para livrar~me dos perigos de ul?a iminente tro# 
voada entrei e pousei dentro de um ribeirao de 4 brac;as, 
que denominei do Abrigo: o que resta va do dia gastei em 
divertir-me vendo nadar dentro do ribeirao de água clara 
infinidade de doirados: mas nem um só quís pegar no an
zol, nao' só por causa da diafanidade da água, mas tam~ 

bem por andarem f artos. 

6 ,......, A bulha, que os dourados fizeram no ribeirao em 
toda a noite, me nao deixou dormir, e por isso de madru
gada mandei lev~ntar barracas e seguir viagem; foram tan
tas as piracanjubas, peixe de escama prateada e mimoso, e 
os piabussús, que saltavam para a canoa atraídos pela luz, 
que para poder ver os rumos · trazia na cámara, que me ví 
abrigado a correr as cortinas dela e fazer alto para livrar~ 
me do segundo choque, vi_sto ter~me maltratado na cara o 
choque que recebi de um piabussú; mas, para se nao perder 

• 
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o tempo, mandei por a luz no rneio da canoa: saltaram 
para dentro tantos peixes, que . ~~~a'~ um bom jantar e fi- · 
':amos vingados do despreso, qu'e· da i.sca tinham feito os 
dcurados no Ribeirao do Abrigo. ~:' 

Pelas 3 horas da' tarde passéi (;~n-teando a foz do rio 
Sucuriú, que vem do ocidecte e · c.~Da largura me pareceu 
_de 50 brar;as. Perncitei rra barra Jc;·. r~o T iete, que tem de 
la rgu;-a 70 brar;as. Pela ·alegria que ) iveram os camaradas 
de chegarem ao rio, que banha o se"u·'iaís natalício, se en
fureceram, e, entre grandes gritari~~ :- ~ ~"vivas, gastaram-m~ 
em salvps frasco e meio. de pólvora t \ íils poucos de aguar
den te. Talvez que a alegria fosse firigi9á e ser~isse de . pre 
texto para subir a frasqueira a riba Ja): ..... 

7 - Deixado o Rio Grande, qu~ · me dizem ter uma 
grande cachoeira chamada Urubupungá, subindo-se mais 3 
ou 4 léguas. naveguei subindo pelo rio '"ríete.· Cóm 5 hm·as 
de navegar;ao chegt.tei ao grande. sa'tf6" chamaéio Itapura. 
Foi a canoa varada em 5 horas por um -~lano indinado de 
60 brar;as de extensao e 44 palmos d{.aiÜ1r~. · que : tanta é 

a do salto. A meia légua de distanci~ ·9~~t'!-se . a bulha da 
queda dágua despenhada. É este um salto "·dignó de verrse, 
náo só pela beleza da configura<;ao 'e >pos'í~áo ' das pedra~. 
e canais,. por onde se despenha a água~ ::: 26hio pela galan
taria da luta dos peixes com a água q~Í~ ria ' diligencia d~ 
pretenderem vencer o salto, o que lh_es é' ifu~ossivel. andam 

, revoltos naqueles turhilhóes e fervedouro~'- ·daguas dando 
saltos que admiram.: a experienci'a destá v'iagem me tem 
m9strado que quanto mais revolta está a; áglía nos saltos e 

:.. - ~ .. : J ! .. . 

. ·-;? ,,; . 
(a} Por quase todas estas 29 'légua~ do do Grande, que tenho na~ 

vegado, é o Jeito do río, pelo menos nas, suas m·~·;ge~'§-, 'Cle ágatas lin

díssimas na figura.. e cor esquisita, de que fiz . um" :bom provimento. e 

seria muito maior se o rio j á náo estivesse P.ossa.~~e .-;~o.m as chuvas, e 
eu pu<!,esse ter maior demora. 

~'. ·¡, •• 

, 

89 

cachoeiras, onde há peixes, melhor pescaría se faz, pois nao 
fazem cerimonia _em.. pegz.ir na is.ca. Seguersc a este salto a 
cachoeira I tapura~mirim, _que em nada se assemelha a pri
meira . 

8 - As tre? ca~h()eiras chamadas",os Tres Irmáos fo
ram passadas facilmente; mas o I tupirú levou toda a tarde, 
e tem meia légua de extensao. No princípio desta cachoeira 
encontrei a uns negociantes, que estavam enxugan~o os 

) .· -
fardos. que se hnham molhado em tres canoas, que tinham 
ido 3 0 fundo, naufrágio este em que nao só perderam todo, 
mantimento que nelas vinham, mas tambem urna boa parte 
de carga; tive lástima <lestes pobres homens, nao só pelo 
prejuizo, · ~orno pela falta qu~ -. lhes h~via de fazer o man ti ... 
me:ito até chegarem a Camapua; pois neste tempo em que 
os ríos váo tomando dia~iani~pte muitas águas, crescem 
tambem os días de navegar;ao~ ·-· 

\ ' ' : 

Se refletirmos nos continuadps trabalhos e pre1u1zos, 
que ainda hoje recebem os . negÜ.!=iantes neste já bem tri ... 
Ihado e conhecido transito, e ·quase livre dos assaltos dos 

• -< 

gentíos; se tambero lan<;armos os olhos para os Anais da 
Camara do Cuiabá, e fizermos o cÓi:np~to dos homens, que 
tem custado aquele estabelecime¿t~' desde o seu princípio, 
mortos nao só pelos . trabalhos, fornes, enfermidades e mais 
misérias, como tambero pelas grandes ··e horriveis mortan ... 
dades. e em alguns anos geral destro~o-. dos navegantes, que 
atraídos pela riqueza daquela descoberta e atropelando to" 

dos os obstáculos, corriam após do curo -e ficavam sacrifi
cados ao furor dos gentíos, que pelo espa<;o de mais de 20 
anos fez lastimosa carnagem, nao deveremos justamente 

exclamar com o poeta: 

' . . . Quid non mortalia pect~ra. cqgis 
Auri sacra fames? 

.. 
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9 - A chuva muito grossa. que durou por toda noite 
e parte do dia, me nao deixou seguir viagem a horas com
petentes. Naveguei semente 5 léguas porque o rio já corre 
com violencia pela muita água que tero tomado. 

10 .- Nao hou_ve neste dia coisa, de que se possa fazer 
men~áo. Passei dois ribeiróes. 

11 - A muita chuva me nao deu lugar para embarcar 
a0 romper do dia. Pelas 7 horas seguí viagem: passei com 
a canoa carregada as duas cachoeiras Uaicurituba-mirim e 
Utupeba, de um quarto de légua de extensáo e trabalhosa. 
A terceira chamada Araracanguá-guassú foi passada com a 
canoa vazia. Deixei na margem boreal um ribeiráo cha
mado Sucurií por causa de urna cobra deste nome de ex
traordinária grandeza, que neie foi achada. Os escravos 
que vinham na comitiva, julgando ser um tronco, quiseram
lhe deitar fogo para se aquentarem a ele por toda noite: 
com o calor se moveu o suposto tronco e, cheios de admi
ra~áo, todos se tiraram do engano em que estavam. Esta 
é a tradi~ao e muito verossimH para os que teem viajado 
por este novo mundo, onde a cada passo estáo encontrando 
coisas, que teriam por fabulosas se nao tivessem sido tes
temunhas oculares. j 

Todo este Tiete tem muita abundancia destas cobras, 
que nao sao venenosas, mas monstruosas em grossura e 

' comprimento: em dias claros costumam estar ao sol es-

tendidas nas pedras das cachoeiras. Tero tambero muitas 

serpentes venenosas e nao tem havido d~a em que se n~o 
tenha morto d~as ou tres, que a nado· veem demandar a 
canoa. Porem sobretudo tem o rio Pardo tal abundancia 

destas serpentes venenosas que ordiJ;iariamente sao rr.ordi

<los muitos _individuos quando sobem, porque gastam muito 

tempo e giram por aqueles campos. Nao obstante as mui-

• 

.. 

tas cobras que se mataram quando descí, tive a fortuna de 
nao ter mordida pessoa alguma. O guia Salvador já foi 
mordido tres vezes, e foi livre dos acidentes mortais, que 
sentia, por efeito da muita quantidade de ag uardente feita 
da cana de a\ucar, que os companheiros a for~a lhe fize
ram beber misturada com sal; a prodigiosa quantidaéle dela 
que bebeu nao o embebedou, ao mesmo tempo que em ou
tra diferente ocasiao qualquer por~ao lhe vai a cabe~a. Em 
Mato Grosso foi curado com o mesmo remédio um escravo 
do tenente-coronel Antonio Filipe da Cunha como eu mes ... 
mo observei. 

12 ,..., Sern outra novidade mais, que a muita chuva, 
passei as duas cachoeiras Araracanguá-m!rim e Ara~atuba. 

13 ,..., Cinco cachoeiras chamadas Uaicurituba , de mais 
de X de légua de extensao, o Funil ... grande, e pequeno, as 
Ondas-grandes e pequeuas, todas elas perigosas, passei boje 
em 5 }-4 de légua, que tanto naveguei. 

14 ,..., Tem o T iete enchido de forma que se vai fa
zendo trabalhosíssima a sua subida e a passagem das ca
choeiras: já tenho de menos a do Mato-Seco, a da Ilha e 
a Utupanema. 

15 ,..., Pelas 10 horas cheguei a cachoeira Escaramu~a, 
nome bem próprio pelá_ escaramu~a que fazem as canoas na 
sua passagem. Pelas 4 horas cheguei ao salto de Avanhan ... 

1 

clava, tendo deixado urna légua abaixo dele, e da parte do 
setentriáo um mediano rio, que denominei de Sao José. Um 
.guarto de légua antes de se chegar ao s~lto corre o rio re~ 
presado entre marge.ns e vários cachopos de pedras, que fa ... 
zem a navega~ao laboriosa e arriscada. 

16 .- Nao obstante estar o tempo prometendo chuva 
s~ descarregou a canoa e foram as .cargas conduzidas pelo 
espa~o de 362 bra~as para o lugar em que deviam .ser no ... 
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vamente embarcadas. Pelas 8 horas se deu princípio a va
ra~áo da canoa. em cuja manobra se gastaram 9 horas. 
tendo sido arrastada pela distancia de 150 bra~as. e ponto 
em que se tem salvado o salto. que tem 53 palmos de al
tura, e é medonho nao só pelo embate das águas despe .. 
nhadas. mas tambem pelos penedos e ilhas. que pela sua 
largura tem e que formam vários canais e quedas. Quando 
o rio está mais cheio cresce o varador mais 100 bra~as. O 
terreno que serve de varador é muito desigual, e tern al .. 
gumas subidas bastantemente íngremes: o trabalho foi 
grande, e nao obstante estar eu animando a gente, vendo-a 
já quase desfalecida e que a canoa se nao movía do lugar. 
náo obstante estar a frasqueira aberta. ajuntei-me a ela e 
fiz todas as demonstra~oes de quem na verdade puxava 
com toda for~a. Isto bastou para a eletrizar, e a canoa cor
reu pela ladeira acima. Foi depois conduzida a canoa para 

, o lugar em que estavam as cargas por entre cachoeiras. 
17 ,......., Passei por duas cachoeiras chamadas Avanhan .. · 

dava-mirim e do Campo. 
18 ,......., O espa~o que hoje naveguei e que posso . dizer 

foi um só estiráo. é livre de . cachoeiras; mas a correnteza 
do rio foi muito rápida. Tomamos urna fartadela de urna 
fruta chamada jaboticaba, da qual há quatro espécies, todas 
elas muito boas. 

19 - Em perto de 7 léguas, que hoje naveguei, pas
sei facilmente as tres cachoeiras, Cambaiuvoca, Tambaú .. 
mirim, e guassú. De repente se pós a tarde ótima, fiz alto. 
mandeí deitar árvores abaixo, e observei a imersáo do 1.0 

\ 

satélite de Júpiter. 

20 ,......., Tendo navegado ~ légua, passei a cachoeira 
Tambátiririca e depois a Uamicanga. Passei tambem pela 
barra do río Jacarépipira-guassú de 15 bra~as, e que des
peja as sµas á~ua.s no Tieté pela mar~em Bore;;il. 
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21 ,......., Vencidos ~ de léguá. de navega~áo, passei pela 
foz do Jacarépipira-mirim qu~ :Vem da mesma parte, do 
guassú. 

22 - Pouco depois de · estar ~ro marcha passei a ca
choeira Congonha de légua e meia de extensáo: a esta se-
gue-se o Sapé, o Barirí-guassú e miri~, e o Baurií. compre
endidas em 7 léguas, que tanto naveg~ei. 

23 ,_ A primeira cachoeira, que pa~sei, foi a Itapuá, e 
pouco depois a do Sitio, assim chamada .. por estar fronteira 
a um lugar chamada Potunduba, onde . houveram morado
res e parentes do meu guia, os quais ~~tiraram .. se por es .. 
tarem muito longe do pasto espiritual e nao pela má quali.
dade do terreno. que conforme se explica o piloto, que 
tambem alí assistiu por alguns anos, era este lugar a nata 
das terras. Com efeito, se pelo copado 'e vi~oso das ár
vores, e grossura dos troncos, se pode 'julgar da boa ou 
má qualidade da terra, posso dizer que náo será faci~ achar 
melhores. Este lugar deserto está no princípio de um esti-
ráo, em cujo fim está urna cachoeira chamada do Estiráo. 

Passei tambem os trés po~os denominados Nbapanupá~ 
mirim e guassú, e dos Lenc;ois. Estes po~os sao uns luga
res muito fundos, que teem de 15 para 20 brac;as de pro~ 
fundidade. como me asseveram várias pessoas. que veem 
na comitiva, e que por vezes os tem sondado, nao por 
curiosidade, mas porque a eles vem pescar em tempo que o 
rio está baixo. como em viveiros de peixes e..- a linha de que 
usam lhes mostra a prof undidade dos poc;os. 

Alem dos dois guias que, como fica <lito, ".eem na co·· 
mitiva por práticos das cachoeiras e por pilotos, vem tam~ 
bem um remador dos tnais antigos e experientes delas. com 
o título de Proeiro. Este homem tem as chaves do caixáo 
das carnes salgadas e das frasqueiras, comanda e governa 
a ·proa e está na sua jurisdi~ao e vontade o fazer mais ou 



menos compassadas as remadas, conforme bate mais ou 
menos apressadamente com o calcanhar na canoa, ser

vindo cada pancada como de compasso para cada urna re
mada; todos remam em pé. Este homem merece na verdade 
toda contemplac;ao, pois nas descidas das cachoeiras leva 
a vida em muito perigo e risco; porque como o rio corre 
nelas (para assim dizer) como a bala despedida da pec;a é 

necessário desviar a proa e a c.anoa das pedras, que lhe 
#. 

estáo em frente, e nao bastando o leme, que tambem é um 
remo, vai este proeiro em pé na proa da canoa com um 
grande e forte remo nas ·m~ios para poder ajudar e au-, 
mentar o efeito do leme e rapidamente desviar a canoa das 
pedras: como estas sao muito dispersas, !he é necessário 
mudar o remo para um e outro lado da canoa, conforme a 
necessidade o pede e com grande presteza; se nestas rápi
das mudarn;as sucede escorregar ou roc;ar a canoa ern al; 
guma pedra. ainda que seja levemente, vai ao rio e se faz 
em pedac;os, ou ao menos morre afogado. 

Todas estas considerac;óes da importancia da sua pes
soa e a autoridade que tem, o fazem respeitado de seus 
companheiros e tem toda a chibanc;a de um vilao obsequiado 
e respeitado. Vendo -pois este proeiro que na hora do des
canso me estava informando dos referidos poc;os, c;hegou-se 
tambem para dar noticia deles como quem tinha vindo por 
vezes pescar neles. Entre a prodigiosa quantidade de ·peixe, 

" que me disse se pescava, sendo dos maiores o Jaú de · 8 
palmos, peixe de pele e que o comem depois de salg~do e 
seco, porque fresco é nocivo, contou-me mais que nestes 
poc;os haviam maes-dágua encantadas, que levantavam 
grandes óndas e faziam muita bulha, e tinham morto al
guns homens, etc. Pedí-lhe a descric;áo destas encantadas 
matronas e ele (nao obs.tante nunca as ter visto) me fez 
a descric;ao de m;n mon~trQ lll9Í$ horrendo, que aqueles qut: 
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nos pinta Horácio. Intentei desabusá-lo; mas eie e toda 
comitiva se mostraram tao ressentidos e pertinazes, que 
para o contentar e evitar alguma subleva<;áo me vi obri~ 

gado a seguir o partido das máes-dágua encantadas. Esta 
narra<;ao ( eu o confesso) é alheia des te <liário; mas vai para 
desenfado, para fa lar des te homem e do seu servi<;o, e para 
nos convencermos de que é dificultosa empresa o desafer
rar das suas opinioes a homens rústicos, e tambero a mui
tos sábios logo que sao presumidos. 

24 ,_. Com 3 horas de navega<;áo passei a cachoeira 
do Banharon e o po<;o do mesmo nome, que pouco acima 
está. Navegando mais X de légua, e da parte cóncava da 
enseada, se avistam os montes de Araraquara, em os quais 
se representa urna bela cidade. É tradic;áo constante que 
nestes montes há ouro: os que vao de Sao Paulo para Goiaz 
atravessam estas serras. Pousei meia légua acima do rio 
Piracicaba. Nas vizinhan<;as deste río e a quatrc ou cinco 
jornadas de Sao Paulo estáo urnas · águas termais (a). 

25 ,_. Com a perda das águas do rio Piracicaba se re~ 
duziu o Tiete a 40 brac;as e esta mesma largura padece 
suas alternativas para mais e para menos: mas nem por 
isso ficou mais baixo, antes táo fundo, que fomos subindo a 
remos e a ganchos, e desprezamos os varej6es por falta dos 
baixios, que até aquí tem havido, passando o río de extremo 
a extremo, já muito fundo, e já táo baixo que apenas se 

(a) Informando-me em S. Paulo das virtudes dP.stas á9uas nin• 
guem me soube fazer a narra~áo delas, e menos da sua aná!ise. Apenns 
o cóneg9 Joao Ferreira Bueno me disse que. indo cada vez ·mais ca
minhando para uma consuni;iío, fo¡ ;'1 venturn fazcr 11so delas por algum 

tempo : nao necessltou de fazer segunda viagem, pois logo se restabe .. 
leceu. O bom efeito, que elas fizeram a este tcmerário. nao incitou a 
curiosidade de que111 as cievia anali~::r : pode ser (como firmemente 
creio) c¡ue ignorassem o método de fa:er scmelhantes análises. 

110.372 F. 8 
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pode navegar: estas irregularidades de fundo fazem que as 
canoas de negócio por virem carregadas gastem mais tempo 
em o descer do que gastam as que na subida veem mais le
vianas. Corre o rio entre ribanceiras muito altas e os seus 
matos tambem o sao e tao limpos por baixo que faz gesto 
passear por este continuado bosque. 

26 ,_ Neste dia naveguei semente 4 Yi léguas por de
morar-me 5 Yz horas em esperar que surgisse do fundo do 
rio urna anta que tínhamos morto. Esta grande cac;ada nos 
encheu de prazer, porque este rio, quanto mais para cima, 
tanto mais esteril é de cac;a e peixe, principalmente quando 
está cheio. Com ela fizemos o nosso banquete muito me
lhor que o de ontem, día de Natal, ·que por ser tao solene o 
festejamos com feijao e toucinho, e com macacos prepara

dos de quatro modos diferentes. 

27 - Passei por dois grandes ribeiroes vindos da parte 

do meio dia, e pelo baixio Jataí. 

28 ,_ Sete léguas nav~guei hoje, compreendendo-se nc
las o poc;o T aquaranxim, o· Ribeirao da Onc;a, a cachoeira 
da Pederneira, onde há ágatas, e de ;;,i de Jégua de exten
sáo, o rio Sorocaba da parte meridional, e os rios Capivarí
guassú e mírim da oposta, duas cachoeíras chamadas Ita

pema-guassú e mirim, e finalmente um poc;o do mesmo 

nome. 
29 ,_, Passei duas cachoeiras, urna chamada de Matias 

Peres, e a outra do Garcia; estes homens e os outros de 
quem se tem falado, imortaliz~ram o seu nome a custa da 
sua própria vida, que perderam nestas e nas outras cachoei

ras, deixando os seus nomes aos lugares que lhes serviram 
de túmulo: Deixei tres poc;os denominados Supupema-mirim 
e· guassú, e o Curussá. Pousei defronte do primeiro sitio 

ou habita~áo do T iete. 
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30 -- Todo este dia naveguei entre inumeraveis sítios 
fundados em as duas ma~gens do T iete. Admirei-me da 
multidao de rapazes e raparigas, que no pátio de cada urna 
das casas se ajuntavam para verem passar as canoas, o que 
mostra muito bem a bondade do clima nao só pela fecun
didade das rpulheres, mas tambem pela boa nutric;áo e cor 
deles, e muito principalmente pelos poucos, que ero tao 
tenra idade pereciam, pois pela sua sucessiva altura se ve o 
progressivo crescimento de cada um. 

Pass.ei 6 cachoeiras, a saber : ós Piloes, o Bujuí, a Pi
rapora-mirim e Itagassaba-mirim e guassú. Para me poder 
assear melhor para entrar na Freguesia de Araritaguaba 
fiz ~lto muito cedo e pousei na casa de um dos da comi
tiva, que vem governando o 15atelao; hospedou-me muito 
bem e regalou-me com boa ceia de hortalic;a, de frangos e 
leitao assados, de galinha ensopada e de frutas do país, tudo 

feíto pela mulher com muito asseio, e melhor vontade, e 
sem gasto de um só real por ser tudo da sua criai;ao. 

31 - Com o fim do ano dei tambero fim a minha na
vegac;ao, dando fundo no porto da Freguesia de N. Sra. 
Mae dos H omens de Araritaguaba, escala de todas as ca
noas, que váo e veem do Cuiabá. De Sao Paulo para este 
porto sao transportadas as cargas em animais por causa 

· das muitas cachoeiras, e de suma dificuldade no transito · que 
há em 10 ou 12 léguas acima de Araritaguaba, sendo daí 
por <liante limpo delas o Tiete. Passei 6 cachoeiras, a sa
ber: o Machado, Tiririca, Itanhaem, Avaramanduava, Ju
rumirí e Canguera. · 

Ano de 1789 

.Janeiro 8, 9 e 10 - Demorei-me nesta Fr:eguesia até o 
dia 8 a espera de bom tempo para poder determinar a sua 
posic;áo, mas as chuvas m'o impediram; e temendo que por 
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ser o tempo próprio delas ficassem as estradas em pior es
tado, me pus em marcha pelo caminho de terra, e estrada 
direita, e passei pela populosa e grande Vila de Itú, em 
cujo distrito se faz a maior parte do ac;ucar, que se gasta 
em Sao Paulo e se exporta, pois a qualidade do terreno 
assim o permite, porque nos meses de junho, julho e agosto, 
caindo muita geada em grande parte da Capitanía de Sao 
Paulo e nas circunvizinhanc;as desta cidade, destruindo os 
canaviais e os vegetais, que lhe nao resistem, o território 
desta Vila é livre dela, ou pelo menos cai tao pouca que 
nao causa prejuizo. Este fenómeno é somente devido a na
tureza daquele terreno, porque a diferenc;a do nivel entre 
esta Vila e a Cidade de Sao Paulo nao será consideravel, 
nem tem montes que a cerquem, e dista de Sao Paulo vinte 
légu?IS pouco mais ou menos. 

Cheguei a Cidade de Sao Paulo no dia 10 pelas 4 ho
ras da tarde, tendo vindo por toda esta estrada com grande 
satisfac;ao do meu espirito pelo muito que é aprazivel todo 
aquele terreno, cheio de regatos e de moradores, todos la
vradores, dois dos quais me hospedaram magníficamente 
nas duas noites que pousei no caminho. Viveriam estes ho
mens na maior felicidade se chegassem a persuadir-se que 
realmente sao felizes, pois teem a dita de respirarem um ar 
do~e; os campos sustentam as suas vacas e animais de 
carga, e dao boa relva para os de estrebarié\, gue sao muito 
bons, e bem arrendados por ser esta a sua paixao domi
nante; as terras .Produzem abundantemente tudo que lhes 
é necessário, nao só para terem as suas familias na abun
dancia como para o negócio; a laranja, o limao doce e 
azedo, e a lima, é tanta que, · por nao terem consumo, apo

drecem debaixo das árvores, e assim a proporc;ao o mais. 
É pobre somente o preguic;oso, porque nao faltam terras 
para quem as quer cultivar, e na posse desta consiste a 
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maior riqueza principalmente senda· (como s5o) tao fer
teis: contudo a muitos que a cultivam ouví queixarem-se da 
pobreza, porque nao tinham com que sustentar o luxo e a 
vaidade, dois inimigos do sossego do nosso espirito e da 
nossa fe!icidade. 

Em o día 25 de janeiro de 1554 se ce1ebrou o pri
meiro incruento sacrificio nesta hoje cidade de Sao Paulo 
fundada na Lat. A. 23º 32' 58", e Long. 331º 22' 30", e no 
plano de um monte cercado pelo rio Tamandateí e pelo Ri
beirao Anhangabaú, e distante do Tiete Yz légua pouco 
mais ou menos. Este monte domina um campo coberto de 
relva e feno, de baixos e pequenos matos, a que chamam 
cap6es, dispersos por toda campanh2, e debaixo de um ar 
temperado, porque o ardor do verao é suavizado pelas chu
vas, e o frio do inverno com o ca1or do soi, a quem a atmos
fera limpíssima de nuvens deixa ap~uecer com todo seu 

esplendor. A co¡· rubicunda da maior parte dos habitantes 
naquela Capitanía (a excec;áo dos de beira-mar), a fecun
didad~ das mulheres, o aumento sensivel dos colonos e a ro
bustez, provam muito bem a bondade do dima. O trigo, de 
que se faz um ramo consideravel qe comércio para as nos
sas Minas Gerais, Goiaz, Cuiabá, Mato Grosso, a boa pro
dus:ao das frutas de Portugal, que teem sido transporta~ 
das, e as do país, os legumes, as rClizes, a carne de vaca e 
de porco, em nada inferior a de Portugal, a inumeravel 
multidao de aves, o ac;ucar, o leite, o qu~ijo, a hortalis:a . 
produzida sem maior amanho, fazem ser aquele país um dos 
melhores do mu1f do. , 

Porem o que o faz mais célebre e famigerado é a fide.
lidade e respeitoso amor, que os seus colonos teem ao seu 
Soberano e a seus amigos; a sua hospitalidade, liberalidade, 
candura, ingenuidade, brio, honra e valor nas ac;óes mili
tares, em que se tem achado; os importantes servi~os jeitos 

-

... 

I 



.. 

100 

ao Estado, entranhando~se por aqueles imensos sertoes sem 
outra bagagem mais que a pólvora e a bala, sem outro 
rumo mais que o do acaso, descobrindo neles todas a~ 

minas de ouro e pedrarias q4e possuimos, e que tanto teem 
enriquecido aos seus posteriores, ficando eles e seus des ... 
cendentes pobres. 

Este é o carater dos paulistas inteiramente desfigurado 
por todos os historiadores, que, discorrendo por todo mun
do. ao mesmo tempo que esta.o encerrados nos seus gabine
tes, tendo por verdadeiras as noticias dadas pelos emules 
e rivais, os capitulam por bárbaros, como se o valor, reso ... 
lu~ao e fotriepidez dependessem da barbaridade, e nao de 
animos honrados e ambiciosos de glória. 

Ano de 1790 

Maio 13 ,....., Saí de Sao Paulo e cheguei a Vila e Pra~<;t 
de Santos, fundada na margem meridional de urna espa
~osa e limpa baía, em que pode estar urna numerosa ar ... 
macla, e abrigada de todos os ventos: a barra tambero é 
limpa, e nao há necessidade de pilotos para entrar por ela. 
Demorei-me até o dia 10 de junho, em que me fiz a vela 
para Lisboa, em cujo porto dei fundo a 21 de setembro com 
10 anos e 8 meses e meio de ausencia. 

• 
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LONGIT UDES, CONTADAS DA PONTA MAIS OCI

DENT AL DA ILHA DO FERRO, DOS LUGARES 

ABAIXO DECLARADOS PERTENCENTES A CAPJ .. 

T AN IA DE SAO PAULO, E RIO DE JANEIRO, DE

TERMINADAS POR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

BARBOSA E BENTO SANCHES D'HORT A. 

Cidade de S. Paulo . . 

Barra da Vila de San ... 

tos na Estacada .. 

Vila de Santos .. . .. 

,Vila da Concei~áo de 
Itanhaem .... . ... . 

Viia de lguape .... . 

Vila de Cananéia . . . 

Vila de Paranaguá 

Vila de Guaratuba 

Vila de, Ararapira 

Barra do R. de Una . 

Barra da Bertioga . .. 

Vila de S. Sebastiáo . 

Vila de Ubatuba . .. 

Long. Lat. A. Var. NE . 
• 331° 25· o· 23° 33· 30" 6º so·· 

331 º 40' O" 24º o· O" 

331º 39' 30" 23° 56' 15" 

331º 20' O" 24º 10' 40" 

330º 30' O" 24º 42' 35" 

330º 6' O" 25º O' 35" 

329º 36' O" 25° 31' 30" 

329º 30' O" 25º 52' 25" 

25º 14' 30" 

24º 26' 50" 

.23° 51' 35" 

333º O' O" 23º 47' 40" 

333º 30' O" 23º 26' 3" 

7° 25 ' 

7° 36' 

7° 57' 

8° 8' 

8° 30' 

6° 45' 

6° 30' 
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Ponta de N. da Ilha de 
Sta. Catarina ..... . 

Vila de N. S. do Des-
terro da dita ilha . . 329º 26' O" 

R. d J . 334º .),...º, 15" 10 e aneiro ...... . 

Cabo Fria . . . . . . . . . . 336° 2' 13" 

Ponta do S. da Ilhá de 
Sta. Catarina . . . . . . 

I 

" 

27° 22' 30" 

27" 35' 36" 

22° 54' 15" 

22° 58º 8" 

27º 50' O" 

9° 47' 

_... .. -. ..... -- _... 

LONGITUDES, LATITUDES E V ARIACóES DA 

BúSSOLA, DOS LUGARES ABAIXO DECLARADOS, 

DOS QUAIS SE FAZ MEN~A.O NESTE DIARIO, 

SUPONDO A ILHA DO FERRO 20º 30' PARA O 
OCIDENTE DE P ARIS. 

'· 
Long. Lat. A. Vac. NE. 

Barra do Rio Guaporé 312° 58' 30" 11° 54' 46" 9° 30' 

Porte do Príncipe da 
Beira .. . . . .. . . . . . . 313° 27' 30" 12º 26' O" 9° 40' 

Destacamento das Pe-
dras . . . . . . . . . . . . . 315º 7' 31" 12° 52' 35" 10° 

Vila Bela . . . . . . . . . . . 318° 12' O" 15º O' 3" 10º 30' 

Vila Maria . . . . . . . . . . 320° 32' O" 16º 3' 33" 

Vila do Cuiabá . . . . . 322" 5' 15" 15° 35' 59" 10º 

S. Pedro d'El-Rei . . . 321° 32' 15" 16º 16' 4" 9° 30' 

Barra do Rio Cuiabá 321° 20' O" Uº 19' ·13" 10º 
' Albuquerque ....... . 320° 33· 15" 19° o· 8" 10° 30· 

Barra do T aguarí ... . 320° 58' 18" 19° 15' '16" 
Coimbra Nova ..... . 320º 31' 45" 19º 55' O" 10º 30' 
Barra do Cuxiim . . . . 323° 7' 18" 18º 33' 58" 9° 

Fazenda de Gamapua 324° 8' 45" 19º 35' 1'4" 9° 27' 

Cidade de S. Paulo . . 331° 22' 30" 23° 32' 58" 7° 15' 



... 

NúMERO DE Li;:GUAS DE CAMINHO DE TERRA E 

DE CADA UM RIO QUE NAVEGUE!. 

Desde Vila Bela até o Cuiabá . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Cuiabá até . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Porrudos ............. . .................... : 25 
Paraguai ............... : . ....... : . . . . . . . . . . 39 
T aquarí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Cuxum .............. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Rio Camapua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Rio Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 
Rio Grande ........ ..... . .. ........ ": . . . . . . . . 29 
Rio Tiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Caminho de terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 .Vi 

Soma . . . . . . . . . . 648,Yi 
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NúMERO DAS CACHOEIRAS DE CADA UM DOS 

RIOS. 

1"'aquarí 
Cuxiim 
Pardo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tiete .... ............ ... ..... ..... ... ........ 

1 
24 
33 
55 . 

Soma ..... , . . . . 113 

D r. La~Cerda. 
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MEMORIA A RESPEITO DOS RIOS BAURES, 

BRANCO, DA CONCEI\:A.O, DE S. JOAQUlM, 
' 

ITONAMAS E MAXUPO, E DAS TRÉS MISSóES 

DA MADALENA, DA CONCEI\:A.O E DE SA.O 

JOAQUIM 

... 
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Quando tive a honra de oferecer a esta ilustre e sabia 
sociedade {a) o mapa e o diário da viagem que fiz desde 
Vila Bela, capital de Mato Grosso, até a cidade de S. Paulo, 
fiz urna breve descric:;áo do rio Guaporé, cuja maior parte 
serve de linha limítrofe aos reais do!l1ínios portugueses e es.
panhóis: esta a razáo por que na presente ocasiao, em que 
apresento a configurac:;áo do dito rio Guaporé, desde Vila 
Bela até a sua confluencia no Mamoré, nada mais direi dele, 
só sim quanto me lembrar a respeito dos rios Itonamas, Ma· 
xupo, Baures, Branco, da Conceic:;ao, e de S. Joaquim, to.
dos estes pertencentes aos espanhóis, e que confundem as 
suas águas com as do Guaporé; como tambero direi algumas 
cousas relativas aos costumes e governo ·das tres missOes de 
Santa Maria Madalena, da Conceic:;ao, e de S. Joaquim fun· 
dadas a primeira na margem do Itonamas, e as outras nas 
dos Rio~ a quem deram ou de quem tomaram o nome. Para 
proceder com ordem farei primeiramente menc:;áo dos rios, 
e depois das povoac:;óes. 

O rio Baures, que · conflue no Guaporé pela margem aus· 
tral e na distancia de quatro léguas e tres quartos para cima 
do forte do Príncipe da Beira, é navegável em botes de me.
diana grandeza pela distancia de cero léguas, pouco maís ou 
menos: cheguei semente até este termo porque os matos, 
por entre os quais desde entáo corre o rio formando várias 
bocas ou. canais estreitos, me obstaram a continóac:;áo da 
viagem: tentei avarn;ar.-me mais- cortando algum mato miudo, 

(a) Academia Real das Ciencias de Lisboa. 
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por esperar que se acabasse este mau transito, e depois con
tinuasse o canal de~embara~ado; mas a propor~ao que me 
ia . adiantando, encontrava novas veredas mais acertadas e 
com menor fundo: com dificuldade naveguei mais uma lé
gua, até que s~ fez impraticavel a navega~ao por causa dos 
muitos troncos das árvores, que tendo as suas raizes dentro 
do mesmo rio, o atravessaram de parte a parte com dife
rentes dire~óes. 

Com mágoa minha me vi abrigado a retroceder, desis
ti'ndo do intento, que me tinha proposto, de chegar a exa· 
minar, quanto me fosse possível, as suas vertentes: nao me 
ficou tambero o r.emédi~ de ir a pé, porque os campos cheios 
de moitas e pequenos bosques eram totalmente pantanosos. . 

· Antigamente havia nas margens <leste rio, em lugares 
mais altos, algumas povoa~oes, que presentemente nao exis
tem, porque urnas foram mudadas para outros lugares, e a 
de S. Miguel, a mais próxima aos nosso.s estabelecimentos, 
foi saqueada e inteiramente destruida pelo.s nossos portu· 
gueses no ano de 1762, tempo em que governava a capita
nía de Mato Grosso D. Antonio Rolim de Moura, o qua] 
com cero homens derrotou a mil e duzentos comandado.s 
por D. Alonso Verdugo, e defendidos com trincheiras e pe· 
~as de artilharia . Os iridios desta missao destruida, assim 
como o gado vacum e cavalar, foram _mudados para urna al
deia chamada Leomil, que nos pertence. Nas missóes deser
tas ainda existem, por entre os matos, laranjeiras, lfmoeiros, 
bananeiras, cacoais e goiabais, cujas frutos nos serviram de 
refresco. O rio tem pouco peixe, os matos poucas aves, e 
os campos muitos corvos. 

A
1 
alguma distancia das margens vi vários fogos do gen .. 

tio: estes, segundo · penso, nao vivem na abundancia, por
que no ano de 1782 vi na povoa~ao de Leomil a uns pou .. 
cos de casais <lestes .ín<lios, que vivem nas terra.s adjacentes 

, 
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ao rio Baures, os quais, segundo me di~se o ajudante de or· 
deos que entáo comandava a sobredita fortaleza, espoota· 
neamente se tinham passado ero 1781 para os nossos esta· 
belecimentos, abrigados da fome que nas suas terras pade
ciam, por ser aquele terreno falto de ca~a, e o rio de peixe, 
bases fundamentais do sustento dos índios selvageos. Po
rem passado algum tempo ocultamente se retiram, prefe
rindo a fome ao páo ganhado com o suor de seu rosto, para 
nao dizer, antepondo a liberdade verdadeira, que tinham no 
seu país, a fingida que entre os nossos teem. 

No mesmo Baures despeja as suas águas o pequeno rio 
de S. Joaguim, que tambem ~orre por um terreno pantanoso, 
assim como o río da Concei~áo que cae no Branco, e este 
no sobredito Baures. E ste rio Branca é estreito, mas tero 
bastante água, e é rápido ná sua carreira. Penso que este 
é o rio que os espanhóis atravessam guando por terra veem 
de Santa Cruz de la Sierra para as missoes acima mencio~ 
nadas, e para as que estáo fundadas nas margeos e visinhan
~as do Mamoré. 

O rio Itonamas, cuja foz está tres léguas e um quarto 
abaixo da do Baures, e na mesma margem, é mais largo que 
este, e mais abundante de peixes e ca~as até o ponto em 
que principiam os campos, depois de cinco dias de viagem 
ordináría da fortaleza. 

As águas do río Maxupo banham urna vasta campanha, 
em que há grande abundancia de gado vacum bravío e sem 
dono, principalmente na parte que fica entre este rio e o 
Mamoré, que é de grande extensao em largura, e muito mais 
em comprímento. Este gado costuma vir as margens do Ma· 
xupo, ou para beber água, pela falta que dela há pela cam~ 
panha no tempo seco, por ser o terreno maís alto e nao ter 
regatos e ríbeiros; ou atraído pelas suas ribanceiras delicia~ 
sas, nas quais se dívisam concavidades e sinais dos lugares 
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onde costumam vir lamber a terra. Nestes lugares é que os 
passageiros costumam esperar estes quadrúpedes para sem 
fadiga e a seu salvo os matarem. 

Este rio é estreito, tem pouca água, e pequena cor
renteza no tempo das secas, ou em razáo de ter o seu leito 
pouco declive, ou por serem as suas águas representadas 
pelas do Itonamas, em que cae, ou por estas duas causas 
Juntas. A terra que o gado deixa cair despegada das riban· 
ceiras pela continua excava<;áo é tanta, que faz as águas 
barrentas e incapazes de poder respirar nelas os animais 
que vivem neste elemento. Era urna cena vistosa, e ao mes
mo tempo digna de compaixao, o ver a infinidade de pei
xes de todas as espécies e grandezas, que pela referida causa, 
estavam mortos ou moribundos: estes querendo dilatar o 
tempo da sua existencia, tinham a boca fora da superfície 
da água, procurando respirar um ar mais puro, e nesta dili-

~ 

gencia se deixavam pegar a máo, ·como se estivessem ator.-
doados com as plantas venenosas como o "timbó", de que 
os pescadores se servem para comodamente fazerem grandes 
pescarias, chegando por efeito de pouca reflexao e maior 
barbaridade a matar os peixes ainda pequenos. As aves 
aquáticas de todas · as qualidades, se ajuntam por toda esta 
extensao para se cevarem nos peixes, e ao mesmo tempo 
entretem a vista dos passageiros com a diversidade das 
cores das suas penas e configura<;áo de seu corpo. 

Depois de haver pelos campos muito gado, e pelo rio 
muito peixe, nao é para admirar que haja naqueles abun .. 
dancia de on<;as; e neste de jacarés. Nao cae fora de pro
pósito (segundo me parece) o contar neste lugar o que me 
aconteceu com uns poucos <lestes anfíbios. Cheguei perto 
do meio dia a um lugar chamado Barranquinho: em quanto 
se fazia a caldeirada, e eu tomava a altura meridiana do sol, 
uns camaradas foram ao campo para matar algum rez. Divi.-
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didos em dois corpos seguiram diferentes veredas, e infla
mados com o ardor próprio dos ca<;adores, tiveram grande 
demora; o que muito estimei, porque passei a maior for<;a da 
calma deitado na minha rede entre o mato, pela maior parte 
de urnas árvores chamadas "umery", que exalam suavíssimo 
cheira, e cuja casca resinosa em certos tempos supre nas 
festividades a falta de ben joim e de outros aromas da India. 

Chegaram finalmente os ca<;adores fora de tempo de seguir
mos a viagem, e muito bem suados com o peso dos quartos 
de vaca que trouxeram, os quais feítos em mantas e salga
dos, foram estendidos por cima da coberta do bote. Estas co
bertas sao feítas de camadas de certas folhas, postas em 
duas grades de cipó, e o todo assenta sobre arcos de varas. 
Alí pousamos todos em terra, e de manha nao se viu no 
bote a mais pequena posta de carne, ten<ilo sido tirada pe, 
los jacarés, que ainda se viam rodeando a canoa. Admira· 
dos todos de um roubo nunca pensado, e a eles 3inda nao 
sucedido, e lastimados principalmente pela perda do sal. que 
é um dos artigas de tanta importancia, que há ocasióes em 
que custa cada um alqueire da medida do país oito e dez 
moedas de ouro conspiraram contra os cúmplices que paga~ 

ram coro a vida a fartadela que tinham. tomado, como se 
aqueles campos nos pertencessem, e tambem o gado, e nao 
estivessemos nós tao culpados como eles. 

Este rio tem a sua entrada um sangradouro, pelo qual 
entram as canoas e pequenas embarcac;óes no tempo das 
águas até meia légua distante da missao de S. Pedro, situada . 
presentemente um.a légua distante da margem do Mamoré. 
Náo cheguei a reconhecé.-lo por m~ ver obrigado a retro· 
ceder, nao só porque iamos principiando a adoecer com o 
pútrido cheiro dos peixes mortos e ar corrupto que respi
rávamos, como pela falta de água pura para os nossos usos 
ordinários. Por estes campos veem em tempo conveniente os 
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indios das m1ssoes circunvisinhas fazer provimento de cera, 
que tiram das colmeias silvestres, a quem os sertanistas cha
mam abelheiras. 

Cada urna das miss6es acilna mencionad~s é habitada 
por lnd1os de urna particular na<;ao. Eles nao teem a vanta
gem dos nossos, que vivendo em lugares consideravelmente 
apartados, todo~ se entendem falando na língua chamada ge
ral. A forma do seu governo é a mesma para todqs, e ten

dentes, por uro geral abuso, a fazer a felicidade Cle poucos 
individuos espanhóis, a custa da infeliddade éfe centenares 
de indios. Portante, o que se disser de urna se pode aplicar 
as outras. 

Um párOl:o ~ o seu coadjutor, quasi sempre dois ini ... 
migos irreconciliaveis, eram os únicos homens brancos que 
nelas assistiam. Este mesmo pároco é o que tem todo o poder 
no temporal; as suas ordens sao leis inviolaveis; manda cas ... 
tigar asperrimamente com a<;outes, com escuras prisóes, ou 
meter ero troncos a estes chamados homens livres, que mais 
por ignorancia. que por vontade, tiveram a desgra<;a de 
transgredir os seus caprichos e vontades. Pe·rto da noite de ... 
termina o servi<;o que se deve fazer no día seguinte, e dá 
as suas ordens aos principais ou caciques dos indios, os 
quais em contemplac;áo da sua distinta qualidade recebem o 
santo imediatamente da boca dó padre, e depois o distribuem 
pelos seus oficiais, e estes em altas vozes o publicam pelas 
ruas da povoa<;ao, para que t~dos saibam o que devem fa ... 
zer no dia seguinte, e nao possam alegar ignorancia. 

Segundo o que fica determinado na tarde antecedente, 
e acabado que seja o terc;o e a missa, que se diz ao romper 
da aurora, e a que todos assistem com pena de certo número 
de a<;outes, cada individuo vai ·para o seu destino, uns para 
a cultura das terras, outros para o corte da cana para dela 
se fazer ac;ucar ou águas ardentes; estes vao apanhar o café 
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e o cacau, de que fazem ótimo chocolate; aqueles vao tecer 
panos de algodao de diferentes grossuras e tecidos, fazer 
redes, ponches, copertas de cama, toalhas, guardanapos, e 
outros vários tecidos, ou do algodao branco, ou <leste com
binado com o de urna cor parda por natureza, ou semente 
deste; outros vao fiar, fazer sabao, velas tanto de cera como 

de sebo, e finalmente obras de marcenaría com vários em· 
butidos delicados, em que mostrara .a sua habilidade por lhes 
faltarem ferros próprios, e servirem-se de facas velhas e 
pregos. Tambem fazem harpas, manicórdios e imagens, e 03 

da missao de S. Pedro tambero tem fundido pec;.as de arti ... 
lha1:ia, segunde- consta. 

As índias fiam o algodao com a maior presteza e deli
cadeza que jamais vi fiar ... se. Depois de batido, o fazem em 
armeos de um palmo de comprimento e de urna polegada de 
grossura, e torcendo o fuso na coxa ao mesmo tempo que 
vao desfiando o <lito armeo, fica o fio delicadissimo, igual, 
e raras vezes tem necessidade de adelga<;ar alguma parte 
que saiu mais grossa. Elas recebem todos os sábados urna 
dada pon;ao de algodao em rama. que infalivelmente o dáo 
fiado no sábado seguinte, sem que lhe falte a mais pequena 
parte do peso que devem dar, atendida a quebra proporcio.
nada· a· parte que recebem; e para que no meio do novelo 
nao introduzam qualquer outro corpo, que. \:Offi O seu peso 
supra o do fío que falta, e tambem para que este nao venha 
delgado na sua superfície, e pelo interior mais grosso, usam 
de ajuntar a cada novelo urna pequena tira de papel com o 
nome da índia que o fiou, para set castigada no caso de 
ter . feito algum engano, como tambem o é se nao. faz en ... 
trega do peso determinado; e depois de recebido o castigo, 
que consiste em alguns a<;outes dados na presenc;.a do padre, 
lhe vem beijar a mao por esta paternal correc;.ao, dizendo: 
"Dios te lo pague, yaita." 
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As obriga~óes dos padres curas sao administrar-lhes o 
pasto espiritual, faze-los racionavelmente trabalhar, arreca
dar os efeitos e as obras que fizeram, e remete-los a um co
missário, que reside em um dos luga res fundados nas mar
gens do Mamoré, o qual bem como os curas recebe um 

bom ordenado da fazenda real em contempla~ao <lestes dois 
empregos. O dito comissário dispóe <lestes efeitos e do pro.

duto já bem dizimado, remete para o comum dos ínaios fa
cas, machados, tesouras, espelhos, agulhas, contas de vidro, 

e outras bagatelas de pouco valor; de serte que o indio que 
teve todo o trabalho, é o que ve dele o menor fruto: esta é 
urna pest~ formidável, de que tambero os nossos se nao li
vram. Porem a maior e melhor parte dos ditos efeifos sao 
vendidos nas mesmas missóes aos espanhóis, que os vem 

comprar com prata lavrada que trazem, em que já tem o 

ava~~o do feitio, e da qua! os curas se apropriam a custa. 

do suor dos indios. 

Estes curas sáo uns pequenos régulos, e o seu trata

mento corresponde a este título. T em ao seu servi~o um 

grande número de indios e índias. Todos os sábados entram 

de semana novos mordomos, copeiros, dispenseiros, jardi

neiros; cozinheiros e outros muitos oficiais. Todos os dias 
se mata urna vitela para o padre e sua família. Certo sinal, 

que se dá em um sino, indica a necessidade qtJe o cura tem 
de galinhas, franges ou ovos; e a este reclamo cada cabe\a 

de casal está obrigado a trazer o tributo que se lhe pede, ou 

seja urna galinha, um frango ou um ovo, e desta forma e~ 
um quarto de hora enche um quintal das referidas aves e 

cestos de ovos, entre os quais poucos se acham alterados, 
porque os recebedores estáo com dois grandes v asos de 
água junto a si, para poderem distinguir os ovos sáos dos 
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corruptos, conforme váo ao fundo ou sobrenadam, e neste 

caso vai o individuo que o trouxe buscar outro em lugar 

<leste. 

Os habeis cozinheiros, munidos de vitela, de galinhas, 
franges, ovos, leite, queijo, nata, manteiga, arroz, a~u

car, etc., mostram a sua habilidade nos diferentes guizados, 
que apresentam em pratos de barro, da India e de prata, 
para satisfazerem a gula de um só sujeito; que ao mesmo 
tempo regala os seus ouvidos com as serenatas dos músicos 
da povoa~áo, os quais em urna sala imediata, ou na mesmft 
casa de jantar, fazem sofrivel concerto. O copeiro semelhan.
temente desempenha o seu cargo na delicacfeza e variedade 
de doces que apresenta, entre os quais achei delicadíssimo o 
de tutanos de vaca. Mas o pobre índio, que tanto trabalha, 

passa a vida miseravelmente, como o posso julgar depois 

de ter visto a muitos ter de secar ao sol minhocas para lhes 
servirem de alimento, cuja vista, e certeza que tinha do fim 
para que est"avam a secar, bastou para me causar em todo 

o corpo um horripila~ao: apenas se matam duas ou tres va
cas na semana, cuja carne é distribuida por cada cabe~a de 
casal, e lhes cabe tao pouca porc;áo, que apenas chegará 
para urna comida. · 

A base fundamental do sustento <lestes índios é a be

bida chamada "chixa ", que fazem de um milho denominado 
"pururuca", que é macio, tenro e muito mais oleoso qu·e a 
outra espécie de milho, e a fazem da maneira seguinte. De
pois de o terem pouco torrado, o pisam gross~iramente ero 
urna pequena canoa coro urna semizona de pedra, que a mo
vem facilmente por cima do milho pela sua parte esférica. 

As indias, enquanto estao fiando o algodao, vao remoendo 
na boca esta massa e ajuntando-a em urna cuia, e depois a 
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deitam em um pote de barro com água. Esta mistura, de ... 

pois de ter fermentado, embebeda mais ou menos, conforme 
o grau de fermentai;ao que teve. Urna cuia de prata cheia 

desta imunda bebida, em que sobrenada urna boa por~ao de 
óleo do mesmo milho, é o sorvete coro que o padre se re- · 
fresca de calma da tarde. Tao grande é o poder que sobre 
nós tem o costume, a educai;ao, ou o exemplo! 

Quando cheguei a povoa~§o de Santa Maria Madalena, 
foi logo despedido um indio par.a dar parte da minha che ... 

gada ªº padre cura, que tinha ido visitar a um seu sobri
nho, que como ele estava feíto régulo da missao de Nossa 
Senhora da Concei~ao. Nao obstante a sua ausencia; e ver ... 

me só entre índios, estes trataram ... me muito bem, sem que 
em cousa alguma me !osse penosa a ausencia do pároco. Os 
magnates dos índios vieram dar-me as boas vindas, e per ... 
suadidos de que estariam pouco decentes com o seu vestido 
cómodo e simples, apresentaram-se vestidos de gala com o 
fato velho que tinham herdado dos espanhóis no tempo dos 
jesuitas, como eles m'o disseram, e este mesmo nao completo, 

porque uns traziam meias, mas nao sapatos; outros casacas, 

sem vestías, e finalmente fizeram outras muitas diferentes 
combina~óes, e só havia uniformidade na falta que todos 

tinham de camisas. Aproveitei ... me da ausencia do padre 
para ver a povoai;ao a minha vontade, e entrar pelas casas 
dos indios. Por obséquio me acompanharam os principais de 
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entre eles, e os mais oficiais de justii;a condecorados com 

as suas respectivas insignias, que consistiam em varas mais 

ou menos grossas, lisas ou lavrado.s, pintadas ou nao pin

tadas. Tive tambero a honra de ser acompanhado pelo mes ... 

tre da doutrina, bem conhecido pela. vara que traz arvorada, 

em que termina urna cruz: foram tambero da comitiva os 
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carrascos dos índios, que nunca largam o instrumento da 
flagelai;ao. 

O muro que cerca a povoa~áo tem quatro faces, e em 

cada face sua porta, que se fecha a certa hora da noite. É 

muito bem arruada: o templo é magnífico, tero cento e trinta 
' 

pés de comprimento, e trinta e cinco de largura, e é ornado 
de belos quadros feitos em Chuquisaca; o orgao é grande e 

bom; porem a prata do uso é pouca, porque depois do refe· 
rido destr~o da missao de S. Miguel pelo~ no.isos portu ... 
gueses, toda a prata das missóes circunvisinhas foi posta 
como em depósito em urna das missóes do M amoré, e das 
mais distantes, por nao estar sujeita as incursóes dos nos
sos; e nela, segundo consta, há urna -casa ·atacada de cai
xóes cheios da dita prata. 

As casas dos índios nao teem quartos, sao espa~osas 
salas, em que estao atadas urnas poucas de redes pequenas 

e pobres. em que dormem, que para paises tao quentes, como 
aqueles. sao a melhor cama. A um lado estao muitos potes 

de chixa. cuja bebida me era cordialmente oferecida pelos 
donos das casas, assim como bananas, alguns ovos e rai~ 

~ 

zes que tinham. Para mostrar~me ·agradecido a esta sua 
boa vontade, distribuí por ele's alguns centenares de agulhas 
grossas, de que ia munido para os presentear, por saber já 

dantes que as estimavam muito para fazerem anzóis para o 
peixe pequeno, e para coserem as suas "tipoias", que sao 
como umas túnicas sem mangas, feítas de algodao. Sao as . . 
tipoias o vestido geral dos índios de ambos os sexos. Esta 

minha liberalidade extraordinária e (segundo eles enten~ 

diam) muito generosa produziu o ver ... me cercado deles de 

taI forma, que me afogariam, se o simples urro dos algozes 
os nao afastasse:. Tal é o medo e respeito que lhes teem, e 

.. 
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provavelmente tambem o ódio, por esta natural propensao 

que todos ternos de amar a quem nos faz bem, e de abor
recer a quem nos castiga, ainda quando seja com justic;a. As 
casas dos principais se distinguem somente das outras pe·lo 
tronco r;ue teem a porta, ero que mandam meter os indios que 

os nao obedecem ou fazem pequenos crimes. 

Nao obstante serem estes índios católicos romanos, a 
superstic;ao herdada dos seus maiores subsiste entre eles na 
parte que toca ao enterro dos seus mortos. Esta foi a única 

ceremonia em que a pude descobrir, sem embargo de ter 
ouvido do mesmo pároco, que eles ainda conservavam mui..
tos abusos e os praticavam . as escondidas, e que lhe nao 
tinha sido possível tirar o ridículo costume de cobrirem as 
sepulturas dos seus finados com pedac;os de telhas, e de 
porem em cima delas vasos com água e alimentos, nao es
quecendo a chixa. Esta obstina<;ao dos indios na execuc;ao 
deste rito procederá talvez de nao poderem deixar de o fa ..

zerem publicamente, visto praticarem outras ceremonias ocul
tamente, como fica .<lito. Éste mesmo costume se observou 

entre os demais colonos daquele vasto continente nos prin..
cípios do seu descobrimento; e a sua generalidade nos deve 
admirar por estender..-se as mesmas ilhas do mar Pacífico, 
descobertas há perto de trinta anos, visto nao se poder cer
tificar, sem temeridade, que tiveram com os da América al..
guma comunica<;ao. 

Na véspera do dia da chegada do padre cura a povoa
c;ao uns set:1s enviados me fizeram da sua parte ~a obse
quiosa visita, e trouxeram ordem para que na tarde seguinte 
o fossem esperar ao porto, que pouco dista da missao: vendo 
eu grandes disposi<;oes de festas, fui de passeio até ao refe ... 
rido porto, tanto por curiosidade, como por aten<;ao ao pa· 
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dre. Apenas eu chegava quando ele tambem se apeava na 

outra margem do rio, acompanhado de grande número de 
índios a cavalo, uns dos quais trazia um pequeno fogareiro 

de pra ta com brasas, e o outro um vaso cheio de cigarros. 
Atravessou o río em urna canoa, cuja barraca ou tolda era 
composta de vários arcos de ramos verdes e flores, e ao 
som de urna orquestra de flautas, rabecas, trompas e clari
netas, que o esperavam na mesma canóa. 

Acabados os primeiros cumprimentos, que recíproca
mente nos fizemos, nos apresentaram duas cadeiras, 

semelhantes as que nesta cidade de Lisboa ·sao car..

regadas por dois homens, ·a ·excec;ao de serem as varas da

quelas assás grossas e compridas. A instancias do religioso 
(era da ordem de S. Domingos ou mercenário), que civil..
mente me obrigou, dizendo..-me que pretendia mostrar o 
quanto estimava a minha companhia, Visto nao ter podido 
fazer ao tempo da minha chegada, por estar entao ausente, 
e nao obstante persuadir-me do contrário, entrei em urna 
das cadeir¡:¡s, e ele em outra, e fomos conduzidos a povoa, 

<;ao, carregados cada um de nós por oito indios1 que susten
tavam as cadeiras nos brac;os, passando por baixo de vá..
rios arcos de folhas e flores, que a certas distancias esta
vam ornando a estrada, e entre vivas e clamores daquele 
povo, sendo precedidos dos oficiais, da música, de várias 
dansas, e de duas formosas donzelas, de quatorze para de..
zesseis anos, cujas cabe<;as vinham ornadas com grinaldas. 

Estas, repetidas vezes se voltavam, faziam sua espécie de 
mesur·a, tiravam urna mao cheia de flores, que traziam em 
urnas ac;afates, e beijando..-as nos atiravam com elas. 

Esta espécie de pantomima, em que eu, sem o esperar, 
fiz o meu papel de baráo, ao mesmo tempo que me susci· : 
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tou idéias de compaixao a respeito daquela boa gente, a 
qua), nao obstante representar esta cena por ordem expres
sa que tinha recebido, sempre mostravam nos seus sem
blantes sinais de sincera e verdadeira alegria pela chegada 
do seu pastor, que apenas esteve ausente seis ou sete días, 
nao deixou contudo de me pór de bom humor, porque re
petidos vivas, música, dansas, flores atiradas por donzelas, 
repiques de sinos, e por fim um Te-Deum cantado na 

igreja em ac;ao de grac;as pela chegada de um individuo, que 

nada tinha feíto por onde Úvesse merecido fazer urna entrada 

triunfal, <leve afugentar a mais negra melancolia. 

Nao termlnaram as festas nessa tar:de: no dia seguinte 
houve geral dispensa do trabalho, continuaram os repiques 
dos sinos e as dansas próprias daqueles indígenas, que em 
diferentes córos ou turmas dansavam numa espac;osa pr~<;a 
fronteira a casa ou palácio da nossa residencia, ornados com 
plumas de diferentes e alegres córes, ~ .trazendo a roda das 
pernas alguns guisos e unhas de veados e cervos enfiadas 
em um cordao, cujo som, combinado com o das suas gai
tas, fazia boá consonancia. A beleza das danc;as consistia na 
variedade de posturas, voltas e mudanc;as que faziam os 

bailadores ao som dos seus instrumentos, sem jamais per
derem o compasso e a simetría. Tambem se viam dispersos 

pela prac;a e sem ordem alguns bufoes, os quais eletrizados 

com o vapor da chixa forte, que lhes tinha subida a ca

bec;a, atraiam a nossa aten<;ao, nao só pelas chocarrices que 

diziam e diversas cabriolas que f.aziam, como ~bém pela 

niisti.tra burlesca das antigas modas espanholas e indianas, 

de que formavam as suas farc;as. 

Em cinco ou seis dias que estive com Fr. André Boca 
Parada, continuei a receber novos sinais da sua aten<;~o e 
civilidade; <levo fazer esta confissao em testemunho do meu 
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re<:onhecimento e tao meu afeic;oado ficou, que, enquanto 
póde ser, nos correspondemos por meio de cartas. Ele era 
tido geralmente por bom teólogo; e por urna propensao, que 
todos teem de fala r em matéria de sua profissao, me propós 
várias questóes teológicas; mas ingenuamente confesso que 
lh'as nao soube resolver. 

Todas as outras missóes, pelo menos as da província 

de .Moxos, se governam pelo mesmo estilo; pelo que só nie 
resta falar da rigorosa penitencia, que pelo tempo da cjua

resma, vi que faziam os povoadores da missao de Nossa 

Senhora da Conceic;ao, e tambem da procissao de Ramos em 
S. Joaquim, pois no tempo da. quaresma estive somente nes
tas duas missoes. 

Nas segundas, quartas e sext~s feiras, de tarde, ao to
que dos sinos se ajuntam nos templos os índios e indias que 
estao na povoac;ao; depois de acabadas várias orac;óes, dao 

os mú?icos princípio ao Miserere, e o povo a discipli
nar-se tao sem piedade, que vi a muitos bem sangrados. 
Acabada esta flagelac;ao, davam Iogo repetidas pravas de 
que a sua penitencia nao tinha sido, sincera, pois na ver
da<le os vícios <lestes indios sao excessivos: 

A fes ta da entrada do Senhor em Jerusalem celebra~!.ie 
em S. Joaquim no domingo de tarde. Ela consiste em urna 

procissao, em que vai a imagem do Senhor montada em um 
jumento, fazendo várias estac;óes, como se costuma prati~ 

car na Via Sacra defronte de várias cruzes: os índios vao 

formando ·as alas e cantando devotamente o terc;o, alter
nativamente com as ·mulheres, que acompanham em chusma 

no fim dela, e precedidas do pároco. Recolhida a procissao 
segue~se a flagelac;ao, em que estas criaturas se sangram 

bastantemente pelas suas próprias maos, para se livrarem 
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talvez das dos algozes, que a saída do povo de dentro do 
templo costumam estar a porta da igreja. 

Acabo esta memória-dizendo, que o comportamento des

tes homens dentro do templo é exemplar: que teem grande 
subordinac;ao a todos os seus superiores: a paciencia que 

teem nas suas moléstias e trabalhos penosos, a nao proce~ 
der do sangue frío próprio daqueles indígenas, é mais para 

ser admirado do que imitado: com facilidade aprendem as 
artes que se lhes manda ensinar; a maior parte tem pene
trac;ao, mas nao tanta quanto baste para conhecerem que 
entre eles e os escravos nao há diferen<;a real, como se pode 

inferir de tudo guante fica dito. - O Dr. Francisco José 
de Lacerda e A1mcida. 

• 

• 
DIÁRIO DA VIAGEM DE MO(:AMBIQUE PARA OS 

RIOS DE SENA: 

1797~1798 

) 
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V crdades por m im vistas e observadas: 

Oxalá foram fábulas son hadas~ 

No día 30 de outubro de 1797, me fiz a vela para a 
vila de Quilimane pelas setc horas da manhá, com o terral 
fresco que durou até as nove horas e meia e calmou com a 
vira<;~o, que pintou do NE. bonan<;a. Com este vento e 
com SSE. e SE., que sopraram no dia 31 e 1 de novembro, 
achamos fundo de 20 bra<;as no dita dia 1 pelas oito horas 
da tarde, e pelas dez largamos o ferro em 15 bra<;as. 

Pelas seis horas do dia seguinte, reconhecendo o prá~ 

tico que estávamos 6 para 7 léguas ao N. da barra de Qui~ 
limane, nos fizemos a vela, e pelo meio dia cometemos o 
banco grande e o passamos em um quarto de hora coro vento 
fres~o, mas em gavias por 2 Yz bra<;as de fundo de areia. 

Na passagem deste lugar perigoso, onde a dois tiros 
de arcabuz arrebenta o mar de um e outro lado coro Vio
lencia tangido pelo vento e correnteza, nao deixei de te~ 

roer algum desastre, porque quando o prático do alto da 
gavia mandava on;ar, um mulato, antigo marinheiro nesta 
carreira e vinha com o prumo na máo, mandava arribar, e 
vice-versa, ajuntando estas palavras dirigidas ao piloto: 
"V.mee quer encalhar a pala, e que todos nos percamos?" 
Notei porem que os marinheiros do leme obedeciam ao mu
lato, e quando assim o faziam, nao diminuia o fundo. 

O <lito banco visto da parte do N. chamada Ponta de 
T angalane, e a do S. Po11ta dos Cavalos Marinhos~ de.-
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mora a SE. quarta e meia ao Sul. Quando o meio da dis ... 
tanda que há entre duas palmeiras que estáo a pouca dis.
tancia para o N. da ponta de Tangalane demora ao NNE. 
segue ... se entáo este rumo, e principia o banco a 1 légua de 
distancia da dita para Tangalane. A altura do fundo e a 
referida arrebentac;áo do mar ensinam quando se deve orc;ar 
ou arribar alguma coisa, seguindo sempre coro pouca dife ... 
ren<;a o rumo de NNE. até se acabar de passar este banco 
de que tanto se ternero, e tao funesto tem sido a muitas 
embarcac;óes, principalmente na saida, porque os terrais fra ... 
cos náq ajudam. 

Alero do banco grande há outro pequeno, dentr.o já 
do rio, e pouco abaixo de urna ilha chamada ilha do Banco, 
aonde nao há maior perigo, porque, alero de ser de pe ... 
quena extensáo, como já se nave.ga muito perto da terra, 
o mar nao arrebenta, nao corre com violencia, nem há 
grandes vagas, e se multiplicam os sinais; tudo isto facilíta 

a sua travessia. 

A vila de Quiliipane, fundada a 3 léguas da ponta de 

T angalane, que está em .18º O' f8" de latitude austral, está 
em 17° 52' 24" da mesma latitude, e 3h 2' 49" para o ori ... 

ente de Lisboa; a agulha varia para o NO. 22º 42' 36". Ela 

nao tem regularidade .alguma. Os moradores fazem suas ca ... 
sas onde querem, com a frente para onde lhes convem, fi· 
cando cada urna propriedade cercada de palmares, man· 
gueiras, laranjeiras e casas dos cafres, que imitara o mau 

gosto dos bancos na disposic;áo delas. O terreno todo é ala ... 

gadi<;o; no tempo das águas a vila fica inundada de tal 

forma que só em manchila se pode sair para fora de casa, 
e muitas vezes, em alguns lugares, é necessário que os ca ... 

fres a sustenham sobre a cabec;a para que se nao molhe 
quem vai nela. 

' 
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Em pouco mais de dois meses que estive em Moc;am ... 
bique nem urna só vez choveu, e todos os días e noites foram 
cJaríssimos e os mais belos do mundo. Em Quilimane, po ... 

rem, os ventes teem sido fortíssimos e a atrnosfera reserva; 
e depois de perdidas por esta causa algumas imersóes cloc; 

satélites de Jupiter, por cujo motivo me vi obrigadó a de ... 

morar ... me mais quinze dias, felizmente pude observar so ... 
mente dois <lestes fenómenos. Repetidas vez~ tem chovido, 
e me dizem que por todo o ano reina esta constancia, prin· 
cipahnente nos quartos minguantes. Daquí nasce . a abun ... 
dancia e frescura das relvas para sustento do gado vacum. 
Em M°';ambigue tudo estava torrado, aquí tudo está verde, 
mas nem por isso há muita abundancia de gado, pois me 
dizem que sao acometidos de peste, que os assola, e atri .. 
buem esta ~oléstia e mortandade a 'má qualidade de algu ... 
ma relva que comem, que supóem nascer por entre a grama; 
porem enquanto a mim esta epidemia provem de ºª<? terem 
com o gado o cuidado necessário, pois sendo o terreno baixo 
e alagadic;o qualquer chuva o umedece e ensopa, e o gado 
passa as noites deitado oeste charco, como observei que 
acontecía em todos os currais. Eu tenho pedido aos mora ... 
dores desta vila que mandem fazer um ate.rro n?s currais 
onde o gado possa estar fora da lama, persuadindo-os que 
cessará a peste e o gado se multiplicará. de forma que \ po· 
deráo fazer com ele um bom ramo de cqmérdo, porque, 
ainda que as embarcac;óes. que navegam de Quilimane para .. 

- Moc;ambique sejam poucas, e por esta causa fiquem ero 
Quilimane alguns produtos da terra e escravos, cor;n pre.
juizo de seus d~no~. do comércio e das .rendas da alfandega, 
e por tonsequencia nao possam levar as cai:nes, contudo, se 
algum dia se muÚiplicarem os bois, as carnes frescas, sal
gadas, secas ou de salmoura, a manteiga e o queijo nec~s ... 
sariamente hao de ter grande consumo em Moc;ambique, 

... 
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com utilidade dos que fizerem a exporta<;á~. e conveniencia 
daqueles povps, pois terao mais e¡ue comer. 

O carrapato, que sempre anda agarrado no corpo das 
vacas, principalmente pelo veotre, nao pode deixar de mor
tificar e matar tambem. A continuada perda de sangue 
chucha'do por estes impertinentes insetos, e a dor que cau
sam, contribuiram tambero para nao andar muito gordo o 
dita gado havendo boa pastagem. O melhor e mais facil 
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remédio para este mal é lavar repetidas vezes com água 
de tabaco o lugar em que está o ferrados. 

Havendo neste país as duas poderosas causas da cor
tupc;áo a saber, o calor e a umidade, nao é para admirar a 
pouca salubridade do clima. As águas tambe~ nao podem 
dei".".ar de ter nisto urna boa parte, pois aquelas que servem 
para os usos ordinários sao tiradas das covas feítas na ter
ra com pouca profundidade; elas se ajuntam ainda muito 
_barrentas e l~dosas, , e . só depoís de estarem em quíetai;áo 
por· cincp ou seis días ficaui máís claras e perdem a sua 
_cor de leite, sem que todavía cheguem a ter os caracteres - . 
anexos as águas ·puras e salubres. Nos ditas po<;os ou · co-. . . ... 

vas -aparecem muítos insetos, e sao como viyeiros de sapos. 
L : _.Tudo: íst~ concorre para ~ pr¿duzír . nos ho~ens , s~zoes, 
.febres. bi.liosas, . podr!!S, . disent~rias, qitarrafs, enfiin molés-
... • • • • • • • • • ~ • .. • ¡., 

,ti.as proyenientes da p~clridáo. 'A. sa.rna.·é ,gera.l e se conser·va 
.~ - . •> • • 1 • • • .. • , ~ •. ... 1 • 

por -;meses. Outr? pior .inc_qn\:'eti~ent.e tf_ra d~qu1 suá_ . or~~~:n:: 
os horÍ1ens nao se multiplicam; . neste ano perecerain quliize 
' ... • ' • • • ~ • • .. .' • • • ' t • ¡ . • ~ • .t ~ • ' • ' 

pessoas, . e n_asceram tres •. 9ois d.e. _um parto; esfandó éi.l ' ·n~ 
~~~la: Todos .os moré?dores <leste di"strito, ' entrarid~ "ho~~ns, 
mulh~res, canarios, mo<;q~ e velhos, sao cento e sessenta, 
c~mo consta do mapa que me deu o reverendo vig~rio. 

Arroz é o grao que mais se semeia nas terras de· Qui-. 
limane; ela é muito própria para produzir todos os legumes 
e neles consiste o seu negócio, poís o marfim vem em pouca 
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quantídade da terra da corca chamada Bo.ror:. O método 
que seguem na semente1ra do arroz é o seguinte. Depois de 
limpa a terra fazem uns pequenos e superficiais buracós, 
distantes uns dos outros 10 a 12 polegadas, e em cada urna 
destas covas deitam alguns grilos de arroz, conforme ~ae 
dos dedos. e o cobrem com o pé. Enquanto este arrí)z nasce 
e toma algum crescimento, preparam outra terra, e do dito 
arroz arrancam alguns pés para o desbastarem, e o m~dam 
nesta outrct terra. É de notar que o arroz · que nao foi mu
da·dó produz trínta por um, e o mudado cinquenta. 

O milho miudo, a meixueir:a, o naxinim (este seme
lhante a semente da rnostarda e aquele semelhante a alpista, 
pesto que mais pequeno) sao os milhos que servem de pao 
e base do sustento dos cafres. O milhq bureo -( assirn .~ha~ 
mam ·ao ~e Portugal) só o comem enquanto ~stá ~erde, · .e 

por apetite. A produ~áo do trigo nao é. boa'. Do coco, gec .. 
~lim, _ amendoim, ~ da semente da mostarda faze~1 azeite . . . . 
par~ t_empei:o e pata luzes. As abóboras, · pepinos, melanci.as, 
batata...s e inhames, comem co~idos. H á con1 _abundancia [a .. 

ranja, mangas, cajús, bananas (a qu~ cl:iamam figos), limas 

e·-'f¡oíabas .(que tamhem chamam peras) . A fruta · de caro~o 
tém"'o inconveniente · ~e óS tet· ·muito e muito · grand.e~ pQJ: 

f1a0:. usarein da~ 'enxertía , Eu os· ens:inei" a :"enxert'ál' _:.e p:edí 
qile --~ ·f~zessem · ·daquí -él6 :diaate :-e • ctiiaassein -mafa: na ~gr¡:,. 
éiíftura; o.: qué-= -O u vi do ~múitó · qúe .. 6 · fa<;a·m~ pór : ·falfaren1 ~-ás 

aúas -Pode'rosa·s: c:au~as que d~spertam· os ·h0mens/.-que \,e·m~a 
ser' a-:néce:ssidade. e o interesse que' !hes vem · da 'exporta~~º 
<\?s. ·~~us efeitos. O mar abunda de bo~ peixe, · ~am·a~'oes "e 

; .,. , . 
carangue¡os; e os campos, que sao vastíssimos, de excelen-
t1s ~yes e. quadrúpedes. Um bom pescador e outro cac;ador 

1 

~ustenta . urna numerosa familia de carne e peixe, apanhados 
! para. assiJU dizer) ao pé .da porta. 
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Dia 1 de dezembro ,._, Pelas dez horas da manhá partí 
da vita de Quilimaoe para Sena, levando em niioha com
panhia cento e oitenta cafres de servic;o de remo, distri
buidos em sete coches em que ia bagagem e roantimeoto. e 
mais tres balóes em um dos qu~is embarquei coro minha 
mulher, ·e nos outros o resto da família. cadetes e soldados. 

Os coches sao urnas canoas, como lhes chamam no Bra
sil. feitos de um pau, e somente destinados para conduzirem 
fazendas, mantimento e tudo que padece avaria. Nos ditos 
coches a distribuic;áo dos remeiros é diferente da que se 
pratica nas canoas que navegara da capitanía de S. Paulo 
para a de Mato Grosso. Nestas remam os marinheiros em 
pé e na proa; naqueles remam assentados e na popa, e na 
proa tambem remam dois homens para ajudarem a ac;áo do 
leme. e para avisarem o piloto dos obstáculos que se ofe
recem, para os evitarem. 

Os balóes sao tambero de um só pau. e diferem dos c;o
ches em terem tolda e remarem os cafres assentados pelo 
seu 'comprimento, como se pratica nos e_scaleres, mas com 
remos curtos, de forma que a· máo que está no meio serve 
de apoio e a outra de potencia nesta alavanca. Aquele ern 
que embarquei tinha 48 palmos de comprimento, e 8 Yz de 
boca. Somente servem para conduzir os passageiros levando 
neles as cousas que nao padec;am avaria .a excec;áo de pOt}Ca 
c0usa pois nao teem as comodidades das canoas do Pará que 
servem tambem para cargas. Estes balóe.s com pouco tra
balho podiam servir para tudo, como já lhes disse e fiz ver 
aos seus possuidores. 

Cada cafre gahha de Quilimane para Sena o valor de 
1$600 a 1$700 réis fortes em 4 chuabos ou brac;as de. pano e 
seu sustento. Os coches e balóes alugam-se .fazendo-se conta 
pelo número dos seus bancos, pagando-se por cada banco 
4$000 réis fortes. O meu baláo tinha nove bancos e dezoito 
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marinheiros, alem do piloto ( malemo) • e do proeiro (mu
cadáo), que ganham mais um pano, ou chuabo, do que os 
marinheiros. 

Com o princípio da enchente seguí viagem pelo rio aci
ma até chegar a urna pequena ilha chamada Macuissa. 
Desde os fíns de dezembro, até agosto se continua a viagem 
por este mesmo rio acima, e quando a ch-eia do dito rio tem 
sido grande permite tambero viajar-se até setembro, mas 
nos outros meses, como fique seco e se náo possa navegar 
por ele mais do que se pode andar em urna maré, e por 
este caminho se nao possa sair ao río Zambeze (podemos 
dizer baía ao rio de Quilimane e outros brac;os, pois a ver
dadeira foz do Zambeze é a barra de Luaba) , se faz pre
ciso deixá-lo nesta altura e entrar por urna vala táo es
treita e baixa que apenas pode passar o baláo etn partes ar .. 
rastado por cima do lodo, náo obstan~e empreende~-se esta 

viagem somente nas águas vivas. Pernoitei no meio desta 
vala com 5 Yz léguas de marcha. 

Acontece neste río o mesmo que se ve no Pará: As 
águas do Amazonas váo sair ao mar entre o cabo do Norte 
e a ilha de Joanes. Para sair-se ao Ama~onas parÜndó aa 
cidade do Pará, é necessário atravessar o rio Mojú; Capim 

e Tocantins (todos estes tres rios unido¡ co~ º· A~a~onas 
fazem a grande barra do mesmo nome) , passando de uns 
para QS outros por canais de comunica<;áo : que faze~ · urn 
labjrinto de ilhas, navegando-se por uns com a . eriche:nte, 
por outros com a vasante, e por outros finalmente com es
tas duas alternativas. 

Día 2 ,_ Ao romper do dia estava a maré cheia. Con
tinuamos a navegar pela vala denominada Coxissone pe
queno-, e saimos a um rio que terá 20 brac;as de largo, tendo 
a me~cionada vala 1 % légua de extensao. Pelo- dito rio 
navegamos com a vasante e fizemos alto com 9 ~ léguas 
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de marcha. Nao posso deixar de falar no fato que hoje ob .. 
s~rvei 0 qual me vai confirmando na opiniao em que estou 
de que esta colónia é saqueada por aqueles mesmos que de ... 
vero evitar os roubos, pois os pequenos seguem sempre o 
exemplo dos grandes. O leitor sirva de juiz neste caso que 
passo a referir com toda a fidelidade. Pouco depois de estar 

em marcha vi que a~guns m?rioheiros do meu balao se dei .. 
taram a água e faziam algum rumor. Perguntei a um criado 
meu pelo motivo daquela ·novidade e me respondeu que os 
cafres· estavam tirando do - ~io panelas, galinhas, e peixe 
seco; isto dizia porque nao via que uma pequena canoa, ou 
almadia como aquí ch?mam estava escondida com a proa 

do balao por ser a vala multo estreita, como Hca dito. N.ªº 
pude deixar de rir com a simplicidade do criado em supor • 
que 0 río ~avá panelas\ galinhas e peixe seco .. I~form~n~o~ 
me da causa, disse .. me . o_ lfngua que os_ cafres tmham P?: 
c'o'stume rouba;· todas as al~11adias que éncontra~am qua~do 
tinham ·a -·fo;t~a de andar-ria compan.hia d.o Um.º sr. goverh:a .. 
dor. Mandei logo fazer. fi~l . .-e·ri~re~a do que tinha sido rbu~ 
bado e fui obedecido ere multo má v?ntade'. Todavia, fiq~e1 
·j~1g~ndo que . cqm_ ésta· {rae~ ~Jsculp¡:¡ ~u~~iani . ·7~cobri; ? 
seu uso ·e costume de fu_rta'( qtian~o podem; n:ias infor.mi'.1~ .. 
:ao . .:.me co~ alguns priridp-ais. morador~s·, :q~e por- o?s~quí? 
~~. :·9\fi~~rª1!1 ·. ~com p~~~~r : l?.ºr_ . ~l\1~ns. · ?~~s. d~ . '.~er~a~~ · ~o 
''.qü·e ~~les. di~~~m;: o c~n~~-~~~·r~tñ - e~ b:j~~ar~m'. . ~ue. º~· t~!r~s 
·aebalae · fizeram·'"a' dita "restituíc;ao: · P?~s ~ l!les~-a . ~1~a~~a 

, 

· foÍ "~¿f~~ tei · f~ub~da : p~lo~ ¿~¡fi~· ~¿~· ~bal~o_-· q~1e· ~e· s~gili~: 
·1'.:>'ei" ·e~-ta.6 ~~~tr~~ ·ard~ns ·e prbvidÚi.da{ pa~a·: 9~e _-e~tes ~ir~ .. 
tas nao continuassero a fazer s~us roubos e saqu~ · geral. 

:, Día .~ ~ Nav~g~ndo ' no princípio da vas~nte alguns 

-~rnutos deixamós · este rio que forma a ~aira de Linde e 
e~tramos por ou·t~o op.de . a vasante rios foi 'contrária. Nao 
'()pstpnt-e . a .sua f9r~a .. navegamos até as onze horas, e fize .. 
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ID?S _alto para descansarem os cafres; jantamos e esperamos 
pela enchente afim de poderroos entrar e navegar pela vala 
Coxissone grande. A ela chegarnos pelas tres horas e so .. 
fremos os mesmos inconvenientes que encontramos no éo
xissone pequeno. A um balao de doze remos por banda 
muito trabalho causou no virar das pontas por causa do seu 
comprimento. Fizemos alto com 8 léguas de marcha, tendo 
navegado pela vala 1 Yz Jégua. 

~Dia 4 ,,_ Até as seis horas e meia da manha estivemos 
esperando que a vala toroasse água para podermos navegar, 
pois os balóes estavam em seco. Com quatro horas de mar .. 
cha saimos da vala e entramos em um rio de 18 bra<;as de 
largo aonde· a vasante, que na dita vala já tinha principiado, 
nos era favoravel. Oaquí se deve concluir -que no canal há 
agua suficiente para poderem nadar os bal5eS:; por p~µco 
tempó, pois· Jogo que tem tomado água· principia: a vasá .. }a. 
Eu me vi óbl'igado a fazer alto depois que ·me vi fora ·de,ste 

ciperlado lugar para esperar os mais balóes, pois doi~' dele~, 
p<:>i seFem mais c~mpridos do que·· o· meu,:. nao. s~ podi:atp 
:adianrar . pela estreiteza do canal, apertadas ·vol tas,- ~ tr-qn-
cós das árvores que embara<;avam a passagexn. mas ~lef) 
iardaram muito e ·como:: a fome. apertava, .recor.r.emos '?.<?.: .P.~º 

··e·.::águá.· DepOis d(! feito ·o nosso · banq.uete,· :~Jl~gªr.aq;i. yor 
-tert-i mensageiros c6m a· .n·oticia de. ·que o.s. :Pao19e~· -~st~~m 
eíicálhaaos , e que' .só · .na ·eri.chent.e -.da :noite-. pqd.edc;t~~, ccmti ... 
'riuár ··a viagéÍ1; foin.©. . pb1s· o partid-o ' de; .adian-tar~rµe :.? ~~ :.u~ 

lugar aonde, os cafres . padiam ·,ach~r :- á~1,1a· e.-stagn.ada :.P~!.ª 
J~eperefe.-.e : faz_er~rn a-.s'c:la , ~eia,. p_ois ~ ta~ .ª_.falta d.L¿:g1:1~ que 
.hi\ ·· poi:: estes lug<;lr~s. que foi ne¡::essário traier em c~da ba .. 
Jao -urna barrica eom água. O Coxissone .gran~e tem de ex .. 

. ~ - ' ' ' ._. , . . . -· . .. . . 
tensao 3 Yz · léguas e neste dia naveguei 4 Yz légua~: -... 

Día 5 ~ A gente dos baloes trabalharam dia e noite 
:p9~s~da em arrancar troncos de árvores e prQfund~u a vala 

..... 

I 



.. 

• 

.. 

138 

para poderem sair fora dela. O Coxissone pequeno, grande, 
e o Maindo, que, segundo se me diz, é da mes:na natureza 
dos dois, foram limpos há dois anos a custa dos povos de 
Tete, Sena e Quilimane, contribuindo com fato e escravos 
para os alimparem e profundarem, de forma que pudessem 
passar bal6es e coches, mas sucedeu a esta obra o mesmo 
que acontece a todas quando nao há em quem as adminis
tra o zelo do bem público, a emular;áo, o interesse próprio 
e vaidade ou glória, mas sim o proveito que resulta da ad
ministrar;ao ou recompensa que espera dela pelas vozes que 
ao longe soam muito apartadas da verdade. A quantidade 
de fato e escravos que deviam dar os moradores das men
cionadas vilas foi calculada pelo capitáo e ajudantes de 
ordens do capitao-general de Mor;ambique Antonio José de 
Vasconcelos e Sá, que já se recolheu para Lisboa, e a exe
cur;ao da referida obra a um natural de Goa chamado Iná
cio Francisco Pinto, o qual nao fez outra cousa mais do que 
mandar cortar algumas árvores, deixando na vala os tron
cos, em que continuadamente os vasos estáo dando terriveis 
·encontroadas com eminente perigo de se romperem ou vi
·rarem, e profundar eni partes o canal, consentindo que dei
tassem o barro na mesma margem, sem refletir que as chl.1-
vas e as inundar;óes o fariam cair no mesmo lugar, co.mo 
assim tem acontecido. :i;:. sem dúvida que estes canais deve
rao ser limpos depois de passados alguns anos, pois como 
aqueles campos ficam inundados nos tempos das águas, ~las 
mesmas trarao corpos que os encher~o. 

A mais essencial obra seria de arrancar os troncos deis 

árvores, e os foreiros deveriam cuidar em os mandar pro
fundar, pois esta é uma das suas obriga~óes; mas nisto nao 
cuidam. 

Chegaram os balaes pelo meio dia, e nos pusemos em 
marcha pela ·urna hora da tarde, navegando contra a cor ... 
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rente da maré. Tendo navegado Yz légua deixamos este ca
nal e entramos em outro chamado Zunde, da mesma lar ... 
gura daquele, mas depois de 2 léguas de marcha principia 
a alargar-se fazendo urna enseada, cuja continuar;ao v.ai 
formar a ponta de leste da Barra Namiara (Pedra). Em
barcado em um catraio, porque já era sol posto, a fui ver 
e era tal a arrebentar;ao do mar e ondas que se le.vantava 

por toda a largura da barra, que causava horror. Pode 
servir de marca urna colina que fica a leste pouco acima da 
mesma ponta. Naveguei 5 léguas e J;.i. 

Dia 6. - Para podermos atravessar a baía com mar 
de bonan~a nos fizemos a vela muito de madrugada, bem a 
meu pezar, porque o sono me oprimía; mas um banho de 
água fria que dei aos olhos, urna boa pitada de tabaco, e 
finalmente a mal concertada melodía das flautas e trompas 
que tocavam os cafres de alguns senhores que me acompa ... 
nhavam, e que por obséquio mandaram para o meu bal~o, 
desterrou o sono e me pos em estado de poder configurar 
com a claridade da lua que tudo deixava ver, principal~ 
mente tendo -desde o día antecedente tomado algum conhe~ 
cimento do te~reno. Nao fizemos esta madrugada semente 
com o referido fim; era tambero preciso aproveitarmos o 
resto da enchente para podermos · chegar e passar o Maindo 
na preamar, para nao ficarmos retidos mais doze dias no 
meio do mato e do lodo a espera das outras águas vivas, e 
com efeito se nos nao tivéssemos a·proveitado da referida 
bonanr;a nos sucedería o que receávamos, porque depois de 
passaélo. o Maindo nos sobreveiu um tempo do sul com chu-

, va; e com ele nao podíamos atravessar a referida baía. 

Depois de duas horas de marcha chegamos ao M aindo 
e o passamos em seis quartos de hora, estando o meu balao 
por duas vezes a ponto de virar-se nele por ter cavalgado 
nos troncos das árvores de que fiz já men~áo quando tratei 
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das outras valas. O balao em que se transportava a minha 
familia tal encontroada deu que fez um rombo tao conside
ravel que· e~teve a pont.o de ir ao fundo com água aberta, 
feÍizmente escapou <leste naufrágío fícando contudo molha
cÚssimo a maior parte do que em si levava com gránde pre-. 
juizo. 

Passado o M aindo, naveguei costeando ~ urna ilha que 
forma duas bocas chamada Barra Catarina. Pela tarde che
~uei a primeira povoac;ao de cafres que tinha encontrado a 
borda da água; ela se compóe de doze casas construidas 
ao seu modo. Nas circunvizinhan<;as estavam seroeadas abó
boras1 pepinos. roilho e feijao rouito vic;oso, e a terra ~e 
pareceu ótiroa. 

Os cafres traziam rapada a cabec;a a maneira dos mon
ges beneditinos. e pelo longo das orelhas tres e quatro fu
ros, que sustentavam outras tantas a rgolas de la tao, · e no 
meio do beic;o superior outro semelhante buraco, de onde 
pendía urna argola, ou alfinete de estanho ou de latáo, do 
comprim~nto de 3 para 4 polegadas com diferentes figuras 
na cabec;a. Pernoitei ero outra pequena povoac;áo, tendo na- . 
vegado. 10 .Y-4 léguas e bebido quando jantei águas do Zaro
bez.e, que já estavam doces, nao obstante a proximidade do 
mar; o que me faz suspeitar que o rio já tem tomado água 
com as primeiras ch uvas, ou a diferenc;a de , nivel nesta 
pequena distancia é consideravel. parecer a que mais me 
inclino, porque as águas ainda nao correm rouito turvas. 

Día 7. _.....- Depois de ter navegado Yz légua por este 
canal chamado N hacativa por onde o Río Zambeze despeja 
u¡na parte das suas águas no mar, ch~guei . ao mesmo Zam
beze, que neste lugar terá 700 a 750 brac;as de largo. Que 
~otavel diferenc;a nestes terrenos; desde entero as ribancei
ra; e o solo mudaram de face. Até ali a te;ra ~ rouito baixa, 
as ma1'gens seguidas de mangues e canic;os, o desembarque 
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pen.oso pelo muito lodo das mesmas margens .e a terra de 
má. qualidade, porem os campos abundantíssimos de ótima 
é:ac;a. Os miruns, bufaras e gazelas aodavam aos rebanhos. 

A beleza do dia que sucedeu ao tenebroso de entero, a 
largura do río que corre reprezado entre margens de 4 e 5 
brac;as de altura e a inumeravel quantidade de patos, mar
recas, garn;os, gar~as e outras aves que pela variedade e 
beleza das cores das suas plumas alegravaro os olhos e es
!avam aos bandos sobre as ilhas me fizeram recordar coro 
saudades de outros seroelhantes días que passei nos vastís
simos sertóes do Brasil, com total esqueciroento dos grandes 
incómodos que consigo trazem semelhantes viagens. 

Por outra parte a impertinencia das velhas das povoa
-~óes por onde passava, que de carreira pela ribanceira, coro 
?S filhos e netos as costas, iam dansando batendo nas pal
mas e ero altos gritos cantando o estribilho "Nosso amo já 

chegou": me .aliviav.a o trabalho que tenho tido na confi
gurac;ao do rio. Elas tomavam o trabalho · referido, mais 
pelo interesse que toroam nas boas ou más qualidades do 
governador, pois, como homens sem ambi~ao de honras e de 
maiores interesses, contentaro-se coro 1 brac;a de pano para 
cobrirem as partes que 1devem andar ocultas e com urna ti
jela .de milho_ para o seu sústento diário. Ví boje mais de 
cinquenta elefantes a pouca distancia, e pernoitei com 1 O lé
guas de marcha. 

Día 8. - Q uando no ano de 1788 naveguei pelo rio 
Taquarí, que despeja as suas águas no Paraguai, sofrí repe
tidos encalhes, e era necessário andar procurando canal por 
entre as areias. O mesmo me tem acontecido neste río Zam- . 
~eze; as multas ilhas arenosas e- bancos que facilmente mu
daro de posi~ao alteram todos os anos o canal, e nao é pos
~i~el navegar sempre junto a margem, salvo depois que o 
río tiver tomado mais água. Pelas dez horas da noite uro 
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leáo deu um grande urro perto do nosso alojamento; no 
mesmo instante todos os cafres se deitaram a água em grande 
confusao procurando refugiar-se nos baloes, e um soldado, 
lembrando-se da fealdade da cabec;a de um leáo que tinha 
visto nesse dia espetada em um pau a borda da água, e do 
trágico de cinco cafres qu; ele tinha morto no comba te, t~ve 
um desmaio, que me deu mais cuidado do que o bramido do 
leáo. Naveguei 8 Yz léguas. 

Dia 9. - Pelas nove horas da maohá cheguei a cha
mada Boca do Rio, por onde as águas do Zambeze váo ter 
a Quilimane no tempo das c-huvas. Urna baixa coroa de 
areia serve de barreira a comunicac;ao das ditas águas com 
o mar pela barra de QuÚimane. As terras que estáo ao norte 
da margem da dita boca do rio sao ocupad~s pelos régulos, 
os quais contratam coro o senhorio e mussenzes das terras 
da coroa que estao na outra margem, ventlendo-lhes trigo 
muito inférior ao de Tete, milho e marfim. Depois que tiver 
lido e examinado as ordens de Sua M ajestade relativas as 
terras da coroa, entao falarei nelas com inteiro conheci
mento de causa; agora somente me adianto em dizer que 
elas nao sao entendidas, ou para melhor dizer executadas e 
observadas, com grave prejuizo destas colonias e retas in
teoc;oes de Sua Majestade. Cheguei a terra da corca cha
mada Chupanga, onde me vi obrigado a demorar-me por 
causa dos doentes que estáo em perigo de vida. Naveguei 
6 léguas. 

Nesta terra, que é urna das melhores do distrito de 
Sena, principiam os 'matos; daquí se tiram coches, balees e 
tabuados; já se construiu aquí .um bergantim, que proxima
mente chegou a Quilimane vindo de Moc;ambique, e achei 
no estaleiro outro de 50 pés, de quilha, que morrerá natural
mente oeste lugar pelos poucos meios que tem de o acabar o 
seu construtor e dono. Se o chegar a concluir, deve ir para· 
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Quilimane nas águas do ano de 1799, pelo canal que agora 
está entupido, isto _é, pela boca do rio; pois quando o ano 
nao é de poucas chuvas, cresce o rio mais de 50 palmos, 
deixandó inundadas as terras por alguns- dias; esta tambem 
é a razao por que sao táo férteis, e com razao lembrei-me 
das lezirías do Tejo e de Coimbra. Por motivo do referido 
crescimento das águas usam os cafres de algumas casas de 
sobrado, aonde se refugiam no tempo de maior cheia; sobre 
algumas estacas cravadas na terra pela circunferencia de um 
círculo fazem um estrado de varas, e sobre este pavimento 
assentam a parede e o tr.to, tudo feito de cani~o¡ eis-aquí a 
casa de sobrado. 

Apenas os mússenzes (cafres fo.cros que habitam nas 
\ 

terras da coroa) avistaram o meu balao, romperam a sua 

música, composta de mais de vinte tambores distribuidos 

em diversas orquestras, tocando-os a maneira dos timbales. 
Esta horrenda e enfadonha trovoada, acompanhad? de sal
vas, de horríssonos gritos e palmadas de tllllq multidao d~ 
cafres de todos os sexos e idades, representava a ruina do 
universo. 

Quatro turbas de velhas e de alguns ·cafres moc;os es-, 
tavam dispostos para darem princípio a dansa, a que sao 
muito inclinados e sempre estao prontos, porque nao perdem 
o tempo em adornar-se. Ela con$istiu em. diferentes movi
mentos desordenados, convulsos e extremamente nervosos, 
acompanhados de <!arantonhas e saltos, que em certo modo 

desafiam os dos dansarinos. 

Eu estou persuadido que se os cafres tivessem mestres 
e lhes introduzissem o gosto e as maneiras dos cabritos, se 
poderiam formar deles, com pouca despesa, algumas com
panhias, que f ariam aos romanos perder o crédito que teem 
de saltatrizes. 

110 . 372 F . 11 
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Muito' atraiu minha aten~ao urna velha, a qua! com o 
neto as costas (nao quera adiantar~me em dizer bisneto) e 
seguro por um pano que ela trazia cingido ao corpo, desde 
os peitos até lhe cobrir as partes pudendas, clava saltos como 
se estivesse désemb?ra~ada daquela carga e estivesse na flor 
da sua idade. O neto, que teria um ano, acompanhava a 
folia com o riso, únicp mas verdadeiro e sincero sinal de 
alegria que a natureza concede aos homen~ nesta tenra 
idade. 

,Um ramo, urria palha, um pau, lan~a, flexa e outra 
qualquer bagatela ser"::'e de meio termo para a dansa; e 

devo crer que eles manejam estas coisas com muita destreza, 
arte e galantaria, pois atraiam a aten~ao dos espectadores, 
e com repetidas palmadas e vivas os aplaudiam e davam 
a conhecer a sua alegria e satisfa~ao de espanto. Mas ah! 
a minha era muito pouca: urna opaca sombra me tirava a 
luz dos olhos, e a densa nuvem que ehvolvia meu cora~ao 

' me privava de achar gra~a nestes singelos , divertimentos e 
dar~lhes todo o apre~o que talvez eles rnerecem, pois duas_ 
criaturas que me amam e sao amadas ~com igual ternura, e 
alem disto me servem de consola~ao por estes desertas, ·es ... . 
tavam em evidentíssimo perigo de vida, motivado pela fe ... 
bre maligna podre, ou purpúrea, que as atacou ao tetceíro 
día de viagem. 

A falta de médico, principalmente o espiritual, muito 
me afligia, pois estiveram em tal estado que tudo já estava 
pronto para serem conduzidas . para o lugar oride havemos 

- reduzir~nos ao pó donde fornes tirados. 

Eu me ví abrigado. a ;,aler-:-me das fracas idéias que a 
mesma sobredita falta de médico me obrigou a mim e · ao 
meu parente, camarada ~ amigo~ o dr. Xntonio Pires da_ 
Silva Pontes, -a adquirir _na pestífera capitanía de Mato 
Gi:.osso, que nos foram muito p·roveitosas para nao mor-

' .. '. 
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rermos a discri~ao e sem sabermos de que. Que fraca con
sola~ao! 

Mas a nossa alma se nutre e consola com o conheci-. 
mento da moléstia e da sua causa, pois sabe o doente ~ ini-

./ migo· que <leve repelir, e a esperan~a das melhoras que 
daquí lhes vem serve aos enfermos como de boia aos nau
fragantes. 

As primeiras evacua~óes, os cáusticos que prontamente 
apliquei p.ara as tirar do profundo letargo, abatimento, va
riedade e moleza de pulso, ·OS ácidos, a água de Inglaterra, 
o meu efetivo cuidado e vigilancia, e finalmente por nao 
estarem ainda preenchidos os seus dias, alem de cujos li
mites ninguem pode passar, as puseram em estado de po
derem embarcar com muito custo, cheios de recon\lecimento 
e obriga~ao _ao coronel do militar Manuel Ribeiro dos San
tos, usufrutuário da terra Chupanga, pelo bom agas~lho e 
interesse que parecia tomar na saude dos enfermos. Nao 
admire o título de coronel do milit¡u, porque em Mo~am
bique, por efeitos e influencia da cacimba, o ~spírito é fe,.. 
cundo ein inven~oes de postes e títulos que obrigam a tirar 
patentes. Latitude austral 18º 18'. Para o oriente de Lisboa, 
2h 57' 34" Var. NO. 23º 37'. 

Día 25 ,._, No sempre memoravel día em que faz anos 
,que o Onipotente, pela sua misericórdia, mandou anunciar 
aos homens a glória que Ihe vinha dar o verbo encarnado, 
nascendo pala rei:iir os pecadores, e a paz que pelos mere
cimentos do mesmo cordeiro imaculado corn;:edia aos mes
mos homens abrindo as portas do paraíso aqueles que 
guardassem seus mandamentos, me fiz a vela para Sena, 

,' - . . 
.,, ainda sobressaltado com os meus doentes e mais outros que 

principiavam a ter os mesmos ataques. 

Pernoitei perto dos limites da terra Chupanga e lnha-
. . 

munho, sem achar fato que se fa~a memoravel alem da ce-

' 
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rimónia que praticavam as negras da povoac;áo em que per .... 
noitei quando qtieriam entrar na dansa dos cafres. Elas 
ajoelhavam diante de um deles, que representava de mestre 
de cerimónias, e nesta posic;áo ajuntavam alguma terra e a 
deitavam pelas costas abaixo. Naveguei 2 X léguas. · 

Dia 26. - O rio Zangu.a, por onde passei pelas nove 
horas do dia, serve de limites a terra da coroa Inhamunho 
e Caia; ele, segundo se me diz, atravessa a terra da coroa 
denominada Chiringoma, que termina com as de Sofala. Da 
parte oposta e na distancia de 3 léguas despeja suas águas 
no Zambeze o rio Chirí, que pelo menos nas suas primeiras -
léguas deve correr entre serras, porque logo antes de che
gar ªº dito río tem seu principio uma cordilheira que corre 
NO. - SE. Da parte do N. desta serra e mais para o in ... 
terior da terra está a serra Morumbela, bastante-mente alta e 
de pequena extensao. Nesta terra morumbela há águas ter ... 
mais muito quentes. Enquanto estive na Chupanga mané:lei 
buscar algumas botelhas delas, sendo necessário tambero 
mandar um presente ao régulo para consentir que a trou
xessem. Elas vieram muito mal acondicionadas; nao !hes 
achei cheiro ou sabor algum, e contudo sempre mudaram a 
cor de urna fivela d~ prata que lhe deitei, ficando-me a sus
peita de que sao hepáticas, como alguns dizem. 

Se com efeito o forero, como fac;o conta de examinar 
quando me for possivel, e nao tiverem partículas nocivas, 

\ 

terao os povos de Sena grande socorro nelas para as obs .... 
truc;oes que pa"clecem ' por causa das sezoes, inércia, ~ula e 
outros desmanches. 

Pelo rio Chirí· sobem todos os anos alguns comercian .... 
tes a contratar com os régulos que moram nas suas mar ... 
gens, permutando as suas fazendas por marfim e escravos, 
e nao por oiro, porque ou o nao há nas suas terras ou o 
nao tiram. 
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Manuel Ribeiro dos Santos, sendo rapaz, subiu por ele 
na companhia de um mercador e depois de alguns días de 
viagem disseram-lhe os cafres que estavam defronte de T ete. 
Naveguei 5 Yi léguas. . 

Dia 27. ..- A fluidez das areias que formam muitos 
bancos e ilhas, a excec;ao de urna delgada tona de terra 
que tem na sua superfície, e tambero as areias que correm 
dos rios que ficam para o N. de Quilimane, podem ser a 
causa do parce! que há nestas costas, pois se refletirmos 
bem, ele principia na ilha do Fogo e se estende ao S. de 
Sofala, sendo conduzidas as areias pelas correntes que ten ... 
dem para o SO. coro pouca diferenc;a, segundo a experien .... 
cia tem mostrado. e de presumir que pelo decurso de tempo 
o ·di to parce} e barras padecerao suas alterac;oes nos canais, 
e se formem noves bancos que talvez venham a ser funes
tos áo seu descobridor. Naveguei 5 léguas. 

Dia 28. - Depois de ter navegado 4 léguas cheguei a 
vila de Sena, situada na margem ocidental do Zambeze; 
pouco abaixo da vila e na margem aposta pri~cipiam urnas 
baixas serras, que correm ao longo do rio, fazendo....se logo 
mais grossas. Logo que desembarquei fui conduzido para a 
igreja dos padres dominicanos que serve de matriz: porque 
a sé está por terra há anos, onde o padre prior, depois de 
me ter ensopado coro um asperges, incensado, dado a bei~ 

· jar um Crucifixo e muito mal entoado o llino Te Deum 
-zaudamus, que lhe foi correspondido no mesmo bom gosto, 
me fez os exorcismos, recitando,· algumas orac;oes, entre as 
.quais cantou os versículos Nihil proficiat inimicus in eo e 
Fíat pax in virtute tua, scilicet Dei. Assim o permita este 
Senhor todo poderoso, pois na verdade esta é urna vHa de 
levantados, desobedientes, e malcriados e de inimigos recí~ 
.procos do Estado e de Deus, de supersticiosos .no último 
grau de perfei<;áo, de invejosos, de ladróes; enfim um dis: 

' 
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trito onde se acham todos os vicios e nenhuma virtude. Eu 
bem vejo que pelos epítetos tao fortes com que caracterizo 
os habitantes de Sena e no seu tanto aos das outras vilas me 

fa\o . suspeitoso e passarei por mal dizente no conceito de 
alguns senhores. 

Se as provas que eu ajuntar nao forem suficientes para 

justificarem as minhas proposi\ó.:s. sujeito-me ao conceito 
que quiserem fazer de miro, mas somente digo que nao falo 
sem conhecimento de causa e com espirito de parcialidade; 
que estes pavos ainda me nao teem escandalizado; e que fi-

. nalmente falo, quanto depende de mim, com aquela ver
dade que tanto prezo, e como quem tem a honra de falar 
com a sua soberana; pois sendo ·feito este diário por ordem 
da mesma 'senhora, devo dizer as coisas como elas sao, 
para que Sua Majestade fa\a urna idéia do que é esta con
quista e do carater dos seus habitantes, para que remedeie 
com .as suas paternais providencias a decadencia em que 
ela está e venha no conhecimento de que a principal causa 
dela é a cega ambi\ao e paixóes particulares de quem tem 
governado estas capitanías, pr.ocurando amontoar tesauros, 
atropelando as leis, deixando que os ricos fizessem tantas 
absolutas que bem lhes parecesse e que oprimissem os po
bres, dando aos seus crimes castigos fantásticos, ou disfar
~ando-os inteiramente, sendo eles a causa de que estejam · 
na posse de os cometer e que o mal se tenha feíto quase 

incuravel, pois nisto teem ,seu rendiinento certo e nao pe
queno, confiados em dizer que "Portugal está muito longe". 
Foram · sequestrados os ·bens de Balthazar Manuel e de F. e 
F. porque morreram e nao se puderam jm¡tificar. Dei.xo de 

dizer neste lugar o que pertence aos capitáes generais para 
¡ 

falar em outro das suas absolutas e provar terem eles sido 

a causa das desordens e decadente estado <lestes Rios. 

' 

f 49 

Manda Sua Majestade em ordens que foram dirigidas 
ao governador e capitáo general do estado de Mo\ambique 
no ano de 1753, e ao governador <lestes ríos na provisao 
de 29 de mar\O de 1783, que nenhuma pessoa seja pos
suidora de m:ais de um prazo da coroa, salvo se for de tao 
tenue rendimento que nao preencha os fins por que a mesma 
senhora faz estas gras:as, mas esta determina<;ao nao tem 
sido executada. As terras mais rendosas nao saem de urna 
casa coro grave prejuizo de muitas familias pobres; alguns 
fomentam discórdia entre marido e mulher, irmáos e írmás, 
para que estes, escandalizados <lestes seus parentes, fa<;am 
nomeas;áo das terras que possuem em algum filho ou filha 
do intrigante, ainda quando este já tenha, ou de direito es
pere ter, outro · prazo1 como de próximo aconteceu; e isto 

nao sucedería se a dita intern;ao de Sua Majestade fosse 

cumprida. 

Muitas terras destas Sao um condado por terem pas
sado a · oficiais alguns soldados degradados, ordinariamente 
de péssimos costumes e mal educados; ou os criados capi
táes generais, das vezes nestas casas; acham~se repentina~ 
mente ricos, e com esla metamorfose desenvol~em-se os 
seus antigos costumes, e como quem quer recuperar o tempo 

~perdido, nao perdem ocasiáo de mostrar o que sao. Poucos 
sao aqueles que se conteem nos justos limites de modera
s:ao e probidade. Eis aquí o vilao com a vara na mao; ele 
quer logo ostentar de grande personagem, e como ignora 
que o homem que ele quer representar deve fazer;se conhe-

.. cer pelas suas virtudes, e por outra parte quer seguir o 
exemplo dos mais, assenta que deve distinguir-se na deshu- . 
manidade com que trata seus escravos, pela soltura de Jín~ 

gua com que desacredita homens, mulheres e seµs superio
res, pela desobediencia a estes, pela infernal vingan<;á que 
toma de qualquer bagatela e finalJTiente pela soberba e pelo 

. .. 
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muito que vexa os pobres por estes tres modos diferentes. 
O primeiro consiste enl desprezá-lo. O segundo em conser
var nas suas terras os escravos <lestes que nelas se refu
giam, sem os querer mandar entregar, por mais que o po
bre reclame por eles, nao obstante tao estreitas e apertadas 
ordens que há a este respeito; pois como qualquer escravo 
que se refugia nas ditas terras vive como liberto e contri
bue com a me·sma pensáo que pagam os mossenzes, este 
rendimento os faz cegos e surdes- aos clamores dos misera
veis, desculpando-se dizendo que ignora o lugar em que 
eles es tao: nao sabem deles par~ os mandar entregar a seus 
denos, mas os conhecem para receberem deles. o anual tri
buto. ,. 

É de advertir que por este mesmo princípio há conti ... 

nuadas queixas, ódios e inimizades entre os foreiros, porque 
cada urna das ditas terras é um asilo sem resolver-se ou 
querer entregar os alheios. Cae a propósito o dizer que nos · 

livros dos senados destas vilas e º<? arquivo deste governo 
acha-se registado um bando de Pedro de Saldanha e Al
buquerque, em que mandou debaixo de graves penas que 

os fore'iros restituissem os escravos que lhes nao pertenciam, 

tratando~os de ladroes, e nele expressamente foram nemea .. 
dos com este título pelos seus nomes próprios deis indi
viduos! um dos quais ainda vive, ocupa um distinto lugar, 
e o que mais deve admirar é que depois de ter sido procla
mado ladrao pelas ruas públicas das vilas <lestes Rios, foi 

governador deles. Resta mostrar o terceiro modo coro que 
vexam os pobres. 

Determina Sua Majestade~ que os foreiros nao neguem 
terras ~ a qualquer familia que nelas queira estabelecer-se, 
contante que pague metade do tributo que pagam os mos

senzes. 
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Eles com efeito nao negam a terra. que se lhes pede, 
mas logo que a veem com algumas benfeitorias, servem-se 
delas como dos seus criados e mandam-lhes fato para que 
o vendam por conta do mesmo senhorio. Castigam a qual
quer mossenze que lhes vende o milho, o arroz e trigo que 
lhe resta, para que este mossenze se veja abrigado a ven .. 
der-lhes com urna grandissima usura, como se o homem li .. 
vre nao tivesse liberdade de dar ou vender o que é seu a 
quem bem lhe parecer. Por estes iníquos procedimentos e 
violencias o pobre homem se ve em sítio, foge daquela 
terra, e porque sabe que em outra qualquer há de encontrar 
a mesma serte, sacrifica-se a ir estabelecer-se nas terras dos 
régulos, a quem anualmente paga algum tributo para o dei
xar viver nela livremente e fazer sua lavoura. 

Eu desde Mo~ambique já tinha estas idéias e me aca
bou de confirmar nelas o cap,itáo mor das ordenan~as de 
Sena, o qual, por ser talvez o· único que náo pratica as 
ditas violencias e manda entregar os escravos alheios, fala 
com toda a franqueza e desembara~o. Ordenei a este ha ... 
mem que revisse todos os livros de registos da camara e 
cartório . de Sena, e visse se estavam desmembradas das 
terras da corca algumas ilhas das quais ~ndevidamente se 
teriam aproveitado os senhores das terras vizinhas, para as 
repartir por estes pobres homens, pois, como o Jeito do ri.o 
Zambeze náo é constante, e segundo me dizem ordinaria
mente corta das terras dos régulos alguns peda~os reduzin ... 
do.-os a ilhas, e os cafres pelos seus ritos já os náo chamam 
~ si, necessariament; estarao algumas delas sem direito se.
nhorio; e, neste caso me fica livre repartí-las pelos ditos po ... 
bres, como já me requereram. Eu bem vejo que será difi.

cultoso acharem-se documentos que tratem dos limites das 
terras, e nesse caso, .ou as nao poderei repartir, ou se 

achar alguma que pelo depoimento dos borneos mais anti ... 
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gos conste ter sido *separada da terra firme da parte dos ré
gulos, atrairei o ódio e indignac;áo daqueles que as cha
mam suas e nao teem tanta necessidade delas como aque
les que as pretendem; e que seráo frequentes as represen
tac;óes para Moc;ambique, como teem de costume, e que o 
general me há de inquietar muito e por mui~os motivos; mas 
eu estou no mesmo caso em que estavam os primeiros cris
ta.os, que, ou haviam de negar a Cristo e a sua lei, ou ha
viam de morrer martirizados. 

Eu escolho este partido, querendo fazer o que Deus e 
o meu Rei mandam, nao obstante saber que a corda sempre 
quebra pela mais fraca. Mas o poderoso Deus que nao en.
gana, nem pode ser enganado, me defenderá e premiará, e 
ele mesmo pela sua misericórdia corrob'ore e firme as mi
nhas presentes resoluc;oes. 

Logo que estes individuos se acham estabelecidos man
dam buscar fazendas a Moc;ambique fiadas; urna parte de.
las arriscam no comércio dos sertóes, e outra parte espa
lham pelos principais de suas terras, para as venderem aos 
mesmos seus mossenzes da forma que adiante direi. Do pro
duto d~stas fazendas pouco mandam a seus credores, e pa
rece que comportando~se desta sorte terao arrobas de ouro, 
mas tudo sucede pelo contrário porque a despesa que fa .. 
zem no seu tratamento é grande, a sua mesa é explendida, 

a casa que nao tem quatro e cinco hoqiens os mais inuteis 
' do mundo e assassinos de urna gr.ande parte do genero hu.-

mano, pois entre as iguarias que lhe preparam, lhes roetem 
no corpo febres, hidropesías, apoplexia\ e mortes repenti.-

. nas nao retrata com magnificencia e estado; porem o qu.e. 

!hes tem levado a maior parte do- dinheiro, é a absolvi~áo 
ge~al de todos os seus crimes, presentes e futuros, que lhes 
deita o papa de Moc;ambique, pois confiados no seµ ouro e 
c~rtos de que com ele tudo hao de vencer, nao perdem oca.-
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siao de fazer quantos males podem e a nossa corrupta na
tureza deseja. Por outra parte tem sido tal a relaxac;ao que 
na dita capital se tem praticado nestes últimos tempos, que 
ainda aquele que exigía alguma coisa justa nao era aten
dido se o seu requerimento nao fosse alumiado com a lan
terna mágica. Esta é a voz geral, e tao descaradamente f ª'" 
lam estes povos neste particular e sao tantos os fatos que 
apontam, que excedem os limites da credulidade. 

Eles teem cárceres privados, cortam orelhas, matam sem 
piedade, e a tanto tem chegado o arrojo, que um <lestes 
potentados de péssimo carater e conduta está doido, por
que alefn de alguns desgostos que lhe vieram por marte da 
mulher, que aconteceu o ano passado, se . lhe achou um si
n~te das armas reais com que abria os ofícios que lhe eram 
remetidos como comandante de Sena para os remeter para 
diferentes partes destas colonias. 

Um José Gomes Monteiro, sargento mor de milícias, foi 
mandado como degredado para a Manica por falta de su
bordinac;ao, sendo oficial da prac;a de Sena. contrário rº 
sossego público e finalmente porque ~ratava muito mal a 
sua mulher, por andar concubinado com outra mulner ca-

• 
sada, das principais da terra, com geral escandalo e injúria 
feíta a seu marido, que lhe nao merece tao vil procedimento, 
pois a trata muito bem e é um pacífico morador desta vila, 
e o mais rico dela, segundo dizem, porque tem dinheiro e 
nao deve. 

Eles foram pronunciados na visita, e por ser o marido 
tal qua} acabo de dizer e a mulher urna das principais da 
terra, a coisa ficou sopita. O padre visitador sobre este par.

ticular disse~me coisas que me fizeram tremer. E como as 

terras da dita estao próximas de Manica, o dito réu, apro

veitando~se da viagem que fez o marido para Moi;ambique, 
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saiu de Manica, contra as ordens, e esteve com ela nas 
suas terras. 

Este homem finalmente teve o descaramento de apre:
sentar .. se em Sena pouco tempo antes da minha chegada, 

1 

sem apresentar a ordem, ou licen~a que teve para poder ti .. 

rar .. se da Manica. Os governadores interinos, pela parte que 
Jhes deu o capitao mor ·da dita feira, ordenaram ao co~ 

manda~te que o mandasse prender e remeter para o lugar 
de onde tinha saido sem ordem; mas este comandante, por 
ter governado tres anos es~es Ríos, está na posse de cumprir 
as ordens que lhe parece e nao fez caso desta. Depois que 
cheguei a Sena, a requerimento da mulher do dito José Go~ 
mes, me informei de tudo, ví as ordens, ouví o rev.do vigá.
rio geral, e o mand~i prender para o mandar para o Zumbo 
e nao para a Manica, pois ísto é o que ele deseja para pas.
sar .. se as terras da dita mulher, sem ser possivel dar .. se com 
ele, ou passar.-se as terras do Reí do Baroe com quem con .. 
finam, e as quais atravessam os que vao para a Manica, e 
daí, pelo mau exemplo que lhes está dando Joao l'vianuel, 

talvez inquietar .. me a mim e ao estado com reprcst:nta~oes 
do dita reí ganhado por algum saguate ou presente, e nao 

termos outro remédio se nao anuir aos seus desejos, pois é 

de suma importancia conservá.-lo na nossa amizade e boa 

correspondencia, para que os nossos portugueses tenham 
livre e boa passagem pelas suas terras quando forem para 

Manica, visto nao termos nestes Rios for~as capazes, nao . . 
digo de escoltar os comerciantes, mas de livrar .. nos e defen.-
der~nos de qualquer insulto e ·ataque que qualquer dos ré~ , . 
gulos vizinhos intente fazer .. nos, porque se intentar, é muito 

provavel que fiquemos muito mal e que fique inteiramente 

. perdido este tal ou qual respeito que nos conservam por 

tradi~áo, e que já vamos perdendo, pois nao ternos podido 
1 
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recuperar as terras de Tete, que nos usurparam os munhais 
vassalos do Monomotapa. 

Como o dita sargento mor nao fo: atendido nos mui
tos requerimentos que me fez para ser solto debaixo de frí
volos pretextos, recorreu as poderosas armas que raras ve .. 
zes deixam de alcan~ar vitória e mandou-me oferecer 5. 000 
cruzados em bom ouro. O h! p1eu Deusl só eu posso avaliar 
a alegria e o prazer em que nada meu cora~ao, nao só por 
me nao ter deixado corromper, como porque no íntimo dele 
desprezei e desprezo com horror semelhante proposta. Os 
5. 000 cruzados certamen te nao eram capazes de me dar 
este tao grande bem, comparavel aqueles prazeres inocentes 
descritos em todos os livros filantrópicos. Os moradores de 
Tete depois que souberam da dita prisáo exclamaram: Pois 
nao foi solto este hornero que tem quarenta portas? (isto é 
40. 000 cruzados). Se os tem deve-os a concubina que lhe 
abriu os seus tesauros, como vi por cartas que me mostra .. 
ram. 

Eis aquí o como correm as coisas <lestes Ríos, e _?gom 
é que decifro o enígma daqueles que me diziam: s~ voce 
nao tirar dos Ríos de Sena 40. 000 para 50. 000 cruzados no 
primeiro ano nao tem juizo. Eu os tiraria com -efeito se qui .. 
sesse, nao digo semente de fazer injusti~as, bastava vender 
a mesma justi~·a, po~s as ofertas sao muitas, mas já 'se vao 
desenganando comigo. 

- · Passo agora a completar o paneg1rico <lestes senhores; 
mas ah! a minha máo treme, o espírito vacila e nao sei que 

fa~a: se me calo, serei responsavel no tribunal divino e 
humano por nao ter dado cantas a Sua Majestade sobre ma

téria tao importante, pela qua! sempre se distinguiram os 
nossos soberanos nas quatro partes do mundo e triunfaram 

nelas as sagradas quinas, quero dizer pela religiao; se falo, 

\ 

• 



( 

' 

15-0 

temo nao ser acreditado. Porem devo deixar~me vencer da 
minha obriga<;ao e nao do temor que só a mim diz respeito. 

Que seja possivel que, devendo nós ser os mestres dos 
cafres, procurando desabusá~los das suas superstic;oes e re
duzí-lbs ao. gremio da Igreja, sejamos os mesmos que be
bemos a sua doutrina e os imitemos nas mesmas supersti
c;oes e victos, de modo que possam eles vangloriar-se de se ... 
rem os nossos mestres, e que com viva fé nos seus embus ... 
tes ~s procuremos para serem os nossos advinhos: parece 
incrivel, mas oxalá que isto se nao verificasse. 

A poligamia é tao usada, que dela já se nao faz caso. 
J;: verdade que nas vilas se nao observa, mas nas terras da 
coroa nao há patrício ( assim chamam os filhos d·estes Rios 
que teem mistura de negro, branco, ou canarim) que nao 
tenha· tres e mais mulheres, a imitac;áo dos mossenzes. Entre 
os cafres todo 0 mau acontecimento, como a morte de qual ... 
quer pessoa etc., é . por efeito de feiti<;os; para qualquer 
coisa consultam seus advinhos, a que chamam gangas, assim 
como tambem para lhes descobrirem os .feiticeiros e _o fu ... 

tu ro. 
Este erro se tem propagado entre os portugueses, de 

forma que o maior número lhe dá crédito e praticam o mes
mo que fazem os cafres. Para empreenderem qualquer ne
gócio, viagem, etc., sao consultados os adivinhoes os quais 
fazem as suas adivinhac;5es atirando sobre a terra alguns 
cauris, e a maneira dos ciganos, profetizam conforme o de
sejo que obs'ervam no sujeito que os chama. Em novembro 
chegou presa a Moc;ambigue urna mulher natural e mora
dora da vila de Sena por ter morto pelo modo mais bár ... 
baro e cruel quatro negras acusadas de terem morto urna fi
lha sua com feitic;os, e é de advertir ou todas ou algumas 
nao eram escr~vas suas. O padre prior me pediu encareci
damente que repreendesse ao sargento mor da prac;a, nao 
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só porgue ele e seu filho nao ouviam missa, como porque 
se nao confessavam há anos e era um acérrimo crente dos 
feitic;os e adivinhos, porque as suas admoestac;oes partícula-• res nao teem dobrado. 

Se este hornero fosse nascido e educado entre os cafres, 
me nao admiraría que tivesse bebido esta doutrina, pois 
podem muito sobre nós os exemplos dos nossos país; mas 
ele e outros muitos de castáo de ouro lavrado e banda a 
cinta sao europeus e praticam o mesmo com grande admira
c;ao minha. 

Tudo isto, senda muito, nao é nada a vista do que 
passo a referir com indignac;áo e horror para completar a 
obra. 

Aquele Joao' Manuel, de quem já fiz menc;ao, é um 
monstro, um homem abominavel, e se fosse possivel mere
cia ser reduzido a átomos. Eu li em urna devassa que se 
tirou sobre o crime que o fez fugir para o rei do Baroé, ar ... 
rombando a cadeia, o depoimento de duas testemunhas, que 
juraram tambem• que ele todos os anos fazia sacrificios hu· 
manos, servindo de vítimas cafres, no princípio e fim das 
sementeiras, para que elas medrassem e ren'dessem bem. J;: 
provavel que ele aprendesse dos outros este abominavel rito 
e nao dos cafres, pois ·náo tenho ouvido dizer que eles exe
cutem esta barbaridade. 

Como tenho muito que trabalhar e nao tenho quem me 
ajude, aproveitei~me desta ocasiao para neste mesmo lugar 
dar parte · a Sua Majestade, por mao do ilm.º exm.º ·sr. 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, seu ministro e secretár'io de 
estado, que este Joao Manuel inquieta o estado por via do 
rei do Baroé, e temo que com o· seu exemplo fac;am o mesmo 
outros delinquentes se _ escaparem da prisao, o que é muito 
facil, principalmente o mencionado José Gomes Monteiro, 
que se poder se escapará, nao ob15tante eu ter mandado 

, 
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por-lhe urna sentinela a vista, pois nao há cárcere seguro. 
Mas para náo aumentar entidades me reporto as cópias dos 
termos A-B, juntos nn fim deste diário. 

A res posta . que dei ao seu embaixador foi fundada, nao 
só na rigorosa tiecessidade que ternos de o conservar em 
paz e amizade, pois absolutamente nao ternos forc;as, nem 
por falta de meios posso providenciar defesa alguma, quanto 
mais ataques, para que os comerciantes da Manica IIao se
jam roubados ou hostilizados quando atravessam o seu reino. 
Ele tem com efeito conservado esta boa harmonía desde 
que subiu ao trono como no ato da sua coroac;áo prometeu 
aos nossos enviados, que por um inveterado costume lhe 
levaram um frasco de água do río ou de qualquer pantano 
para ser coroado, cerimónia e solenidade esta sem a qual o~ 
seus vassalos nao o reconhecem rei, nem lhe dao posse do 
reino; mas porque, finalmente, eu já tinha determinado en
viar-lhe um embaixador (como aquí se chama) a pedir
lhe me mandasse entregar uns assassinos de urna mulher, 
como constará do termo C. Devo diz.er que os embaixado
res deste rei chegaram a bom tempo para este fim, e quando 

se lhe propós Ó motivo da embaixada exclamaram admira
dos dizendo: pois os cafres mataram urna mulher! Se ti

nham queixas podiam vingar-se nos homens! Poder-se-á . . 
chamar bárbara urna nac;áo que respeita o sexo feminino e 

desarmado? 

Os cafres a mataram com efeito entrando-lhe de noite 
pela casa e roubando-a, e na mesma ocasiao disseram que 
haviam fazer o mesmo aos mais brancos F. e F., por cujo 
motivo fac;o todos os esforc;os para que eles sejam apanha
dos e castigados, porque, como tenho dito, nao ternos meios 
de fazer-nos respeitar por falta de forc;as. Na ocasiáo do 
delito disseram que queriam vingar seus parentes, pois os 
brancos os tinham mandado para f ora quando na ocasiao da 
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fome lhes tinham vendido o corpo. Na verdade quando estes 

cafres vendem o corpo, como repetidíssimas vezes acon
tece, logo poem a condic;áo de náo serem mandados para 
fora, e se lhe faz urna conhecida violencia e injusti<;a quando 
fazem o contrário. 

Sendo certo que Deús abenc;oa toda a boa obra, e que 
medra tuda quanto se faz com os olhos no Senhor, como 
pode prosperar esta colónia seudo o centro das injustic;as, 
crueldades, barbaridades e impiedades? Atrevo-me a éjSSeve
rar que os portugueses· nesta colonia sáo mais bárbaros do 
que os cafres, porque estes obedecem as ordens do seu so
berano com urna pontualidade capaz de servir de exemplo, 
e nao se pode chamar bárbara urna nac;áo que por falta de 
conhecimentos comete alguns erros, que sao bárbaros entre 
as nac;oes civilizadas, mas nao entre eles, porque o fazem 
segundo os seus usos, costumes, leis e inteligencia. Devo 
finalmente dizer que nestas terras nao há nem católicos 
stoícte sumptum, nem fanáticos, porque os templos sempre 
estao despovoados. 

A fortaleza de Sena, pintada no papel com lindas cores 

e melhor construc;ao, consiste ero quatro paredes de bárro 
cobertas de palha para que toda esta máquina nao venha a 

arrazar,..;se de uma vez coro qualquer aguaceiro. Quando me 
disseram que aquele montao de palha era -a fortaleza nao 
o pude erer, foi necessário entrar dentro dela, ver -cinco .ou 
seis pequenas pec;as montadas em forquilhas novas, porque 
eu estava a chegar, e cujos ouvidos eram pouco menores do 
que as bocas das mesmas pec;as, e finalmente arvorada den

tro dela urna indecentíssima e rotíssima bandeira real para 
persuadir:.me que ali era a fortaleza. No mesmo instante 
passei ordem para que se fizes~ urna decente bandeira, para 
salvar-se o decoro real. 

110.3J2 F. 12 



160 

As terras do distrito de Sena produzem otimamente os 
mantimentos cafreais de que já fiz men<;ao. O ~rroz dá cem 
por um e 0 trigo vinte; a cana de a<;ucar, o algodao e anil 
tambero se criam otimamente. O gado nao padece a mor..
tandade que sofre em Quilimane. Do seu leite fazem ótima 
manteiga e péssimos queijos. Do algodáo e do anil se ~odia 
fazer para Goa um bom ramo de comércio, mas nao cmdam 

na agricultura <lestes generos. 
Demorei..-me em Sena até o dia 8 de janeiro de 1798, 

nao só para· determinar a posi<;áo desta vilá, que nao chegou 
a ter efeito pelo péssimo tempo que correu, como para dar 
algumas providencias relativas ao lneu cargo; contudo poss~ 
dizer que proximamente está na latitude austral de 17º 39 
50" e 52º 54' 16" de longitude contada da parte mais oci..-

dental da ilha do Ferro. 

Cada um marinheiro, de Sena para Tete, ganha, alero 
de sustento, 5 bra<;as de pano, e os mallemos e mucadamos 
6 bra<;as. Um coche ou baláo de seis bancos ou doze mari,.. 
nheiros freta--se por 25 r,naticais, e de sete bancos por 30, e 
assim por diante. Ca&a um matical vale 2$0 da nossa 

moeda. · 
Dia 9 de janei.ro de 1798. ,...., As chuvas que por es,.. 

pa<;o ·de vinte dias teem caído, aumentaram de tal for°'.a 
as águas do Zambeze, que gastei urn dia inteiro em nave~ 
gar 3 léguas, ná~ SÓ porque e~as trazem muita Violencia, 

como porque me foi necessário mandar cortar algumas ár,.. 

vares, cujas galhos mergulhados na água produziam tal 
correnteza, que os cafres por vezes, intentando passá,..la a 
for<;a de remo~, nao o puderam conseguir. Um grande nú,.. 
mero de haixas Hhas e os bancos de areias já estao cober,.. 
tos, apenas se divisam em algumas as pontas dos cani<;os 

que nelas teem suas raizes. 
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Esta grande enchente do rio tem alegrado muito os ha,.. 
bitantes destes Rios, pois segue..-se a abundancia de manti,, 
mento, cuja falta, acontecida por espa<;o de quatro anos. 
pelas grandes secas, consternou a todos, e foi a causa de 
quase extinguir..-se a ra<;a dos quadrúpedes de que havia 
grande abundancia e de urna incrivel mortandade de cafres 
que caiam mortos pelas ruas desta vila coro geral desola,.. 
<;áo. De Sena e Q uilimane viráo porc~s para principiarem 
de novo a multiplicarem,se neste distrito de Tete. O ano de 
97 já foi melhor. 

Dia 1 O. ,_, A principal povoa<;áo da terra da coroa. 
chamada Sonne, dista do lugar em que pernoÍtei Vi légua. 
Eu me vi obrigado a ficar nesta povoa<;áo para mandar en .. 
xugar o mantimento que se molhou por se ter v~rado um 

· coche em que ele vinha, naufrágio este em que se perdeu ·a 
maior parte dele. 

Dia 11 . ,_, De Sonne fiz alto na Chemba, outra terra 
da corca. Aquí achei um morador de Tete, o qual levava 
em gargalheiras cento e cinquenta escravos para os vender 
em Quilimane. T enho particular satisfa~áo em confessarem
me todos os comerciantes de escravos com quem tenbo ·fa ... 
lado, que jamais ganharam neste contrato, antes asseveram 
que nao teem tirado a quarta parte do principal, e apontam 
outros muitos a quem tem acontecido o mesmo. E~ vejo 
que na perda deste contrato os fere e castiga a máo de Deus 

' . 
pelas injusti~as que praticam, quando de livres fazem es .. 
cravos estes nossos semelhantes, pois de tantos escravos 
que saem <lestes. rios urna boa parte nao é legítimamente 
cativa. Nao basta proferir esta proposi<;áo, é necessário 
prová..-la; eu o farei se os muitos objetos a que devo acudir 
me deixarem o tempo que agora me falta, e no entretanto 
irei ajuntando maior massa para formar este edifício. Gri,.. 
tam os portu9'ueses pelo vexame dos milandos dos cafres; 
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valhé;!.-me Deus, eles mesmos sao os primeiros milandeiros 
para fazerem escravatura, e nao querem padecer a pena de 
taliáo. Em Angola há uro tribunal. ou coisa que o valha, 
em que sao examinados os cativos antes do seu embarque 
para 0 Brasil, e sao soltos aqueles que se conhecem livres, 
e nao obstante isto passam para América muitos libertos, 
sujeitos por sua desgrac;a ao cativeiro, como me teem con· 
fessado alguns capitaes ou pilotos dos mesmos navios em 
que eles se transportam; que deverá pois acontecer nestas 
conquistas ónde se nao trata de semelhante matéria? M al do 
cafre que se diz cativo assim como mal do cáo que se diz 

derramado. N aveguei 3 léguas. 

Dia 12. -- O maior rendimento , da terra da coroa 
~hamada Inhacaranga par~ o proprietário consiste nas ri· 
pas que tira das pa!meiras bravas de que abunda. Os seus 
frutos sao pouco mais pequenos do que os das palmeiras 
mansas, ou coqueiros, mas o amago é muito mais pequeno 
e 0 todo muito estimado dos elefantes, pois entre o amago 
e a casca exterior tem urna massa a·romática que pouco tem 
que chuchar, porem é nata para os elefantes. Para nave· 
gar 5 Yz léguas foi preciso por-me em marcha pelas cinco 
lloras e meia e navegar sem interrupc;ao até .as cinco horas 
da tarde, pois a enchente _foi fazendo mais dificultosa· a· ·su

bida. 
T íve quem me aconselhasse que fosse invernar a Sena, 

e este conselho me deu um anti~o . nesta carreira, pore~ e.u 
lhe respondí que eu nao sabia voltar costas aos perigos. 
Como as margens estao alagadas, em bem poucos lugares 
podem os cafre.s andar a sirga, e com · muito trabalho, P.or· 
que váo metidos dentro de água e dos canic;os que os em· 
barac;arn, e tambero a passagem da sirga. 
. Dia 13. -- Só quera passa pelos incómodos, trabalhos 
~ perigos a que estivemos expostos neste día, os poderá co· 
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nhecer e avaliar. Havia lugar no qual. para andar 40 bra
c;as, se gastava tres quartos de hora, já em cortar paus para 
deixarem o passo desembarac;ado, já em fazer passar o passo 
da sirga por entre eles, ou finalmente a ajudarem-se os ca· 
fres de um e outro balao. Apesar de todas as cautelas, um 
escaler se virou, e apenas se salvou um baú. O meu balao 
esteve a ponto de perder-se comigo e coro tudo o que tra· 
zia dentro, porque sucedeu arr.ebentar a sirga; e se tres ca
fres no mesmo instante se nao deitassem do baláo a água, e 
pela pequena porc;ao de cabo que ficou nao o sustentassem, 
agarrando-se eles tambem a uns canic;os que alí estavam, 
inamos cair sobre as ;:aizes de urna árvore que ·alí estava 
enterrada, e nos perderíamos sern remédio. Navegyei 3 Y-í 
léguas. 

Dia 14. -- Corn urna légua de navegac;áo chegamos a 
terra da corca chamada Chframba. Os mossenz~s desta ter
ra, que moram ao interior dela, estáo levantados, vivem na 
sua liberdade, e nao pagam ao senhorio o usado tributo, 
que consiste em urna medida de cada um dos gráos seguin~ 
tes: milho naxinim e mixoeira. Um paralelepípedo, cuja 
base é um quadrado de 4 palmos de lado, e altura de 1 pal
mo e 8 polegadas, é a medida do referido g_ráo que deve pa; 
gar cada cabec;a de casal, e cheio de tal forma que nao deve 
aparecer a madeira. Eu o vi nesta terra, e um dos foreiros 
que ai1 se achava me explicou o modo com que o enchiam. 

Enquanto a rnim os mesmos foreiros desta terra e de 
outras que estao no mesmo estado de sublevac;ao sa~ os cul· 
pados dela, porque, alern da referida contribui~áo, e de ou; 
tros vexarnes, dáo ao principal de' cada urna das povoa~óes 
que lhes pertence um certo número de panos ou bra~as de 
fato, cujo valor deve receber ern efeitos com enorme usura, 
pois dao por cada brac;a de pano o triplo do seu valor pelo 
menos. Nao se termina aquí o vexame; eles proibem a este's 
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homens livres venderem os seus fr\ltos a quem bem lhes pa; 
recer, e para que o nao fa<;am teem espioes, e sao castiga; 
dos com as penas do milando os transgressores: isto é, para 
ficarem absolvidos deste denominado crime de venderem o 
que é seu a quem lhes paga melhor devem dar algum escra~ 
vo, ou o seu equivalente, ou alguns escravos se foi avultada 
a por<;áo do milho que venderam. Este vicio é geral em to; 
das estas tres vilas. Aquí me demorei para mandar apanhar 
mixeo para cabos. O mixeo é urna folha de certa árvore ra~ 
teira que imita a palmeira, cujas folhas teem de 3 para 4 pal ... 
mos de comprido. Fazem os cabos sem outro benefício mais 
do que. meter umas folhas por entre outras, e torce ... las fi ... 
cando as pontas no eixo da corda. 

Dia 15. - Eu me vi obrigado a nao poder seguir V'.ia ... 
gem oeste dia para se enxugar o fato que vinha dentro do 
baú naufragado, e prestar algum socorro a um homem que 
estaría afogado, se um cafre o nao agarrasse pelos cabelos 
e tirasse da água na ocasiao do <lito naufrágio. 

Dia 16. - Tres ou quatro léguas abaixo da povoai;ao 
da Chiramba principíam terras mais altas e cobertas de 
arvorepos; e depois da dita povoa<;áo há urna leziria entre 
a margem do rio e a . terra alta. Nesta leziria, que <leve ser 
fertilíssima, pois participa do estrume que nela depositam as 
águas no tempo ~~s cheias, e da umidade no tempo de ve ... 
rao, os cafres botongas semeiam milho, arroz e trigo. Os 
cafres desta 1~a<;ao que assistem a borda de água estao su ... 
jeitos ao senhorio da terra, mas os do interior estao levan ... 
tados, como já disse. Tenho ocasiao de referir o caso que 
hoje mesmo me contaram, para provar as injusti<;as que 
praticam na captura da escravatura. Meu antecessor trazia 
em sua companhia urna pequ~na gazela domesticada; per ... 
noitando ele na margem desta leziria, foi ter a urna povoa ... 
i;ao dos cafres; estes a mataram e comeram; e o senhorio 
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da terra, chamado Joaquim de Morais Rego Lisboa, sa
bendo do fato, armou um milando aos . cafres, e pela morte 
da gazela pagaram dois escravos, dos quais se utilizou. Na ... 
veguei boje 4 ·_Vi léguas. 

Día 17. - O Zambeze, de Sena para Tete, corre com 
pouca diferen<;a ao N. da agulha por algumas léguas, e de ... 
pois tende mais para o ocidente. As serras que principiara 
defronte de Sena seguem o mesmo rumo do N. e se váo 
apartando do rio desde que este se inclina para o ocidente, 
e se perdem de vista finalmente; ou porque com efeito aca ... 
bam, ou porque, entranhando~se pela terra dentro, a curva ... 
tura da sua superfície nao as deixa ver. Um plano medeia 
entre o fim desta serra e o principio de outra, a qual man ... 
samente vai procurando encontrur ... se com o rio, pois• se 
vao distinguindo mais claramen~e os objetos a medida que 
se sobe p elo rio, e pela proa se tem aposto todo este dia ao 
longe a continuas:ao da mesma cordilheira. Naveguei 4 .Vi 
léguas. 

Dia 18. - Do lugar em que pernoitamos atravessamos 
para urna ilha, afim de nos_ livrarmos dos , obstáculos da 
maior for<;a da corrente, e dos troncos qué na margem se 
encontravam. Navegando por entre duas ilhas pouco dis ... 
tantes, vimos junto as margens dois elefantes, alem de um 
filho. Os cafres lhes deram apupadas, e com elas enfurece ... 

ra.m.-se os animais, "investiram~nos dando urros, e os cafres 
se deitaram a água, d·cixando o balao a discri<;ao; po; fe}i ... 

cidade os animais pararam a borda da águ?., deixando ... nos 

livres de nlguma dcsgras:a. Quem deixará de repelir o mal 

que julga estar eminente sobre os seus filhos, e de os de~ 
fender a custa da própria vida? Este é um fato tao verda ... 

deiro como anttgo. Com 3 léguas ele marcha pernoitAmos no 
principio da Lupata, nome que dao a urna parte do Zam.-
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beze, que corre atravessando a serra de que ontem fiz men· 
i;ao. 

Dia 19. - O rio Zambeze, que em partes tero mais de 
1 Yi légua de largo, corre neste lugar como por urna gar .. 
ganta de 180 a 200 brai;as de largura, re.Presado entre a 
cordilheira de que falei no dia de ontem. Claramente se ve 
que em partes corre pelas fraldas dos mesmos montes, e em 
partes que abriu caminho a custa do seu trabalho, pois em 
urna e outra margem se obs~rvam montes com as faces 
opostas ( quanto dizer .. se pode) semelhantes, e perpendi.
culares ao horizonte. É de crer que este passo é cheio de 
escabrosidades, já por causa da aspereza do leito do río, já 
pelas correntezas que causam as pontas das pedras que os 
montes deitam para o rio. Todos acham esta passagem di.
ficultosissima, pois ainda .nao viram coisa pior neste ge

nero; mas eu, que nos rios Madeira, M amoré, T aquarí, Co

xi~ Pardo e Tieté passei mais de cento e cinquenta medo-
nhas cachoeiras, vejo que estas nao sao mais do que fra

cas sombras daquelas. Apesar de tudo isto, devo dizer sem 
maior exagera<;ao, que mais temo a passagem destas do que 
temí aquelas, porque os marinheiros que navegam por aque.- . 

les mencionados rios sao homens que procuram evitar o pe
rigo quando o veem, sem que sejam mandados; mas o cafre, 

ainda vendo que o balao vai cair sobre urna pedra, ou bater 

nela coro a violencia das águas, nao o afasta dela com o 
varejao, que tero a mao sem que seja mandado, e assim no 

mais: e como nao é possivel que o piloto, ou quem os man
da, esteja com ateni;ao dividida a tantos objetos que deve 
providenciar pela mesma referida causa, segue .. se daquí bal.

roadas tao fortes, que só a grossura dos balóes e a tenaci-

dade da madeira pode resistir, e o cavalgarem sobre pedras 

com evidente perigo de se virarem. 

" 
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Devo contudo dar aos cafres a justi<;a que lhes per· 
tence: eles sao homens fortissimos, robustos, e de uma pa· 
ciencia e sofrin,_ntos incriveis. Q uem poderá resistir j uro 
trabalho de días e violentíssimos, como se pode inferir do 
que tenho <lito, exposto aos intensos ardores do sol, nus, e 
sem chapéu na cabei;a? Eles contudo o sofrem sem mur .. 
murar, e tambem as bordoadas com animo alegre, cantando 
e comendo milho cru apenas inchado na água fria, em que o 
<leitam de roolho por algum tempo. Evitei quanto pude o 
maltratarem .. os, e o conseguí, principalmente no meu balao. 
Nave,gu~i 2 léguas. 

/ 

Día 20. - Ficaram os balees em seco porque o rio 
baixou 4 palmos durante a noite; para nadareÍn, foi neces .. 
sário descarregá .. los, e só pelas oito horas l_lOS pusemos em· 
estado de navegar. Pelas nove horas e tres quartos saimos 
da Lupata, tendo acabado de passar urna pequena ilha de 
pedra chamada Ilha de Moi;ambique. Esta ilha, segundo 
mostram os montes que formam a barra superior desta gar .. 
ganta ou funil, parecía estar unida aos mesmos montes antes 
da alterai;ao que houve na superfície da terra originada pelo 
dilúvio universal. Como a tarde se fez boa, fiz alto para ob~ 
servar a imersao do primeiro satélite de Júpiter. Latitude 
austral 16º 30' 58". Para o oriente de Lisboa 2h. 51 ' 23". 
Ora como ternos dois pontos determinados, que vem a ser a 
C°hupanga e este, e sendo a diferen<;a das suas posii;oe~ de-

- duzidas das observai;óes e da derr6ta, .tao pequena que urna 
difere da outra 4' para o N. e 7' _para o ocidente, estes pe .. 
quenos erros distribuidos proporcionalmente, por todo o es .. 
pa<;o que medeia entre estes dois pontos, fica sem erro sen* 
sivel a posii;ao de Sena, como se viu no dia 28 de de%ern· 
bro. 

Dia 21 . ...- Neste día naveguei semente 3 léguas, nao 
só pelas dificuldades provenientes das correntezas como por-
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que eu só nao podia acudir a tao diferentes objetos. A ne.
cessidade que tenho de estar como preso a bússola, enquanto 
estamos em marcha, para tirar a configura<;ao do rio, a obri.
ga<;ao da caridade em acudir aos doentes, o susto que tenho 
de que nos remédios que lhes aplico vá escondida a morte, 
me traz tao solícito que nem tenho tempo de pensar nas 
minhas moléstias, e o mais é que vou passando sofrive} .. 
mente. Serei porventura doente imaginário? Eu assento que 
nao, antes disto mesmo concluo que pade<;o moléstias ner.
vosas, pois elas nao atacam com Jor<;a quando o doente está 
em agita<;ao. A largura do rio, da Lupata para cima, será 
de 450 a 500 bra<;as, e as suas margens sao baixas colinas. 
Pernoitei em M assa.ngano, terra da coroa. Urna parte dos 
Mussenzes desta terra nao se unem com os do Tipue, terra 
da corca, que pertence a S. Domingos, e tem seu principio 
no meio da Lupata . Eles teem tido guerras, e estas guerras 
redundam em prejuizo dos foreiros, e destrui<;ao das mes.
mas terras. 

Dia 22. ....- Meia légua acima de Massangano despeja 
as suas águas 'o rio Aruenha, no Zambeze: no tempo das 
águas é possante, e corre com tal violencia, que, segundo 
dizem, é necessário esperar alguns días que fique mais baixo 
para poder.-se passar pela sua foz. Fiz alto em outra terra 
da corca chamada I nhalupanda com 4 léguas de marcha. 

Dia 23 . ....- P assada a Benga, terra da corca, e o río 
.Revugo, cheguei a vila de Tete, capital destes rios, com 
marcha de 3 Yi léguas. 

Tomei posse do governo deles no día 24, que m'o en.
tregaram os governadores interinos, que se achavam gover.
nando em conformídade do alvará de sucessao de 12 de de
zembro de 1770, por ter falecido em 10 de agosto do ano 
passado o meu antecessor Joao de Sousa e Brito. Com a re.
ferida posse do governo me fizeram entrega do pequeno ar.-
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quivo dele, porque só tem a restos principiados do tempo de 
Antonio Manuel de l\llelo e Castro, quando governou estes 
Rios, e as instru<;oes de Baltazar Manuel P ereira do Lago, 
governador e capitffeo general que foi destE; estado, que ser.
vero cÍe regimento desta capitania, mandadas registar pelo 
dito Antonio Manuel de Melo. 

As casas desta vila sao construidas de pedra e barro, 
pela falta de cal, e cobertas de palha, a exce<;ao de duas ou 
tres, que sao cobertas de telhas, com incomodo dos que mo.
ram em urnas e outras, porque o muxem (na América co
pim) em pouco tempo estraga a palha, e os ven tos fortes 
deitam fora muitas telhas por nao assentarem .sobre embo<;o. 

As fornes que principiaram no ano de 1792 e continua.
ram até 1796 assolaram este distrito. Os inumeraveis reba.
nhos de vacas, ovelhas e cabras quase se extinguiram., Da 
Bdtongage vinham rebanhos de carneiros chamados de cin.
co quartos, por pre<;os muito cómodos; mas ~sta riqueza já 
se acabou por agora, porque estes mesmos butongas pade.
ceram a mesma esterilidade, comeram o gado que tinham, 
morreram inumeraveis cafres de fome, e outros desertaram 
para outras terras, onde supunham achar algum alimento. A 
rac;a dos porcos se extinguiu; agora principiam a multipli.-

- carell)..-se com o~ primeiros país que vieram de Q uilimane e 

Sena. 

Finalmente a dissolu<;áo e mortandade dos cafres cati.
vos e forros desta vila e das suas circunvizinhan<;as é in.
dizivel: todos os dias amanheciam mortos pelas ruas, e ou
tros de dia caiam desfalecidos, e alí davam o último s~s

piro. Alguns moradores chamaram seus escravos, e lhes 
disseram que fossem para onde quüressem, pois nao tinham 
meios de sustentá .. Jos; que acabada que fosse a esterílidade 
que voltassem se quisessem. Estes mesmos moradores ricos 
ceavam as escuras por falta de velé!~ e azeite. Esta escu-
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ridao ajudava muito a abaterem-se os animos, a viverem to
dos tristes e desconsolados, esperando a cada instante ve
rem-se sem um cafre para os servir, como aconteceu a al
guns individuos. 

As terras de Sena, por conservarem alguma umidade 
por mais baixas, produziram algum mantimento, e daqui 
tiravam estes moradores algum socorro, com grande custo 
por falta de coches. Se nao houvesse este recurso, estaría 
deserta e extinta esta vila, porque nao havia para onde ape
lar. Nao escaparam as raizes de bananeiras e diversas rai
zes silvestres que a cafraria desesperada da fome nao co
messe, chegando ao último ponto de comerem o q.ue sabiam 
que poucos minutos depois !hes faria dar o último suspiro. 

A tropa paga que há nestes Ríos compóe-se de solda
dos negros muito mal disciplinados, pois tudo ignoram, e 
sempre hao-de ignorar, pois nao entendem o portugues, e só 
obedecem aos seus oficiais quando os mandam, falando-lhes 
na língua cafreal. 

Só um morador tem mandado assentar pra~a a seus fi
Jhos, e os mais fogem de o fazer, porque raras vezes che
gam a oficiais, porque os generais querendo acomodar al
gum afilhado ou criado, os despacham para estes Ríos ordi
nariamente com um posto de acesso. Eu porem os vou per
suadindo a que assentem prai;a, e que os hei-de adiantar 
contorme os seus merecimentos; porque este é o único meio 
de contentar os país, e de tirar a mocidade da inércia e da 
ociosidade em que vive por falta de artes ou ciencias a que 
se aplique. Nao há um só homem ou rapaz que tenha prés
timo algum. 

Os cafres sao os que exercem alguns ofícios, e sao tao 
maus oficiais, ou por nao terem aprendido com mestre habil, 
ou por falta de ferramentas, que cinco carpinteiros gastaram 
doze dias para fazerem-me urnas empanadas para urna ja-
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nela, bem entendido que é empanada para pano, e nao para 
vidros, e assim do mais. Nao há um serralheiro que possa 

fazer um parafuso, ou consertar os f echos de urna arma, e 
por esta razao muitas de Sua Majestade estao perdidas. 

Ourives de oiro siro há sofriveis, para obras de fieira 
somente, e é coisa galantíssima ver a ferramenta e mais pe
trechos de que usam. Bastará descreve~ a forja e a safra. 
A forja consiste em um peda~o de panela: alí deitam o car .. 
vao, e 0 sopram com a boca, encanando o vento por um 
peda~o de cano de espingarda; e a safra é urna pedra onde 
batem a barra de oiro, ou seja para a estender mais, ou, 

f azer chapa. Alguns teem tambem safra de ferro. 

A fortaleza desta vila é um pequeno paralelo.gramo; na 

frente estáo os quartéis dos soldados e oficiais; e os outrós 
trés lados sao tres delgadas paredes, nas quais nao pode jo
gar a attilharia nem mosquetaria. Nos quatro ángulos estao 
postas urnas guaritas, a que chamam baluartes, mais espa· 
~osas do que as ordinárias, e as duas contiguas aos quar

téis teem quatro canhoneiras. As outras duas nao teem ser· 
ventia alguma. Coro esta invernada foram abaixo trés gua· 

ritas, e as faces ficaram arruinadíssimas, se. todavia nao vie
rem a ficar em pior estado ou arrazadas na última enchen~e 
do rio e chuvas que se esperam. O conserto dela pertence 

aos moradores, e Sua Majestade nao gasta um só real. 

Sua Majestade nao tem nestes Ríos nem gente, nem 
armas e petrechos de guerra, nem meios de fazer com que 
os moradores déspotas obedec;am a seus superiores, ,de ·fa,. 
zer res.peitar a autoridade rea), e de pelO menos conservar 
aJgum respeito entre os régulos que nos cercam, o qual se 
yai perdendo cada vez mais. O Imperador do Monomotapa, 
nao obstante ser um cafre indolente e bebedo, perguntou ao 
capitao .mór do Zimbóe, quando no ano pctssadp lhe foi le-

.. 
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var o chamado presidio, se as mulheres de Tete ainda pa
riam, e respondendo-lhe o capitao mór afirmativamente, ele 
lhe tornou dizeodo que duvidava, porque já nao havia ho .. 
mens em T ete. O modo com que ele fez a pergunta me faz 
suspeitar que nao se terminava a entender esta palavra 
homens no sentido literal, ou pelo menos a tomava nos dois 
sentidos. 

Os régulos vizinhos nos teem feito alguns insultos, e 
desapossado de algumas terras· boas. Nao · podemos recupe.
rar estas, e sofremos aque!es porque nao pode ser mais, e 
riao há que fiar nas for<;as dos moradores, porque, alem de 
fracos, usam semente delas para fazerem violencias, e nao 
para defesa comum, como experimentou meu antecessor 
todas as vezes que pretende-u- castigar e dar guerra aos ré
gulos maraves vizinhos. Depois de os moradores assinarem 

um termo, abrigando-se a darem as suas escravaturas para 
o -merecido castigo dos di tos régulos, 'nao só pelos seus ab
surdos mas tambem pela respostá que derarp ao meu ante
cessor quando lhes mandou dizer que se abstivessem, porque 
de contrário iria arrazar e ass?lar as suas terras que se in
tentava lá ir de tarde fosse de · manha: quando pretendeu 
~ssim fazer, contando com as mencionadas cafrarias, se 
achou inteiramente enganado, porque Iogo a primeira voz 
de os apresentarem, representarall;l _que os nao tinham por 
terem desertado. ' 

. Sena e Quilimane estáo na mesma propor<;áo a res-
petto da . salubridade do dima. Em Tete, porem, nao obs
tante confessarem todos que é mais sadio que as duas sobre
dita$ vilas, contudo nos meses de dezembro até abril rei
nam .muitas febres, ordin~riamente ter<;as dobles, e nao sao 
de mau carater; depois seguem-se as catarrais. O escorbuto 
a taca a quase todas as pessoas. Desde que cheguei até agora 
tenho observado que poucas pessoas, ainda das mais vete-
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ranas do país teem escapado das ditas febres. A falta de 
medicamentos e de quem cure (nao há quem saiba sangrar; 
os cafres picam a veia depois de terem dado muitas lance
tadas ) contribue para os homens e as mullieres serem obs
truidas, e por isso estas sao pouco fecundas. Visitei a urna 
senhora doente, e a achei coro Santo Antonio para um lado 
da cabeceira, e com Mr. Tissot para a outra parte. Aquí se 
acha um negociante a quem os enfermeiros do hospital de. 
Mo<;:ambique, com assistencia dos doentes, doutoraram em 
medicina, e Antonio M anuel de Melo 1he mandou passar as 
cartas de físico mór destes Ríos, pela prática que teve no 
dito hospital; e aproveitou tanto em tao pouco tempo que 
aí esteve, que é o único médico que pode jactar-se de nao_ 

ter mandado alguns enfermos para o outro mundo, por:
que, vendo que estáo em perigo, ou que nao ha-de sair-se 
bem da cura, os entrega a natureza e a Divina ProvidenJ 
cia, único recurso que todos ternos nestes Rios, a respeito 
de quase todas as nossas urgentes necessidades. 

Concluo este diário dizendo que me p·arecia muito ne
cessário que Sua M ajestade se servisse mandar para estes 
Rios algum ministro de vara branca, contante que fosse ho
mem que respeitasse as leis, temesse a Deus e ao Reí, e fi
nalmente tivesse todas as circunstancias que devem ter os 
homens públicos, e tivesse autoridade para acabar todos os 
pleitos presentes sumariamente; tomasse contas exatas dos ~ 

bens dos orfaos e ausentes e sumariamente decidisse, as-
sim como tambem dos testamentos, que tudo isto está na úl
tima miséria, porque de outra forma ficam as coisas nos 
mesmos termos em que estáo, sem saberem requerer as par-
tes a sua justi<;a, por falta de quem os encaminhe nas suas. 
causas. Deveria ter tambero bom ordenado com o qual pu
desse transportar~se, e viver independente, pois a nao ser 
assim será melqor que o nao haja. Os juizes ordinários des-
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tas vilas sao ignorantissimos, apaixonados, e nao há um só 
hornero letrado que os encaminhe e dirija. Daquí vem faze
rem eles, e seus escrivaes, o que querem, e o que qualquer 
pessoa lhes manda. Eles, por ignorancia ou medo, póem ver
bas nos livros das notas, porque urna das partes lhes pede 
que assim o fa~am, e repentinamente fica desfeito um solene 
contrato com prejuizo da fazenda da outra parte interessada. 
Somem testamentos, e a'ssim do mais. · Em suma há uro só 
hornero que pela sua demasiada vivacidade sabe o que deve. 
fazer, mas nao faz senao aquilo que lhe convem, com tal arte 
que sempre fica de fora, depois de ter ateado o fogo em 
que os mais ficam ardendo, e no qual ele mesmo os mete. 
Todos, sem excetuar um só indivíduo, dele se queíxam, e 
todos o procuram. ,......., ·O doutor Francisco José de Lacerds e 
Almeida, governador dos Ríos de Sena. 

, 
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Mandando-me Sua Majestade Fidelíssima, que Deus 
Guarde, na sua Carta Régia de 12 de man;o de 1797, que 
sem perda de tempo fac;a todas as tentativas imaginaveis 
para ver se no centro da Africa há montes, que sirvam de 
vertentes ao grande rio Cunene, que despeja suas águas no 
mar, pela costa ocidental da África, e pouco abaixo do 
Cabo Negro; para ver a possibilidade de facil e breve co ... 
municac;ao de Portugal com estes rios de Sena, e poder ... se 
tirar do centro da mesma África, por meio do comércio 
com os seus habitantes, as utilidades, que o terreno, e a in ... 
dú.stria podeY!l dar, alem da principal causa, que move a 
Sua Majestade a fazer tao grande despesa, qual vem a set, 
a reduc;ao daqueles infiéis ao gremio da Igreja; ponho ... me 
em marcha na presente ocasiáo para dar execuc;ao as aper ... 
tadas ordens de Sua :Majestade. Podendo porem suceder, 
que nesses desertes Deus seja servido levar ... me para si, e 

por falta de ordens, e instruc;6es, volte toda a comitiva, fi ... 
cando frustradas as intenc;oes de Sua Majestade; nao cum ... 
pridas as suas ordens; e perdida a nao pequena despesa, que 
a Real Fazenda tem feito: Ordeno a vossas merces em nome 
de Sua Majestade, que concorram unanimemente a dar in ... 
teiro cumprimento as ordens, e instru~oes seguintes, ficando ' 
responsaveis todos e cada um em particular a mesma Se ... 
nhora, pela falta da sua execw;ao, omissao, opos1c;ao, desu ... 
niao mal fundada nos votos, ou por outro qualquer motivo, 
que os constitua réus, ..por se nao cuniprirem exata e fiel
mente1 co~o devem, e sa9 obri~ados por servi~o . cte. Deus, 

' 

' 
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de Sua Majestade e do Estado: - 1.0 
- Ficará coman

dando a expedi<;áo o Oficial de maior patente; e quando 
houver de se tratar de alguma expedic;ao ou delibera<;áo, 

que devem tomar a respeito dos pontos principais desta -~ii
ligéncia, todas as pessoas, que se acharem presentes, seráo 

convocadas e ouvidas. - 2.0 
- Nao deveráo vossas mer~ 

cés voltar, antes seguiráo sua viagem, fazendo todos os dias 
o seu competente, e circunstanciado diário, no qual devem 

declarar coro toda a verdade (a qua! muito lhes recomendo 
livre de exagerac;óes para fazerem grandes os seus servic;os) 
todas as novidades, que acontecerem relativamente a comi
tiva, qualidade do terreno por onde ' passarem, suas produ
<;óes, minas, populac;áo, carater e costumes dos seus habi
tantes, rios que encontrarem, sua largura, profundidade, e 
parte para onde correm relativamente a quem vai <lestes 
rios; quais sao os géneros, e efeitos, que os Portugueses 
poderáo introduzir para permuta<;ao dos próprios do país; 
e finalmente tudo quanto virem, deve ser notado, ainda as 
mesmas coisas, que lhes parec;am ser insignificantes; e de 
pouca considerac;ao; devendo vossas merces antes perder 
por difusos, do que por concisos. - 3. 0 

- Chegando ao 
rio Aruangoa, observarao, e escolheráo o terreno mais pr?
prio, e que lhes parecer salubre, em que se funde a povoa
<;áo, que exige o Cazembe, e notarao tambero as vantagens, 
e utilidades, que podemos tirar daquele estabelecimento, ¡:>or 
meio do comércio com os Muizas, cujas possessóes, e terras 
alí teem seu principio. Por este río abaixo mandaram o Te .. 
nente de Sena, José Vicente Pereira ·salema, embarcado nas 
almadias, ou embarcac;óes mais próprias, que puderem achar, 
e comprarem aos cafres alí _existentes, recomendando-lhe 
muito, que fac;a um diário semelhante ao do n. 2.º, e alem 
disso, que fuja de aportar em te~ras povoadas, afim de se 
livrar de al9um inS\lltQ c;lQ~ · <;afres1 dos quais até a9ora nao 
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ternos conhecimento, e ficar com a sua perda frustrado o 

conhecimento importante que <levemos ter dos dias que 
gasta do ponto da partida até o Zumbo, e número de lé~ 

guas pouco mais ou menos, que há entre o dita lugar da 

partida, e a mesma Vila, da qual se deverá :recolher para 
sua prac;a, dando ao Comandante de Tete o referido diá

rio, para que o guarde, e entregue ao Governador, e mande 
cópia ao Exm.º General de Mo<;ambique; ao mesmo Capi

táo Mor de Zumbo o deverá mostrar, e dar cópia para que 
este tambem tenha conhecimento <lestes lugares. Se aca.!)-o 
lhe for preciso comprar mantimento, o que duvido, por que 
em poucos días de viagem há de chegar (segundo penso > 
ao Zumbo, mande por um ou dois cafres compr3-io nas po· 
voa<;óes que encontrar; mas ele de nenhuma formé;\ salte em 
terra. Se o rio, a que os Muizas chamam Zambeze, for na. 
vegavel no tempo da seca, e correr para a parte da m~o 
direita a respeito de quem vai para o Cazembe, farao tam.• 
bem descer por eles com os auxílios precisos e as mesmas 
recomenda<;óes acima mencionadas, e alero disso aquelas que 
achar, ou lhe lembrar serem uteis ao real servi~o; pois este 
rio, segundo dizem, é o Xire, ou bra<;o dele, o qual sai no 
nosso Zambeze pouco abaixo do Sena; e se nao for este, 
há-de ser aquele que cae pouco acima de Quilimane, e dalí 
remeterá para o Comandante e para o General do Estado 
cópia do seu díário, e de tudo que observar relativamente 
tambero a facilídade do transporte dos géneros, que se po
dem tirar do interior da Africa e terras dos Muizas. - 4.0 

,_, 

No caso que o dito río Zambeze nao seja navegavel, des
pe~a entao o dito do rio, em cuja margem está Íundada a 
cidade de Cazembe, o qual me dizem os Muizas, que corre 
para a parte da mao direita, e que neste cae o seu Zambeze 
de n. 4. - 5.0 

- Mas se o dito rio Cazembe correr para 
a parte da mao esquerda, e nesse caso seja factivel ser o 
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rio Cunene, ou algum outro, que se ajunta com o mesmo, 
entao descerao por alí abaixo o Capitao Joao da Cunha, 

e o Píloto Bernardioo, ao qual darao uma agulha de marear, 
e o sextante pertencentes a Sua Majestade, ordenando-lhe 
no nome da mesma Senhora, que tire a configurac;ao do rio, 
praticando o método, que na viagem lhe hei de ensinar, e 

um circunstanciado diário feíto na forma sobredita, no
tando tambem nele o número das léguas, que navegar dia
riamente, e as respectivas distancias entre as povoac;oes dos 
cafres, que encontrar nas suas margens; e fac;a tambero os 

' 
possiveis por akanc;ar se tem algum conhecimento de Por-
tugueses, ou de homens de outra qualquer nac;ao, tendo 
toda a cautela de se livrar dos insultos, que eles lhe possam 
fazer. Em chegando a boca do rio, e costa do· mar, obser- , 
vará a capacidade que tem para nele entrarem navíos, de
clarando o número das suas toneladas; sondará a barra, e 
observará os canais, estabelecimento do porto. a sua lati-
tude, e todas as coisas, que ele nao ignora serem necessárias 
saber-se. Advirto, que o cabo Negro está em 16° 8' de la; 
titude austral. ,,_ 6.0 

-- Depois de terem examinado a barra 
do dito rio, sendo aquele mar mansó, e os ventes muito fa,.. 
voraveis, fac;am todo o possivel de correr a costa em jan
gadas, ou em qualquer embarcac;ao, que possam haver ou 
consfruir, a té chegarem a Benguela, viagem que será de 

deis ou tres días, e dalí se passarao para Angola, e darao 
exata conta ao Exm.º General daquele Estado para a por 
na presenc;a de Sua Majestade, e juntamente este grande 
servic;o, que ambos fazem a mesma Senhora, _e se dará parte 

por terra ao qito Exm.º General daquele Estado para a por 
na presenc;a de Sua Majestade, e juntamente este grande 
servic;o, que ambos fazem a mesma Senhor? , e se dará parte, 
por terra ao dito Exm.0 Sr., desta diligencia, e do quanto 
lhe pec;o, queira por na presem;a de Sua Majestade os ser-
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vic;os dos ditos Capitao e Piloto, caso cheguem a Angola. 
No caso porem que nao seja possivel correr a costa, por 
falta de vaso, retrocederao pelo mesmo Rio, e se recolhe
rao a esta Vila, mandando da Cidade de Cazembe ao 
sr. General de Angola exata conta do que tiverem passado, 
e observado, afim de que chegue a presenc;a de Sua Majes
tade com a brevidade possivel. ,__ 7.0 

,,_ Tentarao ir por 
terra, sendo conduzidos pelos cafres daquele continente, que 
me dizem serem mansos e que frequentam o comércio com 
os Portugueses de Benguela; e as despesas serao pagas com 
o que levarem, e se nao chegar, pela Real Fazenda de Ben-
guela, ou Angola. ,__ 8.0 

,...- Sendo esta diligencia de grande 
consequencia, e a única que pode satisfazer o cumprimertto 
das ordens de Sua Majestade: Ordeno a vossas merces que 
lhes deem todo o socorro, que eles exigirem, e for pos
sivel, para que possam satisfazer plenamente, e cumprir as 
ditas ordens, ficando sobre vossas merces a responsabili
dade de falta de execuc;ao por qualquer culpa sua. ,,_ 9.º ,
Semelhantemente mapdará para Angola o Sargento mor 

Pedro Xavier .Yelasco, e o Tenente Coronel ~edro Nolasco 
Vieira de Araujo, o qual deve ir para Lisboa dar a Sua 
Majestade, e ao Seu Secretário de Estado exata canta, e 
informac;ao destes rios, por ser ele a pessoa mais habil, e 
capaz de desempenhar esta comissao, e informar a mesma 
Senhora sobre as circunstancias da viagem do Cazembe 
até •Angola, e daquí até o Cazembe. Ao exm.0 General de 
Angola deixo o mandar coro o dito Nolasco para Portugal 
o Sargento mor, e um deles deve voltar a estes ríos coro o 
seu competente diário. ,,_ 10.0 

,.....- Mas se este rio de Ca
zembe nao correr para a esquerda, mas sim para a direita, 
neste caso, passarao vossas merces avante, e no primeiro 
rio. qué encontrarem, que corra para a esquerda, farao o 
que lhes deixo determinado nos artigos precedentes, e de-
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pois de feitas estas expedic;:5es,/ o resto dela se recolherá 
para Tete , e darao conta ao Governador de Moc;:ambique. 
-- 11.º -- Porao todo o cuidado na boa arrecadac;:áo da 
Fazenda de Sua Majestnde, e darao a Junta dela urna cir~ 

cunstanciada conta da receita e da despesa. ,......, 12.º -- Na 
sua tornavolta calcula rao o fato que devem gastar nela, e 
se algum Ihes sobejar pertencente a Sua Majestade, reduzam 
a marfim, e depois de chegar a T ete, darao parte a Junta, 
para receberem dela as ordens, sobre o que devem fazer 
ao dito marfim. ,....., 13.º --- Tratarao com o Cazembe urna 

boa alianc;:a. e amisade, e as condic;:óes dum comércio, que 
nos seja vantajoso o mais que fo: possivel, sobre cujo as
sunto farao termo, e porao todo o cuidado, em que os sol~ 
dados, e cafres da comitiva, nao fac;am desordens, cu ou~ 
tras guaisqi;er violencias, que o possam desgastar, e privar
nos da saa amisade, e · comércio, e trate a vossas merces 
mesmo como inimigos, p:ivando~os dos socorros. necessários 
.para sua sustentac;:ao, hostilizando-os com repetidos choques, 

e proibindo a passagem para Angola. --- 14.º ,......, Para fa
cilmente conseguirem dele, nao só licenc;a para a dita pas~ 
sagem, mas tambero qualquer ajuda, ou socorro, que lhe 
seja necessário, o devem persuadir, que a descoberta da~ 
quela comunicac;:ao por terra, e pelo dito rio Cunene, tem 
por fim a utilidade sua, ·e nossa, porque o seu marfim deve 
vender~se aes moradores <lestes rios, porque lhes hao de 
pagar melhor, do que os comerciantes daquela parte ociden
tal; e os outros generes como o cobre, latae, e escravatura, 
reputará melhor com eles; pois Íicando convencido da uti
Jidade, e lucro, que lhc pode vir do comércio, que fízer coro 
os habitantes de urna, e outra costa, facilmente concederá 
a dita licern;a, facilitará os auxilios necessários, e seus bons 
ofícios para com seu país. e mais Régulos, por cujas posses~ 
sóes os nossos devem passar. - 15.0 

-- Espero da honra 

' 
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que os deve animar, da obed~encia, e fidelidade, que devem 
ter a Sua Majestade, do exemplo que devem dar a seus in

feriores, e da ambi~ao da glória, que lhes há de vir por estes 
servic;:os, cumprirao tudo exatamente; e alem disso provi
denciaráo aquelas coisas, que eu nao posso prever, nem de~ 
terminar, por ser aquele país inteiramente desconhecido; pois 
pela experiencia que tenho de achar sempre falsas as iÍl
formac;oes, que ero Mato Grosso alguns indivíduos davam 
dos terrenos, me nao posso fiar inteiramente no depoimento 

de J.\fanuel Caetano Pereira, pois a este só lhe importou o 
seu negócio. Devem pois vossas merces partir destes deis 
principios que lhes vou expor, e sobre eles fundar as suas 
tentativas, exames e reconhecimentos: ,_., 1.0 

-- Determina 
Sua Majestade que se descubra urna facil comunicac;:ao des
tes ríos, coro a costa ocidental, e sem contradic;:ao é mais 

facil aquela, que se faz navegando pelos ríos: -- 2.º ,_ 
Para maior utilidade destes pavos devem procurar achar 
algum rio, que do Cazembe venha ter a este Zambeze, ou 
caia entre Moc;ambique e Quilimane; este é o princ1p10 por 
que determino, que fac;am esta diligencia. ,......, 16.º ,......, Nos 
conselhos que houverem de- fazer para decidir a!gum ponto, 
ou para fazerem alguma expedic;:ao, lavraráo um termo, 
onde declararao a ordem, que lhes deixo, as dificuldades 
que encontraram para nao ser executada, e as razóes da
queles, que forem de opiniao contrária, pois tudo <leve ser 
posta na presenc;:a de Sua Majestade para julgar do mere-

' cimento de uns, e os premiar, e da desobediencia, medo, e 
frouxidáo, ou outra qualquer coisa de outros, para os casti~ 
gar, como fQr de justic;a. ,_., Como pode acontecer, que eu 
nao tenha tempo de por em limpo estas ordens, e instruc;óes, 

determino em no'lne de Sua Majestade, que valha este mes
mo borráo, pelo que me assino nele. Tet~. 18 de junho de 
1798 -- O Doutor Francisco José de Lacerda e Almeida. 
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Dirige Domi11c D eus meus, in conspectu tuo 
viam mcam, ut cognoscatur in terra via tua, et 
in omnibus gcntióus salutare tuum. 

INTRODU<;.AO 

l\.1andando~me Sua Majestade Fidelíssima, que Deus 
Guarde, na sua Carta Régia . de 12 de mar<;o de 1797, que 
eu fizesse todas as tentativas imaginaveis para descobrir a 
possibilidade da comunica<;ao das duas costas oriental e oci~ 
' dental da África, e nao achando em Mo<;ambique, Quili
. mane, Sena e T ete, pessoa alguma que me desse a mais Ji,.. 
geira idéia e no<;óes de coisa alguma que me pudesse fazer 
resolver sobre o caminho mais trilhado, e menos sujeito as 
hostilidades, e oposic;ao, que me podiam f azer os cafres, ta ... 
!ando por suas terras, até agora nao pisadas pelos Portu
gueses, e nas forc;as, e preparo_ que deveria fazer, e trazer de 
Mo<;ambique para seguramente conseguir os Íins, a que a 
mesma Senhora, cheia de um incansavel zelo pela felicidade 
dos seus vassalos, se propunha. Empresa esta, que em nada 

·cede a de seus Augustos Predecessores no descobrimento 
da Ásia, e como tal, a todos parece tao impraticavel, como 
os coevos daquele tempo supunham ser aque!a; e por con,.. 
sequéncia, dev~ndo animar,..me a dar execu<;ao a referida or

.dem, só procuravam · persuadir ... me a sua impossibilidade, 
ajuntando razées que conwnceriam animes frouxos, que ser ... 

• 
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vem a Sua Majestade mais por modo de vida, do que pelo 
desejo de serem uteis ao Estado, beneméritos membros dele, 
e amantes da glória; tinha deliberado ir oeste presente ano 
para a Manica, como tambero me determina Sua Majes
tade, e neste intervalo de tempo procurar alcanc;ar do Zum
bo algumas desejadas idéias, noticias e ioformac;óes, que 
me Iizessem assentar no partido que deveria seguir, e quan-
do nao as pudesse alcanc;ar, fazer para o ano futuro a mi
nha entrada para o interior da África, partindo da dita vila 
do Zumbo por ser o estabelecimento que temo" mais para o 
interior da África, servindo-me de guia as observac;óes as
tronomicas, verdadeiros práticos das estradas, e can).inhos 
mais breves, e deste modo· fazer minha parte quanto me 
fosse possivel para cumprir as Ordcns Régias pacíficamente, 
ou repelindo a oposic;ao, e a forc;a dos _ cafres com forc;as 

tambem. Mas Deus, que ve as· retas e pias intenc;óes da nos
sa Augusta Soberana, e (segundo vejo) quer anuir a seus 
voto_s com a sua oculta e incompreensivel providencia, dis
pós as coisas de forma que passados trinta e tres dias de~ 

pois da minha chegada a Tete, me chegaram tambem uns 
E mbaixadores do Rei Cazembe, que reside no interior da 
África chamados Chinimba, Muiza de nac;ao, e Catára da 
mesma nac;ao do Cazembe, que sao Arundas; eles me de~ 

ram a sua Embaixada nos termos que se deixam ver na có~ 
pia A. De um natural <lestes rios, com quem vieram os ditos 
Embaixadores, e dos ditos cafres tirei as informac;oes da 
cópia B, e mandei tirar de outros cafres estrangeiros, que 
estavam hospedados ero duas diferentes casas dos morado

res de T ete, os depoimentos ·C e D. A vista de tudo isto 
procurei vencer todos os obstáculos, que se me of ereciam, 

e faltas de meios, que pudesse fiar, como penúria de fato 
cafreal, missanga, velório, etc., única moeda, que corre 

· nestes rios, e entre os cafres, e tambero falta de petrexos de 

; 
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guerra, e me resolvi a todo o risco, e custo, obedecer a Sua 
Majestade na presente ocasiao, a qual de alguma forma me 
era muito favoravel pa ra aprovcitar~me de 300, a 400 ca
fres vassalos do dito Cazembe, que me diziam, e seguravam 
acharem~se em T ete, tendo vindo uns em companhia dos 
ditas Chinimba e Catára, outros com seu negócio de ma r* 
fim, e outros finalmente com dentes de presente feíto a di
ferentes sujeitos. 

A 1 O ou 12 de marc;o expedí as ordens precisas aos 
.Feitores, e Comandantes de Sena e Q uilimane para apron
tarem o que lhes determinel por urna relac;ao, e comprassem 
aos moradores e comerciantes, o que nao houvesse nas Fei~ 
torias, que sempre estao bem desprovidas, e sobretudo fi* . 
zessem todo o possivel, para que eles o dessem por em~ 
préstimo para se lhes pagar na mesma moeda, mandando vir 
de l\tfo~ambique em benefício da Real Fazenda; mas ~les 

nao estiveram por esta proposta, e sem v iolencia, que sem~ 
pre foi contrária a justi~a e retidao de Sua Majestade, nao 
podía conseguir deles o referido empréstimo. 1\-!as o Coro
nel de Milícias da M anica, Jeronimo Pereira, que vendeu. o 

. fato, e passa pelo homem de Sena o mais comedido e pacato, 
foi muito vilao, nao só porque vendeu o fato por um exorbi
tantíssimo prec;o, como porque, chegando-me o <lito fato a 
6 de junho, e passando o Feitor de Tete, na minha presenc;a, 
a revista necessária sobre a sua quantidade e qualidade, es~ 
perando todos que o fato fosse singular, em atenc;ao ao seu 
altíssimo prec;o, sucedeu pelo contrário, pois é o piar que se 
tem yisto nestes rios, como se ve do documento E, ~ como 
tal absolutamente inservivel, senda por oµtra parte esta 
qualidade de fato de primeira nec;essidade, e tao necessário, 
que sem ele nao se pode viajar entre os cafres. Alguns ca
potins tambero vieram da Feitoria do .Sena, e eram da 
mesm~ .qualidade; e é d~ notar. que vindo. da dita Feitoria 

• 
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440 capotins, somente 175 traziam a marca do Rei, o 
que denota alguma traficancia no Feitor cujo exame já 
mandei fazer. Ora a maior parte do fato, que vem de Mo
c;ambique para as Feitorias destes rios, é de má qualidade, e 
sobre isto se me tem queixado ci corpo militar, assegurando
me os experientes desapaixonados ( eu em Moc;ambique já 
tinba estas idéias), com quem me informei, qué quando em 
Moc;ambique se póe em leilao a compra de fazendas, para a 
Real Fazenda a quem pelo menos der. os vendedores ofe
recem amostras de bom fato, porem depois a coisa se faz ao 
amavel com prejuizo das partes, e da Real Fazenda, pois 
paga o mau por bom. O referido inesperado acontecimento 
me pós em consternac;ao, porque o tempo vai correndo, e 
temo invernar nos matos sem poder haver os socorros pre
cisos, e pensando, que nao havia modo de suprir a falta dos 
capotins, e ardeas tao necessárias como já disse; que a Real 
Fazenda tinha feíto grandes despesas, que nao podia dar exe
cuc;ao as apertadas Ordens de Sua Majestade; que a nao 
aproveitar-me dos cafres ·estrangeiros, que estao retidos 
para servirem nesta expedic;áo, me é impossivel entranhar
me pela cafraria, pela falta que há de cativ.os nossos por 
causa da mor tanda de, e desordens que houve ' nos anos pas
sados da fome, como já disse em outro diário etc., me de
liberei a mandar ordem sem perda de tempo ao Comandante, 
e Feitor de Sena, para que me aprontassem as ditas fazen
das, mandando abrir os armazens do dito Jeronimo Pereira, 

e tirassem as boas, que neles achassem, para as receber nos 
mesmos generes, quando viessem de Moc;ambique, em cas
tigo da sua ambic;ao, dolo, m~lícia, e nenhum interesse pelo 

~eal Servic;o e bem público, ficando al~m disto ~brigada a 
pagar as despesas, que a Real Fazenda inutilmente tinha 

feíto na conduc;áo.'.do di to fato ·pa-rq Tete.: Por mais . a perta_, 

das . que fora!Il ª$ 9rdens. que dei,, para que o so<;orro, que. -

• 
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mandei vir de Sena, e Quilimane chegasse a tempo de po
der por-me em marcha até 25 de maio, nao foi possivel 
conseguí-lo, nao só pelo muito tempo que na viagem gas
taram os coxes, por causa da grande enchente do rio, pre .... . 
guic;a dos cafres quando nao tem quem os desperte e apli-
que, inércia, e indolencia dos habitantes destes rios, como 
por outras muitas dificuldades, que se encontram em um 
país tao desprovido de tudo, como tenho dito. É sem dú
vida, que se eu tivesse, tempo de mandar vir de Moc;amw 
bique os necessários socorros, eu iria mais bem prevido, 
com outra qualidade de soldados, e nao cafres fardados, que 
mais sabem atirar com flexas, do que com armas de fogo etc., 

e a Real Fazenda faria menos despesa; porem, isto é o que 
eu nao devia nem podia fazer. por ser necessário esperar 
mais dois anos, para que do Cazembe me chegasse gente 
de transporte, e esta trazia outros muitos inconvenientes 
insuperaveis. alero de nao obedecer prontamente as ordens. 
apertadas, e positivas de Sua Majestade, como se ve da 
mesma Carta Régia, na qual a mesma Senhora se explica 
nestes termos: ,_... Ocupando-vos desde que aí chegardes, a 
reconhecer se no centro de Africa, etc. ,_... Ora pensando eu, 
e sendo fato certo, que a maior parte do marfim, que anti
gamente metiam em Moc;ambique os cafres M~jaos, · con
forme a relac;ao que junta a Carta Régia me foi entregue, 
e a confissao geral dos povos da dita ilha, tinha diminuido 

, consideravelmente, porque os ditos cafres mudaram para 
Zanzibar e mais: portas circunvizinhos. o seu contrato, e 
que todo este ma,rfim, ou a maior parte dele sai das posse5"' 
s5es do Cazembe, e por consequencia era preciso fazer com 
que o dito Cazembe e ·seus vassalos nao) vendessem aoS' 
Mujaos, ou aos cafres de outra qualq.uer nac;ao, ínas sim 
aps Portúgueses, e discorrendo,.: que o único meio, que ·haw 

vja ·de o conseguir era <;> aproveitar-me da disposii;ao. : fa.... 
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voravel de amisade, e comercio, com que está o dito Rei a 
nosso respeito, e mostrar~lhe, que podíamos comprar todo 
o seu marfim com mais lucro seu, do que se vendessem aos 
ditos cafres, que dao por ele pouco fato, e esse cortado. 
como se deve inferir dos termos, com que se explicou na 
Embaixada, que me mandou, pedindo - Fato inteico, assim 
como vem de longe. - Vendo eu por outra parte que, nao 
obstante a utilidade que o filho de Gorn;alo Caetano dizia 
ter tirado nesta sua viagem, a propon;ao do pouco que ti
nha levado, que sem atenderem a quantidade do marfim, 
que o mesmo dizia haver no sobredito reino, os povos des
tes rios nao se animavam a mandar fato para preencher e 
satisfazer a expectac;ao do Cazembe, e dar-lhe boa opiniao 
da utilidade que podía tirar do nosso trato e comércio, prin
cipalmente nesta ocasiao, em que eu mesmo vou ter ao seu 
reino, e que, como cafre, desconfiado por natureza, con
tinuaría a vender seu marfim aos Mujaos, pois nao lhe 
pode fazer conta deixar o certo pelo duvidoso, e ter empa
tados os seus ramos de comércio, que os Portugueses para 
o ano futuro, se acaso se resolvessem a mandar negociar 
com eles por verem aplainadas as dificuldades, e impos-

, . . -sibilidades, que o medo da perda pinta na sua 1magmac;ao, 
nao fariam talvez bom negócío por causa da referida ex
portac;ao; e finalmente, tendo ouvido a um cafre, ou. mo
c;ambaz de D. Francisca Josefa de Moura e Menezes, que 
chegou a T ete a 13 de maio. e se recolhia depois de ter 
entregado ao Cazembe um presente da parte de sua ama; 

este cafre confessa, que a porc;áo de marfim, cobre, e es
cravatura, que o dít0 Rei tem nos seus dominios, é grande, 
e o negócio que se, faz vantajoso, me resolvi mandar deitar 

um bando (F); mas daquí nada resultou, como · se ·d¿ixa 

ver da re)ac;ao ( G), que me. foi entre~ue n9 conformi~ade 

da· minpa qrdem. 
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l\.1andando eu fazer antecipadamente urna exata relac;ao 
dos Muizas, que existiam, me vi na maior suspensáo; pois 
esperando · achar de 300 a 400 como se asseguravam haver 
coín muito trabalho pude ajuntar 100, pouco mais ou me~ 
rios, pois uns tinham perecido, outros ido para longe, e ou
fios finalmente nao queriam pegar em cargas. Principiei a 
sentir a . falta dos cafres de Sena, que sem razao alguma ti
nham fugido, e o receio de que os de Tete seguissem este 
mau exemplo aumentava meu mal. Este receio era bem fun· 
dado, pois as pessoas desinteressadas me asseguravam, que 
haviam fugir, p·.)is as palestras, que seus senhores tinham 
sóbre a impos:Sibilidade, e perigos desta empresa, se trans~ 
1niÜa pelos ditbs cafres, e os atemorizava. Eu, para ver se 
obviava este t§o grande mal. os fiz responsaveis pela fuga 
dós seus· cafres; esta foi a providencia, que me ocorreu dar. 
Eu, na necessidade em que me achava de cafres, nao me 
atre\ll!a a. fazer no~a derrama entre os . morádores, pois so
mente a primeira, que tinha sido feita com toda a mode
.ra(¿io, a igualdade conforme a possibilidade de cada um, 
os alterou de forma, que-nao obstante possuirem maís de 200 
catlvos. e um ou dois bons prazos· da Coroa, se animaram a 
reqtferer~m·e !hes diminuisse o número estipulado. acharido 
muito o número de 1 O até 15, que deviam dar, advertindo, 
oÜe os cafres· ordinariamente vivem na bciosidade, pois todo , 

o tral5alho recaí sobre negras, que trabalham muito. Nesta 
crise, ··ero · que eu me via, recorri · a heroína <lestes ríos, 

D . -Francisca Josefa de Moura e Menezes, viuva dé deis in
dividuos, que -·governaram esta capitanía. 

As embarcác;oes desta senhora., sua lota<;áo, e tudo. o 
que de:penae dela, e das suas possibilidades, está pronto 
pára o -~ervic;,o de .Sua Majestade. Ela tem o timbre-de nao 

negar-se a qualquer coisa que seja necessário par'.1 ·o bem 

do Real Servi~o. e nisto tem sua vaidade.., que nada tem de 

110 .372 F. 14 
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viciosa pelo boro fjrn a que tende. E u lhe expuz o estado 
cm que estavam as coisas nos termos mais patéticos que me 
lembraram, e Ihe pedi com expressoes lisongeiras todo o ao
xílio que pudesse dar a Sua Majestade : ela me respondeu, 
que a exce<;ao de bem poucos, eu nao temesse a fuga dos 
seus cafres, que alem dos 40, que lhe tinha pertencido dar 
na derrama, ela me daría mais 60, e me segurou que só 
ficava coro aqueles, que eram indispensavelmente neces
sários para seu servi<;o, pois o maior número da sua escra
vatura, eram negras, que se achavam espalhadas por diver
sas partes em diferentes trabalhos, e a maior parte mine
rando na Maxinga, por onde eu deveria passar. Nao chegan
do os 60 cafres para, preencher o número preciso, pois alero das 
cargas, que ainda estavam em T ete sem condutores, todo o 
arroz que devíamos levar para a viagem, tinha sido preparado 
no dito lugar da Maxinga. lhe perguntei se em caso de ne
cessidade e falta de cafres me poderia servir de negras, pois 
me constava que elas trabalhavam mais do que os mesmos 
cafres: respondeu-me, que se eu me servisse de negras, iria, 
se nao melhor, pelo · menos tao bem servido como com ca
fres. Aproveitei-me desta aberta. para lhe dar a entender, que 
faria 

0

grande servi<;o a Sua Majestade. e que eu o poria na 
sua Real Presenc;a, se ma pudesse dar as negras, que me 
fossem precisas, visto acharem-se elas na Maxinga, onde 
haviam cargas sem condutores, e serem casadas com os ca
fres que el¡a me clava para o Real Servic;o. Sobre esta mi
nha requisic;ao, me disse algumas coisas, que nao devo de.

clarar neste diário; mas sim a Sua Majestade em oficio par
ticular. Dispostas as coisas, como pareceram convenientes, 

e dando-me autoridade para levar em minha companhia as 
negras, que eu quisesse, mandou para a M axinga pelos seu~ 
Butongas (cafres libertos, que -assiste.m ou moram nos pra

zos da Corca) e pelas negras do servic;o de sua casa, as. 

193 

cargas que estavam em Tete, sem gente que as conduzisse, 
para serem distribuidas juntamente com o arroz pelos 60 
cafres, e pelas negras. 

Dia 3 de julho de 1798. ,...... Aplainadas do sobredito 
modo as presentes dificuldades, que tanto trabalho e amo
finac;óes . me deram, e temendo, que de novo aparecessem 

I 

outras, que me causassem maior demora, me puz em mar..-. 
cha da terra Nhaufa, Fatiola, distante de T ete 3 quartos de 
légua, pouco mais ou menos, e na margem oposta da sobre
dita vila, para onde tinha vindo no último do mes passado. 
O rumo geral, que boje segui, foi o do norte. e passei pe..
las terras Sonte, Cube, Caboamanga, Pequizo, Condo, Chi
bambo, e fui pernoitar na terra Mitondo. ,...... Nhaufa, Sonte, 
e Cube sao prazos da Corca. De Sonte para diante, o ter.
reno é montuoso; e quanto é possivel a estrada se dirige 
pelos estreitos vales, que há entre os montes. Só quando 
chega a pouca distancia das casas, ou palhoc;as das refe
ridas terras, me parecia que estava em país povoado, pois 
todo o espa<;o que hoje añdei, é cheio de espinhéiros, com 
grave incomodo dos passageiros, e inculto por falta de' co
lonos e ·pregui<;a dos poucos que há;· pois os cafres ou suas 
ni.ulheres ( pois os homens nao cultivam a terra) semeiam 
muito pouco, e do pouco que por esse motivo éol!Jem, Pª"' 
gam o· anual tributo ao senhorio, e o resto, alem de massa 
que fazem, e comem ( nó Brasil Angú) bebem-no em Poro.
be dentro de poucó tempo, e o gastam tambero nos supersu ... · 
ciosos ritos dos seus finados. Este é um costume, que pela 
sua generalidade ainda entre os insulares muito distantes 
da terra firme novamente descobertos por Mr. Cook, e pelo 
que eu mesmo observei, praticado entre os índios católicos 

romanos das possessóes espanho!as da província de Moxos, 
' muito me admira. Parece 'que o medo natural, que os ho

mens de limitadíssimo discurso teem dos falecidos, é a pri-
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mitiva orig<:m do tributo, que pagam as suas almas, para 
que as tenham propícias, e nao lhes fac;am mal, como notou 
Plinio, quando disse - Timor fecit Deus ,_ Daquí vemos 
fornes que os cafres todos padecem anualmente, ainda que 

a estac;ao tenha ido favoravel para a boa produc;ao de tudo 
que póero na terra. - Fugiram alguns cafres no caminho, e 
fizeram-me muito favor em deixar as cargas; nelas pegaram 
outros, que nos vero carregando nas Manxilas; esta fuga é 
muito prejudicial ao adiantamento da viagero, e o exemplo 
péssimo: a cada instante me parece que me vero dar parte 
da fugida de outros; tal é o susto que tenho. Nao me foi pos
sivel seguir avante deste lugar para outro, onde no dia 2 de
terminei que me esperassem os cozinheiros; e por conse
quencia a ceia foi tal. qual ·o poderá considerar o leitor, e 
a cama a proporc;ao: bom foi; que alguns camaradas, cos
tumados a ter todas as comodidades possiveis, vissem o dedo 
ao gigante logo no primeiro dia, para o nao acharem des,.. 
marcado quando lhes apresentar o corpo. 

Dia 4 . ,...., A repentina fuga ·de mais de 30 cafres, dei
xando as cargas de Sua Majestade ao desamparo, expos
tas a serem roubadas, me pós em bastante confusao. Mais de 
20 foram de D. Paulina Ana Sousa Braganc;a, a qual. 
tendo-se mostrado muito rebelde em dar os cafres, que lhe 
couberam por sorte, por cujo motivo mandei, já em termos 
de romper com ela, que o Reverendo Padre Francisco Joáo 
Pinto, que se achava hospedado em casa de seu irmao o co
mandante de Tete, declarasse in verbo sacerdotis os pací
ficos meios de que me tinha servido por meio do mesmo Pa
dre, para que eu nie nao visse na obrigac;áo de a castigar. 

e pudesse cumprir com as ordens de Sua Majestade: ela 
com efeito, pa.ssados ~uitos días no termo prescrito a todos 
os moradores para terem prontos os seus escravos, os deu 

de má vontade, e murmurando, como é ·público e notório . 

.. 
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É de notar que é muito antigo, e ainda está em prática o 
uso destas derramas de cafres entre pessoas que tem prazos 
da Coroa quando eles sao necessários para o Real Servic;o. 
Este incidente, que eu temia, me pós na necessidade de ann 
dar pouco mais de urna légua até ·o prazo-denominado Inha
cengeira, onde me esperava a tropa, e havia meios de nos 
alimentarmos. Da Inhacengeira despedí o Capitao Joáo 
da Cunha Pereira, para que fosse ao Pequizo, onde pre
sentemente se acha a dita D. Paulina, e lhe mostrasse a or• 
dem que expedi ao Feitor de Tete, na qua! lhe determinei, 
que pusesse em hasta pública os prazos que ela possue, se 
acaso se nao resolvesse a preencher o número dos fugidos, 
pois dando ela, pela sua desobediencia, e semelhante pro
cedimento, indigna das grac;as de Sua Majestade, e deven
do-a julgar atitora da fuga dos seus cafres pela má vontade 
com que os deu nesta ocasiáo, e os costumava dar quando 
meus antecessores tambem necessitavam deles, merecia tam ... 
bem que perdesse as ditas merces, cor.i as quais se tinha 
ensoberbecido, segundo o exemplo dos moradores destes 
ríos que possuem extensos e rendosos prazos. A mesma 
ordem mandei que se executasse com outro sujeito, que até 
agora nao deu quatro cafres, que lhe foram arbitrados, mos
trando nesta sua má vontade serem vassalos para recebe
rem da Real Magnificencia, gra<;as, mas nao para concor

rerem, sem maior prejuizo, com aquilo que se faz necessário 
para urna diligencia de empenho da mesma Senhora, em que 
muito interessa sua glória, e ajudada a imort.alidade do seu 
nome, senda tambem conveniente para utilidade. destes mes

mos- povos, e do Estado. ,......... Inha~engeira é o último ·prazo 

da Coroa, que ternos para este lado do Zambeze, e termina 
com as terras dos Maraves. Os vales sao duma terra ótima, 

e tudo produz muito bem. Se o foreiro. deste prazo tivesse 

agilidade e indústria, podia fazer um bom estabelecimento, ( 
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pois é dos melhores e mais invejados dos . ·distritos de Tete, 
mas é um homem inutil para tuda. 

Día 5. - Assim como os navegantes em um rijo tem
poral arrojam cargas ao mar para nao na~fragarem, ou fica
rem sossobrados, assim fiz eu neste día, para nao fi13ar en
calhado, diminuindo cargas. Principiei a reforma pela co
zinha, repartindo pelos soldados e gente gue restava, o sal, 
deixando pouco para gasto. Acabado que seja, se pode pas
sar sem este tempero, assím como quem tero fome, nao pre
cisa de mostarda. Urna frasqueira de chá foi repartida pelos 
Oficiais, e o mesmo fiz a um caíxote de garrafas de aguar
dente, ficando eu sem ela porque nao a posso provar, ape.
sar do intenso frío que faz nesta estac;áo. Doís barriletes de 
vinagre, e um caldeiráo ficaram; porque os ácidos· derrancam 
o estómago, e o assado é o melhor· para a saude. Outras 
coisas padeceram a mesma serte; diminuí muito as cargas e 
ficaram semente as mais essenciais. Vendo eu que alguns 
dos camaradas estavam desanimados, lhes dísse: que se eles 
eram fracos, e nao est¡:ivam dispostos a sofrer os incómodos 
no servic;o de Sua Majestade, para que assentaram prac;a? 
Que gualquer hornero, que se resolvesse a seguir a vida mili
tar, desde o mesmo instante em que tinha a honra de vestir 
a farda,. se devería julgar morto para melhor desempe
.nhar as suas obriga<;oes; que lhes protestava, que estava 
disposto seguir avante, ainda que deixasse guante me per-
tencesse, e fosse só com a camisa do carpo, e soubesse gue 
pouco adiante l;iavia de morrer, pois eu tinha, alem da obri-
gac;ao, muito gasto de cumprir as ordens de Sua Majestade, 
e presava muito a minha honra, e o desempenho desta ·d¡Ji .. 
gencia táo recomendada por Sua Majestade, e feíta com 

grande despesa da sua Real Fazenda; que a eles tocava urna 

boa parte desta glória, e finalmente se eles despresavam este 
bem, que os homens honrados tanto amam, e procuram, se 
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recolhessem, pois eu nao quería companheiros, que por nada 
ficavam desanimados, e en só me achava coro ánimo de che
gar até Angola, ou de morrer nesta diligencia náo só pelas 
razoes referidas, como para náo dar gasto a todos os po
vos destes rios, e de Moc;ambique, que falam nesta expedi
c;ao abanando a cabec;a, como eles muito bem sabl.am, e tal
vez juntamente com eles abanassem a sua. Por vergonha, 
ou por brio, se mostraram mais animosos. Só o Padre Ca
peláo da expedi<;áo; o Tenente Coronel de Milicias, Pedro 
Nolasco Vieira de Araujo; o Sargento Mor, Pedro Xavíer 
Velasco; e o T enente da Prac;a de Tete, Antonio José da 
Cruz, nao deram indicios de fraqueza, ou irresoluc;áo. Gas .. 
tamos o dia em dar mantimento a gente. Eu era como um 
espirito, que ao mesmo tempo estava em toda a parte, para 
os despertar, e tambero trabalhava, para lhes dar exemplo, e 
tirá-los da inércia, a que estavam afeites. Pela tarde foram 
chegando as cargas desamparadas nas estradas, vindo con: 
duzidas pelos cafres, que daquí mandei para esse fim; e por 
fim chegou o Capitao com a noticia, de que D. Paulina, as
sombrada pelo ralo, que a ameac;ara, fora para Tete para 
dalí mandar cafres com toda a brevidade: veremos o re
sultado. 

Dia 6. ,....., Toda a noite nao dormi, pensando ou te
mendo a fuga dos cafres; e com efeito fugiram 34. A pre
ven~áo, e a minha firmeza me náo deixou desaaimar. Man
dei entregélr ao cafre, que governa este prazo, as coisas 
menos interessantes, para que as remetesse quando chegas
sem os cafres de D. Paulina, e de seu irmao, aquele soberbo 
de Sena, que está doido, e de quem já falei neutro diário. 
Ficou alguma coisa que me pertencia, porque quís princi
piar a justi~a por casa. Já desejo ver-me .na Maxinga, por

que espero alí melhorar de fortuna. Esta ressursa, e a firme 
r~solu~áo em que estou de náo desistir desta empresa, ape-

• 
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sar de chegar tarde ao reino -ck Cazembe,, e · ~e ver-.01.e obri
.gado a invernar naquela terra._ para no v~rao seguinte po
der concluir a mínha dilig_encJa, n:i.e tem sossegado o espi
rito, e feíto sofrer com paciencia infinidade de contrarie?a
des, que a cada passo encontro da parte dos cafres, hem 
como o navegante no meio da tormenta se consola com as 
doc;uras do porto, que demanda, as quais naquela ocasiao se 
pintam na sua idéia com mais atrativo, que realmente tem. 
Detestando este prazo por causa c;fas referJdas fugas, levan
tei q1mpo, e fiz alto já dentro das terras dos Maraves, nos
sos amigos fingidos, e verdadeiros inimigos, pois só pro
.curam meios, e pretextos de roubarem o fato dos portugue
ses, que por elas passam. P~ssei por tres pequenas povoa ... 
c;oes, e em todas elas estavam Maraves, grandes e pequenos 
com os seus arcos de frechas na mao; porem dispersos e sem 
forma de dar, ou esperar combate. É de notar, que qualquer .. 
cafre ainda muito pequeno, nao sai para fora de casa sem 
arco e frecha, ainda quando seja para ir a casa do seu vi· 
zinho. Este é um costúme, que jamais perde¡n. Que gente 
tao bem fornida, bem feita e gentil! Nao me fartava de os 
ver. Vieram, na forma do costume, alguns dos seus maiores 
pedir alguma coisa gratuitamente, por modo de tributo que 
costumam pagar todos os portugueses, que passam pelas 
suas terras, e eles mesmo estipulam o que se lhes deve dar, 
conforme a fazenda, ou volumes dela, que observam, e as 

forc;as do passageiro. Ora, um pobre principiante, que de

seja levar as suas fazendas pa~a longe, para as empregar 
com maior ganancia, que negóc~o pode fazer , vendo-se na 
rigorosa ob,rigac;ao de pagar por tribúto, por bem, ou por 

mal, a um grande número de indivíduos, · ou Fumos que go
vernam pequenos ;distritos, alero dus repetidos Milandos, · de 

que se há de Hvrar corri Éato? De necessidade há de ficar 

perdido, e o seu credor sem o principal: O ~~rreno m.e pq.~ 
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_ rec~ ótimq, é urna planicie., ou para melhor ·dizer, _ um ex ... 
te11~0 campestre abundante de regatos de ·ótima água. Ao 
longe se divisam montes mais altos que os de Tete. Quem 
dirá, ou pensará, que havendo tao bcns prazos da Coroa, 
tendo os possuidores escravatura alem dos Mossenzes, que 
de tudo lhes pagam tributo anual. Jhes faltam mantimentos 
no fim do ano, e sao socorridos pelos Maraves com milho? 
~ necessário ver para crer. Se nao fosse esta ressursa, e o 
.spcorro que de Sena, e suas dependencias · veio nos anos 
atrasados da fome geral, que houve em o distrito de Tete 
:Pereceriam todos, pois estas terras dos Maraves pela sua 
Ji;escura sempre produzem algum mantimento, ainda nos 
~nos em que há falta dáguas. Fora destes an<;>s nao posso 
_c::feixar ele criminar os povos de Tete; pois em quase tudo 
paré'Ce urna colonia, que principia a nasc.er. Eles nao sabem 
::eurtir couros de qualidade alguma; ignora·m. o método de 
Jazer sabao, e o ac;ucar. O superabundante destas coisas 
.pQdia servir de um bom ramo de comércio para toda a ca
pjtania de Moc;ambique, e era desnecessário virem de Góa, 
custarem mais caro, e muitas vezes haver falta, como acon- ' 
teceu oeste ano, e no passado, em que se nao achava sola 
~m para tacóes; e o sabao estava a 18$000 réis fortes, 
sendo o seu prec;o ordinário 8 e 10$000 réis fortes. O ac;ucar 
que se. gasta em Moc;ambique, e suas dependenc.ias, vem do 
Rio de Janeiro, e da Batavia; quem o poderá crer? Eu, para 
Jhes mostrar a sua inércia, e ignorancia, fiz treze arratéis 

de sabao; verdade é, que a falta que achei na cal e na 
cinza forte, fez sair denegrido o dito sabáo; mas lavava tao 

bem como o .outro, e nao se pretende outra coisa. Fiz tam

bero um pouco de anil. Como o ano foi muito chuvoso, e 
e$táo qo costume de plantar canas nos lugares· úmidos, lhes 

é ·preciso oeste ano fazer muito tarde o melac;o, ou melado, 

co~ que _se remedeiam p.ara fazer aJg_um doce, .que nao elevé 

, 
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aparecer em público, e para tomarem o seu chá ou café. 
Vendo-me na necessidade de partir para o interior d 'Africa, 
e que nao podía estar em Tete na ocasiao da fatura do dito 
melado ( deitam o sumo da cana em pequenos tachos, por
que os nao tem grandes, e o fé!,.zem ferver até tomar certo 
ponto, e depois o batem até tomar coi:isistencia de a~ucar, e 
sem mais outro beneficio servem-se dele) quís f azer a ex
periencia com esta mesma cana aguada: pelo que fui para 
Sonte, e fiquei pasmado quando vi que por o canavial cor
ria água. Verdade é que a extraordinária cheia teve parte 
nisto neste presente ano. De quatro pequenas formas, que 
mandei fazer, só urna ficou com pouco a~ucar coagulado es
correndo quase tudo pelo orificio da forma por nao estar ainda 
a cana em bom estado. Nesta mesma pequena por~áo deitei o 
barro, e tive o gasto de mostrar, que nao tendo ainda corrido o 
tempo preciso, para todo ele ficar purificado, a parte mais 
próxima ao barro já estava reduzida a bom a~ucar na al
tura de dois dedos. Mas para onde se arrebata o meu dis
curso, falando em coisas que parecern alheias deste diário? 
Porem eu nao posso deixar de fazer estas digressoes, porque 
pela falta de tempo, e multiplicidade de assuntos, me po
dem escapar muitas causas, que devo por na real presen~a; 
nao só para Sua Majestade vir no conhecimento, que as 
notícias, que lhe tem chegado aos ouvidos, dos rios de Sena, 

' sáo sumamente exageradas. para nao dizer falsas , mas para 
dar as providencias necessárias para se fazer urna colonia 
florescente para o futuro; porque na verdade, destes ríos se 
pode fazer, corn tempo. despesa, for~as e remessa de ho
mens habeis nas artes, um bom estabelecimento. Mandei dis
tribuir as sentinelas precisas com ordem de bradarem urna 

as outras todos os cinco minutos, afim de afungentarem os 
Maraves que pela alta noite quizeram fazer algum furto, ou_ 

hostilidade, pois nao há que fiar nesta gente, e é justo que 
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os soldados se acostumem a fazer este servi~o: assim fossem 
eles verdadeiramente soldados, pois neste caso nao iría eu 
tao arriscado, pois para prava do que eles sao, bastará di
zer, que mandando ero Tete eu fazer dois exercícios de fogo, 
para ver o estado em que eles estavam, inteiramente desa .. 
nimei nao só porque a maior parte deles nao disparavam as 
armas, ficando com o dio engatilhado com medo de dar o 
tiro, como porque nao tem destreza alguma em carregar as 
armas, ainda mesmo os poucos, que nao tem medo do es
trondo delas. Nao mandei continuar o exercício por falta de 
pólvora. Eis aquí o estado em que se acha o carpo militar 
destes rios, e os seus oficiais sao tao bons como os solda

dos. 
Dia 7. - Ao nascer do sol partiu a gente da carga, e 

eu pelas 7 horas e meia. Pela meia hora depois do meio 
dia, Hz alto junto a um ribeiro, a espera da gente, que tinha 
ficado atrasada. De tarde chegou o Tenente com a novi~ 

dade, que todos tinham ficado junto a um régato, distante 
deste lugar, em que me acho. tres quartos de légua, nao 
querendo adiantar~se mais, nem ceder as instancias dos ofi
dais, e soldados, que os acompnnhavam, vendo~se abriga~ 

dos a ceder, e a calar, porque os cafres já tinham pegado 
nos arcos, e flechas, armas que jamais largam de si por 
mais carregados que estejam. Nao me causou admira~ao, ou 
cuidado a fuga dos cinco cafres, que a pouca distancia do 
lugar da partida largaram as cargas, senda urna delas a mi~ 
nha arca de roupa, mas sim o receio que tenho, é de que 
n~sta noite fujam apesar das guardas que lhes mandei por. 
Por poder remediar este mal, caso venha, f a~o con ta de par,. . . 
tir cedo para a Maxinga, e dalí mandar o socorro necessário. 
Apenas passei hoje por duas pequenas povoa~óes de Mara

ves, e julgo que as outras estáo fora da estrada, porque 
repetidas vezes os vi nela feítos espectadores, e segundo di-

\ 
' 
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.zem os intérpretes muito admirados de ver-me em um pe
queno pa!anquim, em que venho, ajuntando eles que sendo 
o Bive, seu Rei muitc poderoso, nao anda dentro de urna 
.casa, como chamara o palanquim. 

Día 8. ,_, Pelas duas horas e mei~ da tarde cheguei ao 
lugar da Maxinga, onde estao minerando as negras de 
D. Francisca Josefa de Moura, e poucas de mais dois mo
radores de Tete. A comissao de que estou encarregado de · 
dar as providencias que tenho de dar a tudo em todos os ra
mos, o tempo · que gasto em pensar nas ressurc;as para re
mediar tantas contrariedades em um deserto, e em prevenir 
que elas acontec;am, a inquietac;áo que me causa a responsa
bilidade desta diligencia, e o ardente desejo que tenho de 
que ela se conclua, de modo que Sua Majestade fique sa
tisfeita, o qual cresce a propori;áo das dificuldades, a der
rota, o diário, e as observac;oes, etc., etc., me trazem tao 
ocupado, que logo fiz marchar os cafres que achei prontos 
para o <lito socorro; porem felizmente nao foram precisos, 
porque no 

Dia 9 ,_, Chegaram todos. Das negras de D. Francisca, 
deixadas as velhas, doentes, e pejadas, escolhí pe¡to de 200. 
Nao .me foi possivel neste dia ir ver as minas pelas razóes 
acima referidas. ,_, Latitude Austral 15º 19' 15'', Var. NO. 
22° 50' 40". . 

Dia 1 O ,_, Por mais cuidado que ponha em municiar os 
~afres, e em os contentai·, para que me nao ficasse 0 escrú
pulo de terem desertado por mal tratados, pois é geral a 
bpiniao de que os cafres nao fogem do trabalho e das bor
cfoadas estando fartos, de nada me serviu este remédio; pois 
de noite fugiram 52. Esta deserc;ao tao grande, e impos
sibilidade em que quase me punha de seguir viagem, me pós 
em, grande amargúra, e agora neste instante me dao parte 
que fugiram mais 37, Quem ti ver conhecimento do meu ge-

' 

' 

nio ativo, e obediente as ordens de Sua Majestade, avalie 
a minha aflit;ao; mas todavía me fac;a a justit;a de me jul
gar ainda com muito animo, e seguir avante, ~ retroceder 
quando já absolutamente nao puder ser de outra forma. 

D ías 11, 12 e 13 - Despedí o Capitao-Mor Gonc;alo 
Caetano, com o maior número de cafres carregados que me 
foi possivel, para ver se postes em viagem nao desertavam 
mais; porem em todos estes tres dias me chegaram partes da 
fuga repetida deles. A marcha dos cafres é como a dos. bois, 

· ou ainda mais vagarosa; e como até aoora me nao tem cheJ 
gado o socorro que mandei vir de Tete, a estac;ao está adian
tada. e pelo rpuito trabalho que tenho tido, corporal, ~ de 
espirito, temo que me venha alguma moléstia, que coree a 
obra, me resolvo a partir no dia de amanhá. 

Dia 14. ,_, Qui é:onfidit in Domino, non confundetw:, 
' disse o Psalmista. Com efeito no mesmo instante em que me 

metia dentro do Palanquim, pelas onze horas da manha, nes
se mesmo instante chegaram alguns cafres, que vinham de 
Tete com parte das cargas. que tinham ficado em Nhas

sengeira; eles eram 23, mas fiquei tao contente, como se ti
vessem chegado 23 mil homens. Mandei conduzir por eles as 
coisas mais essenciais, e poucos ficaram reservados para pe
garem nas cargas, que foram desamparadas na comitiva de 

Gon<;alo Caetano. Légua e meia adiante de Maxinga me esJ 

perava um cafre fiel do dito Capitáo~Mor, e me disse, que 
em urna povoa<;ao dos Maraves, vjzinha aquele lugar, estaJ 
vam 30 cargas sem gente que as levasse para <liante. Man
dei o Tenente Cruz, e o Ajudante com os poucos cafres re
servados, e a pouco v i chegar a Botica, urna arca minha com 
roupa, urna pequena • caixa de lata com quatro frascos de 
manteiga e café, e mais duas frasqueiras de vinho, que com
prei para as minhas necessidades. Aquí tinha eu lugar dé 
dissertar sobre a insolencia da escravatura destes rios, fia-
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élos nas vizinhanc;as dos Régulos vizinhos, para onde se pas
sam em incrivel · número, e na facil passagem de uns para 
outros prazos da Corca, onde o usofrutuário os recebe com 
boa vontade, e finalmente sobre o pior método que se segue 
no negócio cafreal: mas as fadigas, e os cuidados, a respon
sabilidade desta diligencia, e tudo aquilo que devo fazer por 
falta de quem me ajude, me tiram o tempo: só direi que urna 
Compaohia que se sujeite a nao ganhar nos dois primeiros 
anos, e a negociar ela mesma com cafres por sua conta, 
pelo, menos nos di tos anos; urna boa forc;a, que se ja com
posta de bons Soldados e Cab~s. pode endireitar este ne
·góci9 cafre a], e f azer .com que os Régulos vizinhos, princi
palmente os do lmperador, nos respeitem, nao nos fac;am in
criveis roubos, e náo deem asilo aos cafres fugidos. Mas 
que o Gpvernador deve estar em Tete? Eu o nao conhec;o. 
Somente direi, que deve ser ativo, sábio, prudente, e do
tado de todas as boas qualidades. 

Día 15. - Apareceram Maraves para pegar nos vo
Jumes; e como viram a necessidade em que eu estava, nao 
quiseram pegar neles sem receberem a paga, cujo ajuste foi 
bem trabalhado de parte a parte, e por fim cada um deles . . 
recebeu um capotim ( dois panos) em risco de ficarem per.-
didos se de noite se ausentarem, como temo acontec;a, ainda 
que me assegure o cafre de Gonc;alo Caetano, que eles nao 
hao de fugir. O sofrivel partido que tiraram, fez com que se 
ajuntassem mais Maraves, entre os quais, e os cafr~s que 
vieram de Tete, e tinham ficado reservados (de noite fugi-
ram tres), repartí os volumes, e ficou somente um qlixao de 
loic;a destina~o para o Cazembe, pois o pediu, tres poltro
nas, que tambero exigiu, urna frasqueira de manteiga pata 

o gasto da cozinha, e um barril de pólvora, de que nao fiz 
caso, por ser de tao má qualidade, que semente serve de 

aumentar o número de volumes. Porem Sua Majestade em 
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Moc;ambique a havia de pagar como ótima. Depois de ter 

feito aviso para que da Maxinga mandassem arrecadar estes 
volumes, que pertencem a Real Fazenda, me pus em marcha, 
e depois de ter andado duas léguas, cheguei a urna povoa
c;áo maior do que aquelas, que há alem da Maxinga. Qua! 
foi a minha admirac;ao, quando vi nela a gente," que fiz ex
pedir de Maxinga no dia 12! Examinando eu dos soldados, 
que mandei em guarda, a causa de tao pequena marcha, res
ponderam-me, que eles nao tinham forc;as para persuadir os 
cafres a que se adiantassem, e que oeste dia, tendo eles mar
chado semente meia légua, se deixaram fiéar nesta povoa-
c;ao, ameac;ando-os com as suas frechas, se os quisessem obri-

gar a mar.char mais. Eµ lhes dei crédito, pois o mesmo fize

ram aos Oficiais nos dias passados. Que lhes hei de fazer? 

Se eu mandar castigar os mais culpados, fogem todos, e 

fica a diligencia, e as despesas perdidas. O único remédio 

é sofre-los, até ficarem cumpridas as ordens de Sua Ma
jestade; e se Deus me fizer voltar para Tete, entao obrarei o 

que me parecer justo. Eu me nao admiro da marcha tao 
curta que fazem, pois assim estáo criados; e como os cafres 

sao os negociantes, que seus senhores mandam para as ter~ 

ras dos Régulos, e sáo senhores da sua liberdade, andam 

quando querem, tomam muitas mulheres a cus.ta do amb, fi

nalmente fazem qu~nto desejam. Mandei chamar os Muca
zambos (cafres que governam um certo número de cativos: 
e eles tambem o sao), e lhes fiz minha prática, a qual se 

mostraram sensiveis, pr~metendo fazer daquí para o diant~ 
maior viagem. Mas a experiencia de pouco tempo me tem 

mostr.ado, que no mesmo instante fazem o contrário do que 
1 ' 

_prometem. como homens que vivem inteiramente entregues 
a lei · da corrupta e viciada natureza. e sem corthecimento 

da Jei divina, ou humana, que reprima os estímulos da nos-

. \ 
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sa vontade e liberdade. Veremos se me en·gano, e o resul~ 

tado do meu sermao. 
Dia 16. - Fugiram os Maraves, e por desgrai;a para 

eles, um ficou preso. Esta prisao (segundo dizem os inte~ 

Tigentes) há de servir de princípio de contestai;óes, e de mi
landos graves; porque os pais, ou parentes do preso hao de 
voltar-se contra os fugitivos; e posto que todos eles sejam 
ladróes no último ponto, contudo o furto feito entre eles é 

casfigado asperrimamente, mas ignoro se· é crime o furto em 
geral. Por felicidade apareceram outros Maraves. e se ajus~ 
taram a reccber o seu pagamento na Java. Pelas 8 horas ·e 
tneia me pus em marcha, e uns Maraves, que tiriham vindo 
a estrada para ver· tanta gente, pegaram em dois rapazes', e 

1 
os leva ram furtados; aos gritos das negras acüdiu . a gente, 
que estava perto: e atirando um soldado um tiro ao ar, fo~ 
ram livres os pequen os negros ( chañiam-lhes bichos) do 
cativeiro cafreal. Fiz alto ero urna povoai;ao, que está fun~ 
dada pouco adiante da Lupata. Dáo este nome ao lugar 
onde quase que se ajuntam os montes, que formam o val~ 
por ond~ entrei quando che.guei a Maxjnga, se acha no fe~ 
cho dos ditos montes. Esta planí~ie é bastantemente fértiJ, 
pois alem,dos regatos serpenteia um ribeirao de ótima água. 
Na Lupata termina o distrito do Régulo - Bivé .-. s~1jelto 
ao Rei Unde. 

. .. . 
Dia 17 - Todos os cafres se ajuntaram e disseram .9ue 

neste dia queriam ficar nesta pov.oai;ao: este foi o fruto. do 
m~u sermao. Diss·e~lhes que éu esta~a doent~; q'ue peio· Ín~iÓ 
dia fariamos alto, etc., etc., mas" a nada disto o·s brutos . se 
moveram. O receio que tenho, que todos desertem, me fez' 
disfar<;ar o meu dissabor; e para que eles · o n~o .-percebessem, 
lhes . mandei dar algum v'elório para - comprarem pombé; . 
certa bebida fer.mentada, que fazem de milho:· Ficara1n ccm..:· 
tentíssimos, e. eu · depois de ter marcado.--quatro. cabe~s mars-

\ 
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teimosas, me recolhi para pensar no modo de evitar estas 
desordens tao prejudiciais aos interesses de Sua Majestade, 
e dar aos principais autores exemplar castigo. Oepois de ter 
pensado muito, e ouvido os pareceres de alguns indivíduos, 
que me acompanhavam, e a José Rodrigues Caleja, que me 
foi inculcado, por muitas pessoas, por homem desembara~ 
~ado, e prático nos usos e costumes cafreais, aind~ que. já 
estou desenganado, que nao tero a habilidade, ou o prés
timo que lhe atribuiram, e depois de os ter repreendido, 
por me darem a resposta costumada, quando lhes propo
nho alguma dúvida a qual a vem a ser ,......, Há de se fazer o 
que V. S.ª mandar .-, assentaram, que eu ·os deveria so~ 
frer, até passarmos a lem da Java um, ou dois días de via
gens, e depois lhes deveria mandar apreender os seus ar
cos e frechas, queimá-los na presens:a de todos, e amarrados, 
f azerem a viagem que me parecesse, mandando-] hes por as 
guardas competentes. 

Dia 18 - Como estou entregue a vontade dos cafres 
até certo tempo, saí da povoas:ao pelas 8 horas. e .marchei 
pouc-0. Por mais apertadas que sáo as ordens que tenho 
dado, que marchem todos unidos quanto for possivel, para 
livrarem-se dos roubos dos Maraves, estarem prontos os 
soldados, -que sao distribuidos por entre a gente da comi
tiva, para acodirem a qualquer aflito, nao me é possivel 
conseguí-lo. Por esta causa boje furtaram uro bicho do Te
nente Coronel Nolasco, e a carga que levava outro, per~ 
tencente a um Soldado. Dei ordem que atirassem as pernas 
qµJllquer ladrao, e de tarde se pos em execui;ao a dita or
dem; porem, penso que o Soldado errol\ o tiro (nao é no
vidade); porem o Marave deixou a carga, e as pr.óprias fre~ 

chas e ~reo. Ao sair da · povoas:ao marchamos e.{11 demanda 
da · cordilheira, que fica para o nascente, e lhe dei o nome 

~ Cordilheira Marisane, e a do poentE!, Joanina, em me-

110.372 F. 15 
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mória da nossa Augusta · Soberana, e Sereníssimo Príncipe. 
au·tores desta empresa e diligencia digna do seu Real animo 

' e grandeza. Depois que nos aproximamos a ela, a fomos 
costeando pelo campestre, de que já fiz men~áo. 

Dia 19 - Os Maraves alugados puzerarn.-se renitentes 
em nao querer passar da povoa~ao em que pernoitarnos, por 
mais que os persuadisse a que fossem avante, debaixo da 

·pena de perderem o fato, que deveriam ganhar, indo até 
Java, na forma do ajuste. Mandei fazer diligencias por ou.
tros a custa dos primeiros; porem, vendo eu que nao apare.
ciam, e qu~, ou nao haviam fazer viagem oeste dia, ou as 
cargas tao necessárias ficariam perdidas, tomei a resoluc;ao 
de os mandar segurar com astúcia para cumprirem por forc;a 
o ~stipulado, e para .mostrar a estes ladróes, que os nao 
temo, . nem hei de sofrer os insultos, que fazem aos fracos 
comerciantes, quando atravessam suás terras. Todos os ca.
Eres da povoa\'.áO puzeram.-se em fug~. vendo aquela re.
pentina ac;ao; porem a primeira voz pararam, ouvindo di.
zer.-se.-lhes, que nada era com eles. O Fumo da povoac;ao 
( qualquer povoa~áo, por pequena que seja, tem um cafre 
que. a governa; a este chamara Fumo), vendo o fato que 
mandei vir, único toque de chamar que entendem, fez apa.
recer Maraves, e sobejaram muitos. Tendo marchado tres 
quartos de légua, entrei pelo boqueirao da cordilhelra Ma.
risana;· depois de urna suave subida nos adiantamos pelo 
campestre, que há entre as serras, que se váo seguindo e 
fazem um todo composto de montes, e· de vales fértels e po.
voados. Fiz alto junto ao maior ribeiráo, que até agora te .. 
nho encontrado, chamado <;aruzissita. Aqui me chegou a 
parte de uma guerra civil, que ali perto tinha havildo entre 
os cafres de D. Francisca, e os poucos do Capitáo Joao da 
Cunha Perefra, a qual este homem de má cabec;a, e de pior 

líng:ua, : fomentou. e foi . da maneira segilinte, conforme a 

. i ... . .. . 
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representa~ao que me fizeram os cafres principais, a quem 
ouví na presen~a dos Oficiais, excetuando o dito Capitáo 
Cunha, para que a pessoa que me serve de intérprete, me 
nao f altasse a verdad e do que eles diziam pois os assisten
tes, como nacionais, ou veteranos no país, muito bem os 
entendem. Disseram eles que, passando o dito Capitao pela 
estrada, vira uns cafres com a carga em terra descansando, 
como costumam e é preciso. Disse.-lhes o Capitáo, que se.
guissem viagem, ao que responderam, que estavam desean .. 
sando, e depois continuariam a viagem. Nao satis-feito o dito 
Capitáo com esta resposta, ·indiscretamente deu algumas 
bordeadas, dizendo.-lhes na mesina. ai;ao. - Andem, beba~ 
dos. que sua Senhora é que tem a culpa de se fazer esta 
viagem pelos muitos cafres que deu: e se voces tivessem 
fugido, . COJ1?.0 tem feíto outros, o sr. Governador nao iria 
para diante. ,_, Disseram mais, que o dito Capitao já lhes 
tem dado ( sem eu o saber) por duas, ou tres vezes, e que 
eles já nao tinham fugido, porque sua Senhora D. Fran.
cisca lhes encomendou muito, e ordenou, que me nao de~ 
samparassem, que Josse para onde fosse. e morressem onde 
eu -morresse; porem se o Capitao continuasse a maltratá~los, 
se Vetiam abrigados a faze .. Jo. Que eles se tinharn oposto 
aos Cafres do indiscreto Capitao; porque os maltratados, 
levantando os arcos para livrarem.-se da maior fori;a da 
pancada, entenderam aqueles, que os Cafres se queriam opor 
a seu Senhor, e daquí tivera origem ~ desordem, na qual 
nao houve outra novidade mais do que aproveitarem.-se os 
cafres do Cunha desta ocasiao para deixarem as !=argas de 

Sua Majesta~e na estrada e fugirem. A ser verdadeiro o 
dep.oimento dos cafres, pelo que pertence a repreensao que 
lhes deu Joao da Cunha Pereira, por nao terem fugido, nao 
fica lugar- para pensar, que antecedentemente este m~u com~ 
panheiro teria induzido os seus para que se aproveftassem 

-
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de qualqÚer motivo para ·o fazerem, ficando ele ileso da 
culpa. principalmente querendo ele mandar da Maxinga 
para Tete tres dos ditos seus cafres, vendo muito bem o 
aperto e a necessidade em que eu estava! O certo é que .o 
Furriel do pequeno corpo que me acompanha, susteve os ca
fres, que me conduzem no pequeno palanquim, para que náo 
desertassem na madrugada deste · dia pelas injúrias, que o 
Capitáo lhes disse, das quais eu ouvi urna boa parte, porem 
calei-me; pois julguei que o fizera com razao, e estava -a e~ 
pera da parte que me devera ter dado. Quando o Tenente 
Coronel Nolasco, e mais alguqs Oficiais chegaram ao lugar 
da peleja, pois vinham cobrindo a retaguarda, acharam to
dos os negros e negras de D. Francisca juntos, e lhes dis
seram, que os estavam esperando para lhes fazerem entrega 
das cargas, e depois voltarem para Tete, _pois nao podiam 
sofrer o Capitao. Disseram tambero o mesmo, que depois 
me representaram sobre a repreensáo, e nao sei se diga con
selho, que )~es dera o Capitao, e tambero as r.ecomenda\;oes 
que tinham tido de sua ama. Os ditos Oficiais finalmente os 
reduziram a que pegassem nas cargas, e me viessem re
presentar suas queixas, pois eu os havia atender. Com boas 
pa)avras e urna pequena dádiva contentei os principais den
tre eles, e se recolheram satisfeitos. Mandei dar urna ás
pera repreensao ao Capitao como cabe\;a de motim, e tam
bero ter escandalizado alguns camaradas. Como o fato acima 
referido requer maior inforrna\;áO, e averigua\;áo, verei de,.. 
pois o que devo fazer, alero da repreensao. Passei por um 
Jugar que denominam Murambalo, e todo aquele terreno me 
pareceu aurífero. 

Día 20 - Nao fo¡ só na minha comitiva que houve 
combate; na do Capitao Mor da Mixonga, com quem me 

encontrei pelas 1 O horas, houve pancadaria com os Mara

ves pelos .!oubos, que intentaram fazer. 
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Dia 21 ,.:_ Cheguei a Java, e ao por do sol me disse um 
enviado de .Mussidansaro da parte do seu amó, que tendo 
os Maraves roubado um volume de velório pertencente a 
Sua Majestade, que lhe tinha sido entregue pax:a o mandar 
conduzir, pagando~se a quem o carregava, fora _ele cercar 
a povoa\;áo dos ladroes, prendera tres, e para os soltar lhe . 
deram o velório, e que ele para os castigar lhes támara 
quanto milho poude, e que por esta demora nao podia vir 
ter comigo a Java. Este Príncipe Mussidansaro é um grande 
velhaco, debaixo do título de hornero de ne.gócio, veio da 
parte do Cazembe visitar a D. Francisca Josefa de Moura e 
Menezes, a quem chamam Chlponda, isto é, Senhora que 
tu.do pisa com os pés, pela fama que dela lhe tinha chegado 
aos ouvidos, e a pedir-lhe que lhe mandasse um filho seu, 
que quería ver. D. Francisca aproveitou~se desta ocasiáo 
para dizer,..lhe, que para fazer o gosto a seu amo Cazembe 
me mandava, pois eu sou filho, e como tal lhe recomendava 
que me nao desamparasse, e defendesse de alguns inimigos 
que me quizessem fazer algum mal. O cafre nao cessa de 
repetir estas palavras. Como as Amazonas já veem cansa~ 
das, e temo que a maior parte delas fique pelo caminho es
torpeadas ordenei a- Gon\;alo Caetano (o escandalo dos mo.
radores de Tete, e contra quem todos se tem rebelado, sen1 
terem outro motivo mais, do que os cafres que lhes pedí) 
qu~ mandasse ajuntar os Maraves para conduzirem cargas . 
até ao rio Aruangóa, e ali passarem para os Moizas: e 
como é grande o número dos Maraves, que mandei convo.

car, me demorei neste lugar alguns días. Passei hoje duas 

vezes pelo rio Aruangóa, verdadeiramente grande ribeirao, 
em um lugar se passa com a água, pela curva das pernas· 

nesta estac;ao, e no outro por cima de uma ponte de canas 

(bambús) atadas urna as outras. Nesta parte de Africa já 

tenho noticias de tres rios com o referido nome. Este é um 

.. 
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,deles: o segundo aquele que vai cair no Zambeze junto ao 
Zumbo; e serve de limite as terras dos Maraves e Moizas; 
e o terceiro está entre Sena e a Manica nas terras do Baroe. 
As minas de Java, ou Bar (como aquí lhe chamam) foram 
descobertas há sete para oito anos por Gon<;alo Caetano. 
Hoje trabalham nelas as negras de um só morador de T ete, 
as quais se entranharam pelos matos quando tiveram notí .. 
cia da minha chegada, pois temiam que eu me servisse delas 
tambero, e nao se enganaram, pois no estado em que esta .. 
yam as coisas . tudo me fazia conta. Pode ser que estas mi .. 
n~s sejam rendosas, mas estejam despresadas por nao sa .. 
·berem trabalhar. Todos sabe'm, que nem sfmpre se acha 
.ouro pérto da superfície da terra, e que para o tirar estando 
profundo, é necessário fazer~se grande sucava<;ao. Lego que 
as mineiras do Rio de Sena nao acham ouro a superfície, 
desemparam aquele lugar como pobre. Absolutamente igno .. 
ram· o encanamento, e o J:!ivelamento das águas, sem cujo 
socorro· jama~ se poderá tirar ouro em conta ainda nas 
melhores lavras. A falta de ferreiros é outro impedimento, 
ou embara<;o que se ajunta ao mais para nao se poder fa .. 
z.er urna rendosa minera<;ao. Ví na Maxinga estarem esgo
tando uma por<;ao de água estagnada com. cestos tao bem 
tapados, quanto era possivel, e nestes litus arare, se ocupa
vam muitas negras. Conhecendo eu os erros e defeitos, nao 
~s posso emendar por falta de tempo; e ainda que o tives.se, 
Rºl'. falta de oficiais de todos os ofícios necessários para o 
referido . fim. Este é o estado dos rios ele Sena, cuja fama 
chega até as nuvens. - · 

. ' 
·Di~ 22 ,_ Gastei o dia em .municiar a gen~e ·e em atu-

rar as impertinencias e requerimentos dos cafres e Muizas. 
tambero ·que me váo gastando a pa~iencia e servindo-me de 
purgatório. De ·tarde fui visitar o aquartelamento dos Mui
zas, e ,me pareceu estar. dentr_o de urna povoa<;ao de artis-
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tas. Cada uma familia, ou cada um· individuo · qtie a n~o 
tem, estava de dentro de pequenas barracas feitas de ramos 
de árvores, e em todas elas soavam as pancadas, que davam 
em cascas de paus, com umas machadinhas tambem de pau, 
.para as estenderem e fazerem seus .panos. Com estes panos 
..se vestem, e compram mantimentos aos Maraves. Estes Ma
rav.es nao teem indústria alguma,_ ocupam .. se semente na 
planta<;ao de milho, .bata tas e inhames (no Brasil chamado 
cará) de consideravel grandeza, e em roubar os passagei .. 
ros. A hasté do milho crescE: a altura de 2 .Vi bra<;as. Daquí 
se pode vir no conhecimento da bondade, e fertilidade do 
terreno. No tempo das fornes que houveram em Tete, até 
aquí vinham, ou mandaram os moradores comprar manti.
mentQ com grande ,custo e trabalho, pois como estes vales 
~áo· m~ito -frescos, nao fáz neles muita impressao a falta das 
águas das chuvas. Há tambero abundancia de feijao, cha
mado no Brasil feijao guandú, e aquí nharriudoro. 

Dia 23 ,_ Até agora, sete horas da noite, nao tem apa .. 
reciclo os Maraves, que estou esperando para carregarem 
cargas, mas tive aviso, que os estavam ajuntando; se eles 
me faltarem hei de ver-me perplexo, e já ando pensando no 
modo de remediar este inconveniente, que nao há de ser pe-
queno, pois julgo, que me serao precisos 150 pouco mais ou 
fue'nos. · Nesse caso só as negras me podeni tirar do emba .. 
ra~o. e assim mesmo muita carga há de ficar, porque al~ 
gumas ·nao podem ir avante e nao posso preencher o seu 
número com· as gue mineram neste lugar, ou Bar, como lhe 
chamam, porque todas as negras e negros se esconderam no 
mato. Tiraram~me multa parte do tempo e· esturgiram .. me os 

oµvido~ os dois Muizas Chinimba, e Mussidansaro pela 
qu~stao, que ~ntre eles se suscitou sobre qual dele.s deveria 

ter a preferencia de levar .. me ao ~azembe, como se expli· 
eam, pois · pintam na sua imagina~ao ás grandes honras e 
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merces que lhes há de resultar, e fazer seu Reí, pelo dito 
servi\Oi por este futuro contingente já queriam ter súperio
ridade um sobre o outro. Chinimba alegava que tinha vindo 
antes de Mussidansaro com a embaixada que seu Rei lhe 
mandou e Mussidansaro dizia, em seu favor, que o Cazembe 
mandara pedir por ele a D. Francisca um filho seu, e que 
esta Senhora lhe fizera entrega de mim, dizendo-lhe que e~ 
era seu filho, que ela mais amava, e lhe tinha feito grandes 
recomenda\óes a meu respeito. Eu fui eleito para decidir a 
questáo, e lhes disse que Chinimba e Catara foram envia
dos pelo Rei diretamente a mim com a embaixada, na qual 
pedia a nossa amizade que fundassemos na Aruangoa urna 
pO\!Oa\ao etc.; e que eu para certificá-lo da nossa amizade 
iá escolher o lugar para se fundar a povoa~áo, e tratar coro 
ele de urna vez, e sem as delongas for\osas, as condi~óes do 
comércio, me resolví a procurá-lo, mais para utilidade sua, 
do que pela nossa e que por este principio Chinimba, e Ca
tara me- levavam. Mussidansaro tambero, tendo sido en
viado pelo mesmo Cazembe a D. Francisca Josefa de Moura 
para pedir-lhe um filho seu, pois o quería ver, me levava 
igualmente, pois era filho da dita Senhora (Mussidansaro 
com efeito está persuadido, que o sou, ou porque tendo a 
dita Senhora entre os cafres, e brancos tambero, o justo epí
teto de grande e como tal. considerando-me eles inferior a • 
ela me . tinham ·por seu f ilho, bem como eles chamam filhos 

a todos os que lhes estao sujeitos, ou porque morando eu 

de próximo a urna parte das ' suas casas porque as da resi

dencia se estáo construindo de novo, e nao há outras onde 
me possa aquartelar, estejam convencidos de que sou filho 

da dita Senhora) e sendo isto assim um me levava como 
Maniba, ou Grande, e outro como filho de D. Francisca·; e 

assim como eles nao podiam diz.er qual de dois filhos meus 
era, ou se fazia maior . por alg.um servii;o; qué houve~eni' 

. ..... . 

• 

215 

feito, mas sim eu só sabia, e podía distinguir, e avaliar o seu 
· merecimento, assim tambem eu nao podia dar preferencia 
nem a Chinimba, nem a Mussidansaro, e que só depois de 
chegarmos a Cazembe, lhes poderia fazer justi\a; que só lhes 

- lembrava, que eles todos tinham um Rei, a quem obedeciam 
e temiam; e que ele sabendo estas disputas as poderia levar 
muito a mai, e mandar-lhes cortar as cabei;as; pelo que fi
cassem acomodados, e amigavelmente fizéssemos a nossa 
viagem para nao desgostarem a seu Rei, e a mim, e eles 
talvez ficarem perdidos: quizeram continuar a disputa, Pº" 
rem o espirito, e a eloquencia de um frasco de aguardente, 
que lhes mandei dar, os convenceu mais do que as minhas 
razo~s. e os convencería ainda que elas tivessem o espirito, 
e for~a ' das oras:óes de Cícero, e Demós~enes juntamente. 

Dias 24 e 25 - Pela prática que tenho tido nestes 
poucos dias de viagem do costume dos Maraves, sabia muito 
bem, que em um deles recebendo a paga para carregar 
qualquer carga lego todos seguiam o seu exemplo, e se 
ajuntaram de repente: os poucos que vieram exigiam .tao 
grande jornal. contra o que até agora eles teem praticado 
com alguns .Portugueses necessitados, que por estas suas 
terras teem passado, que me vi na precisffo de lhes nao dar, 
e assentei que · o pielhor seria continuar a viagem com as 
negras do modo que me fosse possivel, do que convir em 
dar-lhes a paga que pediam. Mandei pois repartir pelos sol-
9ados ;-esto da comitiva, quase toda a farinha de trigo su
jeitanc."~nos a comer massa de milho (no Brasil chamado 
angú), que <levemos comprar nas povoa~óes que encontrar~ 

mos em lugar de páo. As frasqueiras de cacha~a e aguar~ 
dente do reino, que vinham para alguma precisao, e presen

tes para os Régulos, tiveram a mesma sorte, assim como o 

sal, o resto do vinagre, e tres frasqueiras de toucinho. Quem 
come sem vinagre e sal, tambero pode c-0mer sem toucinho; 

' 
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nlsto nao há novidad·e alguma, salvo se . a puze~ algum que 
peca na gula por causa do picante e saboroso gasto dos 
manjares, e aqueles que dizem - Deus meus venter ~st -
eu vivo para comer, e nao como para viver. Nao fol so.
mente a exorbitáncia do estipendio que pediam os Mara ... 
ves, a causa deste meu procedimento; se eu lhes desse o que 
pediam, haveriá urna espécie de subleva~ao entre os Muizas 
na perten~ao de maior contribuic;ao, e com muita razao. 
Trariam as cargas como por vezes já tem feíto por coisas 
insignificantes, e as largariam junto a barraca, e sairiam. E 
que lhes h·avia eu de fa;;er? Eu que nao tenho forc;as para 
castigar os escravos, que me acompanham, e que fazendo 
da necessidade virtude os sofro com animo alegre, e dls· 
far~ado, só para que nao fujam, e me obriguem a nao cum
prir as ordens de Sua Majestade. 

Día 26 .- A indisposic;ao com que estou, nao me em
bargou a viagem. Depois de alguns días de descanso sempre 
a saida do pouso se faz morosa. nao só pela pregui~a dos 
Eafres, como pelo tempo, que se gasta na distribui~ao das 
cargas, em cuja obra tem havido muitas altera~óes pela 
falta dos cafres, e fuga deles, pois ainda na Java fugiram 27. 
Atravessei a serra, • gue nos fiqiva para o nascente, e fiz . 
alto nas margens do pequeno rio Chigumuquire, onde me 
veio um enviado do Régulo, que governa as terras, que fi
cam para alem deste rio pedir algum fato para vestir. Raras 
. vezes passam por estes lugare_s os portugueses, e por conse,. 
quencia o fato é muito procurado, estimado, e exigido .POI' 

meio de todas as traficancias :e~ idéia de que podem servir ... s~. 
Cobrem as· partes pudendas coni peles de Tigre, ou panos 

feítos de casca de ·árvores, pouquíssimos ttazem fato, e· este 
mesmo muito velho. Como estes cafres nao se ocupam na 
minera~ao, nao teem marfim, e apenas alguns ~scravos vi
vero 'pobremente a respeito de fato, e se ocupam em esco ... 
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gitár os meios de roubarem alguns passageiros, os quais 
por fracos, e com justo medo do grande número deles, fa ... 
zem e dao o que eles exigem: este o motivo por que eles se 
teem feíto arrogantes, ratoneiros, e ladroes, e muitos mo ... 
radares arruinado a si, e seus credores. 

Qia 27 .- Sofrendo a insaciavel sede, e intenso frio 
da sezao, que me principlou pelas cinco horas da madru ... 
gada, me pus em marcha pelas oito horas da manha. Urna 
das maiores desgrac;as que considero poder acontecer ao 
homem é o tratar com pessoas a quem falta o senso comum, 
e teem absolutamente indiferenc;a para o bem, e para o mal; 
só o sentem . quando o sofrem, e finalmente nao ·se deixam 
vencer da razao. Eu estou· neste caso a respeito dos cafres. 
Nao há razao que os convenc;a, que deven:ios marchar uni ... 
dos quanto nos for possivel, para podermos resistir aos ini ... 
migas, que se nos quizerem opor e evitar os roubos; que 

· <levemos sair mais cedo para adiantarmos a marcha, afim 
. -de que se nao acabe a caixa militar, e depois venhamo.s a 

cair na última necessidade, etc. Enquanto eles nao veem 
que eu sigo viagem, nao partem, e estao escondidos pelos 
matos. Esta a razao por que seguí avante com ánimo de fa ... 
zer alto no lugar, até onde visse que eles poderiam chegar, 
como tambero me requereram os ofidais; e para descansar 
de · urna vez por causa da sezáo, que era forte. Fiz alto 
perto. do meio dia, e me chegou aquí a notícia de que os 
Maraves nos tinham ins~ltado, roubado, e f eito viol€ncias . 
Como eu me achava com notavel abatimento, veementes ,, 
dores . de cabec;a, e absolutamente impossibilitado de poder 
voltár, porque tambem considerava estar~ toda a -desordem 
acomodada, d~spedí o Sargento Mor das Ordenan~as José 
Roiz Caleja, que por posilanime, nao foi de boa vontade, e 
f.iquei com a guarda competente, pois toda a nossa for~a ti· 

nha .fícado distribuida pela comitiva, como é costume. Pelas 
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quatro horas chegou a nossa gente, a exce<;áo do Capitáo 
Mor da Mixonga, Gon<;alo Caetano, o qual tinha ficado na 
povoa<;áo dos Maraves com a sua gente, e a que vem a seu 
cargo, e os Moizas. Ordenei ao Tenente Coronel de Mili
cias Pedro Nolasco Vieira d'Araujo, que me desse uma exata 
e verdadeira informa<;áo do fato, por se ter achado pre
sente, a qual é do teor seguinte, · e conforme as deram: -
.. No dia 27 do corrente seguiu na vanguarda o sr. Gover
nador na forma do costu~e, e o acompanhou o Reverendo 
Padre Capeláo, o Sargento Mor das Ordenan<;as José Roiz 
Caleja, e o Ajudante da Prac;a de Sena José Tomás Gomes; 
seguiu-se depois o Capitáo Mor da .Mixonga, Gon<;alo Cae
tano Pereira, o Capitáo . Joáo da Cunha Pereira, e depois , 
<lestes o Sargento Mor de Milícias Pedro Xavier Velasco, 
os Tenentes Antonio José da Cruz, Manuel .dos Santos Silva. 
e Antonio José Pereira Salema. Chegando os últimos a urna 
povoac;áo de Maraves, encaminhar~m-se a eles tres <lestes 
cafres, embara<;ando-lhes a marcha, e querendo pegar no 
gado, que vero para o sustento dos oficiais. Chegou-se a 
eles o Sargento Mor V~lasco e perguntou ... lhes o que pre: 
tendiam fazer, e porque embarac;avam a marcha do gado. 
Responderam os soldados, que veem acompanhando o trem 
de Sua Majestade, que os Maraves exigiam paga, dizendo 
que o gado tinha comido a}gum milho da sua lavoura, e 
oeste tempo chegaram mais Maraves, dizendo, que esta 
terra nao era de Muzungos (brancas) que para poderem 

passar-lhes deviam pagar algum donativo, e que qáo fa
zendo assim, levariaJll o gado por !hes ter comido o seu 
milho; nesta porfia lhes disse Velasco, que se alguns dele$ 

A tivessem o atrevimento de ' pegar no gado, q1;1e lego ali fi-· 
caria morto com tiro de espingarda, o que ouvido por eles, 

e ·vendo esta resolu<;áo, dissimularam o seu intento, e cont 
palavras mais brandas, disseram, que isto era brinco de ra-
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pázes, porem que sempre se lhes deveria dar alguma coisa 
para acabar este milando. Vieram, seguindo-os. e a nossa 
gente até outra povoac;áo, em que Velasco, e o T enente 
Cruz encontraram-se com Gonc;alo Caetano, e o Capitáo 
Pereira. Foram os dito~ Maraves representar ao ~apitáo 
Mor de Mixonga, que se lhes deveria de pagar o que fica 
<lito. Querendo-os acomodar Gonc;alo Caetano, lhes man
dou dar um chuabo de velório (20 fios); e nao o querendo 
aceitar, lhes deu mais um capotim (dois panos): porem os 
Maraves tenazes e ufanos pelo que teem feito, e praticado 
com os pobres mercaderes, que por aquí teem passado, nao 
só o nao quiseram aceitar, mas tambem lhe atiraram com 
ele a cara. Vendo isto o Cé;lpitáo Cunha Pereira quís reti
rar-se do lugar em que estava esta- pendencia, e mandando 
que os seus negros carregassem a manchila, nao o consentiJ 
raro os Maraves, pegaram na dita manchila, e lutando cqm 
os cafres do dito Capitáo, estes por fim se desembara~aJ 
ram, e voltaram os Maraves para a manchila de Gon~alo 
Caetano. tiraram-na das máos dos seus cafres e a foram esJ 
conder no mato, e ao mesmo tempo acometeram ao gado, e 
pegaram em urna vaca. Vendo os nossos cafres esse furto 
feíto tanto as claras. avan<;aram-se aos ladroes e· lhes tira· 
ram das máos ·a vaca dando·lhes muitas bordeadas, e acutiJ 
ando a dois, que nao haviam de ficar em bom estado. Os 
Moizas que estavam a mira saltaram com parte da nossa 

· gente sobre os Maraves, maltrataram quantos apanharam •• 
ferindo~os na cabe~a. to.t;naram·lhes as flexas, e os puseram 
.em acelerada fuga. Os Moizas passaram depois a de$truir 
as povoac;oes vizinhas, e arrazaram seis, tirando das casas 

quanto nelas acharam e s~ apossaram do milho que pude
ram. Gonc;alo Caetano sempre levou algumas pancada~. 
Vasco Joaquim Peres escapou de ser morto a trai~áo coro 

urna zagaia. V ~lasco escapou de uma fle:i:c'1da. F9i preso -º 
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fumo da povoac;ao, e outro Marave para aarem conta da 
Manxila do Capitao Mor, e dois mutores de velório, que fo
ram roubados na ocasiáo da pendencia, e com efeito tudo 
aparecen. Nao deixei de estranhar aos oficiais tanto sofri
mento, e o nao terem mandado fazer fogo sobre estes la
dróes, e deixarem que eles se fizess~m tao arrogantes, e so
berbos. 

Días 28, 29 e 30 ,_,. Chegaram os Moizas ao lugar 
onde eu me achava aquartelado, os quais tinham ficado no 
lugar da pendencia, disfrutando o saque. Aquí me desenga
nei, que eles sao antropófagos, pois na letra da sua cantiga, 
diziam que se este caso fosse acontecido na sua terra ha
veria neste día muita carne assada. A minha moléstia eres ... 
ceu de forma, que desconfiei de mim mesmo, e nao tive ou ... 
tro remédio, que recorrer a agua d'lnglaterra contra os vo
tos dos médicos, que vl!em na comitiva, os quais apenas sa
bem ler. Para eles nao há mais que tres moléstias neste 
mundo, que veem a ser: constipac;áo, mordaxim e fraqueza. 
No dia 30 me vieram representar, qué nao havia mánu ... 
mento para a gente, nem povoac;ao vizinha, e que já tinha 
fugido um grande número de cafres. Ordenei que no día se ... 
guinte, se eu nao estivesse nos termos de poder dar algu ... 
mas ordens, pegassem em mim da forma que estivesse, me ... 
tessem-me no palanquim, e fossemos para <liante em de ... 
manda de mantimentos, e se nao embarac;7ssem com a mi ... 
nha moléstia, e deploravel estado em que · me achava. 

Día 31 - A quina já tinha sustado o crescimento da 
, moléstia; esta era a única melhora com que me achava, e 

nao ero pouca coisa. Fui em brac;ps para· o Palanquim, e da 
forma que me foi possivel. fui marcando os rumos, para nao 
perder o fio da derrota. 

Agosto, dia 7 ,......., As fébres me nao deram lugar para 
contlnu~r -o Diárío até este dia . . Basta .dizer, .que até boje, 
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µáo houve novidade memoravel, nem coisa que deva _no .. 
tar-se mais. do que ter atravessado os pequenps ríos Rui e 
Bua, que cae no Chire. Até agora teem sido tao pobres e 
miseraveis as terras por onde tenho passado, que a excec;ao 
de milho, batatas, inhames, amendoim e poucas bananas, 
nao há coisa a que se possa voltar; porem estas coisas há 
com abundancia e em canta. Basta dizer que na minha mo ... 
léstia nao tive o mais pequeno frango para aliÍnentar.-me, e 
nao houve outro remédio do que sustentar-me com água 
de .arroz. Nao há um pássaro, por pequeno que seja, nem 
indicios de ca\'.a de qualidade alguma. Pode ser que os ca
fres, acabado que seja o millio e batatas, que colhem, obri
gados da fome, declarem guerra até as borboletas, e esta 
inim~zade, e mortandade tenha extinguido a rac;a das aves 
e animais. 'Daquí se nao tira um só dente de elefante, algu~s 
escravos . serveµi sornen te de ramo de comoccio, pois tendo 
ouro estas terras, eles nao tiram um só grao dele; porem de 
ontem .para hoje já apareceram galinhas, cabras e gado va ... 
cum. Se eles nao fossem inteiros, andarjam mais gordos e 
vistosos; isso nao obstante sao grandes tanto as vacas como 
as ~abras, e n~o teem aquele mau chelro de an~mais inteiros. 
Sempre- ouvi dizer que esta, ou aqueta coisa era tao má 

.como a carne de cabra: este adágio nao tem lugar a res ... 
peito das cabras dos ríos de Sena, e desta terra, pois sem 
.exagerac;ao, a sua carne é muito melhor, e saborÓsa, do que 

o carneiro de Lisboa, e dela se gasta nas mesas fartas, fraL
cas e ·delicadas. Já principia a aparecer ma¡fim: no rio Uze .. 
reze, estreito, .mas profundo, que 'cae no Chire unido com o 
rio Bua, estavam uns cafres, que comerceiam para Moc;am ... 
bique, e sao mercadores volantes. Nao conversei com. eles, 

porque logo ·que souberam que vínhamos, se ausentaram. 
Fiz_ alto nas margens do Uzereze, perto da povoac;áo do 

· ~el_ :~oc;~I)..c:la,_ o ~ais podero~o en:t 9eq~e. _e temi4,o Ret M.a~ 
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rave destas partes; mas ele e~tava com muito medo da 
nossa fraqueza. 

Dia 8 - Q uase todo o caminho que tenho feíto, posso 
dizer, que entra no número das voltas~ ou rodeios, pois 
quase todo ele tem sido para o NNO; pouco mais, ou me· 
nos; mas de ontem para hoje tem a estrada tendido mals 
para o poente; esta volta é que faz muí.to distante a resi· 
dencia do Cazembe {supondo que assiste no interior de 
Africa) e aumenta consideravelmente a viagem Pª{ª a costa 
ocidental. alem de outros embarac;os que a cada passo se 
encontram, por causa dos cafres das cargas. Depois que 
atravessei a cordilheira, por cujas vales. marchei desde a 
Maxinga, tem havido faltas de águas. A que se encontr~ 

nas povoac;oes, é tirada de covas, e tao branca como o leite. 
Fiz partir com antecipac;ao para o Cazembe o Sargento Mor 
de Milicias Pedr'ó Xavier Velasco, que voluntariamente veio 
servir Sua Majestade nesta expedic;áo com escravos seus 
armados, levando em sua companhia o Alferes de Milicias 
Man<;>el Caetano Pereira. Ao dito Velasco en~reguei instru"' 
c;oes da cópia apensa a este Diário. A carestía ou falta de 
sal é tao grande, que entra no número dos géneros de co"' ,,. 
mércio, e é muito pouco. Hoje vi um Marave estar fazendo 
sal. !?, urna lixivia extraída de cinza; apenas tem o picante 
próprio da lixivia sem semelhanc;a alguma ao picante e sa ... 
bor do sal. Porem eles, acostumados a este sal, acharara 
talvez nele a mesma grac;a que nós achamos ao sal comum. 
Eu, entre os indios dos sertoes do rio Negro, na Capitanía 
do Pará, ví um sal, que semente difería de sal marinho na 
cor denegrida, porem nao no gosto. Ele era tirado duma 
lixivia feita da cinza de uns cocos péquenos e silvestres. 

Días 9 e 1 O ,__, Os Cafres, nao contentes com tantos 

dias de descanso, como se pod~ ver <leste Diário, e do mapa. 
e escandalizados de eu marchar, uns días pelos outros, duas 

\ 
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léguas. e meia, pouco mais ou menos, puzeram .... se renitentes 
em nao querer marchar e fizeram . retroceder alguns que já 
estavam adiantados, e eu nao tive outro remédio, que ficar 
no lugar, ou povoac;ao chamada Chitenga · a espera deles. 
A sem razáo destes Cafres está manifesta por este Diário,
mas os culpados destas desordeos, sao alguns individuos 
da comitiva, e<;>ntr:a os quais procederei a seu tempo; pois 
tuda .por agora devo sofrer, e ,disfarc;ar, só para que se con· 
clua o fim da diligencia, visto eu nao ter poder de dar um 
exemplar castigo, mandando enforcar algum cafre, ou 
branco, . e serem estes tao pou~os, que é necessário disfar .. 
~ar para háver quem traba.Jhe. Chegaram hoje, 10 de agosto, 
os ditos Cafres, e amanha seguirei viagem. 

Dia 11 ,_, Foi preciso fazer alto pelas 10 horas e um 
quarto; porque os Cafres costumam passar a noite oeste 
lugar, como se me explicou um oficial da comitiva. Se ·a 
água esÚvesse muifo distante dele, era forc;oso; com efeito 
parar; porem podendo-se seguir mais avante, sem que toda .. 
via se fizesse jornada longa, só porque os cafres costumam 
aquí ficar, é este um caso, e urna razao que me desespera 
e aumenta a despesa, que talvez ~os. venhá a faltar recurso 
para comprarmos mantimentos, pelo risco, e toda a proba
bilidade bem fundada, que tenho de invernarmos dentro da 
África, - e sobre tudo pelo receio, que tenho, de que neste 
~o nao me ~eja possivel dar inteira execu.;~fo as ordens de 
Sua Majestade. Estas reflexóes, a necessidade que tenho de 
sofrer os cafre~. e este seu péssimo costume, para que me 
nao deixem só nestas terras; o pasmo em que me póe a con
formidade, que acho no modo de pensar dos cafres, como 

de alguns brancas, que me acompanh'am, . e que me · foram 
incukaClos, como inteligentes nos usos e costumes cafreais, 

me fazem urna efervescencia no sangue, que nao -. posso· dul
E::ificar -eom .a reflexao, e uso da raz~o tal qual Deus me 
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deu, pois olho para o futuro: a inteligencia dos usos e cos
tumes de que se jactam estes chamados práticos, eu ainda 
nao descobrí neles outra mais, do que terem adotado os 
seus usos, costumes, religiao, superstic;ao, e todos os seus 
abominaveis vicios, que unidos aos próprios os fazem de
testaveis. O Tenente Coronel Pedro Nolasco, e o Sargento 
Mor Pedro Xavier Velasco, sao os únicos individuos, que 
aquí veem, fiéis e capazes de desabafar com eles, e nisto 
acho tal qual alivio. Ora pois, de tudo me esquecerei, tudo 
darei por bem feíto, se eu tiver a fortuna de cumprir com 
as ordens de Sua Majestade e de dar a mesma Soberana 
Senhora por bem servida éom ·OS meus fracos trabalhos. Do 
Mocando até o Aruangóa habita outra nac;ao chamada Mu ... 
tumbuca misturada com Maraves, sujeita ao mesmo Marave 
Mocanda, o qu'al tem seus filhqs empregados no govemo 
destes Mutumbucas. Geralmente falando, todos os cafres _, 

destas terras Maraves como Mutumbucas, sao bem figura ... 
dos, e !ºbustos, mas as mulheres sao horrendas ou para me
lhor dizer se fazem horrendas pelo uso que teem de fura
rem o beic;o superior, .introduzirem neste buraco urna roda 
de marfim, ou de cabac;o de mais de urna polegada de dia
metro, de serte que se pode dizer que o beic;o serve de cha
peu de sol da boca. Vi urna só de entre elas com o beic;o in
ferior semelhantemente furado, e arrolhado. Os homens 
usam nas orelhas de urna estrela de Calaim, de argolas do 
tnesmo, ou finalmente de uns gomos de bambús ou canas de 
perto de um palmo de comprido, e pelo corpo urnas riscas a 
maneira de' estrelas, que tero sua grac;a. Do velório fazem 
vários ornatos par,a a cabec;a, e trazem no pescoc;o grandes 
enfiadas deles, ou de Cauril. Este v:elório. é verdadeir.a
mente o da primeira sorte, . que nao vem aos ríos dé Sena, 
onde , o da segunda sort~ passa pelo da primeira. Outros 

l'epartem. O.S. cabe}ps~ em_ Ja.Ata&. partes, ql,,lantQS sao OS tanOS 
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que podem formar da grossura do cano de urna pena de és,:. 
crever, e ~ada urna destas partes estao enleadas com cascas 
de árvore desde a raíz do cabelo até a pon ta do- mesmó, e 
tao apertados, que ficam dt!ríssimos, e parecem outros tan.
tos espetos, que · saem da cabec;a. Poucos principiam a atalo 
acima da raiz; esta ligadura faz com que os tais canos caiam 
sobre a cabec;a com grande galantaria. 

Día 12 - Passei hoje por dois lugares, .... onde ví em um 
deles salitre sobre a superficie da terra, e em outro eviden
tes sinais de haver ali ouro. Este-s lugares vao notados no 
Mapa. 

• 

Dia 13 ,....., Pelas 10 horas e meia cheguei a povoa~~o 
do Régulo Caperemera, filho do Macanda. As povoa~oes 
pertencentes ao Mocanda sao muito populosas; mas as do 
Caperemera o sao muito mais, porq1,1e se lhes agregaram há 
tempos muitos Moizas que deixaram seu país obrigados da 
fome que ali houve, ou atraidos talvez da fertilidade das 
terras dos Maraves em geral. idéia esta, de que me certifi ... 
quei quando por elas passar; porque aos ditos cafres se nao 
pode dar .inteiro crédito, pois ordinariamente exageram, .ou 
abatem, muito as coisas, e sem razao. Tudo quanto tenho 
dito até agora a respeito das paradas, pouco adiantamento 

- da viagem e desaforo dos cafres, me tiram o sono, e passo 
a maior partE dos días velando, e escogitando meios de re
~ediar tantas, e tao repetídas insolencias, fazendo a minha 
a salvo, p.ara que os cafres nao fiquem rinqo, e se fac;am 
ainda mais insolentes. Se consulto os individuos, que me fo.
raro inculcados por práticos, e intelige~tes nos costumes 
cafreais, eles me respondem coro sangue frío: - Há de se 
fater o qúe v. s. a mandar - ; e daqui nao passam ainda di,.. 
zendo,..lhes, que isto nao é conselho. Se me lembra algum 
meio, e lhes exponho na minha presen~a. o aprovam, e sain,.. 
do dalí inteiramente o reprovam -nos seus conventículos. Se ' . 
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• 
?Pando por em execu~áo o premeditado, todos clamam, e 
na~a _fazem e eu me vejo com as máos atadas, porque os 
soldados_ sáo tao cafres como os outros, alem disso em pe
queno número, e me náo posso fiar neles para um desem
penho, ainda quando eles sao os únicos que aquí vao obe
dientes, e humildes. Havendo crescido as insolencias dos 
cafres; como se pode ver neste Diário, e tendo-se passado 
há muito tempo os limites das terras, onde por conselho dos 
menaonados práticos fiquei de mandar prender sessenta e 
tantos -cafres dos mais rebeldes, e atrevidos; os mesmos que 
o tinh¡¡im aconselhado, se opuseram a execu~áo desta ordem 
pela fraqueza de animo, e extraordinário medo, que os pos
sue intei~amente, alegando que cresceria , a ufanidade. dos 
Maraves, sendo os cafres presos, que nos insultariam, e opo
riam a nossa passagem, como se um só tiro de espingarda, · e 
um Marave morto, nao bastasse para por em desordem, e 
fuga um exército deles, como eles mesmos confessam; di
zendo-me, que' qualquer deles com seus escravos, semente é 
capaz de atacar, e destruir todos os Maraves, e me teem 
dito, que depois da ~inha chegada a Tete, me hao ·de pe
oir Hcen~a para executar este projeto. Eu nao sei conciliar 
estas duas coisas táo contrárias. A dita apreensáo no dia 
etn ·que determinei se fizesse era muito facil, pois já · tinha 
de mao os grandes de Cazembe para nos auxiliarem com os 
seus respectivos filhos, pará (}Ue nao pudesse escapar um SÓ 

cafre·,· e estavam a espera. da minha última resolu~ao; ma~ 
a oposi~á,o que achei entre meia duzia de homens, que me 

1 

acompanhani, e tinham sido deste mesmo parecer, os quais a 

~eu: ,tempo seráo ca~tigados péJos crini.es em que tem incor.
ri4o, me fez ficar indeciso, e por fim resolví esper~r por 

outraw qualquer ocasiáo mais oportuna e segura, que já me 

tinha .Jem~rado, e ainda nao tinha chegado o tempo próprio, 

SJ q~l .p9r fJ.m nest~ povoa\~o teve seu principio .. ou dis-
* 

' 
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· posi~ao para lh~s dar inteiro castigo para lá do rio Aruan
goa, e entáo recuperar o perdido. Desenganado finalmente, 

· que frustradamente me aconselhava com tais indivíduos, e 
que fugiam de exécutar as minhas ordens pelo referido terror 
p;inko, que os devora, e que o meÍhor prático· no~ usos e 
costumes cafreais, era eu mesmo, nao pela experiencia (di
ferem tanto estes cafres daqueles que estao na América, 

·como o sol difere da lua), m?s sim pelo que me interessa esta 
diligencia, resolví a fazer tudo pela minha cab~c;a sem ou· 
vir a mais pessoa alguma, ou dar·lhe a entender os meus 

· projetos, pois sabendo-os, logo passam aos cafres, por meio 
dos seus domésticos, perante quem falam sem reserva. Tendo 
chegado finalmente a . esta . povoac;áo de Caperemera, lhe 
mandei dizer, que esta va indisposto, , como realmente estou, 
e que tinha vontade de o ver, e de lhe falar. Veio com ·efeito 
este Régulo bem apessoado, e dotado de grac;a natural. 
Mandei chamar os Mocazambos todos (já tenho dito que 
c:hamam Mocazambos aos cafres que governam os outros 

·cafres de cargas) e na presenc;a deles, disse ao Régulo que 
· eu tinha contraido amizade com o seu pai Mocanda, que 
:..f!Or motivos desta amizade, ele a meu rogo tinha mandado 
ordem a todos 'os seus vassalos, que moravim nas . povoa

- ~oes, por onde já tínhamos passado, e pelas pov'aac;oes que 
· ficam para um e outro lado da estrada principal, que pren· 
dessem todos os cafres que· encontrassem; e naó levassem 
uqi sinal meu, e os trouxessem a sua presern;a, pois eu lhe 
tinha dado por seu cativo, e facultado o poder mandá-los 

· vender ficando, ele Mocanda, coni o seu produto; - e caso 

· ·nao os pudessem apanhar, que nesse caso os matassem, pois 

._ . eu quan~·o voltasse, lhe havia de recompensar muito bem 
~ esta diligencia alem da utilidade que' lhe vinha de ficarem 

• -os fugidos seus· cativos. Ora, eu com efeito pretendía tratar , 
com ele este negócio, o que nao teve efeito, porque me nao 

-· 
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apareceu com medo, ainda que depois se mostrou escanda
lizado da minha partida, e nao me ter demorado ali uro día; 
o que eles teem por grande honra, mas eu ignorava este· 
estifo. Oisse-lhe mais ~ue, semelhantemente, eu queria con
traír com ele estreita amizade, e abr~ comércio, pois daquí 
lhe resultada muita utilidade; porque mandando para os 
rios de Sena o seu marfim, por ele lhe daria mais fato, do 
que Jhe dáo os Mos~ambazes, que veem das partes de Mo
~ambique, e que eu quando por aquí voltasse queria que me 
desse alguns filhos seus para os levar para Tete afim de o 
informarem do que v.issem, e da ~tilidade do comércio, que 
podiam f azer nao ~ó com o marfim, mas tambem com o o uro 
que tirassem, pois nas suas terras o. havia, assim como fa
ziam os cafres da M&nica, etc. Ajuntei mais, que em sinal 
desta amizade, que lhe oferecia, eu quería que ele nesse 
mesmo instante expedisse tres Patamares seus, um pela es
tt.:ada direita, e outros pelos caminhos desviados dela · com 
ordem sua, para que de todas as povoa~óes saissem seus fi
lhos, e. corressem as estradas de forma que nao escapasse 
um só cativo nosso, que fugisse, pois todo aquele .que fosse 
apanhado, eu lhe da va por seu escravo, e · podia _dispor dele, 
como bem parecesse, e que semente deixassem passar aque
les, que lhe apresentassem um sinal tal qual lhe eu entre
gava. Acabou de confirmar na minha amizade, um presente 

. que lhe fiz de um chale, urna pe~a de zuarte, um frasco de 
cacha~a,, e um pano de cauril. Ele em pessoa, deixando 'os 

. cafres que o acompanhavam, foi chamar tres súditos seus, 
e a vista dos nossos Mocazambos entregou a cada um deles 

' 
. u~ peda~o de papel, ~m que estava gra~ado em lacre ver .. 

melho o selo das minhas armas, e lhe's ordenou, que sem 

' perda ae tempo fossem passar e dar as ordens ~ecessárias 
por todas as povoa~oes para fazerem o que fica dito, e que 
se algum cafre mostrasse algum sinal como aquele, nem por 
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isso' ó . deixassem ir para diante, mas o conduzissem a sua 
presen~a, para ele mesmo combinar os sinais, pois podiam 
ser falsos, e diferentes. Admirou-me esta lembran~a do Ré
gulo, e a vivacidade com que respondeu a um dos seus, 
que lhe perguntou, que faria de algum cafre que hoje fu
gisse? dizendo-lhe que os vendería, pois eu já lhe tinha dado 
por escravos seuS' todos os que fugissem. Os Mocazambos, 
c.orridos, e com a cabe~a baixa foram dar parte aos seus 
camaradas, do que se tinha passado, e segundo me di
zem, se espalhou entre eles a tristeza de que infiro, 11ue me
ditavam alguma geral deser<;ao, pelo menos, quan~o des
pedisse as mulheres, ou desde já temem algum futuro cas .... 
tigo, _ vendo a porta fechada para fugirem, e obrigados a 
cair em Scyla querendo evitar C~ribides. Responde-me o 
Régulo, que estimava a minha amizade, que nao tinham man
dado seus filhos para Tete, porque os seus antepassados 
nao o tinha feíto, que nao extraiam ouro porque nem sa-
biam o que isso era. Como as negras nao deixam de ter 
~rande parte na viagem vagarosa espero que pelas medidas 
que tomei, os cafres .caminham mais, e caso desertem, nao 
obstante o obstáculo que teem, eu estou em estado de poder 
prover-me de gente, a pedí ao Régulo e determinei despedir 
as ditas negras, que coro boa vontade· me. acompanham. 

Dia 14 - Veio visitar-me Caperemera, e em sinal ·da 
nossa amizade, me ofere·ceu um dente que mandei entregar 
aos Tenentes, que vem servindo um de Escriváo, e outro de 
Recebedor da Real Fazenda, para que lhe mandassem por a 
marca HR e tomassem conta dele, como pertencente a Sua 
Majestade. Com esta recompensa fica in·denizada a Real 
Fazenda do pres.ente que lhe fiz e de um roupáo, e miu-. 
dezas que me pediu. Como ele me dá gente de sobejo, 
ainda que desertem todos os cafres é preciso fazer-lhe a 
vontade. Disse~me que já tinha 80 Moizas que esperava· 

• 
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:ª .conta de outros de· outra povoa<;ao, e que· se faltassem 
.mais 40, ou 50, que ele os daria; porem que ainda amanha, 
eu nao podía ~ontinuar a mi.nha viagem, para os ditos 
Moizas terem tempo de prepararem mantimentos para os 
primeiros dias. Dizendo*lhe o Ajudante da' Pra<;a de Sena, 
que ele devia dar gra<;as aos seus M uzimos (finados, que 
consideram como divindades) pela minha passagem pelas 
suas terras, e presentes que lhe tinha feíto, respondeu, que 
ele tambem nao era ca porro (pequeno cafre cativo) e que 
tinha cora<;ao grande. 

Dia 15 - A dependencia, que tenho de Caperemera, 
·me fez continuar a dar-lhe as maiores demonstra<;óes' de 
aµii~ade, que jamais dei ern minha vida a pessoa alguma. 
Eu me admirava de mim mesmo, pois sempre detestei a li
sonja, e fugi de ser lisongeiro, principalmente com as pes
soas de quem dependía o meu estabelecimento e aumento; 
pois julgando-a's por mim, me parecia, que conhecendó a 
lisonja, perdería para com eles o crédito, caracterizando*me 
por mentiroso. O Régulo da sua parte, esperando tudo de 
mim ·depois de chegar a Tet~ de torna viagem, nao perdía 
ocasiao de mostrar*se meu amigo, na prontidáo das ordens, 

· que expedía, para que viessem com brevidade os seus Moi* 
zas. Alem des ta .demoQstra<;ao de boa uniao, declarou e_ pro* 

_te.stou, que todos os escravos, que daquí ao <liante houvesse 
"de . dispor, e todo o marfim, que pudesse ~juntar, · nao o ven
.. deria mais a pessoa alguma, mas me 1 daria, nao por vendé , 
. mas como Saguate, ou presente. Eu de minha parte lhe pro* 
metí mandar tantas coisas, que o fa riam mais rico, que o 

· Gram Turco, com cuja promessa o ·cafre saltava de ·con

tente. Para poder fazer idéia do pre<;o por que ele vendía o 
seu marfim, disse ~ um oficial, que entrasse com ele em 

ajuste de um dente, como coisa sua, e fato que eu ignorava : 
ele lhe respondeu que todo o marfim, que ele tinha e o qu~ 

.... 
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depois lhe ·viesse a mao, · estava reservado para. mim, e que 
.se admirava muito da sua pretenc;ao, sabendo que ele me 
~inha prometido dar todo o marfim. Tive esta ocasiao para 
perguntar-lhe a quem vendia os seus escravos, e marfim: 
.respondendo-me, que vendía · os ditos generes aos cafres 
.M anguros, os quais comerceiam com os Mujaos, mas que a 
maior., e grande parte do marfim que estes cafres exporta-
vam, sai das possessóes e reino de Cazembe. Os Mang~os 

.assistem nas margens ou vizinhanc;as do rio Chire. Um bar* 
. rete vermelho, que trago na cabec;a, um roupao, calc;as, .e 

.escarpim de baeta da_ mesma cor por causa do !ntenso frio 
que faz; a barraca, ou casa, que de repente se levanta, os 
soldados no nome, os mutores de fato e outras bagatelas 
entre nós, e coisas grandes entre quem pouco ou nada tem 
visto, tem admirado tanto aos cafres, que me faltam termos 
para expressar a venera<;ao, o respeito que me mostram, ca-

:PªZ de ensoberbecer, ou lisonjear no último ponto as aJmas 
vaidosas, se nao se lembrarem, que Salomao, que em todos 
os praze~es, de que tinha sido bem regalado, nao achara 

:~enao - vanitas, et afflictio spiritus .. - A vista desta es
-pantosa- confissao, que deve assombrar ,e .aterrar todo o 
: mundo, como nos devemos alegrar cor.1 coisas, que nao teem 
por fundamento e seguranc;a da nossa con~iencia? Porem, 

. o prazer moderado ero causa honesta, nao é vicioso, e eu 
·nao deixo de criminar a minha indiferen<;a, e insensibilidade 

' l 

a este respeito, pois a considero e tomo como · efeito de . . . 
a nao proceder dos cuidados, que me trazem sempre pen
sativo, e insensivel a todo prazer, de sorte que. posso dizer 

.,...... que nao vivo para mim um só minuto do dia -. Com 
. efeito quando consider9, que• pelas terras des.tes Régulos te
nho passado com sossego, a exce«;ao na daquele pequeno 

-ladrao, que -nos quís inquieta~; e recebido todas as demons

. . tra«;0es de respeito, e afabilidade, ou por temor, julgando-nos 

' .. 
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muito fo~tes contra a expecta<;áo de todos os habitantes dos 
rios de Sena, que se persuadiam, que só a for<;a de armas 
ou de fato, eu poderia passar por elas, principalmente pelas 
terras do Mocanda ( estendiam o pesco<;O; quando faltavam 
nele) e que todas as amofina<;óes, e guerra me causam, e 
fazem alguns brancos, que me acompanham, e em geral to
dos .os cafres, e que daquí se me pode originar algum grande 
desgosto por náo poder cumprir as ordens da nossa Sobe.
rana, nao sei como nao arrebento de paixáo. Um sem nú.
mero de reflexóes me ocorrem agora, julgo que por ma.
guado; mas fiquemos aquí: nao é justo, que eu comunique 
minhas tristezas a quem ler este Diário, aumentadas pela 
morte da minha amada mulher, que Deus foi servido levar 
para si no 1. 0 de abril, na flor da sua idade se é verdade o 
que Horácio - Sicut ridentibus arrident, ita flentibus adflent 
humani vultus. ,....;.., Tive tempo para pe}guntar.-lhe de que 
modo matam eleJantes. Mandou entáo vir a minha preseri<;a 
duas choupas de ferro de quatro palmos de comprido, e da ' 
gróssura de um dedo polegar. U rna das extremidades era 
chata, como ferro de lan<;a, porem nao teria mais de uma 
polegada na sua maior largura. A outra extremidade estava 
encravada em um peda<;o de pau ferro, e o todo pesaría até 
cito arratéis. Q ca<;ador, munido coitr urna destas armas, sai 
a urna árvore sobranceira ao caminho, que o elefante cos.
tuma seguir, e na passagem o fer·e, e mata, pois o ferro todo 
·lhe entra no corpo. Os cafres de Manica, que todos os 
anos veem para os prazos da Corca do Distrito de Sena, 
fazer ca<;ada de elefantes, usam de outro método muito me.

lhor, e mais rendoso, pois no d.ia podem matar muitos . eJe .. 

fantes .e é do modo seguinte: deixan.?o a parte as supers.

ti<;óes, mesinhas e unturas de azeite de que usam nestas 

<?casióes, a cujas virtudes atribuem seus bons sucessos, e 

fortuna: chegando perto dos elefantes, com vozearias, se.-

" 
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param alguns da manada._ e lhes Iargam uns cá-es já indus ... 
triados, os quais a certa distancia dos elefantes os entretem 
ladrando. Os cafres, aproveitan?o.-se desta ocasiáo, che.
gam-se a eles, os jarretao, e depois de estarem em terra os 
matam as lan<;adas. Ví pela primeira ve~ as cabe<;as, ou pen.
teados- dos Moizas empoados com uns pós táo vermelhos 
como o carmim, e supondo ser ocre, pedí um pouco daquele 
barro para o ver: disse.-me Caperemera, que nao era terra, 
aquilo ' que eu via, mas sim pó que fazia de um pau da.
quela cor. Deu-me um bolo, ou pao do dito pó, que fa<;o 
conta remeter a Sua Majestade, e querendo prover.-me tam .. 
bem de um toro do dito pau, disse.-me Catara, q~e o faria 
nas terras do Caz.embe, onde tambem havia com abundan~ 
cía. É coisa bem sabida, que o paladar do homem nutrido 
com os alimentos adubados pela natureza, ou pouco altera.
dos do seu estado natural, se escandaliza coro manjares 
cheios de especiaria, que nós pelo costume amamos, e os 
repugna como coisas asquerosíssimas. O mesmo acontece 
aos outros nossos sentidos. Dois cafres da comitiva que sa.-

. bem fazer soar trompas, as tocaram achando.-se presentes 
alguns súditos de Caperemera, tanto seus nacionais, como 
Moizas. No mesmo instante, que elas soaram, as crian!;as 

· fizeram urna terrivel berraria, as mulheres, rapazes, e al.-
'-

guns adultos puzeram-se em fugida, e o campo ficou limpo; 
porem depois de perdido o terror panico, que os surpreen .. 
deu, chegaram.-se, e 'lllOstraram gestar dos instrumentos, tal .. 

vez mais pela novidade, do que pela tal ..qual harmonía 
deles. 

Día 16 ..- Tratei de aprontar~me para seguir viagein; 

mas os Moizas ainda nao chegaram das suas povoa~oes 
para onde' tinham ido prever-se de afguma farinha de mi.
lho para o primeiro .dia de viagem, pois cafres jamais teem 
pressa; isto é, cafres destas terras africanas, pois os que se 

\ 
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vendem na América, ou . por. medo ou . pela agilidade, que 
observam nos mais veteranos, sao diligentes. ~ fato certo, 
e mil vezes observado nesta África, que jamais cafre algum 
levou para qualquer parte urna carta coro diligencia, e bre
vidade, ainda que seu Senhor, alem da promessa do cas
tigo, que promete dar-lhe se tiver demora, lhe prometa al-

· guma boa recompensa em fato, no caso que execute a sua 
comissao prontamente. Caperemera, a instancias minhas, 

·nao deixava de mandar repetidos postilhoes a chamá-los. 
Vieram chegando com efeito, e alguns deles arrependidos 

·de quererem cargas, quiteram restituir a paga, que já ti
\nham recebido. · Caperemera porem muito irado, lhes disse, 
·que naquele mesmo instante despejassell} suas terras; e se o 
. nao fizessem, ele os castigaría e deitaria por for~a do seu 
bra~o tínha ele o nome de Caperemera, isto é, de valeroso, 
ou coisa semelhante. Como eu estava seguro, que os nossos 
cafres, com medo de ficarem cativos de Caperemera, e se
rem vendidos para Mo~ambique, e dalí transportados para 
fora da África (o maior de todos os castigos que se pode 
dar a um cafre) nao haviam. fugir, quís mostrar-lhe, que 
já os podía castigar a minha vontade daqui para diante, 
qqe o tempo do seu reinado já tinha acabado. Eu os man
dei ajuntar debaixo do título de os querer contar, e depois 
de juntos mandei que uns soldados fossem as suas mus-

. sassas ( pequenas casas. de palha, ou ramos de árvores, que 

levantam para pernoitaren'l) se apoderassem dos seus ar
cos, e frechas, e os viessem quebrar alí mesmo na sua pre..

sen~a. Espalhou-se a consterna~ao entre os negros, pois 

já disse se· me nao engano, que_ é descrédito grande entre 

· eles, v'iajarem sem estas armas, nao tanto para terem ins.
. trumentos :para hostilizarem seus inimigos, e defenderem-se, 
.. como porque sao reputados por crimi~osos, ou fugidos. Os 

súditos do Rei de Baroé· da Manica, e daquelas circunvi-

. . 
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zinhan~as, em vendo cafre nosso sem arco e frecha, · imedia
tamen te o prendero até aparecer dono, e entao se pagam da 
sua diligencia, e do sustento que lhe deram. Saí _da po..
voa~ao pelas tres horas e meia da tarde. 

Dia 17 ,....... P.ara me incorporar com o resto da expedí

~ªº· _ que tinha ficado na povoa~ao de Caperemera no dia 
passado, a espera que se acabassem de ajuntar alguns Moi ... 
zas · nao andei tanto quanto queria, e podía, pois já os ca ... 
fres boje estiverarn mais humanos, e ,nao necessitav<'!m d~ 
quem os aplicasse, como até agora se fazia necessár!o, e 
quase sempre inutilmente. Chegaram coro efeito pela tarde, 
~uidei em dar as ordens pafa nos fazermos de mantimen
t~~ p~rq~anto nestes dois días seguintes nao ternos povoa ... 
~oes fartas, ou nao podemos fazer alto nelas, por ,nao esta
rem em lugar próprio. O terreno desde a povoa~áo do meu 
amigo cafre, é de .baixas, e suave.s colinas em parte de pe ... 
dra;, -·e em parte de boa terra, e nestes lugares e vales 
s~mpre há povoa~oes; hoje encontrei dois regatos de boa 
água, que nos regalou muito bem. 

. Día 18 ,....., A primeira serra mais alta que atravessei, 
serve de limites as terras de Caperemera, e do Régulo Mas ... 
se. Seguem-se alguns vales e outras serras, qu~ vou atra ... 
vessando, as quais sao auríferas;_ porem por este lugar _di
ficultosasde ~e minerarem, por' falta de ferramenta. dos prá
ticos na minera~áo, e de águas altas, salvo se. de long e se 
poderem conduzir. Elas servem ao ONO. ESE. pouco mais 
ou menos. e as suas .contravertentes fazem se me nao en
gano, 0 rio Aruangóa. Dei a estes montes o nome de Cor
dilheira Carlotina. Passo a dizer, que boje foi o primeiro 

• 
,dia de viagem por causa da maior marcha que fiz. 

Dia 19 ,....., Como no día 20 tenho de · observar um eclíps~ 
' 

dos satélites de Júpiter, e d_esejo que o lugar, ou parte de-
tern:linasio; tenha. algum .no~~· ~sc~teii:amente_ s_e,gui_ ·viage~ . . .,, . 

/ 

/ 
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para chegar a povoac;áo do Mazavamba no dia 20. Fiz alto 
no rio Ircw;uze, tendo marchado por um agreste despo.
voado, e cheio de leóes. 

Día 20 - No fim do terreno mais agreste e áspero está 
fundada a povoac;áo de Mazavamba, grande ladráo. Todos 
os Moizas que alí residem, e Totombucas, que me vieraÍn 
ver, estavam muito bebedos; e o mesmo Mazavamba, até o 
dia 22 continuou a borracheira, de forma que o dito Ré
gulo, por náo poder andar por bebedo, me náo veio visitar: 

Dia 21 - '1'ive um ataque ~e sezáo, a qua! se aumen
tou com a parte, que me chegou, de que grande parte de 
Moizas tínha fugido, e que Caperemera, sendo disto in
formado fizera as vezes de amigo, fazendo retroceder os · 
que chegaram a povoac;áo, e castigando a fa~ília dos que 
se tinham ocultado. A:queles que chega'ram a esta povoac;áo, 
tambem desertaram. A falta de mantimentos, e o muito 
pouco que apareceu. vai pondo em consternac;áo todos os 
cafres qÚe me acompanham. 

Dia 22 ,....., Toda a noi te passada e a maior · parte do dia 
gastei em pensar no meio de que me serviría para refazer.-me 
de gente, que facilmente nao desamparasse as cargas. De
pois ele .bem pensar, · tomei a resoluc;.áo, que consta da or.
cÍem, onde tambero se veráo as razoes. que me moveram 
a tomar esse partido. 

Día 23 ·- Na povoac;áo de Mazavamba, a agulha va.
ria ·para o NO. 21º 58' 30"; sua latitude austral é 12º 33' 
e está 2h 45' 46" para o oriente de Lisboa. Deste ponto me 
puz em marcha em demanda do rio Aruangóa, pelas razóes 
declaradas nas ordens que deixei ao Capitáo Mor 6onc;alo 
Caetano Pereira e Sargento Mor José Rodrigues Caleja 
como fica dito. A seiáo que no dia 21 me atacou fortemente. 
me principiou boje pelas 9 horas da manhá com mais for~a: 
:Sofrendo.-a c-omo· pude; marche! ·até o rio Remirnbai vercfa ... 
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deiramente Ribeiráo nesta · estac;áo, porem grande no tempo 
das águas. Em urna povoac;ao que está fundada a pouca 
distancia do dito rio, fiz alto, nao tanto por causa da febre 
que me durou até as nove horas da noite, como porque se 
fazia necessário parar neste lugar para haver tempo de pro
curar mantimentos para tres días e meio, ou quatro, que 
tanto 'se gasta até a primeira povoac;áo dos Moizas. Cus.
tou a aparecer mantimento, mas táo caro, que feit~s as con
tas custa seis vezes mais do que pelas terras dos Maraves 
até o Mocanda, de cujo Íugar para di.ante nao o vendem, se 
nao por fato, e desprezam o nosso Velório da l.ª sorte; 
porque o tem mais grosso, como já disse em outro lugar. 
Basta dizer, que custando urna cabra -nas ditas terras um 
chuabo (urna brac;a de p'ano de qualquer qualidade) aqui 
náo a dao por menos de seis, e assim o mais. o píor é apa.
i:ecer mantímento com muíto trabalho, e em pouca quanti
dade, e nao ser possivel comprar--se por junto; porque cada 
um cafre tira . sornen te do que tem para seu gasto anual, 

· urna pe.quena porc;ao, que chegará quando muito a urna 
quarta. N9 dito río apareceram uns peixes chamados Pen.
des. pequen os, porem saborosos. Em Tete tambem os há da 
r;nesma qualidade, e- maiores; pode ser que no Inverno tam
bem aquí os haja da mesma grandeza. e de outras qualida.
des pela próxima comunicac;ao deste rio com o Aruangóa, 
que me dizem ser bastante largo, porem d~ pouca água 

neste t~mpo. . . _ 
Día 24 ,......, Para nao por a gente, que me acompanha na 

triste situac;ao, de nao ter que comer, nem mantimentos para 
passar estes tres ou quatro di-as de Sertáo, nao me purguei 
neste dla, e dei princípio a atabafar as sezóes com a quina, 
desdé a urna hora da noite. Fiz alto na povoac;~o de Ca.
pangura, a mais miseravel que tenho encontrado, pois nada 

~~olµtai:pen~~ apare<;eu para ve~der::"'S:e ( Maronda) ain.da 



' 

238 

pelo mais alto prec;o. Pouco antes de chegar a povoac;ao 
do · Mazavamba, acabam aqueles montes, que principiam na 
extrema do Caperemera, e Masse, e todo este terreno me 
pareceu- ser muito aurífero, porem de um trabalho, que náo 
é para estas terras, já pela falta de águas, já pela de fer· 
ramentas, e finalmente por náo haver mineiros inteligentes 
e habeiS. 

Día 25 ,_, Hoje 30 de agosto, principío a escrever 
neste Diário ainda fazendo algum esforc;o, porque as fe
bres me ·atacaram fortissimamente. Desde os fins de marc;o 
tenho tidb quatro ataques, e dos tres primeiros, nao supuz 
escapar: pode ser que o terceiro náo chegasse ao auge a que 
chegou, se eu nao estivesse em yiagem e falto de tildo. . . 
Basta dizer com toda a verdade, que o Governador dos 
Ríos de Sena, o sucessor daqueles heróis, que nao saiam 
fora de casa, sem ser na sua cadeirinha, e com dois grandes 
chapeus de sol de veludo com grandes mac;anetas de prata 
de tima, e de outra parte, para que os raios do Sol, ainda 
perto do seu ocaso, os nao molestasse, que viviam envol
v~dos . em sedas, e panos brancos, finíssimos que repetidas 
vezes adoe'Ciam de iodigestoes; ou mordaxim, -.por causa da 
sua esplendida, e profusa mesa; e que finalmente gastavani 
o seu ··tempo em espalhar fato e arrecadar ouro e marfim, 
passou urnas poucas de horas sem ·camisa, envolvido em 
urna· baeta, ·por lhe ter ficado a roupa atrazada, ·e nao teve 
na sua moléstia um pinto para lhe beber um caldo ~ Deus 
super omnia. ,......., A derrota que jamais quís deixar de fazer, 
ainda no meu maior abatimento, me serve. de guia para a 
continuac;áo deste Diário, sem· todavia meter-me a dar de 

tildo urna drctµlstanciada noc;ao, porque a mesma moléstia 

nao me permitía tomar sentido em tudo. Coro duas horas 

de marcha cheguei ao rio Aruangoa. A sua largura é ir .. 

regular . por· .causa da -pouca . consistenda das . terras por 

' 
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onde corre. No lugar em que o passei, terá de 16 a 18 bra
- c;as, e de fundo 3 palmos e meio. Como vi que se náo pode 

navegar por ele nesta estac;áo, e que só no tempo das águas 
admite toda a qualidade de embarcac;ao, nao fiz descer por 
ele um oficial, como trazia projetado, até sair · na vila do 
Zumbo, fundada na uníao do Aruangoa, e Zambeze. hté o 
rio Aruangóa, nao vi um só pau, de que se podesse tirar 
urna sofrivel táboa, logo que passei o dito rio, ví pelas 
suas margens pau para táboas, e para Almadias: porem 
fora das ditas margens, náo há madeira capaz. Para este rio 
iam marchando muitos Moizas para matarem nele cavalos 
marinhos com lanc;as. Todos os cafres des tes rios, e pelo 
que vejo deste interior de Africa os comem e teem em 

' . 
grande estimq, e tanto mais saborosa lhes é, em geral toda 
a carne quanto mais corrupta está. Que poder náo teem 
sobre nós a educai;áq, os usos, costumes, e o exemplo! 

Dia 26 ,......., Para poder encontrar água de urna lagoa, 
fiz boje urna grande marcha. Todo este terreno, por onde 
passei, estava cheio de pisadas de elefantes, as primeiras 
que encontrei desde que saí de Tete. 

Dia 27 ,_ Fiz alto perto da povoai;áo do Caperam
pande, .e fiz diligencia por gente, para mandar socorrer a 
segunda Divisáo, para cujo fim me detñorei no dia 28 por 
supor que eles estao sujeitos, ou pelo menos se temem do 

- Cazembe, e nao fariam, o que fizeram os de Caperemera. 

Día 28 - Nao pude conseguir gente, nao só por haver 
pouca, como por que quería por quatro dias de viagem 
ganhar o mesmo, que os Moizas receberam por toda a via~ 
gem até o Cazembe, e porque confessaram por fim, que nao 
estando acostumados .a carregar, deixariam os volumes no 
caminho. Como a colheita do milho tem sido feíta de pró~ 
ximo ainda nas terras do Mazavamba, aqu.eles, e estes ca
fres estao em continua bebedeira, a que chamam festa. 

110. 372 F. 17 
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Desde que cheguei, e por toda a n~oite ouví tocar tambor 
na dita povoa<;ao, e perguntando se aquele sinal era para 
ajuntar gente para o meu intento, responderam-me que nao, 
mas sim era sinal, que amanha levantavam Pombe. Infor
mando-me sóbre. a inteligencia e significac;áo do termo -
Levantar Pombe - vim a saber, que quando o Fumo, ou 
principal da povoac;áo, manda tocar o seu tambor por aquele 
estilo, no dia seguinte, pela Virtude <leste reclamo, ajuntam-se 
os seus súditos, ou filhos com suas panelas cheias de Pombe; 
e· neste dia o bebem entre .algazarras e dansas. 

Día 29 - Pará- te'rmos agora para beber fiz pequena 
marcha; e quando passei pela. povoac;ao do ~aperampande, 
os achei nas 's'uas bacanais com as cabec;as empoadas com 
¿ pó vermelho, de q1:1e já fiz 'menc;áo, 'e o corpo cheio de fa
xas do mesmo pó. A povoac;áo parecia um inferno, e os 
Moizas os demonios. Este dia em que· se ajuntam para be
ber Pombe, é o dia de gala, e . vestem todos o rnelhor fato, 
. . 

que teem, se o teem. 

Dia 30 - Desde que me puz em marcha principiei a 
subir urnas baixas e suaves Serras; porem depois foi pre
ciso atravessar uma alta, grossa, e áspera que me dizem, 
vai ter ao Zumbo, e ao rio Chiri. e lhe dáo o nome de ser
ra Muchingua, e eu · denominei Cordi!heira Antonina em 
memória do nosso Augusto Príncipe, a quem Deus felicite 
e guarde. · 

Dia 31 __.. -Pelas seis horas e meia levan tei campo. e sai 
a um alegre, e espac;oso vale, onde estáo dispersas m1:1itas 
povoac;oes:· e com efeito desde o Aruangóa até aquí o ter.:. 
re110 nao convida para fazer-se nele morada pela sua aspe
reza, pedraria, secura e tristeza. Uma numerosa multi~áo de 
Moizas me cercaram, e pediam que parasse para me verem 
a sua vontade. Correram mais de um quarto de légua, ho
mens e mulheres -para o referido fim, atropelando·se uns aos 

cutres, s~ltando pelos baixos arbustos, ·caindo, e arranhan
do-se nos paus, porem sempre teimosos em sati'Mazerem sua 
curiosidade. É de notar, que nao trazem arcos, e frechas 
como os Maraves; que nao ví, ou· n·ao me lembra ter visto 
entre tantos Maraves e Moizas, um só homem aleijado ou . 
defeituoso e que fina lmente entre os Moizas, que boje se 
me teem apresentado aos olhos, nao ví um só palmo dé 
pano: todos andam envolvidos nos panos, que fazem tle 
cascas de árvores. 

Dia 1 de setembro ,._ Como o Régulo Mucungw·e, dm 
dos mais poderosos Moizas, e segundo tenho entendido, nao 
é verdadeiramente sujelto ao' Cazembe, mas contrata: coro 
ele, nao estava nesta sua povoac;ao seguí á minha viagení 
pa.rá me encontrar com ele na povoa~ao em que es.tá, afim 
de · ver se me· dá gente para ir socorrer a segunda Divisáo, 
que há de ter tido 9rande trabalho, e padecido fornes, por:
q}le a falta, e carestia de mantimento é conside~avel. Todos 
estes trabalhos trazem sua origern dos cafres de Tete, que 
fugiram por causa das conversac;6es que ouviram seus Se
nhores, dificultando, e fazendo terrivel e horrorosa urna 
viagem já vencida , e executada por Manuel Caetano Pe
reira. e cafres de D. Francisca, e Curvo etc. O terreno qué 
boje passei, é alto e pedregoso, as povoac;6es pequenas, mi· 
seraveis, e famintas. Causa pena ver tantos Moizas, hómens 
bem feítos , e robustos com os dentes ·perdid_?s. porque ·}hes 
tiram o esmalte, para os reduzirem a maneira· de dentes de 
serra. Esta desformidade voluntária tira seu principio· da 
moda, que até nestes lugares persegue os homens, e venda 
os olhos do entendímento, de forma que facilmente, e com 
gosto se sujeitam aos incomodos que ela causa, e até aos 
defeitos. Dela se pode dizer, o que o Poeta Latino disse oa 

invenc;ao das palavras --- Si volet usus penes · quem srbi
trium est et jus. ,_, O mais ridículo modo de trajar, o afe ... 
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tado tratamento interno, e externo; o grande número de 
cuidados, males e aflic;óes de espirito, e ocultos dissabores, 
que o hornero ajunta aos que estao anexos a natureza hu
mana, nao se faz reparavel e sofrem-se com gosto - Si 
volet usus penes quem arbitrium est et jus - como disse o 
Poeta Latino a respeito da invern;áo das palavras. Quantos 
bens nao viriam a urna Nac;áo, se vivendo ela nos justos li
mites da modéstia, decoro, e asseio finalmente isenta de mo
das, procurasse fomentar e entreter o capricho, vaidade e lou
cura das outras, que se nutrem com semelhantes bagatelas, 
e invenc;óes desnecessárias! Conforme o meu modo de pen
sar, a moda é o mais forte, poderoso, e o maior raíno de 
comércio, que conhec;o para urna. Nac;ao que nao usa dela. 

Dia 2 --- O Régulo Mucungure pelo meio dia veio vi

sitar-me com um grande acompanhamento, debaixo de dois 
sombreiros, ou chapeus de sol muito rotos e velhos, prece

dido de muitos tamborest que com vozearias dos seus filhos, 
faziam urna infernal música. Era este já de idade avanc;ada, 
e mentecapto, de forma que entrando eu na proposta do so
corro da gente, que lhe pedí, dois dos seus magnates me 

disseram, que me nao amofinasse em dizer-lhe coisa algu
ma, que tudo se faria. Trouxe na sua companhia duas mu

lheres suas e tanto ele, como as mulheres, e súditos tra~ 

ziam seus panos de casca de ·pau, cingindo a cintura. e 
uso, e costume entre os cafres apresentarem-se com suas 

mulheres desta forma ou no estado• mais pobre, que podem 
aparecer, e com esta linguagem muda; pedem lato. Eu fi
quei satisfeito do Régulo; e s-eus grandes, pois ·me deram 
50 Moizas para irem em so~orro da z.n bivisao, que há de 

ter sofrido calamidades, e fornes. Se bem eu estou muitc 
escandalizado de ;Moizas pelas razóes já ditas, e neles me 
nao fio. 

I 
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Dia 3 --- H oje acabei de confirmar-me na suposic;ao 
em que estava, de que nem todos os Moizas estao sujeitos 
ao Cazembe; depois das minhas questóes, que fiz a Ci
tara, por ter visto o respeito com que ontem, sendo ele fa
miliar do Cazembe falou a este Mambo Mucungure, e com 
efeito nao é sujeito ao dito Cazembe, e é poderoso cafre. 
As minhas informac;óes, e depoimentos falsos, que como tes
temunhas de vista, deram muitos individuos em Mato Gros
so no tempo em que tive a honra de servir Sua Majestade 
naquela Capitanía, e que foram a origem de fazer a Real 
Fazenda grandes despesas para mim e meus companheiros 
de muitos trabalhos e perigos, gastando seis meses em urna 
destas diligencias no lago Xaraus, metidos entre o gentio 
Paiagua e Cavaleiro, homens dos mais valerosos que ternos 
na nossa América, me teem quase reduzido a pirró~ico con ... 
firmado, pois nem urna só das ditas informac;oes se veri~ 

ficou. Estou lembrado asseverar Manuel Caetano Pereira, 
e os l\.1oizas, que P?ra cá do río Aruangua principiavam 
·uns vastos campos, e planicie ímensa. Até agora tem sido 
falsa esta inf ormac;ao, pois a excei;ao da boa ou má quali
dade da terra, ela nao tem mudado de face, ou diferido de 
campestre semeado de arbustos, que principia em Tete. 

Día 4 --- Por tres inconvenientes passamos hoje, o pri
meíro e mais benigno foi a larga marcha que fizemos, para 

termos água: o segundo um pantanal, que atravessamos a 
pouca distancia de urna serra, onde os cafres . se metiam até 
ao meio das coxas: .o terceiro e o maís perigoso, foi o fogo 
dos campos, que f10$ Cercou, e nos ·deu grande trabalho ,para 
nos ' livra~mos dele e do fumo. Todo este espai;o que atra~ 

vessei, é despovoado. Como já estou seguro, de que os ca~ 
fres nao fogem, e para poderem marchar nao mandei dar
lhes castig.o corporal na povoai;ao de Caperemera, ainda 
dois dos que me acompanham, su pondo que nao -seriam cas-
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tigados fizeram por oude o- mereceram ser. Depois de lhes 
ter mandado dar algumas chicotadas ( urn deles. é Muca
zambo) os mandei meter na gargafüeira. Este exemplo tero 
feito t~l mudam;:a nos cafres, que inteiramente desconhec;o. 
Já sao obedientíssitnos; estao prontos para faze'rem a marcha 
que q~ero, sem rriurmurarem, e nao necessitam de quem os 
aplique etc., e como - Quae applicata juvan:t, contínuata 
sanat - como diz Hipocrates·; nao deixarei de aplicar este 
cautéri'o aos doentes~ por cuja virtude os outros tarnbem se 
livrarao do contágio., Todos sabem que o brio, a -honra, o 
medo conteem os homens nos seus deveres. As duas primei
ras virtudes fugiram para muito longe dos cafres, e nao ha
verao forc;as humanas, que as fa<;am '\Toltar; é logo neces-,, 
sário, que a terceira coisa se verifique neles; mas como os 
negros teem urna absoluta· indiferenc;a para o bem, e para 
o mal futuro, se faz necessário, que tenham de presente al
gum exemplo, ql:le os fa<;a entrar nas suas obrígac;oes. 

Día 5 - Em urna hora e tres quartos atravessei a Ser
ra Rodrigo,. passando por um estreito plano; que está entre 
ela. · Continuei a marcha por um campestre de um ntuito 
suave e doce declive.':- ·As águas da inve'rnada, que" por éste 
cam:pestr.e descem, e as quais veem de 'outra Serra, pertd qa 
qual fi:t alto: forrnam 6utro pantarrál, qÚe 'deu etn o atra-
. . ~ ' 

vessar,. um trabalho igual ao que tivemos orrtem. 

D ía · 6- - Os arbustos, que povoam estas terras, . boje 
fr>ram _tao bastos, que os cafres tiveram grande trabalh¿, e1n 
os desbaratar em rpuitas. partes para poderem passar as nos.,. 
sas. carruagens. O despovoado. des-te lugar, a fome. que vai 
seifrendo, a .gente, os pátüanais, a abertura do caminho ou 
estrada, e muitas vezes a sede q.ue sofremos, alem de t,udo · 
isto as minhas .indisposic;o~s, febres, o muito frío que . de . 
noite ·ainda faz; e o intenso calor do sol,· tero ajuda9o a pa
recerem ·estes lugares agrestes e tr:ist~s . . Se ao m,enos hott· 

¡ 
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yesse ca~a que suprisse a falta de milho, a-:es e pássaros P.e: 
quenos, que lisonjeassem nossos ouvidos com seu canto, .nao .. . . . 
~e tería feíto esta travessia tao. enfadonha. Ha tres dias g,ue 
ternos andado muito para o · poente: !JUnca supuz, q'!e hou.,. 
vesse de chegar tao perta da eguii;iociaJ. 

Día 7 ~ Logo que me pu.z em marcha, princ1p1aram os 
cafres a fazer estrada. Tem sido coisa digna de notar; se . a 
uniformidade, e a regularidade que tem havido no terreno, 
que nestes tres dias tenho atravessado. Depois de uina Ser.,. 
ra, cujo fim se nao alcanc;a, mas de pouca grossura, segw~.,. 

se o campestre de uma légua de extensao e mais; e depois 
<leste urna lagoa, e finalmente outra semelhante Serr.a. Fi~ 
alto perto de um ribeirao próximo a urna povoac;ao, e daquí 
por <liante já as terras sao ma_is povoadas. ,Nesta povoac;ao 
ví dois fornos, em que os Moizas_ 'fundem. ferro, mas como 
·estavam arruiJ;).ados1 nao pud~ fazer idéia e'xata da sua. cons.,. 
tru<;ao: no Cazembe me diz Catara, verei tudo !~to a min4a 
vonfade. ~ºs ?itos fornas me pare,i:;eram , pi,ram~~~s c6n~c~~ 
truncqdas. Passei a tarcle em fazer questóe~ a Catar~.· J~ . ;i~~ 
19s vim a iQ.ferir, que sem mu~to usc:i e prática ~e tr}tar P?~ 
eles, e estar bem instruido na sua Hngµa materna, pada do 

' ~...... - •.' . . ~ . ~ '. . l ' .1- ! 

que eles dizem, . ou os interpretes. por cl~s. se. . pode .a~~~~~r 
rar ~er verdadeiro, por quanto. hoje COJ:J.tradissé, o que r~ferí 

' ... . , . . "' i. ' l ' 

no depoimento . que d~l~, e de Mant,id <;,ae tan6 ,tfrei <;t ~~~: 
p~ito de s.er Muropue pai do Cazem.be; mas para nao ,) :md,a:r . ) . . ' ' ,,. . 
escr_evend9, e descrevehdo pouco depoi:S, a seu, •tempo, e 
depoís de melhor i~formado no mesmo ZÚnboé, d~ dito' R~i, 

' . . :. .. ., .. ' l 

dir~i o que souber , a este e a ouJi:ós respeit~s. Contara . ?s 
• i l • • • • 

meses pelas .luas,, e teem oit(! · luas bo?st ~ guatro ~ás, . l! 
• , • ), \ ' • ~ • • • • , • 11. 

todas ~stas doze luas fazem o s.eu ano; qµe . t~m seu _¡:>,rJn.,. 
' J • . • ' 1 • • , . • • . ,.... . 1. 

cípio, ~quapdo vep1 a prirµeira xná, lua,, ~~-~o ,é, .º· ,t.erpP<i. das 
águ_as, _que corr..esponde a d~zembro. O curto -ju.izo. e gi~,C~f"' 
nimento dos cafres, a dificuldades de ;?char.~ ho_mem. i,tf,t~~ir 

, ' 
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gente na sua linguagem, e ao· mesmo tempo instruido na 
cronologia, e a pertinaz teima, que estes intérpretes teem 
em acomodar minhas questóes a sua limitada inteligencia, 
desfigurando minhas questóes, como conhe~o pelas respos
tas que me dao, me fazem perder a esperan~a de conse
guir destes ca.fres as noticias, que os homens sábios tanto 
desejam alcan~ar. José Tomaz, Ajudante da pra~a de Sena, 
é excelente para intérprete de coisas, que nao sao científi
cas, e neste ponto me tem servido de muito, e espero sirva 
a Sua Majestade no Zimboé do Cazembe pela inteligéncia 
que tem de quase todas as línguas cafreais destes contor
nos, ou pela facilidade com que as aprende. 

Dia 8 -- Para matarmos a fome, e nos pro'Vermos de 
mantímentos para seis dias na povoa~ao do Morungabam
bara pouco distante de rio Zambezi, fiz hoje grande mar
cha por um campestre mais limpo e 

1
despovoado de arbus

tos, de montes, de pantanais difíceis de se atravessarem. 
N este espa~o já ví alguma!s povoa~óes; mas que povoa~oes? 
constam de quatro, e cinco casas tao pequenas, e baixas que 

' nao sei como se acomodam dentro delas os Moizas. ~ · coisa 
bem sabida, que um cilindro, e urna pirami"de cónica reta, 
formam as <:asas dos cafres. Entre os Maraves, a base do 
cilindro, terá seis palmos de raio, e quatro para cinco de 
altura._ Sobre · este éilindro assenta a piramide que serve de 
teto;· e · éomo Ó' raio da sua base é maior do que a do cilin
dro, este fica como inscrito, e .a parte da ~iramide, que sai 
para fora da ·parede, se faz o beneficio de o defender do 
estrago das chuvas, aumenta a dificuldade da entrada por 
'tao pequena -porta, e faz a casa escuríssima. As dos Moizas , 
·ainda sao · muito maís pequenas em base, · e altura, e me 
causa grande admira~ao o sujeitarem-se a viver dentro delas 
muitos individuos. Porem muitos animais vivem em aper-
tadas e estreitas · cavernas. 
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Dia 9 ,.- A referida povoa~ao está pouco distante da 
estrada; e por andar molesto nao a fui ver, pois me dizem, 
que é das maiores que temos encontrado em todo o caminho. 
Venderam os Moizas pouca farinha de milho, porque eles 
tambero teem pouco milho, e esta falta aconteceu no prin ... 
dpio da colheita: que fará daquí a trés meses, ou em ano 
de esterilidaae? A farinha que vendiam os Mara ves era cla

ríssima; porem a destes negros, é muito trigueira porque 
lhe nao deitam fora o farelo, para nao ficarem sem milho .. 
em breve tempo, por causa desta diminui~ao. A tudo abriga 
a necessidade. Para colherem este mesmo pouco milho, lhes 
é nece.ssário cavarem a terra, e dela fazerem pequeóos mon• 
tes, e sobre esta terra balofa semearem o milho e algum fei
jáo: julgo que .urna das grandes bases do seu sustento, é a 
batata seca ao sol. depois de feí ta em talhadas, pois dela 
venderam urna boa por~áo, e todavía nao quizeram tirar 
da terra a fresca, nao obstante já estar em termos, ou ter 
passado do estado da sua perfeita matura~ao. Pretenderiam 
talvez vender a sua por antiga, e reservar para seu gasto a 
mais fresca. Meio alqueire da dita farinna, um · pinto, e um 
:::estinho de batatas secas, foi presente, que me mandou o 
poderoso Morungabambara. Levantamos as máos ao ceu, 
·porque compramos co1n muito frabalho, e a for~a de dili;.. 
gencia, ·· dez franges thagros, ·que nos pareceram dez perús 
bem cevadós. Semelhantemente deitamos máo a urna por~ao 
de amendoim, da qual mandamos fazer azeite para tempero 
do arroz, pois as carnes, e a gordura nao nos teem arruina

do os estomagos, e o sal causado muita sede. Foi fabulosa a 
informa~ao, que ' deu Manuel Caetano, e os cafres, de que 
nestas terras havia sal, pois set o há, é erri tao pouca quan
tidade, que nao aparece um grao dele, e esse mesmo vem 
do Zimboé, do Cazembe, ou das suas vizinhan~as, onde me 
dizem haver minas de sal. como em T ete. 
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Dia 1 O - Ao rio Zambezi cheguei coin urna hora e 20 
minutos de marcha. Nele terminam as famintas terras destes 
borneos de altos penteados, e esp~rtaduras. A multidao dos 
Moizas, que se passaram para os domínios de Caperemera , 
nao foi sem razao, conforme o nosso provérbio: - Onde 
me vai bem, aí é mioha terra - Cqmo vai o melhor do 
mundo para os cafres, quando teem mantimeoto com pouco 
custo, e trabalho; e para o terem nestas suas terras com es
cassez, lhes é necessário trabalhar muito, ~ nas terras dos 
Maraves o tinham com abundancia sem muito suor do seu 
rosto, nao nos deve admirar a emigrac;ao de tanta gente. 
Já nao vejo aos que se deixaram ficar no seu próprio país, 
coµi tanto horror pela razao de serem Antropófagos, pois 
talvez a necessidade. que nao tem leí, como se costuma di
zer, os terá obrigado a cevarem-se de carne humana, quando 
se lhes oferece ocasiao de guerra; se todavia este abomina
vel costume nao provem da inteira satisfac;ao da sua ira e 
vinganc;a. Por outra parte, eu tambem os desculpo de obra
rem esta ac;ao, que a natureza . repugna, pois o crime é tanto 
mais agravante quanto maior é o conhecimento, que dele 
tem o homem. Qual é o di~cernimcnto dest~s Africanos? Até 
me parece que ignoram serem racionais. O rio Zambezi tem 
25 bra<;:as de largo, e de fundo, nesta estac;ao, quatro para 
cinco palmos. Se eu tivesse trazido em minha companhia os 
livros de geografía, que deixei em Tete, hoje imitava o bar
beiro Nunes, e ao abade. . . quando reduziram a cinzas o 
Amadis de Gaula, e o livro de cavalaria de D. Qui;xote, 
queimando-os tambero, erñ. castigo dos seus autores, pot te
r~m inteiramente desfigurado a face do orbe terraqueo, des

crevendo quanto ·ª sua imaginac;ao esquentada com o vinho 
.e licores ·fortes, que bepem por causa do f.¡:io, !hes pinta du .. 
rante o sono, definindo 'poyos e nac;oes inteiras com os ca-

' racteres que nao teem, nem. jamais tiveram, como acontece 

• 
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do que dizem a respcito dos Paulistas, .a quem Portugal nao 
sabe o quaoto !hes deve, e se o nao ignora, nao reconhece; 
e o que tambem um célebre Portugues moderno, nao sei se 
autor, ou tradutor, mas impostor e difamador, diz a res
peito dos Americanos, tao descaradamente, que se nao en
vergonha de ser capitulado por mentiroso ou crédulo, pois 
nao estamos no século de ferro, excetuando porem aqueles, 
que foram escritos, ou dizem coisas, que se aproximam a 
verdade declarada por pessoas estudiosas, e de conhecida 
verdade., e nao por homens leigos, que nao teem interesse 
algum pelo aumento das ciencias. Queimaria tambem o meu 
manuscrito, em que declaro o depoimento, que deste caminho 
para o Caz~mbe, deram Manuel Caetano Pereira} e Moizas 
a respeito do que tenho achado alheic da. verdade, se ti
vesse tempo para o expurgar. ou quem o fizesse, mas a seu 
tempo farei justi<;a, ficando-me por agora a consolac;ao de 
ser fraco geógrafo, porem dos mais verídicos, porque a men
tira e a geografia, principalmente da América, África e 
Asia ,........ Sunt duo in carne una - Como em Tete o meu 
principal intento era ter urna exata informa<;ao dos ríos que 
há, ou se atravessam de Tete para o Cazembe, e do Cazembe 
para Angola, e da sua grandeza, e parte para onde correm 
relativamente a quem vai de Tete, se para a direita, ou para 
a esquerda, cansei-me muito em tirar de diferentes cafres 
Moizas e de Manuel Caetano Pereira as referidas informa-

l 

1;óes, mandando fazer perguntas em diferentes dias, e por 
diversos modos e compara<;óes, para que <-:lguma s.inistra 
i9teligencia que pudesse ·provir da expr<-:ssao, ou falta de 
inteiro conhecimento da ·}íngua estrangeira, nao causasse dú

vida._ Todos uniformemente disse¡:am -repetidas- vezésJ que 
o Zambezi, e o rio Rucurue de 15 de bra<;as de largo, e plais 
fundo que o Zambezi, no lugar em que. o atravessei boje, 

c:orriam para a parte da mao direita a respeito de quem vai 

lf 
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para o Cazembe. O mesmo confirmou o dito Pereira, do que 
infiro que ele nao sabe qua] é a sua mao .direita, como as
sim deve de ser, pois quase sempre tero vivido entre cafres, 
e herdado a sua inteJigencia~ como a experiencia me vai 
mostrando. Mandei perguntar hoje a diferentes Mussucumas 
( Mussucumas é urna na<;ao que está misturada em pequeno 
número com os Moizas para aquero do Zambezi: uns Mus
sucumas rendem vassalagem ao Cazembe, e sao estes; e ou
tros nao lhe sao su jeitos) se sabiam para onde ia ter o Zam
bezi, e todos disseram, que ao rio, que corre próximo ao 
Z.imboé do Cazembe, valha a verdade deles, que nem apro
vo, nem reprovo por agora. 

Dia 11 ,......... Nao houve hoje -coisa, de que possa fazer 
menc;ao, mais do que terem-se -acabado as serras todas e co
linas, que há desde Tete até o rió Zamb;zi. 

Dia 12 ,......... Durante a viagem atravessei algumas léguas 
de campo razo, e outras tantas do ' costumado campestre, e 
deixei para a parte direita urna grande lagoa. Fiz alto na 
povoac;ao do Fumo Chinimba Campeze: é grande e popu
losa. Aquí me vieram ver uns .i\.1oizas, que se recolhiam do 
Zimboé do Cazembe com o ·marfim, que lhe tinham com
prado para o tornarem a vender aos cafres da parte da 
costa Oriental. De dois cafres já veJhos mandei tirar infor-
111ac;oes sobre o rib Chiri: responder¡:¡m, que eles e a sua na
c;ao nunca viajaram, que agorá depois das guerras e vitória, 
que contra eles alcanc;ou o Cazembe, é que teem saido da 
sua terra, mas só para o Zimboé daquele Rei. Uns cafres 
que foram comprar galinhas, · vieram sem elas, e dissera·m, 
que as nao havia, pois destas aves estes · cafres · pagavam 
tambem tributo ao Cazeinbe para . quem mandavam quantas 
creavam. 

Dia 13 -- Urna hora gast'ei em atravéssar um pantanal, 
o mais dificil de passar qu~ até agora tenho encontrado. 

I 
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Muitos Moizas passaram vindo do Cazembe com marfim e 
barras de cobre, que lhe foram comprar para o venderem 

outra vez, como disse ontem. Penso agora, e coro algum 
fundamento, que o grande número de dentes, que antiga
mente entrava em Moc;ambique, indo certamente destas ter
ras, hoje vai ter a Zanzibar etc., nao só por que alí o repu

tarao melhor, como porque este país está mais perto do Zan

zibar, que de Moc;ambique. 

Dia 14 ,......... Com breve viageo. cheguei a povoac;ao do 
Fumo Chipaco, a maior e mais populosa de todas. Julgo que 
o mesmo Chipaco é dos grandes, pois o Catara falava nele 
com respeito. Mandou-me· logo visitar, e civilmente dizer
me, que eu estava na minha terra, e ele como escravo do 
Cazembe tambero o era meu, pois era amigo do seu amo. . 
Que tudo quanto houvesse na povoac;ao. e nas do seu 
m~ndo, estava a minha disposi<;áo. Agradecí~lhe a sua aten~ 
\'.ª~ e recado, que nao ~sperava ouvir da boca de uro cafre 
que somente tem visto cafres. Como nao posso deix.ar de 
tratar da minha dependencia ou demanda, mandei-lhe pedir 
gente para ir em socorro da segunda divisao, e já a esse 
tempo tinha ele para esse mesmo fim recebido um aviso do 
Catara, que ficou doente na povoac;ao do Zambeze: res
~ondeu~me, que me daria quanta eu quizesse, e que logo 
mandava tocar o seu tambor para se ajuntarem todos, e eu 
tirar o número que bem me parecesse. A resposta, que tam
bero deu a minha proposta sobre mantimento, é digna ·de 
;~ferir-se pelas mesmas palavras. __, Diga ao Mambo, que 
ele está na povoa<;ao de Chipaco. __, Ah vaidade ·e amor 
próprio! É possivel que 'ainda no meio. dos matos na~ dei
xais livre do teu veneno os homens. Veremos .· se as suas 
obras desmeotem tao bons sinais; eu espero que nao, pois 
é- grande o número das caveiras e homens jústic;ados que 
ontem e hoje temos visto desamparados nas estradas; estes 
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amiudados exemplos hao de fazer respeitar, e mais que tudo 
temer muito a este Rei, e comq sabem, que ele mesmo pro
curou a nossa amizade, nao deixarao seus vassalos de nos 
dar os auxílios que necessitarmos. Alguns dos ditos infeJi
zes terao perdido a vida por serem acusados de feiticeiros; 
pois é constante em toda esta parte de África a persua<;ao, 
que teem os cafres (e a sua imita<;áo muitos e muitos bran
cas. como observei em Mo<;ambique etc.) que todo o indi
viduo que morre, é por efeitos dos feiti<;os. Quando qual
quer cafre é acusado de ter morto outro com feiti<;os, e nega 
o. fato ( outros brutalmente confessam serem agressores) vai 
a preva do Mave. Ela consiste em lhe darem a beber urna 
tintura de certa casc_a de . pau, que faz o efeito de violento 
purgante; como a por<;ao é copiosa, ordinariamente o cha
mado feiticeiro morre superpurgado, e com horriveis an
sias. Quando estive doente gravemente aquem da Java, dis
seram os Moizas. que se eu fora o Cazembe, já muita gente 
teria sido morta por causa da minha moléstia. Quanto é 

cégo. pesado, aflitivo o império do demonio, e · suave. e de 
paz o jugo de Jesus Cristo! Se tem o chamado feiticeiro a 
felicidade de vomitar o remédiq, entao nada lhe sucede. é 
festejada com muita alegria a sua inocencia, e o acusador 
tem pena pecuniária. Os Maraves queirnam os feiticeiros: 
esta é . a morte, que lhes dao. . 

D ia 15 --- Desde o rio Aruangóa. as minhas moléstias 
apenas me permitem sair do palanquim para a cama e da 
cama para o palanquim. Querendo eu ver a minha vontade 
a povoa<;ao do Chipaco, pagar-lhe a visita, que hoje me fez, 
e tratar de expedir amanha 'sessenta homens em socorro da 
segurida divisao. me metí no · palanquim. e ví que a povoa
<;ao é grande. ainda que o nao parece; porque conforme ·o 
costume a$ cásas estao unidas urnas as outras, e tao sem 
ordem, q'ue com dificuldsde passava o palanquim por entre 
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elas, e a~gumas sao tao baixas, que o mesmo palanquim pas
sava por cima da parte inferior dos te tos. Chipaco só nos 
f orneceu Je far in ha ( alem da que nos foi preciso comprar 
aos seus súditos) e batatas, mas tambem pretendía ir em 
pessoa com 60 cafres, prestar o dito socorro, para que o 
Gaz.mbe o nao castigasse se seus Hlhos nao fizessem bopi 
servi<;o. Mas o seu imediato se encarregou desta comissao. 
Tal é b medo, e rcspeito. que tem a seu Rei. Este Fumo, 
na visita que me fez, ergueu-se brusquement e retirou-se 
quasc cortando a conversa. Eu fiquei admirado desta a~áo, 
e refletindo se lhe teria dado algum motivo de desgosto, a 
minha consciéncia me nao acusava. mas pensei, que con
forme ·os seus costumes poderia dar-lhe alguma coisa de 
escándalo; informando-me sobre esta precipitada retirada, 
disseram-me dois cafres, gue - pela terceira vez fazem -esta 
viagem, que admirasse de ver esta prática no Zimboé do 
Rei. Agora tenho ocasiáo de falar na política cafrcal usada 
nos ríos de Sena entre os cativos e lib~rtos, e entre Mara
ves, Munhais, Moizas. e mais na~6es de que ternos conhe
cimento, a qual é a mesma, e geral com pouca diferen~a. 
Quando os cafres se encontram. e se querem saudar batem 
palmas compassadas e recíprocamente, sem dizeretn palavra. 
e depois entram em conversaváo. O mesmo fazem, quando 
se visitam, mas se. o dono de casa está doente, nao bate pal
mas, e aquele que vai visitar, se sabe que o seu amigo está, 
bate muito de mansinho. Nao é regra certa baterem palmas: 
cada um bate na parte do corpo, que mais g~ito lhe faz~ 

conforme a posi<;ao em que está. Entre algumas na<;oes os 

súditos e vassalos alem do sinal ref~rido deitam.:.se de cos
tas tambem, de que se colige, que este sinal denota tambero 

subordina~áo, e os nossos cafres assim o praticam, ~ tambeni 1 

os colonos dos Prazos da Corca, cjuando nao estáo suble-. -
vados. Os Maraves etc. que nos náo sao sujeitos, nao pra-

' 
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ticam esta cerimónia, salvo se estao nas nossas terras, e 
tambem o fazem na sua a qualquer branco, quando teem coro 
ele amizade, ou recebe algum beneficio, dádiva ou elogio. 
Os Moizas nestas ocasióes ajuntam urna esfregac;áo de ter
ra no peito e brac;os, ou finalmente no peito. ~ de notar, 
que os Moizas batem as palmas, tendo as máos levantadas 
e direitas, como quando nós oramos, e suas mulheres ten
do-as horizontalmente. 

Dia 16 - Com o corac;ao mais sossegado pelo socorro, 
que mandei a segunda divisáo, seguí viagem, e nos fins da 
marcha, atravessei os ribeiróes Ricena (jamais estes cafres 
pronunciam o R inicial, como se fora dobrado) e Mocanga, 
alem de alguns regatos. Antes de chegar a estes e aqueles, 
se desee por um plano inclinado de pouca altura, e depois 
de passado, sobe-se por outro semelhante, de sorte, que 
estes mananciais correm pelas encostas de terra mais alta, 
ou baixas colinas. 

Día 17 - Foi moderada a viagem de hoje; uns cafres 
trouxeram alguns franges para os venderem, e como nao se 
lhes clava por eles o velório grosso, que pediam, pelo náo • • 

haver, nem jamais vir aos rios de Sena, ficamos sem eles 

com bem magua do nosso corac;ao. P arece-me, que tenhó 
ouvido dizer, que o dito velório realmente da primeira sorte 

vem ter a Moc;ambique, e que os Baneanes, verdadeiros ne
gociantes daquela Prac;a, o vendem aos Mouros de Zanzi
bar, ou o espalham para a terra firme por via dos cafres 

Mujaus. Nesta viagem ainda .me nao lembra ter visto or

nato em cafres algum Jeito de missanga; ,do Mocanda para 

cá todos sao feitos do dito velório grosso, e pouc0s do cha,.. 

mado da primeira sorte, que vem ter aos ríos de Sena. 

Dia 18 - A novidade que houve neste . dia, foi a ne
cessidade, que tivemos de se· limpar a estrada em muitas 

\ 
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partes. Este trabalho consumíu muito tempo ~a nossa pa
ciéncia: por felicidade os arbustos nao sao rijos. Atravessei 
o pequeno rio Rucure. 

Día 19 - As águas. por melhores que parec;am ser, 
nao podem ser salubres desde que prüKipiaram os panta
nais, porque elas sempre correm pelo meio das águas estag
nadas, e participam mais, ou menos da corrupc;ao das er
vas. que ali apodrecem, ou usamos das ditas águas repre
sadas. 

Dia 20 - Por tres razoes fiz alto na povoac;ao do 
Fumo Moiro Achinto. A primeira para descansarem os tra
balhadores para aguentarem a marcha, que tenho de fazer 
nestes sete dias ou cito, a qual deve ser puxada para atra~ 
vessarmos o despovoado, e mato, que se segue. A segunda 
para nos provermos oeste día e no dia 21, de mantimento 
para passarmos o referido despovoado. E a terceira final
mente para aproveitar duas imersoes dos satélites de Júpi
ter, se as minhas moléstias continuadas me derem lugar de 
as observar, e o fumo, que os cafres largam pelos campos 
diariamente desde as nove para as 10 horas, deixar limpa a 
.atmosfera, que tem estado bastantemente turva pela referida 
causa. e só sobre a madrugada fica em bom estado com a 
caida da cacimba, que é assaz forte e fria. A este frío se
gue-se um intenso calor, que provem do sol. e do dito fogo 
dos ·c~mpos, de sorte que pelas 11 horas já ele é intensís
siJno. Vimo~nos hoje aflitos com o fumo e fogo dos campos, 
.pois nos cercaram. Nos valeu de muito nao ser a palha muito 
alta. Atravessei o rio Ruanzeze. O distrito do Fumo Chi-

. _paco principia no Zambezi, e acaba nesta povoa~ao. 

• Oia 21 - Por um;;t e outra parte da estrada prindpal 
há poucas povoac;óes, e a pequena distancia da mesma es~ 

trada, .segundo dizem os cafres. Disseram-me tambero, que 
¡m.ra o Norte, entre a nac;ao Mussucuma, que chega até a 
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margem do Chiri ou Nhanja, e os Moizas, medeia a na<;áo 
Uemba, e tanto estes, como os Mussucumas sao mortais ini
migos dos cafres da mesma na<;áo do Cazembe, que os nao 
perdoam, caindo-lhes nas máos, mas siro aos Moizas, que 
os distinguem pelo penteado. Povoam as terras da parte do 
sul os Arambas, e Ambos, pacíficos amigos do Cazembe. 
Dissernm mais que estas na<;óes comerciavam com os mora
dores, ou cafres da vizinhan<;a do Zumbo. F azendo eu da 
fraqueza for<;as, pois nunca me ví táo abatido, sempre obser
vei a imersáo do primeiro safélite de Júpiter ,_, Latitude A. 
10º 20' 35". Para o Oriente de Lisboa 2h 36' 40''. 

Dias 22, 23, 24 - Nao houve nov~dade, que se possa 
referir. Por este despovoado se divisam muitas pégadas de 
elefantes, e os matos constam já de árvores mais altas e 
grossas. 

Dia 25 - Fiz alto em u~ lugar, que tem bem poucas 
casas. Aquí vivem uns lVloizas, que teem de obriga<;áo le
var todos os tres dias Sura extraída de urna Palmeira brava 
chamada Uchin.do. Eu provei agora esta Sura, é saborosa •. 
e muito mais do que aquela, que se ajunta do coqueiro ou 
P almeira mansa. Aqúí tive noticias 'do Sargento Mor Pedr".1 
.Xavicr Velasco, que expedí do Mocanda, e me deixou multo 
admirado, o quanto se tinha tao pouco adiantado, quando 
eu já por estas alturas esperava .achar noticias dadas por 
ele, conforme as instru<;óes que lhe dei; pode ser que alguma 
moléstia, ou causa grave e justa, o tenha retardado tanto. 

Dia 26 - O terreno que boje deixei é montuoso e pe
dregoso, principalmente nas subidas e descidas, mas nao em 
urna espécie de plano, que forme d cúme dos campos, e 
parece que continua, pois- tudo quanto se divisa sao montes, 
pesto que nao muito altos. 

Dia 27 ,_ Com geral abatimento, e febre marchei por 

este deserto, e atravessei alguns pantanais. Diz um cafre, 

' . 
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que me vem servindo de guia, que nesta altura para a parte 
da máo esquerda fica a grande lagoa, (ele a faz muito mais 
pequena do que Manuel Caetano Pereira) que ele e seu 
'amo Manuel Caetano, passaram na viagem passada: natu
.ralmente há de ;er a continua<;áo desta, onde pernoitei, com 
a uniáo talvez das passadas, pois neste lugar onde estou. 
e se acharo uns miseraveis habitantes, pescam peixes, e nao 
pequenos, segundo dizem. Admira~se muito a esterilidade 
destes matos a respeito de ca~a. pois ainda que mais para o 
interior a haja, contudo nesta travessia, pelo menos ao longe 
se deixariam ver alguns animais; P.Orem se por esta parte 
nos vai mal, pela falta até de mosquitos, nos vai ll).Uito 
J>em, pois nos livrarmos dos -ardores que causam as suas 
mordeduras, e incómodos da sua infernal música. 

Día 28 ,_ Pela urna hora da tarde cheguei a povoa~ao 
governada pelo Fumo Moiro da mesma gradua¡;;ao do vas

salo mais conjunto ao Cazembe. Perto de meia légua antes 
de chegar ao dito lugar, me estava esperando imenso povo 

de todos os sexos e idades, com os seus instrumentos festi
·vos, e com ... tal dese jo de ver-me, que alguns estavam em 

cima de árvores, e logo que eu passava desciam, e me acom
panhavam cantando, tocando, dansando, e ao mesmo tempo . 

limpando a estrada. Os que estavam em terra, faziam a ce
rimonia de se esfregarem com terra, e mostravam _todos sua 

admira~ao do que viam, nao só pelos afetos do semblante 

corno pela posi<;ao do dedo index na boca, e outros final

mente pelas dentadas que davam na máo, Aquí já nao vi . 
um só ,Moiza. Moiro mandou-me de tarde seu presente de 

Pornbe, quatro frangos, uma gazela quase corrupta, . e . jun

tamente dizer-:-me, que já me nao yinha ver, porque estava 
mandando aprontar mantimentos para a gente. A estrada 
boje esteve desembara<;ada de paus, mas todos, principal-



I 

mente os trabalhadores, sofreram muito pela falta de água, 
pois a nao achamos até ao lugar do Daro, ou pousada. 

Dia 29 ....- O fumo nao desempenbou a especta<;áo em 
que me tinha posto a respeito da provisáo do mantimento, 
que tne mandou dizer estava mandando aprontar: mandei 
municiar a gente, e se proveram do mantimento, que os ca
fres traziam para vender, e ·co1:1sistia em farinha de man
dioca, thamada no Brasil mandioca puba, e milho ainda em 
espiga negríssimo, porque o costumam pór ao fumo para o 
Jivrarem talvéz do estrago . dos inSetos. Nao usam da fari

nha- de mandiota áinda- río·· Zimboé feíta ·por outro modo. 
Deitam as raizes de molho, €! pa·ssado certo tempo as tiram 
da água, deitam-lhe fora a casca, e assint inteira a secam ao 
sol. Quando se querem servir dela, a pisam, e moem ·em uma 
pedra, e depois fazem a chamada massa. Nas viagens levam 
as raizes inteiras, e se váo servindo conforme a rieces~idade 
que teem. Cornero tambem a mandioca doce assada, pore~. 
pouco uso fazem <leste páo; eu marn;iei assar um9s raízes. 
mas a massa destas me náo agradou: elas sao tao formosas 
como as que v i em Mo<;ambique. Na visita que o díto Fumo 
me fez de tarde. tratou em exagerar a· visita, que me fazia, 
di zendo-me, que obrara o excesso de sair da sua povoa<;ao, 

· por me considerar como o outro Cazembe, a quem semente 
rende seus deveres. Táo enfatuado está com a sua dignidade. 

Dia 30 ....- Deixando uma estrada, antigamente seguida 
e povoada, seguí viagem por outra, .que se abriu depois que 
6 Cazembe mudoti o se~ Zimboé para um lugar, onde se 

. podia melhór fortificar, segundo dizern. Esta estrada é mais 
breve e desembara<;:ada'. Tive hóje noticia da próxima che
gada do Sargento Mor V clasco ao Zimboé, e que imedia
tamente mandara o Cazemoe, · que um dos seus grandes 
aprontasse mantimento, e me víesse s_air ao encentro, e me 
esperava com alvoro<;o, valha a verdade, da qual descon-
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fío, porque tenho observado que estes cafres nao abrem a 
boca, que nao soltem urna mentira como gente que nao dá 

ªJ virtudes o devido apre~o. 

Outubro - Día 1.0 
- Perto do lugar em que fiz alto, 

passeí por entre duas serras altas e ásperas. que continuam 
a perder de vista. Passei por algumas povoa~oes desertas 
de. próximo, e fundadas ero bons lugares, porque estas ter
ras já sao boas, e os matos se assemelhani a mui tos do 
Brasil, pois as árvores sao grossas e altas. Disseram-me, 
que tinbam saido, destas povoa<;óes, por serem muítas as 
desgra<;as, e mortes, que faziam os le6es na gente delas. 

Dia 2 ,...., Logo que me puz em marcha, encontrei-me 
com dois irmaos .do Cazembe, e um filho de Fumo Anseva 
seu conjunto, com um bom provimento de mandioca, carnes 
do mato secas do sol, e duas cabras para os cafres da ex
pedíc;áo: os soldados tambem tiveram seu provimento do 
mesmo com separa~áo. Era minha ten~áo chegar boje o mais 
perto, que me fosse possivel do Zimboé; mas estes envia
dos me disseram, que como eu era grande, ou !\-lambo, como 
o Cazembe, que nao podia ainda adiantar-me, sem primeíra
mente seu pai desse aos seus Mozimos (finados) os agra
decimentos pela minha vinda as suas terras; e que mar
chasse n¡ais alguma coisa para estar mais perto do lugar, 
onde está enterrado o pai do Cazembe, para lhe darem as 

devidas gra~as pelo dito beneficio. Ao dito lugar ou casa 
chamam Massanza. Nao convieram contudo, que eu ainda 
hoje entrasse na dita povóa<;ao, mas pedira.m-me, que me 
aquartelasse fora, pois 'tinham que dar-me a embaixada d~ 
seu pai .. e rei. Foi preciso conformar-me com os seus usos. 
Disseram-me pois que seu rei estava tao satisfeito com a 
minha vinda, que logo se untara com ]ama, sinal de agra
decimento a seus Mozimos, e que me manáava pedir, que 
naquele ,lugar dos seus finados deixassem urna Ardeam, dois 
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Capotins, e urna pequena porc;ao de Velório, e mais pe
dras. Ora Ísto mesmo praticou com Manuel Caetano Pe
reira, e pelo que vejo os passageiros pagam por ele os su
frágios ou gra c;as, que lhes d'á pelos beneficios que recebe. 
Expediram no mesmo instante um enviado ao reí. E: de no
tar, que enquanto se armava a minha barraca, e cama para 
deitar-me, pois já disse que do palanquim vou para a cama. 
e da cama para o palanquim, os mandei chamar, e me nao 
deram resposta a cousa alguma, que !hes disse, e estra
nhando um silencio tao profundo, me disse o intérprete, que 
eles nao podiam falar enquanto me nao dessem o presente 
que o rei me mandava, a que chamam Boca, mas que po

diam ouvir quanto lhes quizesse dizer. Finalmente quando 
me vieram com a embaixada, lhes mandei estender urna 
esteira para se assentarem ( sinal de distinc;ao} mas eles 
assentaram~se sobre a terra, dizendo-me, que como eu era 
outro Cazembe, que só sobre a terra deveriam estar assen
tados na minha presenc;a. 

Dia 3 - Pelas seis e meia chegou o enviado, que os 
irmáos do Cazembe Jhe tinham mandado ontem, e disseram.; 
me, que seu reí me mandava pedir que nao saisse hoje deste 

·lugar em que me achava, que nao era preciso que eu fosse 
a Massanza para render a seu pai as grac;as pela minha 
vinda ao seu reino, e bastava que desse o fato, que me ti
nha mandado pedir, e que no dia seguinte depois de feítas 
as ditas cerimónias podia ccmtinuar a minha viagem, e que 
finalmente me mandava dois dentes para me prenderem boje 
neste lugar. Claro está, que independentemente deste gri
lháo, eu havia convir no que o Cazembe me pedia, apesar 

de toda a demora me ser muito prejudicial, pela necessidade 
grande que tenho de cuidar na minha saude. Ora. vendo eu 

o excesso de superstic;ao destes cafres com os seus finados; 
pois como claramente se ve os cohsideram como divinda-
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des, e refletindo que a fé que o demonio grava no seu cora
c;ao há de ser finníssima. e que fazendo eu. ao pai do Ca
zembe algum obséquio esfrondoso, para eles que nada teem 
visto, eu seria muito mais bem visto deles. e como agrade
cimento dele, me seria mais facil conseguir do Cazembe os 
fins, a que Sua Majestade me mandou para estas terras; e 
finalmente desejando dar urna idéia das suas cerimónias, 
mandei ao Tenente Coronel Pedro Nolasco e ao Tenente 
José Vicente Pereira Salema, que com alguns soldados fos~ 
sem ao dito lugar, e quando lhes parecesse tempo próprio, 
mandassem dar trés descargas, e na mesma ocasiao exage-. 
rassem quanto !hes fosse possivel este obséquio, e sinal da 
maior amizade, que eu podía dar ao rei, e tambem obser~ 

vasse tudo quanto visse se deveria notar. Este obséquio 
com efeito produziu no animo do seu sacerdote (náo tem 
distinc;ao alguma externa dos mais Cafres} e de todos os 
circunstantes um bom efeito, pois o dito sacerdote, depois 
de ter consultado o oráculo, ou alma do dito Rei do Ca
zembe, exclamou, e depois o povo, que eu era um Deus, 
que tinha vindo as suas terras, que podía ir para toda a 
parte que bem me parecesse, pois todas estas terras eram 
minhas, etc. pois tinha chorado com eles a morte do rei. 
Fiquei confirmado na sua boa gra<;a por um presente, que 
lhe mandei, pedindo~lhe, que tratasse com muita limpeza e 
asseio aquela respeitosa casa onde jazia o pai do meu amigo 
Cazembe, cujas cinzas eu respeitava tanto. 
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EXPLICA<;ÁO DA PRESENTE EDI<;AO 

O tex to dos diários de viagem no interior d'? 
Brasil, inserto no presente volu1ne, apoia-se fiel
mente na edi<; áo publicada em 1841, por ordem da 
Assembléia Legislativa da entáo' Província de 
S. Paulo. Náo é reproduzido o diário da viagem 
pelo Río. Branco que, figurando as págs. 9-12 da 
referida edi<;áo, náo é de autor.ia de Lacerda, tendo 
sido redigido pelo capitáo Ricardo Franco de. Al
nzeida Serra e pelo Dr. António Pires Pontes. 

, Omite-se igualmente, na presente edi<;áo, o diário 
de Vila .. Bela a S. Paulo incluido as págs. 43-62 
da edi<;fio citada, e que constitue apenas uma 
versáo mais concisa do que vem as págs. 62-89 e 
está reproduzido, no presente volume, as págs. 
59-100 . .. 

Para a M emória acerca dos rios Baures, 
Branca, etc., seguiu-se aquí o texto impresso no 
tomo XII, págs. 106-119 da Rev. Trimensal do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Quanto aos diários de viagem de lv! o<;ambique 
aos rios de Sena e da Vila de Tete ao interior da 
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África, preferiram-se, como base do tex to impresso 
neste volume, náo as versóes portuguesas ultima
mente republicadas em Lisboa pela Agencia Geral 
das Colonias ( V. neste volume nota-pref ácio pp. 
XIII-XV/), mas os originais manuscritos exiséen
tes na Biblioteca Nacional do Río de Janeiro, que 
permitem corrigir aquetas versóes em vários pontos. 
Esses M ss. trazen1, respectivamente, as seguinte:.
indicaf óes de catálogo: 1-28-28-8 e 1-28-29-13. 

A propósito do texto do diário da viagenz de 
M of anibique aos Ríos de Tete inserto no vol. 
citado da "Ager:cia Geral das Colonias", lembra 
o historiador portugues Sr. Manuel M¡,¡rias , na 

• 
lntrodu~áo, que foi publicado pela prinieira vez 
em Lisboa no ano de 1889. " É sobre o texto en tao 
impresso -- acrescenta --- que se reedita agora, 
porque o original está hoje arquivado na Biblioteca ,, 
Nacional do Rio de ]aneiro e nao póde ser foto
graf ado a tempo . .. ,, 

lmprensa Nacional - Rio de Janeiro - li)44 

' 

' . 
• 

• 

.. 

I 

, . 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org
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