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----- APRESENTA<;A.O 





Enz 1960, viva1nente empenhados na publicar áo do Dicionário Histó
rico dos Indigenis1nos da Língua Portuguesa, preparanios t11n plano amplo, 
1nas tanto quanto possível nzeticuloso, para a sua elaboraráo. Conio f acil
niente se depreende do título, pretendenios tratar com certo desenvolvi
mento do aspecto histót·ico dos indigenismos e, assim, enriquecer o Dicio
nário co1n grande número de passos abonatórios colhidos. nas obras dos 
escritores de língua pottuguésa que trataram das coisas do Brasil. Nesse 
propósito le1nos e anota1nos tódas aquetas obras, especialmente as dos sé
culos XVI, XVII e XVIII, de que tínhamos conhecimento e nos foi possí
vel conipttlsar. 

Enz meio ao anda11iento dos trabalhos, publicamos, na Revista do Li
vro (n.fJ 20, 1960, págs. 201-209), tJm pequeno artigo, intitulado Mo
delos de verbetes de um Dicionário Histórico dos Indigenismos da Língua 
Portuguesa, ·no qual expusemos, em linhas gerais, o plano do trabalho e 
of erece1nos ao fníblico estudioso unia amostra de alguns verbetes do Di-. , . 
e tonan o. 

/cí entáo verificávanios a necessidade de procedernios a diligencias no 
sentido de obtet' cópias fotográficas dos origina.is de várias obras consul
tadas, uma vez que algumas das edifóes de qtte disp2ínhamos náo niereciani 
muito crédito. Por éste motivo, julgcitnos prudente interromper a elabo
t'af áo do Dicionário. 

Arquivamos, entáo, o f arto material já recolhido e adiamos para outra 
oportttnidade a redafáo definitivtl dos verbetes. 

Nesse interim, out1"os encargos que nos foram cometidos obriga
ram-nos a pór de lado o Dicionário de Indigenismos, tnas, neni por isso, 
deixamos de nos empenhar ativamente pela aqttisifáo das cópias fotográ
ficas dos docunientos originais indispensáveis a sua elaboraráo. 

H oje, decorridos cinco anos, já dispomos de matel'ial bem niais abun
dante e qualitativamente melhor, o que nos permite prever para b1-eve a 
publicafáo que entáo planeja11ios. 

Entre aquelas obras qtte, na época, despertctratn nossa atenráo, náo só 
pela riqueza de indigeniS1nos, como pela sua .originalidade, merece ref e
t·encia especial a qtte hoje publicarnos. 

Deparamos com t11n dos dois textos de Coisas Notáveis do Brasil 
quando percorriamos, vo!tJme por volume, a magnífica Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasilei1·0. Ai, no tomo 94, págs. 367-421, vem 
transcrito, integralmente, o 1nanuscrito da Biblioteca da Universidade de 
Coimbra. Posteriormente nossas pesquisas levaram-nos a manusear a His
tória da C.ompanhia de Jesus no Brasil, do sábio historiador jesuíta Pe. Se-
1·afi1n Leite. Foi no volttnie IX desta espléndida obra que encontramos, no 
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verbete biobiblio gráfico sóbre o padre Francisco Soares ( 2. 9), urna ref e
réncia a 01111·0 manuscrito ·de Coisas Notáveis do Brasil, que se encontra 
guardado na Biblioteca da Real Acadernia de .la Historia, de Madrid. 

Procuramos obtet·} entáo, naquelas duas insiituifóes} cópias fotográ
ficar dos do is manuscritos e, ¡,rafas a nímia gentileza de set1s diretores, 
puderani chegar as nossas 1náos as fotocópic1s dos táo preciosos quanto al-
1nejados documentos quinhentistas. 

Pareceu-nos conveniente 
visto que, embora do niesmo 
contudo.. bern distintos. 

publicar os dois manuscritos integralmente, 
autor e sóbre o 1nesmo tema, os textos sáo, 

1 

Razóes de ordeni pt·ática aconselharam-nos, ainda} a publicar a edif áo 
de C.oisas Notáveis do Brasil e1n dois volumes. Neste primeiro incluímos 
os fac-shniles dos dois manuscritos com as transcrifoes corresponden/es. No 
segundo volume procederemos a leittJra atualizada e comentada dos textos 
e incltlire1nos um índice completo de tódas as palavras néles documentadas. 

Para concluir, queremos fazer uma referencia ao formato deste livro, 
urna vez que ele dijere dos anteriores publicados em nossa colefáo DICIO
NARIO DA L1NGUA PORTUGUESA - TEXTOS E VOCABULA
RIOS. 

Em f ace das grandes diniens.óes dos f ólios do manuscrito de Madrid, 
os quais náo poderiam ser fielmente reproduzidos nas páginas do f or1nato 
padráo da Colef áo e, be1n assim, diante da itnpossibilidade de ne las colo
car, lado a lado1 a reproduf áo f ac-sirnilar e a transcrifao correspondente, 
preferimos alterar o formato. Afigura-se-nos bastante vantajosa a dispo
sifáo aquí adotada, na qual os fc1c-símiles sáo incluídos nas páginas pares 
e a leiturci nas ímpares, possibilitando ao leitor ttm rápido e proveitoso con
fronto dos critérios de transcrifáo. 

Rio de J aneiro 
Ano do IV Centenário 
Outubro 

-

A.G. CUNHA 

S~ÁO DA ENCICLOPÉDIA E DO DICIONÁRIO 

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO 

--
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1. OS MANUSCRITOS. 

Nao tivemos oportunidade de co1npulsar os próprios inanuscritos 
de Madrid e de Coimbra. A descri9ao que deles fazemos baseia-se, 
portanto, exclusivamente, nas fotocópias que nos chegaram as inaos. 

Daqui por <liante, ao nos referirmos aos dois manuscritos, cha
maren1os M o de Madrid e C o de Coimbra. 

1.1. O manuscrito de ~ladrid. 

l.l.l. O texto que ora publicamos é o do manuscrito 
n.0 254 do tomo 119 da cole~áo Jesuítas, da Biblioteca da Real Aca
demia de la Ilistoria, de ~f adrid. Intitula-se De alguás Cousas 
1nais notaueis do brasil e de alguñs costumes dos Indios. 

Cremo-lo ainda inédito, pois as pesquisas a que procedemos, 
co1n o intuito de descobrir e localizar urna edi9ao impressa desse 
manuscrito, nao nos conduziram a qualquer resultado positivo. 

1.1.2. Contém o manuscrito treze páginas, ou sete fólios 
inco1npletos. Vai do f.º 1020r ao f. 0 1026r. A numera~ao, que só 
ocorre nos fólios retos, vem a direita e ao alto do fólio. 

O texto ocupa, em média, 43 linhas por página, nao computada 
a última, tendo em vista que mais de dois ter~os da mesma esta.o 
e1n branco. Nos fólios 1021 v e 1024v ocorre a incidencia máxima, 
a saber, 46 linhas, e, no f. 0 1023r, a mínima, ou seja, 39 ( excluído 
o f. 0 1026r, que contém apenas 12 linhas ). 

As linhas do ms. M sao bastante longas. 

1.1.3. A letra é unifonne, clara e bem legível, salvo no 
f. 0 1020'", em que as últimas palavras das linhas 68 a 72 estao um 
pouco apagadas. Com raras exce95es, a caligrafia -é bastante re
gular, o que nos leva a convic9ao de que todo o texto foi escrito por 

I -urna so mao. 
Poucos sao, também, os deslizes cometidos pelo copista. Rara-

1nente aparecem palavras riscadas ou entrelinhadas. Surgem, todavía, 
con1 certa freqüencia, nas margens, algumas palavras relacionadas 
com o contexto, as quais foram ali colocadas para despertar a aten-
9ao do leitor para o assunto focalizado. 

No quarto superior direito do f.0 1020r, um pouco abaixo do 
título, ve-se o carimbo da: Biblioteca da Real Academia de la 
Historia. 

Embora algum tanto freqüente em manuscritos e edi95es an
tigas, parece-nos interessante ressaltar que e1n M é também comu1n 
a repefi9áo, no início de alguns fólios, da última palavra do fólio 
anterior. 
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1.2. O manuscrito de Coimbra. 

1.2.1. Publicamos o texto do manuscrito n.° 54 da Biblio
teca da Universidade de Coimbra, que se intitula De alguas Cousas 
1nais notau.eis do Brazil. 

Dele conhecemos duas edi9óes integrais. A primeira, publicada 
em vários números do Arquivo Bibliográfico da Biblioteca da Uni
versidade de Coimbra (anos de 1904, 1905 e 1906), con1e9ou a im
primir-se no n.0 1 do volume 4.0 ( 1904), a partir da página 13. A 
segunda edi9ao, a qual, segundo a nota introdutória que a precede, 
foi integral e fielmente copiada da primeira, vem publicada no 
tomo 94, volume 148, da Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, nas páginas 367-421. Foi, aliás, nesta Revista que lemos 
pela primeira vez o texto das C oisas N otáveis do Brasil. 

Além destas duas edi96es integrais, ternos notícia ainda de un1a 
publica9áo parcial. Com efeito, no n.° 4 da cole9áo Documentos dos 
Arquivos Portugueses que importam ao Brasil ( Se9ao Brasileira 
do S.P.N., Lisboa, 1944 ) vem transcritos dois trechos do 1ns. C. O 
primeiro deles, a que o anotador da cole9ao apos o título de Fauna 
do Brasil, reproduz a matéria constante das páginas 37 a 39 de C, 
linhas 938 a 1016. O segundo, co1n o título de Flora do Brasil, tam
bém da lavra do anotador, transcreve a matéria das páginas 57 a 
59 de e, linhas 1484 a 1544. 

1.2.2. As páginas do manuscrito estao nu1neradas, ao alto 
de 1 a 91, as ímpares a direita e as pares a esquerda. Convém obser
var que essa numera9áo deve ser posterior a reda9ao do manuscrito. 
Vale ressaltar, ainda, que o manuscrito contém, apenas, 90 páginas 
de texto, e nao 91, como se depreenderia da numera9ao. Na reali
dade, a página 88 está em branco, embora nela apare9a, por trans
parencia, a matéria escrita da página 87. Ou a pessoa que numerou 
o manuscrito julgou conveniente numerar, também, a página em 
branco, ou, entao, o fez por engano. A admitir-se esta segunda hi
pótese, o engano decorreria do mau estado de conserva9áo do ma
nuscrito, no qual várias páginas apresentam sobreposi9ao de matéria 
escrita das páginas anteriores .. Cometido o engano, se houve engano, 
a própria pessoa que numerou o 1nanuscrito, ou alguém que depois 
o manuseou, riscou toda a página 88 com dois trac;os verticais. 

O texto ocupa, em média, 26 linhas por página. A incidencia 
máxilna, a saber, 30 linhas, ocorre nas páginas 35, 36 e 41, e a mí
nima, 21 Jinhas, na página 12. 

1.2.3. Como dissemos acima, o ms. C está ero estado de 
conserva9áo bastante precário. Algumas páginas apresentam falhas 
que prejudicam e, as vezes, até impossibilitam a leitura. Além disso, 
a transparencia e a sobreposi9áo das páginas confundem bastante. 
Examinando, entre muitas outras, a página 30, verificará o leitor • 
que nela vem, coin tonalidade mais clara, boa parte da matéria da 
página anterior. 
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Apesar de tudo, a letra é uniforme, embora nao tao clara como 
a do ms. M. ~ possível asseverar-se, com muitas probabilidades de 
acerto, que todo o ms. e foi escrito por urna só mao. 

Um simples e rápido confronto entre C e M mostra-nos que 
cada um deles foi redigido por um copista. As duas caligrafias sao 
bem distintas urna da outra. Um exame mais acurado evideneia, 
além disso, certos hábitos ortográficos peculiares. Citaremos apenas 
um exemplo, reservando para os nossos Comentários, que viráo no 
2.0 volun1e, urna rela9áo minuciosa dessas divergencias. Asshn, en
quanto em M o nome do Brasil ocorre 11 vezes com -s- e apenas 
5 vezes com -z-, em e ocorrg sempre ( 31 vezes) grafado com -z-. 
I\1ais adiante, ao tratarmos dos critérios de transcriºª º por nós 
adotados, mencionaremos, a inda, as dif eren9as paleográficas entre 
os dois manuscritos. 

Tendo em vista a sua extensao, bem maior do que M, poucos 
sao, tamhém, os deslizes cometidos pelo copista de C. Ocorrem, 
aquí e ali, urna palavra riscada, urna letra entrelinhada, urna corre-
9ao marginal. 

Em C é bastante rara, pois só ocorre urna vez, nas páginas 77-78, 
a repeti9áo da última palavra da página no início da página se
guinte. Em compensa9áo, sao algo freqüentes, em C, palavi·as (ou 
simples sílabas) incluídas no pé da página, a direita, e depois 
da última linha. 

O carimbo da Livraria da Universidade (de Coimbra) ocorre 
no alto da primeira página, a direita do título, e na parte inferior 
da última. 

1.2.4. Embora bem rudimentares, esquemáticos inesmo, 
merecem aquí referencia os desenhos com que o copista ilustrou 
o manuscrito. Sao cinco, ao todo, e ocorrem nas páginas 31, 36, 
40, 55 e 87. 

Conquanto nao possamos aferir com seguran9a, decorridos 
quase quatro séculos, os critérios que orientaram o copista de e 
para a escolha dos temas dos seus desenhos, julgamos interessante 
ühservar que muitos outros temas poderiam, também, ter sido lem
brados. Os esbo9os sao os seguintes: 1.0 ) a pedra verde, ou osso 
Jiso, de um dedo de comprido, que os índios colocavam nos bei9os, 
depois de furá-los ( ou seja, o tembetá) ; 2.0 ) dois modelos de es
padas indígenas · ( os taca pes) ; 3.0 ) a disposi9ao das tetas do sa
rigüe; 4.0 ) o corno do anima ( ou anhuma ), e 5.0 ) o bico do guará. 

2. OS TEXTOS. 

Embora <levamos atribuí-los ao mesmo autor, e apesar de ver
sarem sobre o mesmo assunto, os dois textos de C oisas N otáveis do 
Brasil devem ser considerados independentes. Exporemos, a seguir, 
com argumentos extraídos quase todos dos próprios textos, algumas 
considera9óes a propósito da sua amp1itude, data provável de re
da9ao e autoria. 

-
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2.1. Amplitude. 

Um simples confronto entre M e C revela-nos, de imediato, que 
o segundo é bem mais amplo do que o prüneiro. U m exame mais 
detido, porém, esclarece-nos, ainda, que ambos sao textos completos. 
A diferen9a entre eles <leve-se, portanto, exclusivamente, ao desen
volvimento dos temas propostos. Enquanto, em M, o autor relata, em 
tópicos breves, a história do descobrimento e povoa9áo do Brasil, 
os trabalhos dos Jesuítas e os costumes dos índios, e ·se refere, tam
bém sucintamente, aos principais espécimes de nossa fauna e flora, 
em C desenvolve e amplia os mesmos temas, dando ainda especial 
relevo as descric;oes de numerosas espécies animais e vegetais . .t 
interessante observar que em M ocorrem alguns processos de re
da9ao bem mais expressivos do que em C. Assim, tratando dos cos
tumes dos índios, o autor desenvolve, em M, algumas considera9oes 
pertinentes as suas virtudes e aos seus vícios, adotando como pa
drao para aferi-los os preceitos dos dez mandamentos. Tal processo, 
original e curioso, nao foi adotado em C, onde a inesma matéria é 
tratada de maneira bem diversa. 

2.2. Data de reda9iío. 

2.2.l. O texto de M, co1no tudo indica, foi redigido em 
15S'O. Com efeito, no f.0 10221

', referindo-se o Autor aos corsários 
ingleses e franceses que infestavam o Atlantico, diz expB.citamente: 

[ ... ] este anno pasado de 89 e 9 meses 
tomaraó [os corsários] asim a ida como 
a vinda 73 Nauios carregados e o em q ' 
me tomaraó o mesmo anno de 89 [ ... ] 

M, f. 0 10221
', linhas 180-181. 

A este precioso informe de cunho autobiográfico voltaremos a 
nos referir mais adiante, ao tratarmos do problema da autoría de 
Coisas Notáveis do Brasil. Por ora, eremos nao ser necessário alegar 
outras provas para a fixa9ao da data da reda9ao desse texto. 

2.2.2. Como em M, ocorre também em C urna referencia 
categórica, que nos facilitaría, sobremodo, a determina9áo da data 
precisa de sua reda9áo. Efetivamente, aludindo o Autor as explora-
9óes que se vinham realizando nas margens do H.io Paragua~u, na 
Bahia, diz, textualmente: 

[ ... ] ao longo delle [do Paragua9u] se 
a chao m tns p edras verdes vermelhas e 
mt0 cristal e ha minas jüto delle como 
de's quererlo se vera este anno de 91. 

e, pág. 1, linhas 10-13. 

Do trecho transcrito, fácil seria . deduzir que C foi redigido e1n 
1591. Infelizmente, poré1n, outras passagens do texto parecem con-
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trariar tal deduS!áo. Assim, mais adiante, referindo-se aos governa
dores do Brasil, após mencionar os ~ito primeiros, diz o Autor: 

O 9.0 foi Dom freo de Couza foi no anno 
de 91. 

e, pág. 12, linhas 291-292. 

O emprego do verbo no pretérito parece indicar que o Autor 
estava escrevendo depois de 1591. Outra passagem do manuscrito pa
rece vir corroborar a hipótese de qué sua redaS!áo é posterior a 1591. 
Referindo-se a colonizaS!ªº da Bahía, informa o Autor: 

Ha 45 annos q' foi pouoada a ha ya [ . . . ] 
e, pág. 7, linha 170 . 

Partindo da data oficial da funda9ao da capital da Bahía, a 
saber, 1549, teríamos de admitir que o texto foi composto em 1594. 
A esta conclusao, aliás, pretendeu chegar um anotador anónimo que, 
no pé da página 7 do manuscrito, procurou determinar a data de 

. reda9ao de e, em fun9áo da data em que se iniciara a povoa9áo 
da Bahía. 

Convém observa.r, porém, que o simples fato de o Autor ter 
mencionado que há 45 anos que f oi povoada a Bahía· nao nos pro
porciona elementos tao categóricos para a fixa9ao da data de re
da~ao do texto. Na realidade, o verbo povoar poderia ter sido aí 
empregado em sentido amplo, pois, linhas atrás, o Auto( informava: 

Foi a baya fundada por freo pr [ ... ] 
e, pág. 6, linha 132. 

Ora., esse frºº prª do manuscrito é D. Francisco Pereira Cou
tinho, primeiro donatário da Capitanía da Bahía, onde chegou em 
1536. A aceitar-se a data de 1594 para reda9áo do texto, é preciso 
admitir-se, o que também nao é tao improvável, que o seu Autor 
tivesse empregado o verbo fundar com referencia a cria9áo da 
Capitanía da Bahía, e o verbo povoar em alusao ao estabelecimento 
do primeiro governo-geral do Brasil, sediado na sua primeira ca
pital. 

Do que até aquí expusemos, nao achamos prudente tirar outra 
conclusao além da que já era bem ·evidente, desde o início: o texto 
de C nao pode ter sido redigido antes de 1591. Procuraremos, agora, 
determinar o terminus ad quem para a sua reda9ao. 

Na página 14 o Autor menciona, por ordem cronológica, os seis 
primeiros provinciais dos Jesuítas no Brasil, como segue: 

os 1 os p'uiciais foi o pe Mel da nobrega 
2.0 Luis da grao 3.0 o pe Jnatio dazeuedo 
morreo co 42 Jr' no mar por mao de 
herejes o 4. 0 o pe J nacio de Tholosa 5. 0 

Joseph anchieta 6.0 Mar9al belliarte. 
Todos sao inda uiuos senaó Me1 da no
brega e J natío dazeuedo. 

e, pág. 14, linhas 352-357. 
·-
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Pela última frase do trecho transcrito podemos, com seguran9a, 
asseverar que, a data da redac;ao de e, ainda estavam vivos os 
padres Luís da Gra, Inácio de Tolosa, José Anchieta e Marc;al 
Beliarte. Sabemos que Luís da Gra f~eceu a 16 de N ovembro de 
1609, Inácio de Tolosa a 22 de Setembro de 1611, José de Anchieta 
a 9' de Junho de 1597 e Marc;al Beliarte em Julho de 1596. Como 
este último faleceu em 1596, nao ternos dúvida em afirmar que o 
texto de C nao poderia ter sido composto depois dessa data. Era 
pouco provável que o Autor nao estivesse bem informado dos prin
cípaís acontecímentos ocorrídos na Companhia de Jesus, especial-
1nente no que dízia respeíto ao falecimento de um dos seus membros. 

Da exposic;áo que fizemos, acreditamos poder fixar, com pro
vável exatidao, entre os anos de 1591 e 1596, as datas li1nites para 
a reda9ao do texto do manuscrito de Coímbra. 

2.3. O problema da autoría. 

2.3.1. Afirmamos já, no decorrer desta Introdu9ao, que 
os doís textos de Coisas Notáveis do Brasil sao do mesmo Autor. 
Tal afirmativa é, como veremos, procedente. Referindo-se o Autor 
as medidas que tomou no sentido de trazer, dos sertóes do Río 
de J aneiro para a aldeia, cerca de 15 000 índios, relata, em M e 
em e, as vicissitudes por que passou: 

No río de Janro ha outro gen

tío m to bem emclinado etrando 

polas suas terras adentro a 

fazelos vir pª as Igreijas vinhaó 

alguns 15.000 commigo sos 2.000 

trouxe pª lhes fazerem mamtim to 

e dahi a quatro meses decerem 

mas os estrouos acustumados de 

q' v.r. ja tem noticia os es

trouaraó bem có nosa magoa e 

sua delles mataraó 20 portuge

zes q' os iao buscar e asim se 

fecho u a porta [ ... ] 

M, f.0 1021r, linhas 96-102. 

[ ... ] mtas vezes se abre portas 
grandes e vem buscar os J ndios 
sua salua9aó e o demonjo por 
mejo de jntere9e a atalha e sos 
tres bós lan9os apontarej q' em 
meu t' po se perdera h ú delles 
foi de alguás quinze mil almas 
que eu trazia no Rjo de Janr° 
e os deixei uíndome <liante có 
sos mil e tatos a lhes fazer 
mátimtº pª os tornar a buscar 
e sabédo isto os portugezes se 
foraó ao camº dizédo hiaó a 
outra pte dar gerra e elles 
étéderao o emgano e assi lha 
deraó prº co lhe mataré mais 
de vinte portugezes e vieraó se 
sé nada. 

e, págs. 22-23, linhas 554-565. 

O confronto dos dois trechos transcritos mostra-nos que, em
bora com palavras diferentes, o fato descrito é o mesmo. Eviden
cia-nos, ainda, visto que em ambos é empregada a primeira pessoa 
do singular, que o Autor dos dois textos é, também, o mesmo. 

• 

• 
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Poderíamos arrolar outras coincidencias na reda9ao de M e 
C, mas, em face da evidencia dos passos que acabamos de trans
crever, eremos desnecessá_rio faze-lo. Aliás, o leitor atento nao terá 
dificuldade de pe~·cebe-las. 

2.3.2. Quem, pela primeira vez, que saibamos, cuidou 
do problema de autoría de Coisas Notáveis do Brasil foi o Pe. Se.; 
rafim Leite. Em 1933, .em artigo publicado no vol XVII de Brot6riq,~ 
o ilustre historiador da Companhia de J esus no Brasil aventa va a 
hipótese de que o Autor do texto do manuscrito de Coimbra era 
o Pe. Luís da Fonseca. Ao redigir esse artigo ele ainda nao com
pulsara o manuscrito da Biblioteca da Real Academia de la Historia, 
de Madrid. Foi depois de compulsá-lo que chegou a conclusao de 
que deveria atribuir a autoría de Coisas Notáveis do Brasil ao Pe. 
Francisco Soares. No volume IX (pág. 139) de sua monumental 
História da Companhia de ]esus no Brasil, publicado em 1949, o 
Pe. Serafim Leite esclarece que, em face do título do manuscrito 
de Madrid, a saber "Das causas do Brasil & costumes da terra polo 
pe. Feo Soares", nao poderia subsistir qualquer dúvida sobre a au
toría desse texto. 

· Em carta que nos dirigiu, datada de Roma, em 6 de J ulho de 
19~1, respondendo a consulta que lhe fizéramos a propósito do 
título que indicara para o manuscrito, no citado volume IX da sua 
História, o qual nao coincidía com o que ocorre no f.0 1020r do 
manuscrito de Madrid, o Pe. Serafim Leite esclarecen-nos, muito 
gentilmente: 1.0 ) que o título "Das cousas do Brasil & costumes, .. 
da terra polo pe. Feo Soares" é o que consta na parte de f ora do· 
manuscrito de Madrid; 2.0 ) que utilizou esse título para o manus
crito, ao mencioná-lo na História, porque tinha a vantagem evi
dente de incluir logo bem explícito o nome do autor, Francisco 
Soares; 3.°) que admite a hipótese de que os dois textos, o de 
Madrid e o de Coimbra: sao do mesmo autor. 

Segundo o erudito historiador, o Fe. Francisco· Soares nasceu 
em Ponte de Lima, por volta de 1560, e faleceu em Bragan9a, a. 
11 de Novembro de 1597. Entrou para a Companhia de Jesus no 
ano de 1575. Sabia a língua brasílica e, em 1589, acompanhou O• 

Visitador Cristóvao de Gouveia na sua volta a Portugal, caindo em 
maos de piratas. 

2.3.3. Julgamos conveniente reunir outras provas que 
venham corroborar a tese de autoría · proposta pelo Pe. Serafim 
Leite, embora estejamos certos da sua exatidáo. Nesse sentido, ex
poremos, a seguir, com elementos colhidos nos próprios textos, 
alguns dados biográficos do Autor de Coisas Notáveis do Brasil, 
tais como: nacionalidade, profissao, anos de permanencia no Brasil, -
lugares que visitou, atividades que aqui exérceu, bem como o co4 

nhecimento da língua brasílica que utilizou na catequese . 
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Conquanto nao figure nos textos, de forma categórica, urna 
referencia a nacionalidade do Autor, estamos plenamente conven
cidos de que ele era portugues. Tais e tantas sao as alusóes a Por
tugal, que nos parece perfeitamente dispensável transcrever aquí 
algumas delas. O leitor facilmente verificará que só um portugues 
faria tao insistentes referencias ao país. Foi, aliás, em Portugal, que 
ele redigiu, em épocas diferentes, os dois textos de C oisas N otáveis 
do Brasil. Para confirmar esta assertiva, transcreveremos apenas duas 
passagens, urna de cada texto: 

[ ... ] de tudo asima tenho ex
periencia e noticia se o mais 
pellos nomes da lingoa do brazil 
e pello portuges porq' ca naó 
ha m tas cousas q' la ha [ . . . ] 

M, f. 0 1026r, linhas 519-521. 

[ ... ] os nomes das eruas e dou

tras cousas q' naó me lebrauaó 
de qua de portugal senaó p'lo 
nome na lingoa do brazil [ ... ] 

e, pág. 91, linhas 2359-2361. 

Sáo bastante freqüentes, também, as referencias nos textos a 
sua condi~ao de missionário da Companhia de J esus. Transcrevere-
1nos aqui apenas urna passagem de M. Preferimo-la as demais, por
que nela há alusao, também, ao seu conhecimento da língua geral, 
entáo em uso na catequese. 

[ ... ] e por aqui poderaó iulgar o mt0 

q ' la tem feíto os pp. [padres] da có
panhia [ ... ] nestes proprios trabalhos 
e cousas q ' cada dia la acótecem de sua 
cóversacaó [refere-se aos índios] e boa 
inclinacaó e bons costumes q' naturalmte 
tem dos quais direi abaixo por ordem 
dos mandamtos como quem ha ii [ == 2] 
annos q' os cófessa por interprete e sua 
limgoa e ib [ == 4] q' lhe faz a doutrina 
e alguas praticas [ .. . ] 

M, f.0 1022v, linhas 222-230. 

Do seu conhecimento do Brasil nos últimos anos do século XVI, 
dá o Autor testemunho em vários trechos de sua obra. Vale ressaltar, 
pela sua maior objetividade, a seguinte passagem de M: 

. [ ... ] quero dar alguá noticia dellas 
breuemte [refere-se as notícias sobre o 
Brasil] dame atriuimtº ao fazer ter corri
das todas as Cidades e villas e lugares 
q' la ha de S. Vte ate pernambuco q' saó 
os fins e mais mtns legoas auante junto 
do Rio da prata [ ... ] 

M, f.0 1020r, linhas 9-12. 
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Confirmando a informa~áo acima transcrita, ocorrem nos dois 
textos várias passagens em que o Autor alude a sua permanencia 
em Sao Vicente, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, etc. 
O seu conhecimento dos costumes dos nossos indígenas e, bem 
assim., do ambiente em que viviam, é um conhecimento direto. O 
Autor, aliás, faz questáo de ressaltar, sempre que se lhe depara 
urna oportunidade, que assistiu aos sucessos que vai narrando. O 
emprego do verbo ver na primeira pessoa do singular do pretérito 
perfeito é urna constante em toda sua obra. 

A todo momento, quer aludindo a um fato que lhe pareceu 
curioso, quer descrevendo urna pa;rticularidade de um animal in
dígena, o Autor repete, como num estribilho: eu ja vi, como eu vi, 
ali os vi, etc. Nao contente, porém, de insistir, com tanta freqüencia, 
na fórmula eu vi, ainda julgou necessário refor9ar . o seu próprio 
depoimento alegando o testemunho do Visitador Cristóváo de Gou
veia. Referindo-se as aptidoes de algumas criancinhas indígenas, 
diz ele: 

Onde rezidem os nosos em suas aldeas 
con1mummte tem missa cantada em canto 
de orgaó os quais sao muí inclinados a 
cantar ha mossos q' naó chegam a 
5 annos ( e se os nao vira, e o padre Cris
touao de gouuea boa testª nao o crera) 
q' cantam mtº destros seus tipres as 
missas e inais motetes e escasamte sabem 
ler [ ... ] 

M, f. 0 1021 v, linhas 131-135. 

O trecho transcrito vem confirmar, também,' que o Autor con
viveu aqui no Brasil com o Pe. Cristóvao de Gouveia, com o qual, 
aliá_s, regressou a Europa em 1589. 

Aludindo a sua viagem de volta a Portugal, o Autor esclarece, 
em passagem que já aquí transcrevemos, que esta ocorreu no anno 
de 89 e que foi bem acidentada, pois o seu navío foi atacado por cor
sários. Para ratificar, nao apenas a data do regresso, mas também as 
vicissitudes por que passaram o padre Cristóvao de Gouveia e seu 
compa.nheiro o padre Francisco Soares, convém mencionar ainda 
o precioso testemunho do padre Fernáo Cardim. Com efeito, em 
sua carta, datada da Bahía a 1 de ~1aio de 1590, descrevendo boa 
parte da viagem daqueles dois missionários, esclarece o padre Car
dim que obteve as informa9óes dos principais sucessos que relata 
dos próprios Cristóváo de Gouveia e Francisco Soares. Diz Fernáo 
Cardim, a certa altura de sua carta: "E posto que Vossa Reverencia 
lá terá plena informa9áo dos particulares que nella aconteceram, nao 

.. 
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deixarei de apontar algun:s mais principaes, assim como nos relatou 
o mesmo padre por sua carta, e o padre Francisco Soares seu com
panheiro". ( Cf. Fernao Cardim, Tratqdos da Terra e Gente do 
Brasil, Río de J aneiro, 1925, pág. 367). 

2.3.4. No 2.0 volume desta nossa edi9ao de Coisas No
táveis do Brasil, pretendemos examinar, com a devida amplitude, 
nos Comentários a leitura atualizada dos dois textos, vários outros 
aspectos que, a nosso ver, merecem registro. Confrontaremos, nesses 
Comentários, as informa96es do Pe. Francisco Soares com as de 
outros autores da época que também escreveram sobre o Brasil. 
Citaremos, entre outras, as obras de Nóbrega, Anchieta, Cardim, 
Pero de ~1agalha~s de Gandavo e Gabriel Soares de Sousa. Quando 
nos parecer oportuno, especiahnente ao focalizarmos as numerosas 
espécies de animais e de plantas descritas nas Coisas Notáveis do 
Brasil, examinaremos também as descri9óes paralelas de outros au
tores dos séculos XVII e XVIII. 

3. A EDIQÁO. 

Como dissemos acima, por motivos de ordem prática, dividimos 
nossa edic;áo de Coisas Notáveis do Brasil em dois volumes. 

No segundo volume procederemos a leitura atualizada dos dois 
manuscritos, acompanhada de comentários elucidativos, e incluire
mos um índice completo de todas as palavras que neles se 
documentam. 

Neste primeiro volume publicamos, lado a lado, as reprodu9oes 
fac-similares dos manuscritos e as transcric;oes correspondentes. 

Para facilitar a rápida localiza9áo de qualquer passagem dos 
textos, julgamos conveniente numerar as linhas da transcri9ao, as 
quais coincidem rigorosamente com as dos manuscritos. 

Na transcri9ao mantivemos, sempre que possível, todas as ca
racterísticas próprias dos originais. R~speitamos todas as suas gra
fías, mesmo quando os copistas empregavam mais de urna variante 
para a mesma palavra. 

Conservamos o i e o u com valor de consoantes ( aiuda, pouoar) , 
bem como o j e o v com valor de vogais ( rejno, vua). 

Respeitamos as grafias, algo freqüentes nos manuscritos, do e 
com valor de g, e vice-versa: couersacao, paregeo. Mantivemos as 
abreviaturas tao comuns em textos antigos: cam.0 ( == caminho ), pr.0 

( == primeiro), mantimtº ( == man timen to), etc. Respeitamos, tam
bém, as iniciais minúsculas dos nomes próprios, como brazil, sebas
tiao, etc. Embora nao tao freqüentes, ocorrem também nos manus
critos duas abreviaturas de palavras latinas, as quais mantivemos in
tactas: i ( == id est, isto é ) e s ( == scilicet, a saber). 
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Poucas foram, portanto, as altera9óes que introduzimos nas 
transcri9óes. Restringimo-nos aos seguintes critérios: 

1) Separamos as palavras ligadas indevidamente: auerdedar ~ 
auer de dar, lanobrasi.l ~ la no brasil. 

Conservamos ligados, todavia, os sintagmas (verbo + pronome 
enclítico) : dame, pare9eome. 

2) Ligamos os elementos de urna mesma palavra: o cupa-
dos ~ ocupados, se guras ~ seguras. . 

Em M ocorrem algumas seqüencias bem curiosas: cota Majos ~ 
c5 tama jos, d eparte aparte ~ de parte a parte. 

3) Reproduzimos por til um sinal semelhante ao apóstrofo e 
que, tanto em M como em C, é freqüentemente usado sobre as vo
gais e as consoantes nasais m e n: madar, be, '}.1arti, co, hu, homeñs. 

\1ANUSCIUTO DE COIMBRA 

LINHAS 

22 
88 

30 
137 
578 

1204 

348 
352 
675 
763 
657 

1312 

69 
34 

813 
692 
148 
922 
709 
169 

1198 
1499 
1550 
279 

' 

' 
1 

• 
' 

. 

FORMAS 

O,.p 

,.pcurador , ~ ~ 

,.pu1c1a1s 
,.pua 

' . 
<{>UICJa 

,.peed e 
,.ppria 

o qi 
qi 
<}lq.r 

o" 
" 
ª"' 
wdade 
.vdadras 
.vmelho 
.lftude 
Nde 
escre.v , 
emwdece 
comwter 

.1 

-

TRANSCRI<;A.O 

p'lo 
• p 
•• pq 

p'que 

p'curador 
p'uiciais 

• pua 
p'ulcia 
p'cede 
p'pria 

q'l 
q 'lq'r 

• V 
• av 

v'dade 
v'dadras 
v'melho 
v'tude 
v'de 

• escrev 
emv'dece 
comv'ter 

EQUIV AL~NCIA 

Companhia 
pera (= para) 

polo (= pelo) 
por 
porque 
porque 

procurador 
provinciais 
província 
província 
procede 
própria 

qua! 
qualquer 

ver 
aver (= haver) 
verdad e 
verdadeiras 
vermelho 
vertude (= virtude) 
verde 
escrever 
enverdece 
con verter 

• 

.. 
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Nao o reproduzimos, porém, quando aparecia sobre as palavras 
nao ( == nau) e pao ( == pau). 

4) Transcrevemos pelo apóstrofo esse mesmo sinal, o qual, em 
C, mas nao em M, ocorre várias vezes para indicar que a palavra 
sobre a qual foi colocado está abreviada: sp' u ( == espírito) , t' po 
( == tempo) , Jr ( == Irmao ), b'po ( == hispo) , pi'z ( == Pires) , q' 
( == que). 

Em M, a abreviatura da palavra que, que transcrevemos tam
bém por q', é constituída por urna linha curva, a qua1 partindo da 
has te da letra q, da direita para a esquerda e de baixo para cima, 
vai contornando a letra até se sobrepor a ela. 

5) Adotan1os, também, o apóstrofo para transcrever: a) dois 
tipos diferentes de siglas com a letra p ( com os valores de por 
e pro, respectivamente) ; b) urna sigla formada com as letras ql 
( com o valor de qual) , e c) urna sigla com a letra v ( com o valor 
de v er ). 

Cumpre observar que tais siglas só ocorrem no manuscrito de 
Coimbra. No quadro anexo indicamos, de maneira sinótica, os cri
térios de transcri9áo dessas diferentes siglas. Mencionamos nele as 
linhas em que elas ocorrem pela primeira vez, as palavras em que 
se docu1nenta1!1, as transcri9óes adotadas e as suas equivalencias. 

6 ) Indicamos, por meio de reticencias colocadas entre colche
tes, a omissao no texto de urna ou outra palavra que nao consegui
mos interpretar. 

7) Abrimos parágrafos quando nos pareceu conveniente para 
a melhor compreensáo do contexto. 

. . 
8 ) Anotamos, no rodapé, todas as pequenas altera9óes que jul-

gamos necessário introduzir na transcri9ao, e assinalamos todas as 
particularidades paleográficas dos manuscritos, tais como palavras ou 
letras riscadas, entrelinhadas ou colocadas a margem. 

A. G. CUNHA 
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De alguas Cousas mais 
notaueis do brasil e de 

alguñ.s costumes dos 
Indios. 

5 Pera auer de da;r notic~a e emf orm.acao de al,gua · cousa. he necessario ter noticia da mes 
ma co~a e por quanto uariarao alguás pesoas a cerca das cousas do b:m.sil pare 
ce q' emf ormados de qucm tipha. pouca noticia dellas q' muitos ha na baja 
q' ha 3D annps q' nao sairao dahi nem saberr1 cousa 'do brasil e he como 
quem esta em lis~oa quero dar alguñ noticia dellas b~uemt~ dame atri 

10 t¡imto ao fazer ter corridas to:las as Cidades e villis e lugares q' la ha 
de .S.Vte ate pernambuco q' sa0 os fins e mais nl.tas legoas auante junto, do 
Río da prata e entrando co tres genero3 de gentíos po,r tres vezes é suas tcrras mto 
adentro e có os mais q' esta.o perto do3 portugozes e o que por mim nao pude 
alcam9a.r me ajudei de quem bem o podia saber la no brasil o qual he 

15 o seguinte 
Foi o brasil descuberto o anno de 1500.per Pero cabral portugezes e pouoado 

per martim A 0 de sousa o anno de 1540. Sao yte foi a prª pouoacao estaa e 24 
graos da bamda do sul o premcipio do brasil come9ao 2.graos e a primeira pouo 
acaó esta e 7. tem o brasil de co:sta q' seia pouoada alguas 380 legoas com 

20 mtos Rios barras e b~ja.s muí fermosas e alguas q' naó sao pouoadas sao por 
auer pouca gente de portugezes e ocupados co gentíos co os quais tem guerras 
custou mt0 ao brasil a pouoar por causa dos framcezes e gentios co quem t.inhao 
guerra dos quais ouuerao os portugeses grandes victo.rias q' ped~ dutro lu 
gar mais largo entre as quais foi a prª tomarem Na baja tres Naos framceses 

25 e destruirem into gentío có quern tinhao guerras. 
No Rio de Janciro vieraó per vezes mta.s Naos e framcezes có taro.ajos q' he 

hil gentio mui gerreiro mas sempre os nosos tiueraó victoriS!!S de huá ves 
vieraó 80 e tantas Naos e dos nosos naó auia inda mais q' 7. coro 
a de l\1artim aº q' he hum indio xrtaó mui esforoado e per sua ' alé 

SO tia e cristandade, lhe deu elrei dom Sebastiao o habito de xo có renda, os 
nosos leuao tiros de ber9os· mas permitio d's q' se poses~ f ogo e as camaras 
carregada.s, poluora e tudo ardeo pª ser mais claro o milagre, peleijando 
de parte a parte como os imigos erao n1tos tinhaó os nosos ja rendidos,e 
o capitaó estacio de sá captiuo aremeteo hü soldado esforcado por no 

35 me D08 de vrga e dise q' nao queria vida sem seu capitaó có tal 
f u1ia q' rendeo ~ capit.ania do imig~ e tiro u o s.eu ca.pitao e t od0s 
co animo tam bem se ouuerao q' os puserao e fugida, diziao despois 
os captiuos q' virao hü homem mui esf oreado aseteados q' era 
saó sebastiao q' asim se chama esta cicla.de do Rio de J anro foraó 

40 treze canoas ao cabo frio q' saó 28 legoas, sabendo q' estaua ahi hua Nao 
framceza e po;:;to q' f oraó sentidos e estauaó é modo de guerra lhe tomaraó a 
Nao com trinta e seis pessas de artilharia e 40.homeñs os quais poucos 
escapara.o da peleija.// 

6 Entre alguás e pesoas ocorre alg riscado. ' 16 A. margem esquerda: Desco1>rimt0• 17 O e, entro estaa e $4, 
está entrelinhado .. 18 Sóbre o o da palayra gra0$ há um trago que se a,ssemt'lha a um acento agudo4 mas que 
também pode ser interpretado como um til. 20-21 A. margem esquerda: 380 legoas de costas. 22 A margem 
esqucrda: 9erras. 24 Sóbre o o da palavra Naos há um trago idéntico aoque aparece sóbre a palavra gra&& 
(cf. nota 18). 26 ldem. 28 ldem. 30 Entre oxeo o da sigla xo (=Cristo) está entrelinhado um pequeno 
o, encimado por um trago semelhante ao til. 35 A leitura vrga (=Verga?~ é aqui aprasentada com reservas. 
40 V. nota 24. 42 ldem. 

, 
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Sao estas cano.as mui ligeiras nem g.ale, nem ebarcac&ó lhe pode correr 
45 3ao de hü pao todas e commfuute as q' vi leuao ate 80.60.remeiros afora 

alguns doze q' vaó na popa e prora pª peleijar posto q' os remeiros 
todos peleijao e remao é pe e.O hua so pas tem na mao esquerda o 
reino e o arco na dercita as frechas iunf,o eles. e cada remadura 
tiraó hua frecr.ada e s.e empará co o proprio remo q~ lhe seru~ 

50 de rodel.9. as canoas vi huá q' trazia 120 quintais de pa.o e vi 
outra q' tra.zia 19 vacas de huá trau~9,.a de már pª a outra 
e commummte s~o seguras como gales se andaó indios nelkts q' 
co outra gente facilmte se uirao. 

S!t:o os indios commummte boru; frecheiros tanto q' se esta hüm 
55 homem. armado mtas vezes se dcscobrem o olho lhe da.o n~lle oom as 

frechas mataó Ofl>~, cobras, CA9a, pa9aros, peixe, e tudo o mais , peixe 
pert o de huá bra9a de fundo dagoa se e$tao de sima q' o ue.n1 
ou quando vai agoJ. feruendo ja sabem q' he peixe e a.siro 
mtos d~o de comer a seu sñor pei~ f'!~mpre de frecha.cstes '\IÍ (e filó 

r;o ja) botarom huá frecha pera ú ar e primeiro q' venha ao cha.P 
dflspedem c~mquo que t~o ligeiros sao.Estas frechas sao de m tas maneirr.s a alguas 
q' lhe poem canas nas pontas do pao, a outras dentes de tubarao e a outras 
nada. 

Estas frechas ainda q' naó tenh.:i.ó nada na ponta mais q' 
65 o pao tostado pasao hua porta e hua rodela e o braso, e pregalhe 

iunto tudo no peito q' taó furios<)S sao. ~s,tes indios quando té 
guerra e as vezes e seus f olgares estaó iunto e perto hüm 
de outro sem se poderem frechar q' saó asim iigeiros e 
se saberé guardar das free has o q' naó f azem os égrezes 

70 e fra1ncezes q' primeiro q' elles despare1n e con.sertem a 
espinguarda ja tem 6 .. frechas no corpo e sempre leuao a mel:hor 
das framcezes e ingrezes como quando foraó a baja !hes 
tomara.o alguns 80. e dos i.ndios sos omze morreraó e amm 
os ten1em m to os emgrezes. 

75 l\iuitos delles principalmte o~ truna.ios e tipigeres sabem juga,r 
de espada e rodela de montante e escopeta q ' os framcezes os 
cmsinarao mtas outras pudera cótar Illi1~ por estas entem 
derao as demais q' forao muitas as victorias q' o sfior nos deu. 

ha mta.s n.'19oms de gentíos mas commummte tem hua li 
80 goa os q ' trataó cóno3Co posto q' ha ent re elles msis de 

20 lingoas sao de gente 1nt0 agres~e q' nenhua palaura lhe 
podem entender mas he pouca g:mte desta. 

he gente mt.o amiga de f~zer bem e bem enclinados. 
achei nos cari<»S iunto do rio da prata muitos indios xa.os q' 

85 dizem sera alguns 28 annos q' pasaraó por aJi huns frades 
e os bautizarao es tes ero quanto ahí es ti u e q' f or~ó algus 6.m.eses// 

45 Lóbi\) o o da palavra pao_ há. um. tra90 i<ientico ao que apar~ce sobre as pa]avras graos e Nao (cf. notas 
18, 24, 26, 28, 40, 42). 45-46 A m.arg0w. esquerda : ebarcasoñs canoas. 55-57 A w.argem esqucrda: Sao 
boñs frecheiros. 62 O q, no infoio da linha, está cortado por dois tra9os oblíquoE. Na palavra pao acorre o 
mesmo t rc" 90 já r.::ferido na nota 45. 65 V. nota 45. 65- 67 A m.argem esquerda: a.s frechas q' pasao hua 
porta. 68-72 As últür.as palavras de caca uIP.a d.estas !in.has estao um pouco apa~d.as, d.ificultandq bastante 
a lcitura. 76- 78 A w.argcm esquerda: os q' iogao de montante e escopeta. 8Q-81 A m..arg-3m esquerda: Sao 
uarias as limgoab. 85 O q', entre as palavras annos e pa.sarao, está. cortad.o por um tra90 obHquo . 

• 
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meses todos disiaó a noite a~ ora9oñs e latim q' os frades lhas esinarao e 
pola menham antes q' fosem ao irabalho i'a.ó fazer ora9ao a huá ima 
gem de nosa Snora de uulto pequena q' ali tinhao q' os fra 

90 des dize lhe deixaraó do qual muito nos edificamos e asim nos 
a.gazalharao có mta charidade e mtos vierao conosco pola terra 
dentro de Sao vto ha huñs q' chamao topinachis estes nos a 
gazn.lhR.rao bem e nunca tiuerap gerra co os pórtugezes mas na.o 
querem viuer iunto delles diziaónos q' la o,s fizcsemos xaos estes 

95 tem berra co os Carios. 
No río de Janro ha outro gentío mto hem ernclinado étrando 

~las suas tenas adentro a f azelos vir pª as Igreijas vin,hao algwis 
15000.commigo sos 2000 tro.uxe pª lhes fazerem mamtimio 
e dahi a quatro meses decerem mas os estrouos acustumados de 

100 q' v.r. ja tem not icia os estrouaraó bem có ndsa magoa 
e sua delles mataraó 20 pol-tugezes q' os iao buscai- e asim 
se fechou a porta e neste tempo q' a gente do rio de .Janro 
era n,o s~rtao vierao tres naos, e tres lanchas, e tres chalupas 
bem CO$Crtadas ao rio de Jauro e en toda a Cidadc nao l:\Uia ntais 

105 15.homcñs q' podesem peleijar posto q' em velhos e meninos a 
veriaé5 40. cahimo.s co gente q' tinha trazido do scrtao e outros 
mtos antigos c6 muitas canoas a defender a Cidade. 

As molheres dos port.ugezes vestidas c,omo homeñs e armas 
co sua bandeira e atambor e capitoa fizeraó corpo e gesto 

110 q' vise1n ós framcezes aquela gente pola praia, e asim eu 
andaua cé5 os indios xaos vigiando sobre auizo porq' neste 
tempo se leuaotaé5 os escrauos inda q' có medo dcstes indios 
das a.Ideas se quieta.o mais f oramse as Naos dahi a sete 
días sem fazere nada e temerao mtu as canoas neste tempo se 

115 faz homem as vezes soldado trazcndo armas pera os animar 
e asim morrerao estes todos pa.r amor de nos q ' tal he o Rto 
q'' nos tcm por toda esta costa ha emfinidade de gentío os 
quais nos mandao pedir q' os vamos trazer como fizerao os de Valpeba 
e Rari n1as semprc o imigo se atrauesa p ª lhe cstrouar sua 

120 salun9ao sa¡o os brasis bem despostos das mesmas f<~icons estatura 
dos portugczes mas ba9-0s as moí.heres bern. asobradas tem os ca 
belos como os portugezes sao m to engenhosos tem boa memoria 
logo to1nao o que lho di~m sao valentes e atriuidos no peleijar 
tcm grande f or9a tom.'.:l.ndo grandes pessos e elles sao os q' carre~o 

1~5 e leuap as costas 1{udo e rede caminhao e leuao os portugez~s 
e suas molheres q' hum honesto andar minhor q' andas q' vai na 
rede sem auer nimgem e tao d~presa can1inhao q' antes de iantar// 

98 Entre sos e 2000 ocorre riscado des ou dos. 103 V. nota 24. 106 No manuscritq está cadimos, que 
interprctamost com reservast cahimos ( =yahimos "sahimos"t do verbo "sg,hir" sair). 109 O e, entre corpo e 
gesto, foi caprichosamnnte desenhado na parte inforior do g de gesto. 109-111 A margem esquerda: como as 
molheres dos portuge2es tomarao armas. 113 V. nota 24. 115 A palavra soldadó foi escrita no plural e, depoi~, 
riscado os final. 117 Entre as letras o es da palavra costa aparece riscada uma outra letra, que se assemelha 
a um r. 119 Depois de sua, no fim da linha, ocorre riscado pre ou pro. 
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quatro se rcuesao e andao set~ oito legoas e o cO'rpo mui quieto resa.n.~9 ali 
ou lend<> ha aquí poucas emferm!dades n~o ha hu quebrado entre ell~s. 

e de marauilh;a tem dor de pedra q' a fruta das n&niai0es a quebra. 
Onde rezidem os nosos em suas aldeas commummte ~m mis.sa cantada 

em canto de orgaó os quais &_,aó mui inclinados a CMtar ha moss'Os 
<i' nao chegam a 5 annos (e se os nao vira, e o padre Cristouaó die 
gouuea boa testª naó o crera q' cantam m. t<.. destros seU¡S ti pres as miss.as e 
nlais motetes e escasamte sabem ler t om.am &,~us di.tos e representao obras 
e portuges co certa graca no pronumciacam q' certo he pª ver e asim 
os g0·~ e gente pri1ncipal quando vai ao choro os tem no coHo como cou89.s 
de espanto q' asim o he alguñs tamge e damcam .s. viola, frautas 7 iun 
tas, crauo, e orga.ós e o q' lhes ensinam tudo tom.am. 

Est.es cantores todos andaO vestidos os mais delles de s~da e os mais das 
das aldeas tbdqs ten1 suas r01.~pas co q' elles f olgam e vao trabalhar logo 6. 
1ne~s aos portugezes por eH~s e ~ an9.ao Nus e suas ter.ras sendo gentios he 
por nao ter de q' fazer ro'upas nem serto estra.nhao la isso q' andao 
e St\i!lo inocent.ia e naó lhes f.a.lta sell(:l.o gente q' co ze)o os va buscar 
e trazer p:i. os dontrinar, pois tant~ se faz c3 elles. 

Teuc cs~a gente algua noticia do diluuio mas c6)iam de. differE>nte modo 
e dizem q' d's se anoj'ara e hu animal q' chamam tamandua foise pª o ceo 
com hua exada e de lla. c.haio a exada e cauou tanto por si na terra 
q' se abrirao mtas e alagarao todo o mundo isto q' chama.O d's naó he cousa 
certa a q' adorern mas dizem asim. d's e t ambe chamaó deos a<Ys 
t-~·ouoñs mas nao lhe tc1n Rt0 nem o adora1n sabcm q' ha hi diabo dt'l 
querr. tem grao medo isto cofusamte. 

Alguñs escrauos se f ogem, inda que leucm ferr<is de n1arauilha os [ . . . J ou 
fios q' fazcrn das cascas das aruores e co area ct>rtao os ferros por gr·andes 
que seia.n\ e hua noite e día despois tem huá cortas castp.s d.e pao q' he 
como fuzil e logo te1n fogo cada ues q' querem iazem arcos e frechas có 
qualquer dente de porco de mato q' logo matam, e assi.m có cassa e 
fruta se vao pe1•a suas terras. 

O brasil he tena inui temperada ha poucas, doen<;as o veraio e inverno 
se elixerga pouco e o día comümte he igual a noite l¡;.. vi hum homem de 130.e 
de 136.annos e inda di.rúa f aria qualquer com:¡a co huá frecha t odp o brasil pa. 
rece hu jardim fresoo porq' iraó 4QO legoas polla terra dentro t udo he cheo 
de aruorcdo e de diuersas cores e a folha nunoa lh.e caie e sempre esta verde 
e duas outras partes avcra 15. legoas de campinas e assim a pedassps ha 
tres e 4 legoas pª p:istos mas como as aruores s:ao altl:l.s tudo isto emcobre 
a quem olha de lomge. 

t-en1 mta.i1 cousas de pre90 e mta india por descobrir ha ouro e pra.ta isto 
sei de corto nao se descubre porq' os inligos framcezes nao saberem cia terra sabe 
della co isso quant.o Ill¿-\.ÍS se o inuentarem; agora anda aquí hum hon1em 
ri' eu conhe90 é requerimto de merce por mostrar huás minas afora estas 
sei cu a ver no Río de J anr0 e em S. y te e os capitans ja mandaraó 
mostra ha m to c1istal e outras pedras He acharao ja nel!e de preyo. tem 
mt0 ambar q' val mt0 e mt0 -mais ouuera se t iueraó pazes co certo gentío// .. 

133 Dopois da palavra annos foi abert.o um par~ntese , o qual deveria ser fechado depois da palavra crera, 
na ljnha 134. 155 V. nota 45. 159 Entre as palavras verao e e aparece riscada a letra h. 
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gentio tem mto pao do brazil algodam assuquere pao s~ncto e este trazé a uender a portugA.l 
175 ha mto gemgibre piméta de mtas castas. e boa, mas he pena de mo.rte q' nao a tra~am porq' 

dis abate o trato da India e se se deixara carregar forao mui ricos os portugezes de la 
e de ca q' ha la pdrtuges q' tem mais de duzentos mil crusados e outros cento e 
assim vai a terra sendo rica porq' cada égenho dassuquere comununte val 
vin.te mil crusados polo menos e posto que os Ingrezes e framcezes lhe leuam tod,os 

180 os annos mto e este anno pasado de 89. e 9. mes~s tomarao asim a ida com.o a vin 
da 73 N auios c.!i.rregados e o ern q_' me tomarao o mes.mo anno de 89 val~a de assuque 
re ate quin1~e mil crusados, por ser pequeno, q' outro noso cópa'f1..heiro q' també toma 
raó eportaua qua.renta e seis mil crusados afora o Nauio e arti1hari~ e 
por aquí se pode iulgar os mais e co tudo sao inda ricos posto q' de tudo v.r . 

185 terá. mai,s larga eformaciaó porei aqui alguas cousa.s pª alguns ooriosos e ~u 
mero da gente C'hristaii pouc~ mais ou menos segundo nli'nha lembram~a. 

pa¡;aiba a tera portugezes 150. egenbos 2. escrauol3 400. 
tamaraca portuge?Jes 090 égenhos 2. eser ·250 . . 
pernambuco té duas vilas --- 2000. égenhos 70 . eser. 18000. 

190 baja. tem duas vilas --- 1500 égenhos 50. eser. 18{}00 . 
Ilheos --- portugezes 0300 ége~os 06. eser. 0400 
porto seguro portugezes 0290 égenhos 05 . eser. 03000 
spii sancto 2 viias portugezes 0400. égenhos 6. eser. 0700 
Rio de J a;.'1ro portugezes 0280. égenhos 03 . eser. 0700 

195 s. yt~ e piratiuin!ga port ti. 0600 egenhos 6 eser. 0800 

indios 
indios 
indios 
indios 
ind. 
ipd. 
ind. 

O q' tudo soma pouco mais ou menos e antes mais de portugezes seis mil cscrauos 
40000 porq' est.ao por outros lugares q' aqui nao escreuo e dé indios forros 
christaos q' ternos a cargo 3000 o q' tudo 160000 e asim portugezes como escrauos 
pendem do spral' de 150 padres e irmaos da copanhia q' e todos estes 

200 lugares e vilas ten1os colegio ou casa No Hio de J anro e pernambuco é 
s.inam os nossos a ler e escreuer latin1, na baja ha cfuas clases de humani 
dade hua de artes, e theologia e ca~os tan1bem esinam a escreuer 

O q' podem remder estes egenhos cof orine ao q' faze de assuquere 
éada anno con1un1te cada egenho faz 67. 8 mil arrobas e dandolhe hun1 

205 por outro a 4000. arrobas sao 296000 arrobas q' vendido la comúrnte 'al 
a 800.e a mil res e se fora a 800.eporta tudo duzentos e t.rinta e seis cotos 
e oitv centos mil res Deste assuquore pagam la no brazil a S. Magde o dizimo 
de cada des hú e ca e poriugal doze vintens de cada hua arroba q' se 
vier a salwrn1t0 val 71 conto e 40 mil res isto afora o pao algodnm e outras 

210 cousas de pre90 e se deixaré carregar o gemgibre e outras couzas etendo sera 
rnais rica terra q' pode auer de negotio pois tem portos e terras pª se fazer 
roto ma~s 20 tantos e nao cámsar ate o di!t do juizo porq' se cansa a terra da 
hi a 6. annos tem ja grande mato e torna a dar. 

O nro dos christ.aos baptizados aFisim adultos como in.09entes ouue antigamte descuido 
215 é os escreuer e como t.odos trabalhao por amor de d's la o botam na arca sé// 

2000 
3600 
2000 
3000 
9000 
3000 
6000. 

175 A palavra pimeta está entrelinhada. 180 E ntre de e 89 ocorre um número riscado. 187- 189 A 
margem direita: Estes sao os indios q' os pu da cópanhia teme sua casa. 190 :A margem esqu~rda: Oidade. 
A margem dir·cita: 1500. 194 A margem esquerda: cidade. 196-198 A margem esquerda: Ohristaos do 
brazil os q' serao. 197 Depois de lugares q', ocorre es riscado. 211 A palavrajazer, no fim da linha, foi escrita 
primeiro f a~ere e, depois, riscado o e final. 
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Na arca sen1 o cot~r Auia na Cidade da baja 12. aldeas de indios e a q' menos géte 
tinha erao 2 mil almas so a de S An.t 0 era a mais peq'.uena e e<sta aldea es 
creueo os baptiz·~dos ate o anno de 83. e quasi ja sao todos mortos sinq:uo mil 
e tt;i.ntos e se nas outras íizeraó outro tanto os baptismos multiplicando 12 por 

2~0 .5. sam 60000 is.to afora os escrauos dos portugezes q' entendo e1·am mt0 mais como 
hoie sao e nos os irnos baptisar todos e m0 r ha q' tem mil e tantos de q' se serue 
e por aqui poderaó iulgar o mto q' la tem feíto os pp. da cópanhia e se os es 
crauos dos portugezes erao mto mais como hoie saó vem a ser nesta capª son1ent.e 12000 
ora veram as dern.ais capta1:1 q' Siaº g q' podem ter feito e cada hua so d's o sabe 

225 e elles q' en crus ta seca o padecem posto q' noso sñor lhes pa.ga lpgo nesta. 
vida e.o l.hes dar cosolacaó 1?-estes proprios trabalhos e cousa.s q' cada dia fa, a 
cptecem de sua coversacaó e boa inclinacaó e bons costumes q' naturalmte 
tem dos quais direi abaixo por ordem dos 1nandamtos como quem ha i.i annos q' os 
o:ofessa por interprete é sua limgoa e ib q' lhe faz a dout.rina e alguas pra 

230 ticas e pr.aza a deos q' baste isto pª q' os tenhao na q;>iniaó do q' sao; e nao tao 
~aixos pois ate gora tem mui poucos tot.nado ~tras de s~ré christaos e se f oge 
he de roim tratameto q' lhe dao seus sñores 

1° Mandam~ .N'aó t.em deos a quem adore sao algú tanto sogeitos a agouros 
1nas nao os christaos 

235 2° Naó tem iuramtos por nenhü cazo mt0 poucos. 
3 os q' se fazen1 chris,taos nunqua perdem missa e isto tudo digo nas nosas aldeas 

e wi mais todos os días de fazer pedem co m.ta iD;Stantia a sagra~a comunham 
pera o q' sabem todo o dialogo de cor e ora9ons e sua lingoa Nen1 estes 
bebem vº é seus aiuntamtos e a.sim to:maó tanto é uontade estas cousas q' 

240 a uelhos e o mais rudcs fis q' soubt\ssem as cousas mais essentiais é meo día a algüs 
70 iuntos. 

4 Saó tao obidientes aos país q' nunca lhes dao reprehe9am néhua bofetadil 
e inda q' lhes mandein cousas asperas as fazem e o tem por homrra e mtaa vezes 
dis hú portuges as de ir est a noite ou por mar ou por terra 12 ou 15 legoas e 

21¡6 as de vir logo dis le que quer dizer de m to boa vontade e se lhe elle nao der 
nada de comer nunqua o pede so leua seu arco e frechas. 

5 Sao inclinados a guerrear co seus cotrarios donde vem q' quando mataó algú 
os velhos e uelhas per modo de vinganQa s.e aiuntao com.o 1200.a comer 
hú por festa e mtos ha q' numqua comerao carne humana se algú t ocou 

260 foi tam pouca q' se pode ter por nada inda q' ha alguñs saluagens agrestes 
no mato q' a comem e despois des q' sao christaós na.P ha falar niso saó 
mui arnigos e cOtormes Nao auara etre mt.Qs mil q' en todo o anno bote 
hua pa.laura mH.l cócertada a outrem nao ha inimizades tem tanta cha · 
ridadc q' hú peixe ou porco se tomaó an de repartir co todos e o sñor fica 

255 as vezes co o pior isto tem m to mais despois de serem crista.os. 
6 Sao mto castos e su.as terras e co rezao me podera estender neste manda 

mto o m.090 nao bebe vº có os outros nem sabe1n q' cousa he molher ate 
22 nnnos e a nlolher ate 18. casao co sobrinhas fas de irmáis e co as dv 
irmaó por nenhú cazo. porq' dizen q' sao suas fas e he porq' dizem// 

219 Entre multiplicando e 12 esta.o riscadas duas letras. 

... 
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260 porq' dizem q' o home he o q' cohopera etc. alguns principais 
ha q' t em mtas molheres he por estado e logo as larga como se couertem 
estes as vezes largao as n1olheres quando querem ou ellas os largao de mra q' se 
qualquer das partes f or d~scontente pode deixar sem auer quem os obri 
gue a isso esta simplicidade he pureza se uai ja alargando mais e ja 

265 agora de menos idade tem malit ia nao sei quem o causa. 
7 Nao furtao per nenhü cazo he iniuri~ grande pª elles e as.sim quere 

mal aos pretos de angola q' sao ladrons, tudo o q' achao dao a seu dono. 
8 Nao leuantao falso testº nem sao de mexerfoos e murmuracoñs ne de faltas 

alheas. 
270 9 Nao ha olharen1 pera rnolher alhea quasi numqua se achara hu <lestes peca 

dos antes co os olhos n.o chao falaó co ellas. 
10 Nao sao cobi9osos e daó o q' tem facilm.te sem premio. 

C01nunn1 te se nao achara n,.este.s indios senao algua cousa de agouros in:da 
q' poucos os quais casos porei aqui o que se podem achar e a cofissam he 

275 dizem lhe alguñs foiticeiros qdo estaó doentes q' tem a infermid.ade como 
no bra90 barriga etc. étao poens~ a chupar hum pouco e mete na 
boca hu fio de rede ou qualquer cousa e <lis q' aquilo o mataua e assin1 
alguñs sa rao logo e t anto pode a irnaginacaó. 

bebem mto vº q' fazem de mtas frutas e de outras cousas post.o q' ne se 
280 pre se embebedao fazem is to e seus f olgares e . andao as vezes hua e duas noites 

a bailhar quando a n1olher pare poens~ o marido e hua rede nem fala co1ne m to 
pouco e cousas leues e asün comummte esta ieiuando 2 dias e a molher 
he a q' serue e vai ao rio e faz seu serui90. 

Quando a fa casa o esteo onde esta a rede dos noiuos o pai corta de noite 
285 hü pequeno e <lis q' o corta pª os f08 q' nascerem nao nascere1n co rabo e q' 

ali o corta algum trabatho tem os cofessores pª lhes f azerem ter cotri9ao e isto 
so he o q' 1nais trabalho lhes da porq' dize, q' fis eu posto q' co rezons 
e exenplo caem logo e todas estas cousas de abuzons os christaós va.o 
ja aborrecendo e os q' se criaó cónosco se rim destas paruoices de 

290 ieiuñs e outras ignorancias e certo q' he gente mui apta pª sua saluacao 

295 

pois nao t em odios vsuras nem outros tratos e pouco cazos bastao Pª estes in-t<>s 
<lestes despois de saberem e etenderem as cousas de d's chorara tanto a ce 
gei,ra e q' andauao q' nos cófrmdem. 

Isto he qto aos Indios, das aruares e 
animais e mais cousas q' me lem 
brare direi. 

/ 

O pam e manti,mt0 he como hua raiz de batate. da grosura de hü brago o sumo desta · 
raíz mata qualquer homem ou anim!l.l q' a beber esta raiz bota.O na de molho e despois// 

260 No f. rn da linha aparecem riscad:' s as seguint.es palavras: q' dizem q' sao sua..., }ªª· 268 O segündo e 
da p:.i1avru. mexericos está ent r<>linhado. 273-274 A margem esquerda : Costumes dos indios. 278 o ·penúl
t imo a da p<..da vrct imaginacao está entrelinh,1<lo. 282 .fD.ot.re esta e ieiuando ocorre rjsca.do ieiu. 285 As pa
lavras oa j 0s estao ligadas, mas os do artigo os.está na entreli:nha. 297 A inargem esquerda: Pam. 
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e despois seca sc>rue pª m taa cousas parece f arinha mui alua e fazem pao e frigé 
300 peixe co ella dandua a beber he contra veneno do proprio sumo ou de qualquer mor 

dedura de cobra e milhor q' a boroa dantre douro e ininho e por isso he ser 
facil de prantar se nao dao os homeñs a semear trigo eu aiudei a prantar 
hü pouco de t rigo no rio de Janr0 e n1ultiplicou n1t0 de poucos graos rend~o 
dous moios étrando nisto des alqueires de ceuada Nao se dao a isto he descui 

305 do. 
Vº fazen1 no de rotas rnras he da propria rais de mandioca. cozida vinhas ha pou 

cas vi colher alguás piIJaS de vº é S yto mas he verdet.e q to he mas ha 
1ntas de pareiras e dao comümente tres uezes no anno sao boas o gosto 
zas e inda bem. na.o acabao de dar se as logo podao torna.o a la119ar e sé 

310 pre carregao ben1 de fruto so na baya ha mtas fonnigas e cercam os 
pes das parras co huüs testos de agoa estg,s f ormigas sao grandes e os indios 
as comem. 

ha mta.s uacas de 15.20.arrobas de carne mt0 bot:\ porcos, e peixe se da 
aos doentes de qualqucr eferrnidade e he milhor q' galinhas, carneiros, cabras 

315 mtas galinhas de n1tas castas galipaboo, patos, coelhos. 
toda a fruta de aruores despinho .S. mtas }¡l.ranjas, cidras limofis 

limas doces, e azedas toda esta fruta de spinho e m to maior q' a de port ugal 
e rnelhor tem mtas castas nitos figos, meloms, pepinos Marn1elos eruilhas 
bringelas. 

320 l\.1tu ortalica .s. couues Rabaos alfa9as ortelán coentro edro poejo inanjiricaó 
funcho crauos rosas tudo ist o foi antigamte de portugal e caualos e uacas 

ha m tos rios e mui grandes o da prata tero 35 legoas de boca bota 
3 ilhas. o rio de .S. freo etre a baya e pernambuco bota agoa doce 
outras 3 legos.s vam 70. legoo.s asima. nauios como carauelas inda q' uem 

325 a agoa co impeto esperao ten1po. ha outro q' te1n 17 legoas de boca e ou 
tros m tos furiozos q' deixo e grandes. 

Por estes ríos acharo alguas pedras e no río de Janro e hu se achou 
oiro, afora as minas das terras 

ha n1 tos vea.dos de m tas castas, corcos etc. 
330 Antas m tas sao ao modo de mullas nadao tambem quando as seguem co os caes 

e mordem nos e arremente a gente co os dentes. 
Porcos monteses de m tas mra.s tao feroses q' as vezes mataó hü indio e ia 

me fizerao subir insima das aruores se os frechaó va.o a.tras elle ate q' 
rnorre 

835 Onrms tigres sao grandes de 3 castas vi alguñs como bom bezerro vi 2 
vezes q' bem me éfadarao e hua q' de noite me chegou ate a rede eu 
[ .. ] cuidando ser algü caó senaó quS¡,ido posta menham vimos o rastr9 
e pegadas mas o sñor me liurou como o fes de outra m tas estas orneas 
derrubaó de hua boí eta.da hua anca de hú boí ou caual'.o e se 

340 na cabe<;á lbgo a quebrao e peda9os e sao peri_gozas se mata.o a lgii home 
q' veZ\:tó esta carne e as~im daó ttabalho qdo andaO emcarnicada-s// 

306 A marg·am esquerda: V0 • 313 A marg·am esquarda: Carnes. 316 A margem esquerda: Frutas. 
320 A margem esquerda: Ortali~a. 322 A. margom csqucrda: Rios. 328 O primeiro o da palavra oiro foi 
desenhado de tal maneira que s·:i assemelha a um d. 
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Sariges sao como rapozos comem galinhas ha de mtas castas e os comuns tem hú saco como 
antepeito q' ein parindo o fos os recolhe naquelle saco tem 8 tetas e c<.>mo lhe da de ma 
mar &e tornao a recolher ia matci hú co 7 f08 • 

.345 tamandua. he como hú galgo naó corre mas aonde lansa mao he como om9a tem 
hú rabo q' lhe cobre todo o corpo sem aparecer mais q' hua cabana de sedas 
de ita a lingoa tres palmos grandes f ora e vem formigas e eche na e assi 
as comem e disto se sosten tao os f ormige\ros. 

Caualo armado anda cuberto có huás cochas como laminas ate os pes e ra 
350 bo ha. huns q' tanto cauao co as maos como hü homem có exs.da e hú ouue 

q' com 29. exadas o nao podiaó alca1nsar este carregou bem dous negros he 
boa carne 

bogios saó mtos e de mtas mra.s ha huñs de barba tamanhos como moi,;ms de 8 
annos este se os frecha.In dizem os Indios ci.' logo se afastaó dali porq' tiraó 

355 a frecha e tornam atirar có ella e sao mui acerteiros estes certa hora 
do dia <lis q' se aiuntaó e hü fala hua algarauia (e os outros calam) com 
tanto feruor q' estao dous pequeninos alimpandolpe a barba da escuma 
e despois se uao buscar de comer Nao os vi fazer isto mas ouuids mtas vezes 
falar de lomge outros he certo q' quando. se vem e aperto pª passar hú 

360 rio dependuranse . huns nos outros e entaó anda bamboando có o corpo ate q' 
chegaó a outra aruore q' esta na outra banda e assim vaó etezan 
do faz~1n huá ponte e passaó os fº" feito isto largao destoutra han 
da e correm tanto e saó tao ligeiros q' muitas vezes me aconteceo ir co 
rrendo pª frechar hú pª comer por ~r necesidade e mais cortj.am 

.,65 elles pollas aruores q' eu por b,aixo. 
Porcos espinhos de Mrica ha de duas castas e asim tem as sed9¡8 e o ma1s 

gatps brauos, e coat.is, saguis e outros mtos bichos ha q' é espanha naó 
ha C~lhos ha poucos por amor <lestes arumais e das cobras mas ha 
bons ratos de comer. 

370 he hüm animal inais terribel q' se uio he mt.0 pequeno como gato e fet 
1noso este se algü caro arremete a elle ou se ue é aperto larg?- hua certa 
ventosidadc q' m tac; vezes de tao roim cheiro mor.re os caes e ~ he iunto 
de aldea inda q' esteiao dous mil Indios ou qualquer gente todos a 
cordaó o cheiro e dao 1ntos espirros e ja sabem q' he aquelle bi 

375 cho fogem dahi mais longe a~ pasar por hú pedaso aqur.lle chei 
ro hü padre da cópanhia indo de noite achou hum cuidou era 
outra cousa deulhe có o bordaó e tal ficou o bordao e o padre q' nao 
auia qucm chegase a elle o fato s~ escaldou n1tas vezes sem querer 
perder o cheiro o hordaó se desfes mais de ametade co huá praia se 

380 nunqua perder o chciro e ao padre valeolhe q' rutó tem sentido 
de cheirar inda o auuir mto mal disto nao duuidem q' ainda tem 
mais o aniinal 

ha tanto genero de cobras e tao different.es q' o'uuera :m.ister hü Huro 
persi e ja ouue portuges q' as achou na cama, entre os potes d2,goa// 

370 A margem esqucrda: Mariatacaca. 383 A margcm csquerda: Cobras. 
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dagoa e as botas e m.tas vezes nos corredores do collegio cotudo morre pouca 
gente dellas q' logo lhe acodem e se tardao comumte durao 24 horas 
ha alguas n'lto grandes de río, e alagoas e outras de terra ha huas gra 
des q' come hua Anta inteira ou hii ho1ne e toda a cassa ou hü ho 
men1 q' toma.o o apertao mto e vaolhe quebrando os ossos todos e de 
pois de mort o vai lambendo fa~endo corredio pª o cvmerem melhor 
o q' sei q' se achou e hua 2 porcos grandes e <lous leitoms como 
de 6. ineses de pessoas certas e de hü irrnao soube q' quando asim 
COIJlÍao m to nao podiao andar e de f artas metiao O corpo e a cabe 
ca e o rabo na lama ou rio a borda se deixauao est~r e assin1 
apodreciao aque1la carne e os coruos a comiao toda e despois asim 
l.eues sem carne pouco e pouco iao criando outra carne noua e s.aiao 
dali viuas eu vi n1tos indicios disso hua vi de 35 palmos de copri 
do esquesemc a largura mas e asin1 con10 de barril de 4.e pipa 
estando eu na baya f oí hii irmao q' es~aua nas aldeas a uer hua 
q' os i~dios iao matar é hua alagoa q' lhes comía os caes porcos 
ate que forao alguñs cem indios apostados e saltaram huns poucos 
de mergulho ate q ' hü disse aqui esta aremeterao todos iuntos taó 
forcosamt.e q' a tirarao fo~a e a matara.o tinha perto de 40 palmos de 
comprido a pelle veo a S. Antao de lixª hü indio vi no certao q' 
tinha hii brac;o q' nao boli.a co os ossos quebrados e toda a coxa 
esfolada de hua a qual elle co hua f ouce q' t inha deu muitas pa 
cadas no es;pinlia90 co hua mao q' lhe ficou por cimgir e assim 
atraues,ado o queria égulir acodio aos brados hii seu irmao 
co hua. fouce equauada q' tinha a rnatou e ficou asim aleijado, 

' 

410 outras ha q' tem no rabo como unha estaó nas aruores estas se dei 
tao e se deixao ca.ir s.obre a cass.a ou hon1e e o apertao e logo aco 
dcm co o rabo a lhe tirar as tripas por baixo e asim os indios hao grá 
de n1edo dest.as e se se uem cingidos logo acodero có a maó abaixo q' 1he 
nao t ire1n as t ripas as q' chamao de corais he de geraraca e outras castas 

415 co1no m,ordem se lhe logo nao acoden1 nao durao 24 horas hua mordeo 
iunto de mirn :i hmn indio e em espa<;o de 2 credos lhe salitou o sa 
ge por 7 partes do giolho pª baixo acodilhe co in tas mezinhas sarou 
logo outras ha q' mordendo co os dentes q' ten1 bons tudo o fica a roda 
do dente fica podre e asim se o bocado he grande e lhe cae al 

420 gwi. couaa da boca logo cae podre como se fora de nitos ~ias morta estas 
sao .muí perigosas q' se unem có a aruore e nao parece senao da mesma cor 
e asin1 saltam e sao comiim t e de 12 palmos esta nunqua n1e mordeo 
nenhua ne a pe da compª no brazil outras traze1n huá campainha 
e asim ha de inil modos e de capellos etc. 

4~5 ha iutas aues e papagaios de mais de '20 e.astas de mta::; cores ate de ama 
rclo ha n1ta.11 pombas, Rolas, hí1 modo de per.Jizes, mtas galinhas de mato huas 
aues ha tll.manhas como patos q' tem 3. ordens de titelas bem grandes sao 
boos n1elroos, tordos mtas aues de rapina hua aue q' chamao anime tem 
tao esperta fala q' se ouue mais de hua legoa e mais sao grandes os 

430 ouuos sao t,ün'lanhos como huñs cocos de canada e ntea de portugal// 

419 A palavra cae foi escrita caee, rnas o segundo e foi riscadq~ 425 A IP.argom. esquerda: Aves. 430 A 
palavra cocos foi escrita coquos, IP.s.s d.epois foi riscado o quo e entrelinhado co. 
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oorre1n m to comem ferro ainda q' es~e vermelho, na baya trouuemos hua mansa. 
1\1orcegos mtcs huñs criaó co l,~ite os f08 onde chupao sangue de noite 

quando dorn1e algueílt, nao torna a criar cabello como eu vi a hú n1enino 
no rio de J anro 

J,.3/i iv.Iexoaca.m das indias ha m to e bo1u ha hü sipo e raiz pª camaras 
de -samgue outra raiz pª as cobras e asim tem mta vertude a r.o.ister 
ruais vagar pª dizer como nacem e a vertude q' tem e eruas ha 
muitas acerca todas as de portugai. 

Sao huacs frutas como m.a9añs sao appetitosas as f olhas serue pª 
440 curar boubas, no pe de cada f olha nasce hú talozinho delgado a modo 

de lanceta do mesmo con1Prim to e1n sima nascem 3. e depois 5. e e sima 
hús biquos como de coroa a qual anda ao redor sem se desfazer 
hua erua a q' chamao viua e lhe tocando logo se éoolhe 
e despois torna ao seu ser. 

4-45 tem semelhansa de erua baboza a . aruore e como cardo gra 
de o fruto he de hü palmo de copádo redondo sabe como maracotao 
he boa pª cotra pcgonha e pª dor de pedra he m to gostozo. 

he a modo de pero grande tem hua castanha como nos q' se oo 

me he boa fruta. 
450 he ta1nanho de hü limao ~lego e mtO boa serue con10 soruas 

nao lhe botao nada f om Aracazes 1n tos Mocuiezes sao m to bons e doces 
bananas he todo anrio de mtas castas e outra muita fruta q' ca nao ha 

os peixes bois sao grandes 30 e 40 arrobas de pe~o tem carne como 
de uaca se có couues se a cozem có especiaria como can ro se de vº e de 

455 alh~s como porco e andaó no mar vao comer . aos nos das eruas q' nelles 
nasce1n nunqua saem fora dagoa eu co'mprei pouco ha hun1 por 20 
cruzados era f0 tinha alguñs 28 arrobas vi algüs vi:uos mergulhao m to 

baleas ha m tas na baya e na mais costa mas ali andao seus f os 

estiue ao desfazer de huá q' se matou deu a metade alguas trinta pi 
460 pas dazeite e deunos aquella noite tormenta e asinl se forao 

os barcos della e se perdeo a metade esta mataraolhe hum 
fº pro ella querendoo liurar vai se mais longe e corn a furia 
tras hu mar de agoa q' o ouuera de tornar a tirar co a rrecaca 
Sao alguás vezes perigosas hua qui~rao matar no rio de Jnr0 

465 e tomou o barco e o botou pª o ar e se fes logo é pedassos 
e ferio dous homes e logo lhe acodiraó 

O espadarte he como hü grande tubarao te hua espada co huas po 
tas como pregos de largura de meio palmo este co esta arma q' tras na 
testa peleija co a baleia e cómíim te sempre vence e cada dia 

470 o vemos dos [ ... ] na baya// 

439 A margem esquerda: Morocuias. 445 A m<trgam esquerd9,: Nana. 448 A 1n!lrgem esquerda: 
Caiu. 450 A margem esquorda: Magaua. 453-454 A rn'1rg·em esquerd9,: peixes bois. 454 Entra de e v0 

ocorre um d riscado. 458 A mar~~m esquerda.: baleas. 466 A p'.:l.rte final da palavra ferio está um pouco 
borrada. 
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tubaroñs tem 6. ordens de dentes alguñs arremete a gente no tempo dos imgr 
eses n1ataraó hü na baya q' lhe acharao hü perna inteira có a mea 
calsa de hü. ingles q' os portugeses mataraó ouue tubarao q' dos fi 
gados de oitenta e tantas canadas dazeite o qual matarao na baya na 
[ ... ] hü padre vio isto 

ha n1tas arr~úas e de mtas castas os Narinari tem 2 pedra huá 
por seo da boca outra por lingua estes quebraó hü buzio e 
hü bergigao q' e tam duro como pedra e as ueses o nao quebra 
estes saltao no ar e botao o buzio pª o ar e asim de salto caín 
dolhe nas pedras da boca o quebrao isto se ue cada día dar o estra 
lo e ella sair toda fora ao buscar no ar saó mtas vezes de 10 
palmos de roda ha mtos peixes de niais e.astas q' e portugal e mais 
sadios alguns peixes a oomo peixe coelho e outros q' em os comedo 
inonein se os nao esf olao eu ui morrer alguns 8 J ndios eu ja o 
con1i he mt0 bom peixe . 

Peixe na agoa doce tan1be ha mtos peixes grandes e huñs ha 
no rio de sao freo q' se chamaó caranhas estes cortao logo os é 
zoes e poucos tomaó se passao alguns indios a nado por onde os ha 
cortaó hua perna t.aó facilmte q' acerca se nao sente a pessoa estes 
dentes tcm elles como fac11s sao grandes 

ha mtM c<>bra de agoa e hua ha q' parece q' esta morla 
he cousa pequena mas se algua cousa lhe toca como peixe ou 
cass.a logo pega nella como visco e quanto mais se quer tirar 
tant o inais ferra e ella acorda e se enche co1no hú odre e fica 
·grande e asim mata logo pª comer com este ardil da natureza 

homeñs marinhos alguns se achao nao vi nenhum n1as 
estando eu na baya é pouco tempo mataraó alguas 6. pesspas na era 
de 82 matarao hü portuges dentro de huá canoa os in dios os te 
ine mto e quando os vem ficao ~sombrados logo adoessem da ima 
ginacaó dizem q' as molheres tam gabellos éfaridos da iqnta pera riba 
pª baixo pcixe e o mesmo anno morreo hü escrauo ahi mesmo 

Marisco ha mto como é portugal ostras camaroñs lagostas 
Jagostis inixilhofis e mtos brigigoñs cangreijos etc. 

ha mtos passaros q' andao na agoa e hu gua.razes sao todos 
n1t0 vermelhos mui fina cor sao como capons é pequenos saó pretos qdo crescé 
pardos e despois q' uoam brancos e despois ficao vermelhos e 
viuem mto 

ha lagartos mto grandes q' cortao huá' perna sao corcodilhos 
e o sertao da baya ha hüs da terra tamanhos como boos e arre 
metem a gente mas naó corré porq' nascem co a perna esquerda 
cortada pello giolho e asim n.ascem todos comümte ate pedras 
come e tudo quanto achao sao i\rmados sao armados có huás con// 

. ~ 

.. 
473 O e da palavra ingles está entrelinhado. 493 .Em lugar de nella tinha sido escrito della, mas o d foj 

risca.do e o n escrito na entrelinha. 505 As palavras sao como capom estao entrelinhadas. 509 Sóbre o e da 
palavra boes ( = bois) há um sinal que se assemelha ao acento agudo. 
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conohas q' nada os passA .. 
Os jacares poé ouuos e dizen1 q' co os olhos os gorao ten1 30 40 

515 ouuos 
Quis dar nesta algua pequena noticia inda q' de mtos ma~s pu 

<lera dar cota o q' farei se oo aiuda de d's tornar ao brazil 
mais largo pois a breuidade q' esta pedia o nao pede e posto 
q' ele tudo asima tenho experiencia e noticia se o 1nais 

520 pellos nomes da lingoa do brazil e pello portuges 
pórq' ca nao ha mtas cousas q' la ha e asim cada cousa 
destas tem 111to q' dizer e pª es-pantar q' por palauras pude 
ra f al~r e declarar e nao por papel pois pede 
Jl'ta leitura. 

... 

516 Entre pequena e noticia há duas letras riscadas. 520 Entre pellos e nomes ocorre riscada uma pala vra •. 
523 A palavra decl.arar está escrita de e el.arar, e entre as duas partes estao riscadas as letras ch. 
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De alguas Cousas mais notnueis 
do Brazil 

Foi descuberto o brazil no anno de 1500 por 
5 Po alz cabra} portugez e leuou logo pimeta 

pao algodao & gemgibre. 
O paragu2~u he hü rjo gTande esta detro na 

baya e bot::i. na boca agoa salgada por em 
trBr a inare alguas 12 legoas por elle ve dal 

10 guas 300 legoas este Rjo e ao longo delle se 
acha.6 m t.as pedras verdes vermelhas e m to 
cristal e ha minas jüto delle como de's quere 
do se vera este anno de 91. 

Na era de 1504 vierao fran9ezes a Br,ya 
15 e pernaobuco logo os portugezes lhe derao 

guerra e os botarao da terra e lhe tomarao 
tres naos na Baya 

O 1 o que f oi a pouoar o Brazil f oi Mar ti af on~o 
de Souza e seú J r' po lopez em s. vte na 

20 .Jlha de Guaipe e asi s. vte f oi o 1 o q' se pouou 
esta 24 graos da banda. do sul e assi ali 
f orao os primeiros estudos d<A" pes da Compª 

Na parte superior da página, a direita, está escrit~ em letra diferente do manus
crito: Podesse leer e, um pouco aba.ixo, Luiz de Goes. 

13. A margem dircita, em letra diferente do m.anuscrito: N. B. ... 
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Itamar~.qua foi a 2ª q' se pouou esta em 8 graos 
da banda do su 1 t.é dous emgenhos 

25 A 3ª Capta foi o sp'u sto por Vasco frz Coutinho e mta 
gente honrrada squi morreo aq'le grade Capitel> 
das malucM e dom Simao de Ce.stelo braco de 
gradados he muj fertel Capta té duas vijlas 
hua na barra e ou tra é hua .Jlha hua le.goa. 

30 p'lo Rjo [ ... ] ternos ali da copa dez pes e Jr's 
e alguas aldeas co noue mil J ndl.as 

Tem e.~ta Capta hü rjo docje grande bota tres le 
goas ªº mar e assi bota a agoe. salgada de s$.i e a 
parta có qJlq'r t :po se bebe E por elle assi,ma 

35 ha m tas pedras [ ... ] de pre~o seg~ndo hu estrologo 
disse he a mais ri.ca Capta e por isso veo f rz a 
pouoou a doagao dos s'ores he ate emtestar co 
os castelhanos do sul esta e 20 graos da banda 

40 

do sul 
. 

ba porto seguro 

foi pouoada por po do Campo tourinho de vila 
de conde. A Baya', pernaobuco, sp'u sto s~ a 
c~lheraó aqu! quando se despou_oare.ó có gérr2. 
es'ta esta terra co os Gu.aimores aserca despouoo.da 

45 No anno de 1551 fize~o os nossos pes a c2.Sa de 
N.Sa da ajuda e per nao teré agoa e ·hu home -
se a.gastar per lhe fazeré c'a.m. o polla can2. se 
forao os pes a dizer missa e no mejo della se 
abrjo logo hua fonte g:ráde no troco juto da Igrª 

. . 
25 . A margem esquerda: Sp'u sto. 
35 . A pala vra. segundo está na entrelinha. -
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· 50 onde os pes dezejau~ e cobrio as emxadas 
dos q' cauauao <lana embaixo e o home 
q' t.olhia o caminho foi d~~i por diate mto denoto· 

Pare9eome be por aquí algüs milagres ql\e 
N.S. fez por sere auteticos e feita inqu~ri 

55 9ao pelJo admenis'trador. la®dosse e.o esta agoa 
Hú. home por nome aluoro pi'z Galego mor em 

s.. Amaro e mordomo da. casa de N .Sa. lhe mor 
' 

deo huá cobra e estando pera lhe cortare a 
perna q' tinha herpes se la.uolt CO es;ta Bgoa 

60 q' man:dou. buscar e assi adormeceo e se acho.u 
sao e acordando e logo vejo á casa de N.Sa. 

J oao lobato f oi sao de huas camaras de sa.gu~ 
e doutra doen~a lauado9e co esta agoa a. 1552 

Alupro pi'z Ü2t~ego jl¡rou q' ·parido hua sua co 
65 madre Lianor Nun.ez mor e S. Cruz duas 

cri8.n9as dü vetre hua na9era quebrada e 
lauadoa a.qui nesta f onte fipou traspaf:!~ada 
mas logo sa 1558. 

No a~ú de 65 Jorge días tinha hü fo o q'l lhe 
70 deu o ar e lhe punha a boca de :tras e era off ego 

em 9 dta,s f oi 8$.0 
Goncalo dia,s na9eolhe hua esponja em 9 días 

jndo pera casa se achou sao e apalpando Jhe 
rajo na maó 

75 Gaspar Nunez tinha hü fo quebrado antes de 9 días 
co esta agoa f oi saó. 

53. A comeC}:ir desta linha e at.é o fim da página., vem indicada - a margem ·i 
esqucrda, por meio de urna cha.ve, tendo escrita no sentido longitudinal a palavra 
M ilagt·es, em letra diferente do manuscrito - a rela9ao dos mi1agres referidos no 
texto. ... 
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Lopo Glz mor em Nrnaobuco nao tinha fos le 
uou desta agoa a su~ molher q' se laua9e e be 
be9e q' teri,ao fos fell.o a mol;..l:i,~r co bo.a fee e 

80 coyebeo húa f!ilha e he ja casada tas o pe J oao 
de Mello e J r' M el tris.tao e Ah.ipro pi' z 

Antº frz dezimeiro estando mto mal de huµ certa 
emf er1nidade lauadosse sarou e de hú lobiriho 
na mao esquerda e hua bexigia júto do olho t!ls 

85 sua molher e toda stÚt casa 
Po Miges sarou de hú lobinho jüto o olho ero 9 

di~s:. Tam be a hua negra de p~rto q' e$taua 
pa morrer co a cr4'n9a morta l.ha tir~rao e peda~os &c. 

Freo Romeiro tédo hua negra de par.to q' lhe a 
90 traue9ou a crian9a e f oi a Igra ecomendala a N .Sa 

e prometeo de vir a negra sarado sarou mas 
a negra nao q~is coprir ·a Romarja e morreo 
doutro parto 

J oao vte de Viana de Lima teue destagoa 4 
95 annos e m tos sarauao dos olhos e doutras doey'as 

O Jr.' Mel tristao vjo hu escrauo co grades 
e hagas dalporcas f elo por de giolhos e o lauou 
e em poucos dias sarou 

Simao daueiro tinha hü fo m to chagado tomou 
100 ~ medida de N.Sa e poslha ao pesco~o e e tres dias 

sarou 
Isabel pi'z tinha hú fo quebrado et> agoa sarou 
Antº Lopez tinha hUa filha mto mal de hua p~rna 

em 9 dias sarou na era de 79 annos · 

77. Como na página anterior, vem também nesta indicada a relaQS'.o dos 
milagros, pOt' meio de uina chave e da palavra Mi'lagres, escrita no sentido longitu-
di~. • 
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M8: montrª tinha huá sua fa ·mtas verrugas nas 
maós e em 4 di.as sarou ria era de 81 

Hu dos Gemeos de S. t tinha hü fo quebrado 
có agoa de N.Sa sarou 

Gpar Glz pondose o fogo jüto de stia casa e da 
Jgi-a de N.Sa estando jugando se deixou 
estar dizedo la esta a S'ora e tudo ardeo ao 
redor e nada chegou as casas q' erao de palma 

Hü escrauo de Ant~ dias Cae.a.o quebrado sarou. 

• 

Hua molher de noite co dor dos olhos f oi la e ueo sá 
Hü home pos fogo a hua Ro~a jüto de N.Sa. e o 

Jrmitao lhe disse q' o nao ·puze<;e e foi tao gráde 
q' chegou a queimar hua pouca de palma q' he 
como poluora mas apagou~e logo e no mesmo 
t'po q' o Hermitaó apagou a palma se asendeo 
a casa do home em S. Amaro dahi meja legoa 
e nao lhe deixou nada e aos vezinhos nao fez 
nada 

Ma Barboza Bautizou hua velha q' estaua 
morredo e sarou pondolhe desta agoa 

No mesmo dia sararao 4 q' estauao pª espirar 
e hua q' nao quis q' se lhe puzesse morreo 

Huá Jndia co grandes chagas auja 12 annos 
sarou e o mesmo sarou hua fa de hua J ndia 

Tudo jsto· foi tirado por tas de fee q' tirou o ad 
menistrador 

Baya. Cap 7. 

-. 

-
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Foi a baya fundada por freo prª e hia esta terra 
muj prospera dando m tos as~ucres algodoés 
pao de brasil vieraó os homes a se des 

135 mandar fazedo alguás offenyas a d's e agra 
uos aos Jndios e freo prª mandou matar 
a hú fo de hü principal grande e p' isso lhe 
derao os J ndios Gerra e o botarao da terra 
e se acolheo a porto segrº e tornando pedio 

140 pazes e os J ndios naó quizerao e deulhe 
hü t'po dentro no porto q' deu oó elle a costa 
em tapagipe e ali o matarao amarrado 
per mao de hu J r' do moyo q' elle mádara 
matar de edade ate de 5 annos q' o ajudarao 

145 a ter a espada e 20 dize o nao cornera<} 
Depois veo Do alz Caramuru e seu genrro 

paulo días e os receberao os Jndios por 
sere bos homes e de v' dade e assi tornarao 
a pouoar aqui rezide sepre o Qdor e b'po 

150 e he cabe9a. ha nesta baya perto de 
50 emgenhos dasucr-e em hua Mare 
sae as vezes 18 naos cheas dasucre ha 
duas villas afora a Cidade .s. a villa velha 
e paripe afora mtas freigezias e pouoayoes 

156 grandes. Tem mtas vaquas, ovelhas e 
cabras, porcos galinhas, veados, m to peixe 
e ca9a do mato .s. porcos, antas, lebres, coelhos, 
e outras diuersas. 

152. Sobre o o da paJavra naos há um tra90 que se assemeJha a um ace.nto 
agudo, mas que também pode ser interpretado como um til. .. 
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ha n1uitos escrauos de ' guine e da. terra te grade 
160 sertaó onde dize ha grandes minas assi 

de metal como dala.basto mto saJitre crista.! 
e outra pedra,ria esmerald&s e tudo se cri9~ 
nesta terra. ha brazil inda q' loge pao 
santo de b5 cheiro e roto sandolos pao da china 

165 onesto, tn to l\ileixuacaó e fino chamaó lhe os 
natura.is giticuyu. ha.tata grade e có ella 
se purgaó e todo o br8.zil qdo 8.j algfís doetes 
inda q' sao poucos por ser 8. terra sadia. 
ha eruas de m ta v'tude e perB cotra peyonha 

170 ha 45 annos q' foi pouoada a bay8 te mtos 
rjos e o de p8ragu8.yU vé de alguás 300 legoas 
do sertao. vao naujos de mais de 200 tonella 
dl:l,,s por elle assima algua.s 12 legoas e mais 
e o mesmo p'lo de . Jaguaripe te este rjo ao lógo 

17 5 m tas f ruitas e tao be m tas cobras e hua se a.cho u 
nelle q' tinha na barriga dous porcos e hua 
paca q1 he como grade lebre ha taobe por 
cos espinhos como os de 9.frica inda q' <lestes 
poucos, onyl:l.s, tigres, Antas, ha m to genero 

180 de pasyaros grandes e algüs como hü g1·áde pato 
m to mel e tu do em abundan~ia do q' assima disse 

Esta este sertaó pouoado de diuerssos getios 
e algüs te conosco p2.z como sao algús Tapujas 

170. A ma.rgem esquerda, em .letra diforente do inan;i.scrito, vem escrito 
N. B. (=note bem) e, por baixo~ aparece um asterisco, remetendo o leitor para a 
parte inferior da página. Aí, na parte inferior, vem armada u1na son1a 1549? 

45 

1594 
O autor desta anota~áo procurava, sem dúvida, determinar a d.at.a de composi~ao 
do m.ctnuscrito, en1 fun~ao da data em que se iniciara a povoa~ao da Bahía. .. 
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O 1° Qdor q' ueo ao Brazil f oi Thome de Sousa 
185 e o pouoou co m ta pax e 5 annos Esta a baya 

em 13 graos. 

Cap. 8 Pernaobuco 7. pouoaQaó 

Depois de pouoadas as captas assima se pouou 
pernaobuco por duarte coelho có Molher e fos 

190 te o inesmo q' na baya mas té mto p8o de brazil 
e o mais fino q' naq'las partes ha te algüs 
70 emgenhos dasucar e té m_~o mais co 
inercio co portugal por estar mais perto 
q' esta e [ ... ] graos d& bada do sul e saé 

195 as uezes e huá mare trinta nao~ carrega 
das dasuquar. 

Jlheos 8ª pouoaQao 

.S. Jorge foy de Jorge figueiredo fidalgo 
e a ;mandou pouoar por hü Joaó dalmeida esta 

200 30 legoas da baya he boa terra te m tas agoas 
pera emgenhos te m tos Gaimures q' dao m to tra 
balho aos moradores q' sepre anda.o co as 
armas as costas esta e 14 graos e [ ... ] terQOS 

O Ryo de .T anrº 

205 Foi a prª cidade que pouou elRey dom Sebastiao 

... 



-A6 ·-



- 47 ·-

Deulhe giiandes preuilegios e detreminaua de 
fazer muito nella te boa barra e fayelrote 
se pode guardar tinhao o Ryo de J anrº os f ra 
cezes pouoado e di_ze q' esperauao depois de 

21 O is to be f orte como ja tinhao ir esperar as · 
Naos da Jndia q'· he dahy mto perto foi po 
uoada por Est.a9io de Saa e co mto tra 
balho e morreo depois de tomada e pouoada 
ero guerra q' depois teue co os tamojos foi 

215 pouoada esta cidade era de 1564 
Tero mta artelharja e boa q' pte tomarao aos 

frá9ezes parte leuarao de portugal he esta 
gete da qui muj guerreira e te f eito grades 
cousas em q' se mostrarao muj esf orgados co 

220 tra fracezes e gétios tamojos te mto emfindo 
brazil e 1ntos sandolos e do mais q' ha na baya. 
te major sertaó q' nhua capta Chamou se R.jo 
de J anrº Porq' Marti aº de sousa entro:u 
nelle o 1 º de J anrº esta Capta era sua depois 

225 dize q' S.A. lha coprou mas nao lha pagou 
segundo dize te mtas fruitas do Rejno .s. Marme 
los figos, meloes vuas, trigo, letilhas vº 
e linho, rozas, crauos esta ero 23 graos 
e 3/5 ja partiraó <leste porto 20 naos jütas 

230 cargadas de pao de brazil he m to f arta de peixe 
marisco e carne Aqui esteue Do flores 
Baldes 6. ou 7 mezes e nüqua se setio falta 

211. V. nota 11>2. 
226 . A palavra segundo está na margcm csquerda; em seu lugar tinha sido 

escrito 2.0
, que foi riscado. Cp. notas 361, 723 e 2082. .. 
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co estaré algüs 4000 soldados q' hiaó pera o 
estreito te pebce de aRiha!tao q' sao como 

~35 grades tainhas de pezo de 4 arrates 
e he tato q' o cercaó no Ryo e toda a terra 
se poé a escalar e salgar de dia e de nojte 
e asar e m tas vezes mais he o q' se perde e 
se naó pode aproueitar como vi ja por 2 

240 vezes emchere se mais de dozetas canoas 
muj grádes e isto t.res vezes no anno 

Cap 11. Da GouernaQa 

O 1° Qdor foi Thome de Sousa e foi tomar re 
sidenQia aos Capitaés e mandou S.A. 

245 q' os fidalgos nao seteyeassé ate ir 
de lixª f oi bequisto e Regeo be e 5. annos 
foi muj pobre por tudo dar a pobres e tal 
foi q' auendo m ta necessidade de roupa deu 
a capa pera se cobrir hua molher 

250 O 2° dom Duarte da Costa gouernou be mas 
em seu tepo se comeQaraó as Gerras e so 
geitou a cerco a toda a ge te da baya f oi o 1 º 
q' mandou descobrir sertao e trouxerao 
alguás pedras de valia mas como elRey 

255 nao querja q' se descobrisse cousas semelhátes 
tu do se atabaf ou. A qui veo hua nao da 
J ndia S. paulo, veo outra em q' vinha dom Luis 
e ficou mta gete della gouernou. 5. annos em seu t'po veo· 
o 1° b'po e 7. pes da Compª. e se fizeraó emgenhos 

... 
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( .. .. 

260 O 3° f oi~Men de Saa Gouernou 15 annos venceo 
m tas Gerras de f ranc;ezes e J ndios tomo u o Ryo 
de Janrº aos franc;ezes vizitou duas vezes 
a costa, em seu t 'po fizerao m tos enge 
nhos vieraó alguas 3 Naos da J ndia em 

265 seu t'po sajo roto Arobar foi rouj deuoto todas 
as soroanas se cófessaua e ouuia cada día missa 
rezaua o ·offic;io deuino cada dia de jeolhos e 
duas horas ante roenha vinha a Igrª do Collegio 
q' fez a sua custa def en deo mais os J ndios 

270 q' todos em seu t'po veo o b'po Dom Po Leitao 
morreo em marc;o de 72. 

O 4° que ouuera de ser f oi dom Luis q' 
ma tarao os franc;ezes 

· O 5° f oi Luis de brito dalmeida em seu t'po se 
275 descobr:io o sertao dos tapuias e se descubrio 

o salitre e m tas pedras de [ . .. ] alguas 
de valor defendeo os Jndios ainda q' deu 
Gerra a alguas 4 aldeas e q' os pes estauao 
pª os comv'ter . 

280 O 6° foi [ .. . ] foi roto amigo da Cristadade 
e be quisto nao se fartaua de dizer a deua 
c;ao q' lhe causara o ver comügar a gente das 
aldeas q' ternos a cargo 

O 7° foi [ ... ] quasi 4 annos 
285 f aleceo e ferº de 87 

Os gos 

268 . As palavras a Jgra estao na entrrlinha. -
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Abriose huá via e s~edeo o b'po Dom Anto 
Barreiros e Xpuao de barros prouedor mor 
e Marti Leitao ouuidor geral Gouer 

290 narao pouco mais de 4 annos 
O 9° foi Dom freo de Couza foi no anno de 

91 

Cap 12 dos b'pos 

O 1° foi dom pº frz viueo no bpdo 4 annos 
295 e co li~en~a se tornaua pera portugal 

e f oi mor to em va za barris era bequisto 
O 2° Dom po Leitao bispou 14 annos veo 

na era de 59 ajudou mais q' todos a xpuade 
correo a costa e tinha boa Ca.pella e daua 

300 m tas ordens e fazia m tas esmolas 
O 3° Dom Antº barreiros veo na era de 76 

he m to amigo dos pobres e [ ... ] gasta co elles 
e o q' faz de [ ... ] co os 
pes da Compª de que he m to amigo 

305 Cap 13 Como viera.o os pes da Cópª 
por mandado delRey Dom J oao 3° 

Os 1 os padres vierao coro Thome de Souza 

-
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Trazia por regim to q' se acoselh~ co elles nas co 
usas de importancia e o mesmo mandauaó os reis 

¡jJ o passados aos Gdores q' f orao ao brazil ategora 
O pe Mel da nobrega su por foi o 1° o pe J oanes 

de Escu.lpieta, Anto pi' z, Leonardo nunes 
e o Jr' V~ Roiz, e o Jr' Do Jacome 

O pe No brega morreo de m tos t~abalhos fríos e 
815 agoas q' passaua rotas vezes despedinüose hü 

dia antes da gente do Ryo de J anrº e de seus 
amigos e ao 04tro dia morreo dandolhe todbs 
os sacramtos q' . e1le pedio lhe acud~sé de pre~a &e 

o pe J o~nes m'orreo preg2~ndo o evagelho algas 
320 200 legoas- pello sertaó dentro co mto trabalho 

O pe Antº pi' z da mesma ma.nrª e fundou per 
naobuco o pe I.eonardb Nunes taobé em 
serui~o dos Jn.dios o pe Do Jacome taobé tedo 
a cargo duas aldeas muj grandes. O pe Vte Roiz 

:525 he jnda viuo. Vierao no anno de 1550. 
Depois veo o pe Luis da gra supor e o pe Bras Leo 

o pe Ambrosio pi'z Joao Glz o Jr' Jose'ph Anch.ieta 
Ant0 bl2.squas vierao co Dom Duarté da Costa 
era de 1552 

330 Os 4os o pe Joao de ro.ello, Anto Glz Mel viega.s 
Vto f rz e o J r' J oseph e estes vierao co o b'po. 

O pe Quericio caixa, Baltesar alz 
o Jr' sebastiao de pina co Estacio de Saa e~ de 63 

332. Seguem-se a Baltesar alz dois no.1nes riscados. -

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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6° o pe Inatio dazeuedo visitador & Ma:rtir 
335 co séus companheiros .s .. Amaro Glz Ant0 

da rocha, Baltesar frz e algüs nouicios pª 
re~bere vieraó có Xpuao de bairos E. 66. 

7° f oi o pe Inatio tholosa prouecial c-ó seus 
companheiros .s. Glo Leite Marti da Rocha 

340 o pe xpouao f errao o pe Cordeiro e algüs nouicios 
era de 72 có xpuaó de bairos Qdor que hia 
pª o Ryo de J anr0 e Ant° Celema co al~ada · 

gos o pe J oseph morinelo su por e o pe I .ionardo 
armineo e o pe freo Lopez pe Bautista Jeronimo 

31,.5 Nunez e Jr' Tauora trouxerao mtas ·reliquias era 75 
9os o pe Orteaga, o pe Castilho, Migel Garcia Pº 

tholccio era de 76 
10 o pe Gregorjo Sarrao p'curador q' foi a Roma 

forao co elle dous pes e dez Jrmaos era de 78 
350 11 o pe xpuaó de (Jouuea visitador e o pe fernao 

Cardim e Barn.abe [ ... ] 
os 1 os p'uiciais foi o pe Mcl da nobrega 2° Luis da 

gra o 3° o pe Jnatio dazeuedb morreo 
co 42 J r ' no mar por maó de herejes o 4° o pe J na 

355 cio de Thb}Psa 5° J (!Seph anchieta 6° Mar~al 
belliarte. 'Iodos saó inda uiuos senao l\.1el da 
nobrega e J natio dazeuedo. 

340. A palavra xpouao está na entreJinha. -
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Cap. 14 Como uierao frayezes 

Por causa do mto pao e pi.meta gemgibre e algo 
860 dao veo l\!onsior de villa galhao grao capita.<> 

per mandado següdo dize do R.ej secret;:i.m te fez 
huá grao fort2Jeza no Ryo de Ja.nr0 esteue ali 
4 ou s~nco annos e cada anno mandaua 22. 
24. naos cargadas, mandou elRej de por 

365 tugal fazer queixume a fran<;a respondeo 
elRej q' era.o aleuatados q' os botasse e os 
matasse e assi f oi tomada por l\f endesaa 
estes alguas heregias semearao e queima 
rao hu delles 

370 a 1 ª Guerra f oi em pernaobuco co gete ar 
mada e duarte Coelho a def en deo co lhe 
matar mta gente 

a 2ª No Rjo de Janrº deua MendesB.a que 
tomou o villa galhao ~a e:r4-a. de 60 estando Ja 

375 os nossos pera deixar a Jlha per ser mto forte 
setiraó q' os J migos fugiao vor cordas e co 
animo entaó arremeterao q' os nossos Ja 
naó tinhao nlais q' hu tiro de hua pessoa 
de poluora 

380 A 3ª foi no Rjo de J anr0 estandb Estacio 
de Saa po'r Gdor de ida.de de 17 annos n1as 

361. A palavra segundo está na entrelinha; em seu lugar estava. eoorito 2°, 
que foi riscado. Cp. notas 226, 723 e 2082. ... 
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muj esforc¡2,do o cerc2.raó mtos Tamojos e de 
pois viereo 3 naos. do Cabo f rio che2.s de 
tamojos e fr2.ncezes muj embandeiri?.das 

885 e 2rtelh2.d2.s e atirar&o lhe da cidl?.de e 
f or2.o caus2. q' hna nao deu B c'bsta mas BS 

outr2.s atirBrao có B mBre .. os nossos be de 
zej2,rao ir por mar có 2..S canoas 2, tomar lhes 
es naos rr12,s n8ó podiao q' estau2.ó p' terra 

390 cer~adds de jnfen'.~tos tamojos e a nossP-. 
era pouca gente rn2.s co tudo m2tarao lhe 
mta gente da su2. e os fizerao fugir 

a 4ª foi neste mesmo Rjo e foi q ' hüs 1~a1nojos 
princip2,is foraó a fran<;a pedir socorro 

395 a elRej mas elRej lho naó deu e hu s'ór lhes 
deu 4 naos muj be al'm2.das có géte e assi 
vierao eo Ryo co mtos tamojos por m2,r e p' 
terr2.. e cercarao hua nossa aldea de Chr 
ist.2.os mas taobe forao co o pior posto q' 

400 lhe 12.rgarao as C2..sas custoulhes m to e a nos 
pouco q' sos 2.s c8sas queimi»1"2.o q' 112.ó tinhao 
nada e huas .Jn1agés q' 2.charao quebraraó 

Cep 16 d8s Guerr2.s co os J ndios 

A causa por q' os Jndios se aleuataraó e aleuatao 
405 he porq' por f or<;a lhe tomao seus fos e su as molhe 

· [res 

, 

396. V. nota 152. .. 
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e escrauos e o faze oje em dia tedo empedido 
inf enidade de christádade e có m to R.oim ex 
emplo e agsi a bandeiras despregadas os uao 
buscar co guerra injusta e as veres co em 

410 ganos e os q' jsto faze zombaó e s~ te por 
honrrados e tato q' acoteyeO nao querere 
vir indios porq' sabe ja seus ~mganos se 
veste de nosso trage e abre as coroas como 
pes da Compª pª assi os tri!zere enga.nados 

41 /5 E portuges ouue q' se fizerao magarefes 
repartindo lhes carne humana e f azer lha comer 
pª assi tere guerrM hüs co outros e tere escra 
uos e portuges ouue q' estando hü gentio 
conosco de paz emcheo o naU:jo e os leuou a 

l¡.20 outra parte e os fez matar e comer a outros 
seus cótrairos pª co isto tere escrauos e paz 
co outros per onde agora foge de jüto o mar 
e todos os getios estao p'la terra dentro mtas 
legoas por fugire dos portugezes 

426 1 ª hua Gerra ouuc em porto seguro grade que 
os nossos vecerao aqui mataraó ·os frades 
de S. treo mas depois fizerao pazes e elRej 
dom .Joao 3° mandou q' se ouuesse algüs escrauos 
desta. Gerra se posesse e sua liberdade e algüs 

430 destes prinyipais foraó mandados a este Rejno 
e el Rey lhes fez mee e os fauorei;eo e f olgc,u de os 

[ver 

, 

... 
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A 2ª f oi no sp'u sto có ro t.a perda nossa e de dom 
Jorge menezes capitao das malucas o q' nieteo 
os Castelhanos no fogo e elRej sétio roto ser este 

435 home sente<;eado a morte p' se criar co ell~ 
e disse ouuereis de t.etar q' serui<;os me terr1 
feito mas nao morra aqui mandajo ao bra 
zil q' la morra e morreo dom .J oaó de Castelo 
branco e rotos e o porq' foi isto foi por a n1olher 

440 de hü principal q' hü portuges se amacebou 
có ella isto public2,mte e na.o lha querédo dar 
o portuges a seu marido o j ndio apelidou géte 
e os matou aqui se perderao m tos emgenhos 
e os fizerao embarcar pª porto seguro 

445 A 3ª f oi ero S. Vte có m ta perda nossa tédo 
os nossos pazes e amiza.des có os tamojos 
tinhaó Jütamte boas obras recebido delles 
taóbe tinhao pazes os nossos có hüs J ndios 
q' chamao Tupinaquis os quais erao jmi 

450 gos dos tamojos querédo os portugezes ter 
escrauos romperao gerra có os tamojos q' 
era pouca géte e ajudarao aos tupinaquis 
mas na guerra q' forao dar nos matara.o 40 
homes e rotos tupis donde se ue a justa qto pele 

455 ja e assi por m tos il.nnos tiueraó guerra os nossos 
co os tamojos ate q' se pouou o Ryo de Janrº mas 
aos de S. Vte lhes custou roto e assi foraó be casti 
gados p' esta jnjustª.. Neste t'po fez 
o pe Nobrega e o Jr' Joseph pazes có os tamojos 

[froteiros 

... 
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460 e ficou o J r' J oseph em ref efis sinco mezes depois 
elles quebraraó as pazes e assi daqui p' deáte 
s~pre os nossos foraó vé9endo p' teré a Justa 

.A. 4ª Gerra f oi có freo prª na baya estado m ta 
gente e naos no porto parecédolhes q' aujaó 

465 de ir a pernaobuco detreminarao tomar a 
Cidade indo elles quis d's q' aRibarao e assi 
souberao como os J ndios querjao tomar a ciclad 
e vedo q' elles tinhao pregoado gerra no 
emgenho de J oao de bairos hua legoa da 

470 Cidade os portugezes forao seguindo 
e matando m tos e algüs se vierao logo de pax 

• e foraó a gerra logo cótra seus parétes . 
• A. 5ª taobe foi na baya deua Men de Saa em 

paragua.9u por nos mataré tres homés dos 
475 nossos depois de nos teré ajudado em alguas 

gerras e assi desbaratou alguás 70 aldeas 
e o mesmo fez a algü je ti o j üto a cidade 
e nos Jlheos assi q' elle f oi o principal que 
sogigou o gétio 

480 Rjo de J anrO 

Estacio de Saa deu alguás gerras prªm te em 
hua aldea q' tinha quinhétos homes de guerra e 
matou a todos e ao feitiyeiro q' estaua cófessado 
e f oi [ ... ] por dizer q' os cofessados nao morriao 

485 dos nossos morreo hu J ndio e 2 portugezes co o f ogo &c. 

"' 
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em outra pte matou algüs 200 Jndios có hü salto 
q' deu Tomou mais 2 alde_as có rotos pricipais 
q' ds mancebos estauaó jüto a nossa Cidade 
fazédonos siladas mas étre'tato s·é ds no'sso8 

490 saberé disso lhe deraó nas aldeas e as desbara 
taraó 

Jndo Marti aº a guerra p'la paraiba madou 
a sua molher q' he portugeza e elle J ndió. que 
fosse nas canoas q' elle hia per terra ella leua 

495 ua cósigo 3 canoas e pouca géte écotrou co 
noue fez el\a lpgo o sinal da Cru\z e ~orne 
~ou de p1egar e animar na lingua do gétio 
e assi arremetedo tomarao .3. e as óutras fu 
girao e assi se bézé sépre ds J ndios na gerra 

500 Mando'u eIRej de. fran~a 3 frades bernardos 
catolicos a c5uert~r os selis no brazil m"as 
elles em Q s'abédo os puzerao e hu.a Jlh,a 
oo pena de morte q' nao falassé e pare9e q' 
morreriao 

505 De frades de s. freo vierao a porto segrº 
qdo vierao os ma~ds e ahi pregarao mas 
f oraó mortos e os· J ndios de poi~ vest~o se lis 
vestido~ e passeauaó p'la praja có os breui 
airos como q' rezauaó qdo vinhao as Naqs 

510 mas quis d's q' nüqua ~mgana:raO :riigué Na 
baya puzeraó estes nome a Jlha q' chamao dos frades 
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Na el'ª de 83 & 86 fti~darao mosteiros de 
S. Bento aue!ra oje ate 18 e de s: freo ate 
16 dos descal~os esta.o na baya hüs e outros 

515 em pernaobuco te o~ de s-. freo ja Casa e os 
de s. beto em os Jlheos e quere fazer mais 
Casas no Sp'u Sto &c. 

Numero d6s Xpuaos 

Nao se pode saber a serteza porq' ao prin 
520 cipio nao se escreuerao e jnda oje dize 

filtos pes q' pouco vaj nisso q' n.o Ceo se ueraó 
e assi tirej pouco mais ou. menos o nº do's 
q' se podiao Bautizar cofdrme ao q' achej 
escd.to e he q' Na baya tinhamos doze 

525 aldeas e a mais piquen;a era de dous mil e 
de s. Anto q' era a mais piquena som te os pes 
escreuerao o nº dos. Bautisados e da era 
de 59 ate a de 83 se achara() ~inco mil 
Bautizados e assi se se ouuer d~ m1oltrepi 

530 car por 12 sao ses~nta mil pos'to q' algas 
se desfizerao mais sedo so a aldea de s. 
Antº jnda permane~e mas des-ta gente 
toda nao auera oje mais q' ate sinco mil 
almas em tres aldeas ora jsto so na Baya 

516. A palavra jazer está na entrelinha; em seu lugar tinha sido escrito 
p<YU08, que f oi riscado,1, "' 
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535 co as nossas aldeas q' ternos a cargo afora 
os escralios dos portugezes q' forao moos mais 
q' oje e1n día os tomamos a nossa cota como 
se foramos seu cura Bautizandoos casadoos 
e doutrinandoos agora podé ver taobem 

540 q' se tera feíto na capta do Sp'u Slo q' teue 
e té oje m ta mais gete e oje tera noue 
mil almas dos J ndios q' ternos a carrgo 
afora os mto 1nais escrauos q' ha na capta 
e 8-ssi s. Vte o mes·mo~ Rjo de Janrº e 

5!¡.5 Jlheos, porto segu;ro, pernaobuco e as 
mais capitanías e se se escreuera se 
pudera ver o m to fruito q' os pes da . Copª 
naq'las partes faze mas so d's o sabe 
e os moradores daq'las ptes q' o cofessao 

550 e experemetao e jnda oje em día se 
podera estender m to mais nossa f ee se 
ouuer gouernado'r zelozo q' ajude a isso 
e atalhe a que empede tamanho be q' 
m tas vezcs se abre portas grandes e vem 

556 buscar os Jndios sua saluac;ao e o demonjo 
por mejo de jnterec;e o atalha e sos tres bos 
lanc;os apontarej__ q ' en1 meu t 'po se perderá 
hü delles foi de alguas quinze mil almas que 
eu trazia no Rjo de J a.r..:rº e os deixei uindome 

539. A palavra d<>Utrinandoos foi eacritd, por lapso sern. dúvida, dmdrindoos. 

• 

.. 
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560 dian.te có so& mil e tátos a lhes f azer matim to pª 
os tornar a buscar e sabedo isto os portugezes 
se fora.ó ao caroº dizedo hiao a outra pte dar 
gerra e elles etederao o emgano e assi l.ha 
deraó prº có lhe mata,re mais de vinte por 

565 tugezes e vieraó se se na.da 
Outro lan90 foi Na baya indo pe~ e coforme 

a gente e aldeas q' traziao vinhao alguas 
perto de trinta mil almas :rrlas a ge~ 
de pernaobuco os estrouaraó e pregaraó 

570 cótra 0.'3 nossos pes e lhes fizeraó tata f or<,;a 
q' se f osse logo se gete q' estiueraó em 
risco de os fazer matar mas d's castigpu 
o capita.ó q' jüto de sua casa moreo de 
nlorte supitana e nao bastou dizere que 

575 os gdores lhes punha,ó grandes penas a que 
o.s estrouasse e q' leuauao excomunhoes 
do b'po como tudo era v' dade mas esta gete 
no sertaó (he cousa de espanta.r) p'q' pare 
ce gete se d's e se Rey ne o pode saber senao 

580 que os vjo e experemetpu 
A 3ª o.ca,ziao foi po,µco ha da gete de Ceri 

gipe q' eraó ma~ de vinte mil almas e 
tinhaó ja madado dous recados aos nosso,s 
pefl q' os fosse buscar ptt nossas aldeas q' dou 

585· tra ma.nrª na.o aujaó de uir ate q' os pes se de 
treminara.ó e pediraó ao Qdor lVIel teles li<,;eya 
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Dada a li<;é~a co m to gosto dos moradores e pobres 
pois todos se serue delles e pª o be comü quado 
os os nossos pes té a carrgo porq' todo,s os mezes 

590 sae quatroceto,s e quinhetos J ndi~ na baya 
das aldeas a trabalhar aos portugezes por seu 
premjo .s. hü mez por hú cruzado pouco m2.is 
os menos e cfimú he q' nüqua lhe pagaó. ora 
o aluoroc;o dos nossos nao foi menos e eu que 

59.5 t,inha espera~as de ir ajudar a buscalos eis 
q' auiados os pes pª partire se lhes atraue 
ssarao a lhes tomar a dianteira cento e vite 
e tatos portugezes co algús trezét.os e tatos 
escrauos seus frecheiros ne bastou penas 

600 de · Gouernador ne nt>.da pª q' se tornassé e 
chegar::J) ate suas casas q' sao alguas 30 
e tantas legoas da bay;:t. .i. das noss11s aldeas 
aos quais os .J ndios sairaó a Re~eber 
como he seu cdstume e lhes fizerao hua pra 

605 tica q' se torna."se embora q' nao aujao de 
ir co elles e q' ja sabiao seus e:tn~.anos có -os 
quais éstauao os· emgenhos e captas pouoa 
das mas elles nao aujao de ir senao com 
os pes da Compª e hü lhes disse q' ali hiao 

61 O pes da Ccmpª dize elles os pes nao ué co armas 
e assi os nossos come~arao p' mal e rederao logo 
hua piquena aldea mas cre9eo logo tata géte 
q' veo e algüs fracezes de hua nao q' ahi estaua que 
a todos os matarao e sos a sete perdoarao p' aqui se pofdel 

615 julgar o roa.is e ver logo o castigo de d's. 
[si 

603. Entre os e Jndios ocorre os riscado. 
613. V. nota 152. 
614. O a, entre 808 e sete, está na entrelinha. 

• 

.,. 
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Sitio do Brazil 

Esta da pte do sul dous graos do equinocia1 e 
vaj se estedendo pª o sudueste até 55 graos 
q' he o estreito de J\Iagalhaes de modo q' parte 

620 fica situada debaixo da zona torrida e pte 
de baixo da teperada cuja costa corre do 
ocidente pera o oriente olhádo sepre pª 
o Norte e linha equinocial come9ando de 
36 graos e os acaba Nos 20 do Norte e Sul 

6.1¿5 e dahi olha pera o oriéte te 23 graos quasi 
se descrepancia alguá e dahi olha quasi 
te os 55 pª o Lessueste ate emtestar 
co o estreito de Magalhaes e da bá<la do sul 
cofina có os espanhoes e có mta gent.e que 

630 no meo fica nao tratada ne conhecida O 
Mar oceano he o q' deuide Angola e cóguo 
e cabo de boa espera9a os quais lhe ficaó 
de Rosto e seu opo8ito e polla bada da 
terra dentro a deuide. he esta terra do 

685 brazil mto sadia. e lavada co os vetos nord 
estes lestes e suestes q' sa5 os comüs etrá 
as dez horas e cessaó a meja noite p' causa 
dos m tos aruoredos montes e vales q' causa.e> 
hüs neuoeiros p'las menhas q' comumte ve e chuua 

620. Entre jica e situada 'foi escrita e r.iscada a letra e. 
625- 626. A paJavra quasi fóra eser.ita qua na Jinha 625 e ze na Jinha 626; 

depois acrescentou-se si ao qua da linha 625 e riscou-se o ze da linha 626. 
626. No fim da linha a palavra quasi aparece escrita como na linha anterior 

e, antes dela, ocorre pª riscado. • 
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640 co q' a terra fiqua m to fresca. A.s aruores sepre 
te folha. 

Rjos 

Ha tatas fontes q' faze mtos rjos e o 1° e Major 
he o Rjo d2. prata esta e 35 graos tem 

645 35 legoas de boca e m tas legoas bebe suas 
agoas no mar q' tal furja tras dize q' ve 
de hua lago2. <leste serta.o m to Rica de 
ouro por esta terra estao alguas Cidades 
de espanhoes. 

650 Outro e 19 graos bebe agoa tres legoa.s 
delle na salgada no ma,r e leua hü muro 
deuidido de mea legoa · 

Rjo de s. freo esta e 12 gr2.os té mea legoa 
de boca bota 3 legoas agoa do~e he füdo 

655 e 70 legoa.s na.uegaó nauj os p' elle aRiba. 
te hua cachoeira e sima. de 400 bracas 
em alto m to a pique este dize p' cede da 
alagoa q' vaj ter ao Rjo da prata 

Ila ou tro m to grade 50 legoas <leste te m to 
660 gentío be pode nauegar naujos te 7 legoas 

de boca etra. no oceano a.o Norte bota 
50 legoas adetro agoa salgada aquí 
emtrao 2 Rjos q' ve do sertao p'los quais 

649. Depois de espanhoés vem escrita él ri8c&.da a pala vra. oulro. 
658. Depois da palavra alagoa foram escritas na entreJinha, mas depois 

riscadas, duas palavras. 
660. A paJavra te está. na entrelinha. ... 
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emtrao portugezes q' foral> 250 legoas p'lo 
665 sertaó ate naó poderé pellos secos seré 

mtos 
Outro ha das almazonas meo grao da 

equinoci2.I pera o sul este te 30 legoas 
de boca te na emtrada mt.as Jlha.s e p' elle 

670 abaixo viera.o Castelhanos te 600 legoas 
Ha outros rotos grades mas nao quero en 

fa.dar posto q' estes saó os mais notados 
Ha m tas bajas e portos q' nao estao inda po 

uoados e té mto peixe e cobras e lagartos. 

67 5 Cap. 2. donde dize ter esta p'ua pricipio 

Sabe estes J ndios q' o home té alma e depois 
de o home morrer dizem q' se ha de tornar diabo de 
q' elles té grande medo e chamaó lhe m tos non1es 
.s. Cururupeba anhagua Tagoypitanga 

680 a.lgüs J ndios os té nos caminhos pitados 
e dizé se lhes nao off eressé al gua cousa q' 
an de mórrer e as uezes cuida.o nisto e mórré 
por teré grande eficazia na jmaginac;ao 

Outros dizé q' depois de morreré vao 
685 suas almas a hüs campos mto fermosos cheos 

de aruores e figeiras e se ajütao co oútros 

677. As palavras di2em q' estao na entrelinha. ... 



- 84 -



-85 -

• 

doutra na~aó mas os ve afastados e q' la nao 
aj tristeza se nao cantar e bailar jüto do Rjo 

Té noticia do deluuio e dizé q' todo o mudo se 
690 alagou so ficou hü Jrmao e hua Jr'a pre 

nha e esta parjo e se multripicou tata géte 
e a causa de av' deluuio foi q' d's se enojou 
e o tamadua q' chamao fo de d's sobio pera 
o Ceo, e leuou hua enxada e do ceo cajo e cauou 

695 tato na terra q' se abrirao fontes e veo o de 
liuttio dize q' d's faz os trouoés 

O comere carne humana foi q' hfl Jrmao fez 
emjuria ao cunhado nao o ssofreo o cunhado 
matouo e corneo e assi se devidirao co gerras. 

700 O fogo dize q' morreo hü home no mato e se aju 
tarao os gauioes e lhe tiraraó os olhos e hü 
lhe t.rouxe o foguo q' he hü Guaricuja e assou 
os olhos nisto veo hü fo e achou o pay morto 
e os passaros fugirao e deixarao o fogo e dahi 

705 ficou e hua certa casta de pao donde elles 
logo- o tirao cada vez q' quere ferir fogo ta 
presto como oo q'lq'r fuzil. Outros dizé que 
do J acu q' he como gallinha ficou o f ogo p' q' 
té o papo m to v'melho 

710 As redes Louca e mais cousas dizé q' as deu 
o tamaedua de que té grande medo e deu aos 
tapujas mas é guerra lhe tomarao tudo o diabo dize 
q' he fo da Lua q' o fez ero hü Lagarto. Jacare &c. 

... 
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Mandioca fa 

715 A mandioca q' se criou · em hua aruore ha m tas 
castas desta mandioca e he o matim to princípal 
do brazil milhor q' Arros, Jnhames milho e q'lq'.r 
outro mantimto e se se faz be tirado o trigo nao 
ai outro milhor mantimto q' este pois he milhor q' 

720 paó de Rala, de n1i,J.ho ou de mestura e he de boa 
degestao p' m to q' oomao nao faz mal esta ma 
dioca he hua Rais gros\)a como hua perna e do 
mesmo cóprim to pouco mais ou menos 2° a terra he 
a agoa q' se della espreme pera se fazer 

725 a farinha a pessoa ou animal q' a beber morre 
mas se lhe deré a fa. seca q' della s~ faz he. cótra 
pessonha e sara logo e assi se da pª q'lq'r morde 
dura de cobra ou outro veneno. aj outra casta 
q~ se come asada chan1ase ajpi he boa como 

730 castanhas e milhor q' batatas 
Ralaó esta madioca como sidra e a mete 

e1n hüs saquites de cana espréména be e cozéna 
em alguidares grades e fazé algüs bolos como 
obreas. o olho desta fa fica como manjar 

735 braco e seca he m to gostoza fas~e pao della 
Da ca rima q' he a rais seca se f azé amédoados · 

cousas do~es e o mais e se faz pao có aRoz 
mesturado e esta seca botaó e mesturaó có 
a outra qdo queré q' se cóse1ue pª longe como 

7 40 · qdo a trazé pª portugal os marinheiros ou qdo 
vaó a guerra e p' isso lhe chama.o fa de gerra esta 
he m to mais roin q' a fresca mas fa~e p' ne\)essidade 

721. Na paJavra degestao o g parece ter· sido rabiscado sobre um z; neste 
caso a leitura seria dezestao. V. de2-istao na Jinha 1 691. 

723. Contrariamente aoque ocorreu nas linhas 226, 361e2082, onde o autor 
subR,tituiu a forma _2'!. por segu,.ndo,. aqui foi mantido 2°. Cp. linha. 2155 .. 

724. Entre espreme e pera ocórrem riscadas as palavras em v'de. 
736. O primeiro o da palavra amedoado8 está pa entralinha. 

I' 

... 
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serue a Carima pera lombrigas dor de colica 
e maleitas a A.ruore da madioca he tao alta 

7 45 como hü home te a f olha como dedos e mao e em 
ne9essidade se come cozida Dura em s. Vte m to na 
terra p'q' he fria e no Rjo de Janrº eu ja a ui 
de dez annos m to boa e assi se come aos 6 
mezes e se te debaixo da terra q' he o seleiro 

750 e qdo a an mister a vao buscar a Ro9a e em a 
rancando esta Rais Pª a fa do pao se mete 
na terra daltura de palmo e mº e logo torna a dar 
e por esta facilidade se nao quer dar a gete 
pricipa]mte em s. vte e Rjo de Janrº a trigo 

755 q' o da mto bo 
Ha mtas castas de milho zaburro e outro q' he 

bo pª paó, Mtas fauas, e feijoes 
rre mtas couues, e toda ortali9a como Rabaos 

alf a9e cheiros 
760 Ha couues e de diuersas cores nao como as nossas 

mas co azeite sao milhores q' as nossas te mto 
.Jnhame, Batatas carazes ha mto algodaó e bo 
isto nacido da mesma p'uicia e m to gemgibre 
pimeta 

765 Ha. bananas coqueiros palmeiras de vº e dazte 
ha mta cana dasuquar 

751. Entre fª e do ocorre riscada a palavra se. 
758-759. Estas duas linha.s estáo riscadas no manuscrito. -



¡. 
1 
' 

' 

- 90 -



- 91 -

Dos costumes e cazamtos Cap. 22 

O gentio do brazil antes q' caze prº ha de Matar 
em gerra e a mother depois de lhe vir seu costume 

770 dahi a tres annos caza co o matador e fazé 
grandes festas de vº cantar e bailar acabado 
o vo o pay da mo~ ·amarra hua rede grade é 
q' pode dormir duas pessoas a ·sua vota.de no 
lomiar da casa e assi aq'la 1 ª no~te dorme 

77 5 ali marido e molher e de noite vi:\ o pay della 
e corta o esteo dizédo q' o corta pª q' seus fos 
nao nayaó co R.abo e q' ja no esteo o cortara 
étaó bebé os cazadqs vo q' te étao nao o 
tinhae> bebido dizedo q' nao pare9e bé aos 

780 mogo'S meterésQe a beber e fa.lar como velhos 
Depois e as vezes ~.ho faze em piquenos furao 

lhes o beiyo e poé huas pedras verdes ou de 
osQds lizos desta manrª e comü coprimto he de 
hu dedo de coprido [ desenho ] 

785 estas pedras tira.o de dentro de cristal co fogo 
e por isso nao fiquao tao finas e assi pode este 
Jndio ja emtrar em coselho e qto major buraco 
táto mais valete e assi fica mais honrrado 

Como os a.rmaó Caualeiros Cap. 23 

790 He tao grade o gosto q' té de matar q' por tere 
nome se mete p' meo de frechas espigardas 
espadas e mais armas e aquí chega sua béaueturá<;a 

769. As palavras .seu costume estáo entrelinhadas; antes escreveram-se duas 
palavras que foram riscadas. 

.. 
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tomaó o nome do morto e qtos mataré tantos 
nomes te e nos vinhos os nomeaó e tudo 

7.95 he f alar das gel' ras do q' fizer2.o e an de f azer 
Qdo m2.ta.o nao entr2.o logo na,ldea ficao en1 

hua c2.ban2. ate 4 días q' se estao be co 
zédo os Vos en1t2,o os velhos o v2,ó buscar 
sé balhos mas é emtrádo na 2.ldea as velhas 

800 e mogas cantado e nome2.ndo m tas vezes o nome 
q' tomou vaisse aset:?ir e sua c2.sa ve allí 
hü como pa,drinho có hua esp2.da [ ... ] 
m to galante e con10 qué esgrimi lha n1ete na 
maó e elle a poe debtúxo dos pess e assi ha 

805 de matar outros lhe bota.o hu colar de cotas 
brancas ao pescoc;o ele ossos de on9as pª 
q' corra a m2,tar o cotr2.iro ou fugir qdo coué 
como on<;a 

O 2° c2.uah·o he qdo 2.n de matar em terreiro os 
81 O contros q ' elle· to1na ou o pay d2. 2.<:> fo pª que 

m2.te e ton1e o nome a estas festas ve m tos de loge 
co vos e qdo he tapuja. ou pricipal ve de mto 
mais loge a v' as festas e o q' 1° lhe toc2, na gerra 
ou o f recha desse h2. de ser e o mesmo he da 

815 c2..ss2. porcos &c. 
A.ntes q' chegue 2, aldea ~he f&zé hua ca.bana 

e vé alli as molheres tod2..s a tomar nome nelle 
porq' lhe da.o p2,nc2.das e punhadas e depois o 
ti;ngé có hua tinta mto preta de ginipa.po 

820 e almeceg& e ao outro dia entra naldea co 
cordB.S be am2,rrado e va.i co que o tomou l_ogo 

[lhe 

... 
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da a fa se a té p' molher e pera ter cuidado delle 
ou paréta mais chegada inda q' seja virgé 
e se an fos della mataó nos e tomaó nome e 

825 te pera si q~ as molheres nao té nelles nada 
loguo depois q' ve CÓ OS tangeres lhe mos 
traó o q' o ha de matar e lhe daó sertos pera 
lhe cayar e sostétar do q' elle dezejar e assi 
esta gordo porq' as vezes passao 2 annos 

830 prº q' o maté q' vaó apelidando géte pª a 
festa né lhe daó tristeza nhua qdo sa.em 
a tereyro pª o mataré elle ve f azedo o 
moiti e a.tirado co fruita muj ·feros e assi 
durao as vezes 4 e 5 días as festas comü 

835 m te f azé casas nouas grade terreiro e da lhe 
por guarda hua molher q' nao ha de conhe 
cer pª q' assi se nao aparte de~a e fuja 
qdo o tirao pª o matar lhe tiraó a.'> cordas todas 
so lhe fiqua hü colar debaixo dos braQos e a sua 

840 molher lho poe e logo ve o q' ha de ser seu marido 
e a leua pª sua casa daq'le día e he grade 
honrra ser molher de hü tapuja [ ... ] 
de matar tigido de braco pera q' a alma do Tapuja 
nao et re ne U e e assi fique liure e algüs f oge e 

845 este t'po q' todos estao [ ... ] e ·por isso lhe tirao 
a molher aq'la noite danlhe m tas f ruitas pª 
tirar e té lic;en<;a pª [ ... ] e matar se poder 
né p' ÍSSO té mais pena Vé mtos CaValrOS 

-.. 

826. Entre os e t,angeres ocdrre urna pa]avra !'iscada. 

, : 
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acópanhao e tomaó a espada e passaó p'las per 
850 nas e cabe<;a do q' ha de matar e o Tapuja étao 

a da ao matador. Se o q' ha de morrer he pri 
cipal ou valéte faz alli huá prega<;aó dizé 
do q' taóbé mato u e as valétias q' té fe itas 
e có animo e esf or<;o faz allí o moiti e a tira e diz 

855 q' naó séte a n1orte. Os out:ros q' ja pregarao 
lhe dizé e o cóso~aó q' se farte de v' o sol q' 
aq'la hora soo té de uida e dalhe no t~utiyo e 
cae logo no chaó e lhe quebra logo a cabe<;a 
ve logo ali as molheres trazer as maós dos fos 

860 pª q' elles algü t'po tome Tapujas. O de balho co 
me logo e parte o mais em peda<;os e leuaó pera 
suas aldeas pera se la fazere festas taobé logo 
se poe as velhas a chorar lembrádo lhes seus mortos 
e o matador se vaj logo deitar nuá rede e 

865 jejua hu mes có migaos q' sao hüs caldos de fas 
e f arinha som te isto come e nao sa.e de casa se 
naó pera cousas necessarjas e assi fazé outros 
vod e se trosquiao e sarrafa9aó p' galátarja 

Cap. 25 de seus costumez 

870 Estes naó furtao sao leaes có suas molheres ne111 
ateta.o pª as dos outros, nao pelejaó né té mem 
chericos e odios comüm te e o comer e mais cousas he 
aserca cómü e assi como algü mata alguá ca9a ou 
peixe ou outra cousa logo reparte p' todos os q' 

875 abráge e os chama.o venhaó comer &c. nao sao · 
luxuriosos posto q' algüs tenhao m tas molhere8 he 

• 

-
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por estado ne se achara hü .q' morra disso sao m to 
liberais e por isso te mais nome dize do q' os fi 
dalgos nao sao esqua9os comüm te nao olhao drto pª 

880 a molher q' nao he sua e qdo falao poe os olhos 
no chao e nao sao cobicosos e se algü te 
alguá cousa cótrairo do q' digo aRiba sao algüs 
escrauos dos portugezes q' tomao de nos o Roin 
inda q' poucos 

885 He a sua lingoa mto copiosa e nao ha cousa a q' 
nao tenhao posto nome como deruas aruores &e 
Sua copussic;aó discrepa pouco da latina e regras 

Se algü acaso mata co vº outro da mesma manrª 
lhe faze inda q' seja o, prin9ipal e assi os pare 

890 tes o emtregao e · se mrus odio posto q' o sintaó 
senao logo se arma guerra e assi os chora.o como 
se morresse de doen9a 

Cap. 26 dos Agoiros 

Qdo hü esta doente ou frechado o q' o doete come 
895 come os paretes e se os paretes come cousa 

cotraira diz o doente q' lhe faz mal 
··romaó hus cagdos poenos debaixo da Rede pª 

sarare Tomao outr{)s como furoes e poe nos de 
babco de hü alguidar. defumae> se co eruas qdo 

900 pare hua molher poe lhe o dedo pollegar 
na boca pª os fos sere bos frecheiros qdo 
vao a ca9a mete hüs pa9arinhos debai-xo 
do esterco pª q' a ca9a nao fuja e assi a mate 

A.rastao os f os pella palma pª q' nao chore m to 
905 Qdo a l,ua he noua tomao hü pao e dao na terra 

Pª nao tere dores qdo parire e lauao se e hua joeira. 

879. A palavra drt0 está na entrelinha. 
880. Entre sua e e ocorre urna palavra riscada. A palavra olhos fui es· 

crit g. na margem direita. 
881. No inicio da linha ocorre urna palavra riscada. 
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' Jejuao o pay e a maj qdo lhe na9e os fos e qdo lhes 
cortao o embigo sesao 

Se no vo pellejao nao vao a guerra p' agoiro o te · 
910 As casas sao de 30 pahnos de largo e roto cóprida.s 

O q' fizer o vo ha de ser virg.e ou mo9a mas nao 
se ajüt.a aq'les dias có o marido q' se o sabe nao 
lho beberao ne o fazé comümt-0 sena.o mo9as e mas 
tigaono e assi o cosé e he o vo de m tas manras 

Em na9edo a crean9a se he macho logo lhe poe 
hü arco piqueno e frechas a cabe9eira da Rede 

Qdo Re9ebé est.rageiros chorao nos e logo lhes 
parte suas ro9as. e fazedas e o mesmo fazé a 

920 amigos e conhecidos se quere morrar e suas al 
<leas e casas 

Suas molheres v'dadras sao as fas de suas jrmas 
e nao dos jr's e a]gua vez te duas jr'ás p' molheres 
q do qnere f azer Ro9as faze vº e assi bebe e trabalhao 

925 escudeirar a molher he qdo vaj a Ro<¡a vai elle 
diante e ve <letras p' amor dos cotra.iros 
e elles somte ca9ao pescao e deRubao o mato e 
o mais f aze ellas. 

Se hü cantor for bo e trouxer nouas inda q' 
930 seja cotro he roto estimado as molheres serue de ti 

peres e todos acabaó a huá pancada. 
Chorao mto t'po os mortos tomaó nos nú pote e emterraó 

nos e ali lhe leuaó de comer e choraó sobre enes dei 
xando o comer em sima e tudo q' elle tinha o emter 

935 raó co elle e se lhe algué deti algua cousa tornaona 
pª seu dono As espadas co q' mata.o sao assi 
[desenhos] 

.,. 
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Lo 2° dos animais 

Veados 

Os veados sao de .m tas castas hüs como os de 
940 portugal co 12 - 10 esgalhos as femeas sao 

piquenas serue as pelles pera botas e 
alguas vi cozerese co os neruos e fazere hu 
pano mto fermozo como guada1nesi. 

945 

950 

955 

Cor9os 

Ha outros maif; piquenos 9ua9n pitaga 
nao té cornos e nndao mto e o mesmo 9ua<;uete. 

Ha alguas doze castas e hü q' nao té cornos 
he como o pinta monardes Deue de ter pedras 
bazares 

A~ntas Cap. 2° 

Ha mtas antas huas nadao mto e te o fosinho 
como tróba e faze inal co os dentes as orelhas 
como mula sé rabo e do tamanho de hü as 
no grande as pernas grossas o esterco 
té como de cauaJo e seru~ é fresco pª corrimtolf. 

Cap. 3° dos porcos montezes 

lla m tos e de m tas castas e esta he a mais casta q' 
ha te hu buraco na metade das cadeiras como 
embigo q' te hü cheiro como de Rapoz\nhos 

960 e p' este cheiro vaó os caes. Ha outra casta 
q' remete a gete e se mata come a carne co medo 
<lestes se sobé as aruores qdo se ué e pressa. 

• 

; 

... 
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Cotias 

Ha tres castas huas majores q' coolhos pardas 
965 outras pretas no sertao e huás mto piquenas 

pardas e amarellas 

On~as ou tigres 

Ha m tas a on~a e o tigre te 4 cores .s. preto 
braco Amarello e pardo te Rabo coprido e a 

970 barriga toda braca as cores roto listradas a 
cabeQa mais de gato q' de outro animal come 
caQa e matao homes e de tudo o q' mataó 
se fartao e he serto depois q' té fome tornare 
ali e assi lhes armao logo e ve cair logo 

97 5 se na.o sao alguas matrei.ras. a mao he 
grande; hua mao co hua piquen.a da jü.tura 
se pezou e pezou sete arrates te mta for9a 
e se da.o co a mao na cabe~a de q'lq'r vaca 
ou animal a mataó logo e a leuao a Rasto 

980 pera o mato Os Jndios cuidaó algü.s que 
ja foraó honles como se vesaó a hcn1es os 
comete ate iré tíralos de casa como 
vi no Rjo de Janrº juto da cidade matare 
tres pessoas en1 casa de Mel de brito &c. 

985 An grade medo de caes e se lhe ladrao se 
apegaó as aruores e assi as mataó mas 
se lhe nao ladra9 faQeln1te matao os caes 
de salto e he seu verdadro manjar vaó se aos 
remaQos do mar e tomao peixe e hua hua 

979. Entre animal e a ocorre um e riscado. 
982. Entre casa e corno ocorre urna paJavra riscada.. 
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990 Vez se vio q' leuaua hü Tubarao pella 
terra dentro e lhe corneo a <'abe<_:a. hü Judío 
Mato u hü bogio e f oi o buscar a hu1a aruore 
botouo morto embabco e veo hu§. on9a e pe -
lejou c5 ella e lhe fez o moiti ella saltou 

995 elle lhe furtou o corpo e pegouJhe pello 
pesco90 ate q' vieraó o:S companhros ca9ado 
res e a leuaraó e mataraó em terrei.ro 

Ha outras pretas e outras pardas q' naó 
fogé da gente antes se deixa matar. Eu 

1000 vi alguas v!uas e mortas e hU:it q' andaua 
metida nagoa p'lo giolho dando bofeta. 
das no peixe q' atija ali mto E no Rjo de 
J anrº conte9eo ir huá a nado e aRemeteo 
a hua canoa onde hiaó tres mogos J ndios . dous 

1005 piquenos e hü de 14 annos e có hü ar 
co e frechas a ferjo e querédo langar mao 
a canoa lhe deu o mo90 co o Remo e posto 
q' be quizeraó fugir ella nadaua mais có 
tu do a mato u o mo<,;o as f rechadas e co o 

1010 Remo e védo l\1arti afongo de Souza Jndio 
prí9ipal o q' o moyo fizera (o mo90 se cha 
mava Paulo Tobajara) Pregou polla aldea de s. 
Loure90 o animo e esf or90 do moyo que 
os pequeninos deitarao se na canoa como 

1015 esmorecidos mas eu vi dutros cazos em 
meu t!po semelhates a este. E aj q' dizer roto. 

j 

990. . Entre hu e Tuharao aparece um sinaJ constituido de um tra90 ver
tical cortado por doi'3 transversais. 

1004. A palavra Jndios está na entreliuha. 
1012- 1013. As síJabas finais ma.va da paJavra chamava ficaram soba paJavra 

Paulo. "' 
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Qarigues 

Ha 6 cast2.s andao de noite e comüm te as gali.rrhas 
e passaros aj hüs q' te hü como a.ntipeito e toma 

1020 das maos e chegua quai~e as vrilhas ali tem 
hü buraco q' em n2.cendo O fo loguo se étra 
p'lo antepeito e toma sua ma.rna q' a natureza 
lhe emsina e np.qua as la.rgua se nao qdo 
sao ja grandes pare comümte 7. 8 fos cada. vez 

1025 os machos nao té este ant.epeito te híi cheiro 
gráde de rapozinhos sao tamanhos como hü 
ga.to cazeiro hüs pretos outros pa.rdos e por a 
ba.rrigua amarellos té 8.s vnhas como caeés 
aj outros ruiuos e o i:bsto quei;mado os olhos 

1030 quaize todos fora d8, ca.bega fiquao todos de 
penüurados m to grandes te 6 ou 7 tet.as como 
vaqua.s a seu modo per esta n1anra [desenho] e é nacedo 
cada hü toma a sua tetá sé a largar estes 
sao daninhos chupa.o o sangue em hua noite 

1035 destruie hü galinheiro ha outros mtos mais piquenos 

Tamandua 

He como hu bo cao a maneira de galgo o Rabo 
mais coprido q' o corpo e as sedas m to mai¡) 
grosgas q' as de porco e m to coprid::i.s e qdo choue 

1040 ou faz grade sol bota o Rabo per sima das costa.s 
e todo se cobre q' fiqua como hua cabana todo 
cuberto a cabega piquena o focinho coprido como 

1032. A palavra manra está na entrelinha. 
1040. Em lugar de au faz grade sol esta va escrito e faz grade sol; foi riscado 

o e e escrito ou, caindo esta palavra na margem. 

, 

... 
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funil sua lirngoa sera de tres ate 4 palmos 
redonda as vnhas sao como dedos mas 2gudas 

1045 como punhal a t igre ou a q'lq'r cousa q' elle 
lan9a m2.5 despeda9a os pes como home e 
assi espera se temer nada e te grade for9a te 
huas n1anchas de preto e braco o seu comer he 
f ro migas ca u a có as maos e algüs f romigeiros 

1050 e sae as fromigas elle bota a lingoa f ora 
e deixa a emcher em'.tao corneas aj outros 
piquenos e todos estes nao corre m to e mais 
corre m to hu home q' elles Os J ndios nao o come 
q' te agoiro 

1055 Tatu c,aualo armado 

Ha hüs into grandes outros mto piquenos de mtas 
especias ha hüs q' mais caua.ó co as maos q' hü 
home co hua emxada q' vaj tras delle pello bu 
raco a cauar e o tatu a botar terra pª <letras 

1060 de ssi e acote ceo ~m hua fa.zeda anda.re 
27 J ndios co suas emxadas e acharao hü e o nao 
podiao alca9ar ate q' có hü dardo o espera.rao 
jüto hua coua por onde elle auja de passar e assi 
fizerao be dous J ndios em o tra.zere pª casa 

1065 q' era grade saó como caualo no focinho e 
todos anda.o cubertos co huas cochas como 
laminas darrnas bracas de osso moyiyo nos peés 
maos e Rabo te o mesmo e nao os passa frecha 

Ha outros m to diueryos tatupeba tatuguaxi;ma ta.tu 
1070 pebUCU tatuapara este fechasse e nao ha que etre CÓ 

• 

elle senao nagoa. Monardes diz q' o osso do Rabo he bó 
pera febres mas como sao m tos nao sabemos q'l he o do pert1 

.. 
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Candugua~u porco espinho 

Este he o porco espinho de af rica te os es pi 
107 5 nhos como de pal¡mo e mº e despedeos de ssi com·o 

setas sao bracos e pre tos ha no sertao de Rj o 
de s. freo mtos ha outros mais piquenos da 
mesma mam·a candumerj he como ourico 
cachei.ro té penas mas nao as despede 

1080 Ha outros q' ch8.mao cori de ta.manho de gato te 
o cabello ralo cobre os espinhos q' te amarelos 
e como lhe tocao os larga e se niete polla carne 
como cousa viua este hé o extromento co que 
furao os J ndios as orelhas. 

1085 Bogios 

O aquiqui he o major q' ha na p'uicia Sera 
como m090 de 18 ou 20 annos Sao mto ldµros 
e se nao tiuerao rabo cóprido como te milhor 
lhe cha.mara.o gente p'q' lhe nao falta 

1090 senao fal.ar te os bre.gos Pees corpo como 
home A sertas horas do dia se ajütao todos 
e hü m&is velho no meo comey& hü modo de 
f ala tao braua q' pare<;e pregayao e bota 
muita escuma polla boca e pera isso estao 

1095 dous mais p~quenos q' lha alimpao e todos 
neste t 'po calao e dahi a hü pedago q' elle 
&caba todos gritao e se vao buscar de comer 

Quando quere passaT de hua aruore pera 
outra se esta muito afasta.<la ou passar algu 

1100 rio q' té aruores da.robas as partes se ajütao 

• 
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embrulhao hüs co os'"~ outros q' faze como cadea 
e assi se estao balanyando ate q' chegao a outra 
a.ruore e eta.o emtezao dambas as bandas 
e f azé ponte por onde passao os fos e os do 

1105 entes e como passao todos largaó destoutra 
banda e inda q' cajao rijo sao muti ligeiros 
e e q'lq'r ramo pegaó logo co o Rabo. Algüs 
se os frechao os Jndios em parte q' nao mo 
rra logo tira a frecha e torna atirar co ella 

1110 o bogio ao Jndio e ja coteceo matar bogio 
J ndio atiradolhe de Riba co a frecha e assi 
se afasta e escode o Jndio Iogo como o fere 

As femeas té duas tetas e nao p~é mais q' 
hü e trazéno as costas Os beriquis sao 

1115 taobé grandes e fremosos té os mesn1os que 
os de sima sao maleconizados Aquiqui 
pitanga te o mesmo ha outros mais piquenos 
q' andao de noite 

Aquiqui sao m to fermosos e bolicosos ha de 6. 
1120 ou 8 especias de bogios de cheiros q' chamao 

Caj ~agui 
Os saguis da baja sao piquenos como doninhas 

e pardos ~as o f oci,nho como de bogio ha hüs 
No Rj o de J anrº do tamanho de furoes amarelos e pretos 

1125 e o cabelo dourado m to fino e sao de estima 
Os bogios conhegé m to e acotegeo p' <liante de mj 

hü bogio f azer grade festa e af agar a hu pr€to 
q' auja tres annos q' o nao vira e algü. hora lhe daua de 
comer e o cotrairo fazia a outros pretos q' os mordía 

1102. O se está na entrelinha. 
1124. As palavras e pretos caíram na ma.rgem. ... 
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1130 Dos quatis Texugos de portugal • 

Este animal he mais inquieto e sofrego t repa p'las 
aruores nao corre m to be daninho quati · 
monde se sao m tos comete a géte trepao e té grade 
for9a co as vnhas e dentes ha outros q' te detes 

1185 con10 J auaris te pelles pera forros boas que 
parece veludo te tromba como de poreo mais 
coprida e delgada 

G·atos brauos 

Te hu modo como de on9a e taobe c01nete a get.e 
1140 s~o como gatos na cor mas có pinturas de 

branco e preto saó tamanhos como hu cao meao 
Ha outros como pr'etos maracajamerj. Jta 

oca sao co;mo on~as e m to Ligeiros te hu braco 
asafroado as peles dest~s sao boas pª f orrós 

1145 Ha hüs simzentos te tudo como lobo sao ligeiros 
e viuos. Ha outros piquenos sittzentos te os 
dentes a modo de cerra 

Dos Coelho.s 

Ha poucós porq' a ca9a os come saó como os 
1150 de portugal pare dous ate 3. Duas vezes 

no anno ladraó de noite como caes baixo 
e os oaés nao té faro 

Dos Ratos 

Ha rotos e coménos os Jndios Caguija sao como coelhos 
1155 piquenos da J ndia pardos moltrepiquf\o m to aj a.lgüs 

grandes e de cores Mejuare caguija pixuha &c. 

1135 . O segundo r de forros está na entrelinha. 
1141. A palavra sao está na entrelinha. 

• 

.. 
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Mara ta.caca 

He do tarnanho de hu gato cazeiro té a feiQa'O 
de fu;rao o f qcinho agudo e o corpo esguio tem 

1160 p'lo fio do Lombo como tres dedos de Largura de preto 
e p'las espadoas at.e as roa.os o mesmo o mai.s hu 
branco asafroado e assi fiq_ua hu modo de + 
come bichos e passa.ros e ·ovos e faz m to p' 
comer nas prajas ambar todos o teme e o có que 

1165 se def ende he que quando se ve em aper·to 
larga hua ventuzidade q' basta pe·r~ matar 
como morre algüs caes e toda hua aldea a 
corda a seu cheiro inda q' estejao no mejo do Qono 
e de espa90 de sincoenta bra9as e ta,l cheiro 

1170 fiqua aJi n,os paos pedras q' p' mto t'po se 
nao ti,ra e assi acóte9eo a hu padre q' deu em 
hú co hü bordaó e o bordao o desbastaraó te 
o mejo se se tirar o cheiro e a Roupa p' mais 
esc2.ldada q' foi se lhe nao tirou o cheiro e 

1175 este pe llfLO tin;ha setido de qheirar q' 
ouue ja do Ruj cheiro morrere Jndios. 
e. assi f8:o.z hua coua pª as n:ecessidades 
naturais e cobre Iogo m to be p' naó ser 
setido 

1180 Raposo Gua~oni 

Come nagoia. e e terra passaros can:as dasuq'r 
sao feos e dorminh,ocos mtos mais animais ha 
mas estes bastaó. esta ca9a toda traze os Jndios 
aos fos pª qdo f ore grades nao auere medo. 

1158. Entre do e tamanho ocorre riscada a paJavra hü. 
1159. Na paJavra esgu'io o g assemeJha-se mais a um. q. 
1164. Coµio o segundo a de ambar <leve ter borrado, foi colocadQ na entre

linha outro a. A palavra. co, cntr.;i o e que, está na entrelinha. 
1170. Sóbr.! o o <la paJavra paos há um tra90 identico aoque ocorre s~bre a 

palavra naos (cf. nota 152). 
1184. Na margem inferior direita, abaixo desta linha, há um sin.al que se 

assemelha a um E caprichosamente desenhado. . ... 
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Cobras da terra. Giboja 

Saó das majores emgole hü veado intrº sao 
pintadas co manchas pretas e pardas hua vi de 
vinte pes de cóprido mas aj mto majores nao 
te pec¡onha né grandes détes poése nos ca 

1190 1ninhos a esperar a caya e lásase sobre ella 
e de tal manrª a a.perta q' lhe quebra todos 
os ossos e assi a lambe e a faz como limos e 
o come. e se he anta q' he Rija metelhe o Rabo 
per <letras e lhe t.ira as tripas. 

11.95 Guiraopiguara a~da pollas aruores come ouos 
he preta p'las costas e amarella p'la barriga 
estas saltao p'las aruore::. ha outra mto coprida 
toda v' de né té peconha ne faz n1al 

Boitimapoa he delgada he parda he fea co 
1200 esta dam as n1olheres aos maridos pera tere 

filhos. Ha outra como a ¡a. na grandeza no 
Rari anda estas té hü cheiro como Rapozinho 

Outra Bajuna coprida e delgada te o mesmo 
preto e cheiro. Bom te este nome p' que 

1205 quando anda diz bo nao faz mal. 
Bojoc¡u pecangua cobra q' té espinhos p'los 

lombos estas assima nao té peconha 

Jareraca 

Destas ha m tas castas J areraca~u vi de dez 
1210 palmos de coprido e outras de 4 dedos 

1192. A palavra limos fora escrita limbos, mas o b foi riscado. 

,. 

/ 
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de largo na cabeya todas te gráde preza 
nao as te sena.o escodidas e có emgon9os 
ao longo da gimgiba do bei90 de cima 
e debaixo e qdo morde estédenas como 

1215 dedos de maós q' estao emcolhidos e sao vaos 
por dentro mas a pe9onha vé das gemgiuas 
e corre p' hü rego q' o dente té como eu ui 
e a pe9onha he amarella. como agoa de a 
safrao e no pao onde mordia a botaua 

12.20 isto foi a tarde q' entao te mais for9a e os 
q' morde p'la menha comümte escapao todas 
te grande pe9onha e criao mto e tal ouue q' 
tiriha na barriga sesenta e quatro fos come 
ras e bichos dize q' a sua pecon ha, tomao 

1225 pella menha do orualho e por isso a tarde 
esta tao refinada sao todas pardas tem 
hua cadea preta pello lombo galante a 
cabec;a larga te aparc9ia co as biboras 
e assi saltao quando morde as vezes. Da 

12.'30 Jareraca coatigua poneos escapao. 
J areracapeba te a cadea v' melha ma..s he 

de mais pe9onha q' as outras assima ha 
outras de .palmo saó como bazelisco rois 

Curucucu 

1235 He grande e mais peconhéta te detes como 

1225. Na palavra orualho, entre as sílabas ua e lho, foram escritas e riscadas 
duas letras. • 
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de cao an n1edo grande os naturais desta e 
loguo lhe emterrao a cabe9a fundo tem 
ate 16 palmos, te no Rabo hua vnha nao 
mto dura justa9e co as aruores ou paos em 

1240 tao como ue a -ca9a ou home salt2. nella e 
lhe mete esta vnha p' baixo e lhe tira as 
tripas e por isso logo o J ndio acode co a mao 
a se defender mas he por demais q' ella a 
jüta a cabe<;a co o Rosto do hon1e e tudo 

1245 o q' morde cae logo podre tudo o q' della 
a.serta de c&ir do bocado te lhe 
os Jndios grande aborrecimto mas cotudo 
co1nena esfolada 

Boitenjgua ha du~ castas te em seus rabGs 
1250 cascaueis q' soao p' bo espa90 e tage quádo 

morde te grande pe9onha corre m to sao 
gro9as e de coprim to dez palmos cu tras 
sao mais piquenas boitenjpeba tem 
mais pe~onha morde de salto jütando a 

1 .~55 cabe9a có a ponta do Rabo o Remedio 
q' te he cortare logo o mebro mordido pera 
escapar se nao te ahí logo cotrapeconh& 

.Jbiracua 

Sao m to Rois de tres palmos sao v' des e 
1260 algú tanto branco esta.o e tocas das aruores 

e con10 morde logo o sangue sae p'lo corpo ate 
q' se escoa e morre a PBSsoa. 

[ibibiboca 

1239. V. nota 1170; 
1245. Na entrelinha, sobre a palavra della, foi e.:;crita e riscada.outra palavra. 
1246. No inicio da linha, antes d!:t palav.ra aserta, foi escrita e riscada a pa-

lavra come. 
1255. Entre cabe~a e co aparec0 riscada a palavra do. ... 
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Jbibiboca 

He a mais fina pessonba de todas mas nao faz 
1265 mal comúmete e se morde poucos escapao tem 

hú, fino v'melho e braco e preto piquena e ·Re 
donda te de cóprido comfunte tres palmos. andao entre 
taipas de barro ou de casas comúm te · mas ha poucas 

Jbigyara 

1270 He tao groQa na cabeQa con10 no Rabo nao te olhos 
t.e coua na terra q' fura e se morde he fina a 
peQonha 

Cap. Das aues. Araras 

He hü genero de papagajo q' chamaó os portu 
1.~7 5 gezes macao sao v'melhos e amarelos e azuis 

sao grandes como grades gauioes e o Rabo tem 
as penas da mesma cor dalgüs 2 palmos de coprido. 
falao be claro e voz grossa 

Carñde 

1280 Tero todas as cores e he do tamanho do assima e falaó. 

Ar auna 

Sao como os de assima mas pretos e manrª de v' de 
por sima q' lhe da m ta graQa té os pees amarelos 
e o bico vermelho e os olhos he muj fermoso e 

1285 ha muj poucos te esta p'ua mtos s. 
Anacam ajurucurao he v'dadro, Aiuruj, Corica, 
MaracanaguaQu, Maracanamerj. tois grandes 
e piquenos diuerssos, Jandajete Jandajuba. 

Ha hús amarelos dentro no sertao e vale mto hu val 
[2 

1288. k paiavra Jandajete fora escrita Jandajaete, mas o terceiro a foi rig.. 
cado. _ 
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1290 dous escrauos te os emcotros . das azas verdes e 
Rabo e o bico branco nao falao tao bé como os 
outros mas té suas cores muj finas 

Japu, Japioba, Japiuna 

Sao pretos pello corpo e amarelos nas azas e 
1295 emcotros as penas do Rabo grades estes sao 

mto estimados e a pena pera remate de suas 
carapu<;as por ser fina ha os nos Jlheos e 
criao em os mais delgados Ramos das aruores 
e fazé hüs sacos de musgo e assi estao de 

1300 pendurados por all).or das cobras e doutras 
cousas e assi sao os mais dos ninhos dos pa 
ssaros do brazil 

Japu outra cr.sta 

He preto o Rabo amarelo e os olhos aoRedor 
1305 brancos e f ermozos te o bico amarelo sao no 

andar como pegas e tamanho e cata.o como galos 

Haynabig 

Sao m t-0 piquen os nao comé senao de avo come 
as flores e sao diuer<;os na.s cores. O garaci<;a 

1310 he o mais fino e suas penas q' passaro nhü te 
como hü bar1·ete na cabe<;a q' se na.o pode ver 
cor p'pria sena.o de qualquer parte q' virao 
pare<;e de huá cor te o bico coprido e preto 
criao dous e 2 e sostetaose co o mel destas flores 

1308 . A pa!avra avo estará por avóo ( =vóo); cp. linha 1407. ... 
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1315 Arataqua he azul e v'de mto fino outro te 
hu verde sobre dourado te hua coleira braca 
e écotros bracos e a ponta do Rabo 

Outros pardos p'las costas e p'los peitos huas listas 
brancas o bico amarelo e pes. Outros finos sobre 

1320 dourado te o bico preto e a metade vermelho todos 
te os pés piquenos. des tes f azé nas antilhas os 
retauoloa e jmages 

Guiranheégueta e Caijs 

He de hú pardo azul pollas costas e por baixo 
1325 amarello te hü barrete amarelo cata be e de mtas 

maneiras arremeda outros e assi armao co estes 
pondolhe visgo jüto da gaj ola algüs trazé a 
portugal poucds. Outros aj pera gajolas Caijs 
sao azuis pollas costas te hú barrete azul 

1330 claro e pellos peitos as penas das azas amarelas 
o bico e pées vern1elhos. 

Tangara 

'rem o tamanho de parda.is e o bico, ma..c:; de preto 
fino té hü barret.e larajado e sobre os olhos 

1335 la.rajado fino este velhe alguas vezes sedete 
coral, taóbé aj outras castas m tas 

Ties 

Ha de mtas castas e todos quaize serué pera ga.jolas 
algüs grades outros mais piquenos tie pirága 

1340 he todo vermelho m to fino 
rrie gua~u he como calhadro e assi canta. 

1316. Entre hu e verde ocorre um sinal que se assemelha ao dinal de abrevia-
tura correspondente a ver. .. 
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Tie merj como pintasilgo sena() q' te o uermelho que 
os pintasilgos té tem elles preto e o preto vermelho 
e o Ruiuo uerde pardo Tie vna he preto cata ben 

1345 Tie obig azul Tie obigua9u, Tie apiraguira 
Tie guaissica té o Rabo de dous ou tres palmos Tie imbu 
sao os canarios come aRoz milho &c. 

Quereibá 

He muy estimado por suas finas penas e dao por a 
1350 pelle de hü valia de 2 escrauos p' seré poucos 

he azul pardo em parte escuro os peitos roi 
xos as pen~s das azas grandes quaize pretas mes ........_ 
turaona c'o outra e té major valia. 

Pombas e Rolas 

1355 Das ponbas ha quatro castas pica9u, ajuberaba 

1360 

picayuete, pica<;upitaga, pica9u ipepotiga. 
azas brácas he boa carne e aj m tas 

Rolas 

. 
Jaueti das daRiba9ao de portugal pairari, 

sebui pica.ipeba picuipitanga, picuiguayu 
Tubura ha grandes hados destas 

paraJ 

Tu cano 

He tamanho como hua perdiz mas nao te tata 
carne quando vaj boando nao pare<;e senao 

1365 hua crux perfeitissima he preto por fora e amarelo 
p'lo meo e por dentro v'Jnelho algüs te os olhos azuis 

• 

... 
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toda a cor he boa desta pena os papos saó amarelos 
e ja vi mais de quatro mil papos jütos nps Carijos 
he vestido dos natura is algús qdo se quere vestir de festa 

1370 .s. suas carapu<;as e outras cousas. ha outr.os m~is 
piquenos té o peito v'melho os olhos v'des e os pees. 

Guiraponga 

He tamanho coµio hü pican<;o aluo por todo o 
corpo faz grade estródo como sino e se ouue lo ge 

1375 JpecUIIl 

I-Ia bus passaros taman;hos como poupas té hú capello 
de fino vermelho o mais he preto co os emcótros bra 
cos· te o bico m to f orte mas piquieno os peés como 
de pega fura os pa0{3 có o bico e pare~e calafate 

1380 natural no picar sao de tres castas. 

Galinhas. 

l\1acucagua he do tamanho de hu pato sua fei<;ao 
e modo he como f aizaó te tres ti telas hua sobre 
outra poe com9 14. 15 ouos te mta carne nao 

1385 poe os peés quando dorme nos paos senaó so 
bre as canellas das pernas dorme andao como 
galinhas, e te calos nas canellas. 

J acutiga J acupema J acu,caca J acugua<;u 
e aj outras m tas castas te tata carne c~m,o hua boa 

1390 galinha e aj rotas em catidade e gostosas as penas 
destas serue pª frechas. · 

-
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Aracoa da grades brados e qdo da m tos he serta a 
chuua. As ma9as criao pintaos e te a guéla 
doutra manirª .que vaj aos bofes 

1395 lVlotu he tao grade como hu peru os machos 
sao grandes e bracos dize q' os ca:és q' comé 
os ossos <lestes q' emdoude9é ate q' morre 
te os ovos zarabulhetos e os ouos do ma 
cucagua sao verdes e grades 

1400 Perdizes 

Vra te no Responder e carn{:' e pern~ 
vermelhas e mais parece~a da perdis mas as 
penas sao mais pretas q' pardas Nhü apo 
pegua9u te carne como hua galinha crian no 

11¡.05 canpo boao pouco e c1ciao muitas jutas os o 
vos azuis no cantar pare9é codornizes nao dao 
mais q' tres avos e assi as toma.o os caes 

Ha outra.s da mesma manrª mas mais piquenas 
I-Ia outras como Galinhas té o cantar deferete. 

1410 Tordos e melRos 

Ha tordos como de portugal mas catao como 
melRo taobe adevinhaó chuua MelRos ha 
em s. vic;éte ali so os vi 

Passaros de Rapina 

1415 Ha m tos e inuj ligeiroll os abaixo sao os pric1pn.is 
'roato gua9u. Asor Toatomerj asor piqueno 

1407. V. nota 1308. ... 
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Cabure gua~u falcao grande, Cabure n1erj 
falcao piqueno estes dizé os naturais q' mata 
hua anta metesse debaixo do brayo e tato 

1420 piqua te q" lhe chegua ao corayao 
Jn.agé guayu gavia.o grande Jnage merj piqueno 

Ejxua guayu es;mirilhaó grade Eixua merj 3 
castas menhu Vrubuanga canquguagu dizé que 
este come homes ate os ossos e a caga ha rotos fráselhos 

1425 Do Anima 

He passaro de admirayaó assi ero seu comer como 
em feiyao te hús brados q ' se ouue hua legoa he 
tamanho como hü grou mas te menos carne he 
preto os olhos fermosos o bico pouco major que 

1480 de galo té hü corno jüto co as vetas de hum 
pahno e he desta feiyao [desenho] 
he como corno mas brado e ll.fl.O quebra te m ta pena 
ero si m&s gro~as te nos emcontros . das azas 
dous ferros crueés de hú dedo pollegar de hü 

1435 home de gro~ura quadrados roto agudos na 
pon ta [ ... ] jüta té ou1tros 2 co os 
qua.is pelleja có as outrBS aues os tres de 
dos dos peés sao muj descopassados de co 
prido andao nos alagadissos come erua 

1440 o corno dize he bó pª restituir a fala. 

Emas 

[Emas 

.. 
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E mas 

No sertaó em mtas partes ha mtns os ovos saó ta 
manhos como hua garrafa de c2.nada e mea 

1-~45 poe m tos e nunqua os gorao em piquenas 
come flores de _campo lagarti.xas &c. Sao 
fermosa.s as penas sao pera penachos corre 
mto e parege q' voao e as penas ajud2,o a isso 
posto q' moles mas nao ha cao q' ~.Jo." tome 

1450 a cor90 a carne he como de vaqua e m tas fur 
tao a volt.P .. qdo as cerquao, he falso dizer 
q' nao choqua os ouos porq os J n(ii-9s as ach8,o 
sobre elles e podera av' cria9ao q' s2..0 mto do 
mestiC',as mas os naturais té agoiro q' morrerao 

14/55 se as criaré dao couye q' deRuba hua pessoa e 
come tu do ferro e qto a chao. 

Anüs pegas na feigao 

Estes passaros criaó em hua ca...~ grade e ru tos 
j"ü.tos e todos trazé de comer e aj ud85 aos outros 

14.60 qdo 88.ó pera isso e se hü v2,j buscar de comer o 
outro se poé em sima dos ovos te vegia qdo vao 
buscar de comer e dá sinal có q' foge te fino sage 
o bico preto ao modo de argao de cel2. geneta 

Dos passaros q' andaó de noite 

1465 fia de mtas castas piquencs e grades algüs como co 
rujas grandes .s. Vrucuriaguagu Vrutagui 2 pipu 
pipuba Jacuritu 2 AbijBguagu 112.in aig. 2 ari 
tara 2. Putunara Cuxa Aguigui ba~vau Moryegos 

1467. Entre hain e aig ocorro uro. a cortado. 
1467-1468. A leitura aritara é duvidqsa; talvez: seja cuitara. ... 
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AndiraguaQu 2~Andiraguaj estes 3 sao moroegos, 
1470 pare e criao os fos co leite como animal de 4 pees 

hüs ha no Rjo de JanTº q' chupa.o o sangue muj sotil 
mte alguas vezes inda q' poucas e so vi hü home que 
tinha o cabello trosqtiiado delles q' parecia a nabalha 
e nüqua lhe mai." na.ceo ne diz~q' naye ¡nais_tem 

1475 gradez:vnhas e come carne 

Coruos, Vrubus 

Ha hüs e outros-bracos os bracos &a.o muj estimados 
Vrubutiga braco te o caperao como vermelho quej 
mado os olhos azu~ te por vetas doüs huracos 

1480 rasgados pera sima detro naselhe hua crista de hü 
dedo de carne vermelha como· esfarrapada o bico 
vermelho e o paya.ro co estas galátarias pareQe 
m to be e te m tas cores nas penas de loge cheira.o a carniya 

Cap. 2° Das eruas q' Dioscoredes 
1485 nao teue conhecimto ne fez me~ao 

ne outros autores 

Jeticu9u 

Este he o Mexuaquao das J ndias ha pouco t'po q' 
he descuberto e ha mto serue pª purga a todo 

11¡90 o brazil e he boa faz alga tanto fastio to1nasse 
em polme e co vº ou agoa ou no caldo ou 
feita em coserua de mtas maneiras se da 

-
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as f olhas he como a manra de madi oca farpadas a semete 
he triangular mto preta. a flor he como campainhas e 

1495 colheno qdo o fruito esta em sua perfei~aó em todo 
tempo q' o hao míster e q' naó esteja perfeito 
sépre faz obra. He boa pª toda emf ermi 
dade e he a comú purga do brazil q' se pudera 
eEcrev' m to della. 

1500 Sipo ou piguaja 

He hü eficaz remedio pera c~..maras de sangue 
a su2. 2.Siie2. nao sobe sobre a terra mais de 
hu palmo te em sima ate 3-4 folhas no meo 
hüs fios como algodao sua rais se retalha 

1505 em redondo como a manrª de contas piquenas 
té esta Rais tres palmos ou 2. té grade cheir9 
Moeese e'sta Rais como piméta e poéna e 
hú copo poéna ao sereno onde lhe nao de 
orualho né agoa e polla menha como purga 

1510 se da algüs tomaó na logo a q'lq'r hora bota.o 
na pizada em hu pucaro nouo a coaó e espreme 
daq'le baga<;o a q'l rais ha ter mejo real de 
prata de pezo, e fazé q' nao aRebe~e cobré 
o emfermo e q' sue e logo se uaó as camaras ha 

1515 de tres castas tao be tcnho m tas vezes isto espe 
remetado e he v'dadro rernedio. 

Cajapia pª as cobras 

lía hü cipo pouco ha descuberto he pera mor 
deduras de cobras e toda pe~onha. os Carijos se curaó 

1501 . .E1n vez de He hü eficaz remedio, ocorre no manuscrito, sem dúvida por 
lapso: Hú hü eficaz reme.dio. 

1504. Em lugar de f ios t ínha sido escrito jilhos, maa o lh foi riscado. ... 
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1520 co ella e te mtas eruas boas mas nos nao sabemos 
todas estas vsa.5 todos ja e he vnico remedio ha de 3 
mauras hua he de hü pahno de Rais out\·a alas 
trada co . o chao te as f olhas pera sima redondas 
em cruz · as outras se alastrao mas te as folhas 

1525 como de limao piqueno mas pontas agudas nage 
debaixo de aruoredo grande he de palmo de · · 
coprido e grossa menos de dedo as raizes tirao assi 
a cor a amarello e v'de dize he boa pª feures 
pª idropicos pera os frechados he v'dadro re 

1580 medio como dize he no peru 

Taroqui e Tararoqui 

Esta erua ha nos Jlheos, Camamu, e porto segro 
nao te mais q' aserca do caapiá te as flores 
nas pontinhas dos ramos 

1535 Ha tararoqui he a fedegosa de portugal 
te na por mto medessinal e he forte defumaose 
co ella e cura o f eridas .e chaguas e pera a doeya 
dos filisteus vnico remedio e pera bichos de 
animais pizaona e co o sümo lha poe he 

151,.0 boa pera cclica no lugar onde lhe da. E pª 
doe9a de molheres . i . M. esta erua dorme 
de noite fechandose a folha e abrege como 
he menhá en1qto nao da semete he boa 
pera dor de pedra a modo deprasto sobre a bechigua 

1522. Antes da palavra manrªª foi escrita e riscada outra palavra. .. 
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1545 Embe 

Embegua9u das frechas he bo pera froixo de sangue 
e logo se estaqua tomando a casca e defumado 
a parte pera onde o sangue sae logo obra. 
serue pera frechas balajos e cordas de N·1ujo 

1550 te mais de 50 bra9as daltura emv'dece 
nagoa ha 3 castas pare9e ser o v' dadr0 aro 
na flor e fruito 

Caa obetiga limgoa de v~»qua 

He boa pera f eridas e cha guas he babea ale u a 
1555 ta9e do chaó como limgoa de vaqua mas nao tao 

alt~ faz duas ou 3 estreituras no meo em o peé 
delgada. Os portugezes lhe chan1ao ligoa de vaca. 

JVIorocujas 

I-Ia mtas castas e mta cantidade ho fruito he mto ape 
1560 titoso as flores pareQé Rozas bracas pizao 

as f olhas e o sumo pos to nas cha gas tira o f ogo 
e canQer q' tiuer faz secar as boubas ja se 
he co verdete tomado seus lauatorjos 

No peé de qua da f olha na9e hü t&linho 
1566 delgado onde naQe 3 folhazinhas a modo de 

lanQetas e quaize do mesmo coprirnto e ero si 
ma destBs na9e sinco do mesmo modo co 
outras sinco brancas do mesmo modo e todas 
em torno como coroa no pee destas na9e hua 

1-570 coroa de Rajos mto delicados Iledonda azul mto 
fino e ameta.de braca e em sima desta coroa . 
na~e outra de sinco a.stes piquenas nas potas 

-
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das astes te .5. couas como de arget..arja andao a 
Roda e nao quebrao em sima se cria o pomo q' 

157 5 ·he como Redondo e como hua laraja piquena 
em sin1a <leste pomo estao tres crauos mto be 
feítos e este he o Remate de sua flor 

Erua viua 

Em lhe tocando logo se encolhe e dahi hü pouco 
1580 Iogo torna e qtaa vezes lhe firere isto tatas faz 

he meuda mais q' siluas ha alguas 3 castas 
Serue pª bal~o nao se sabe tegora v'tude dellas. 

Cobaura 

Seru;~ em pos seq_ua e v'de pª feridas e a p' 
1585 pria folha he como a chobetiga jnda que 

a f olha fiqlia direita ha rota per grao sequa 
que va. E ha outia como esta té o mesmo efeito 

Nana 

Tem semelha9a da Erua baboza e assi laca 
1590 as f olhas he m to boa fruita he ao modo de 

pinha grande e assi rlas antilhas lhe cha 
ma·o pinha. Gasta ferro e as f¿quas he 
boa pª pedra a agoa estilada faz 
oirinar be he boa pera f eridas velhas 

1595 pondo o súmQ po~to q' comido agraua a ferida 
he bo pª as cobras e faz botar a pegonha p'lo 

[mesmo lugar 
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mesmo lugar a pe9onha comedoo dous J ndios e 
lhe mordendo duas Gereracas lhes fez logo hü 
vergaó em o comédo o desf es logo e botou a. 

1600 pe~onha amarela e matara.o hua có 64 fos 

Caragu.ata 

He bo pera amarras he con10 linho e ha de m tas castas 
pera Redes de pescar pª sapatrº &c. a folha 
he como de nanas mas mais cóprida te dez 

1605 12 palmos de coprida e tres dedos de largo he 
verde botase nagoa como linho fazé os J n 
dios redes e os Tapujas pª pescar de 50 braQas 

Barbasco Qipo 

Serue pª embebedar o peixe ha m tas castas s. 
161 O gro9os e delgados o tibo gua9u he o mais fino 

he de gro9ura de hua cana e al to de sincoéta 
bra9as 

Erua q' dorine de noite 
... 

Como se poe o sol logo pare9e q' se vaj em 
1615 colhédo e assi esta a noite emcostada comu 

mente a outra erua e p'la menha se desem 
costa sao os l\llaj os de portugal na flor mas 
milhor amareio 

Caapeba 

1620 Serue pera camaras e chaguas te hú verde 
mto claro la.n9a a cada pe de folha sua semete 
te outras mtas v'tudes .e he pª lóbrigas boa. 

•. 

...... 

• 
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Das eruas q' té esta p'ua e falaraó algüs autores . 

Apontarej somte, quato aos effeitos sao comúmte os mesmos 
1625 Holfao de todas as castas 

Erua moira de todas as castas 
Ditauoro m to e fresco 
Cardiaca de muitas 
Alecri defere na folha algü tato no cheiro 

1630 Lirios de m tas castas 
Aipo ha ro tiO p'las prajas 
Perrechil p'las prajas 
Maluaisco todas suas especias 
Canas rotas e alguas grocas q' leuao 4 canadas 

1685 Triuitas ou lagopus mtvs 
Cauda dracünis ro tas 
Polipodio mtiO e fino 
Verbena 
Salua <lambas as castas 

161¡0 Scabioza muita 
Pan da China de m tas castas bo 
Camepites 
Ortiga morta 
Alf auaca de cobras 

16.15 Cipros dambas as especias 
Similax leris e outras especias della 
Tinga canga dize ser a salcaperrilha té a 
mesma rais e especias se def eré9a mas o ef eito 
se nao sabe inda. 

16/SO 1"1entrastos feítos, Aueca de 2 castas e boa 

1623. Sobre a palavra p'ua foi escrita em. letra moderna a sua equivaJéncia, 
provincia, seguida de um ponto de interrogayao. 

1647. A palavra Tinga foi escrita Tingaga,. mas a sílaba final ga foi riscada. 
1648. A palavra espeda3 ocorre grafada espeias. -
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l\!Iolarinha, Sarr8.lha.s hua so casta, Agrioes 
Beldroegas 2 castas m to boas 
Lingoa seruina, douradinha treuo asph. + 
Hespote, Musgo q' esta depedurado 

1655 Aiume m to e bo, Lentisco, Almecega 
Terbinto, Braguncula minor 
Aro peé de bezerra, Acanto papiros 
Tamarisco, Calosentida m to e fina, Canafistola, 
Herua santa, Balsamo, Bethele da Jndia mto. 

1660 Pinheiros em s. vi~ente, Murta mta de rotas castas, 
Pimeta de m tas castas, Aristoloqtija de todas castas, 
Macaé de porco muita, N eüoda de 4 castas, 
Logopede, Cauda escorpionis 
A.rmetiza em s. Vicente, grama de 3 castas 

1665 Mujtas fauas e de mtas castas, Alfauaca de bo cheiro 
Do eupsertio, ibira poromocaci, 
Lemt.ilhas e ·linho Trigo, Ceuada e milho 
vi no Rjo de Janrº e se da mto be 
Muita aruore despinho de toda sorte em 

1670 todo o brazil e m to boa milhor q' em portugal 
Marmelos, figos vuas as vuuas vi dar em 
todo o brazil em treze mezes dar tres 
nouidades hua parreira e assi como colhc 
as vuas logo as podao e lego tornao a dar 

167 5 Roz2.s era u os em alguas partes 
Ortali~a ha em todo o brazil e de toda 
sorte como em portugal, mto gemgibre 
e bo eruilhas &c. 

... 
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Cap. 2° dBs fruitas Acajú 

1680 He aruore grande a modo de nugeira té muita 
goma Pª tita e pitar te huá fruita como hua 
magá grade e hua castanha no peé q' ~erue 
em lugar damédoas ~ do~e do sumo desta 
fruita fazé os naturais vo co outra erua 

1685 serue Pª feridas e sague de molheres o sümo 
da fruita poé nodoas em pano bráco he boa fruita 
pera a calma principalm te q' refresca m to 

Mangabas 
... 

He m to boa fruita parege no comer co soruas 
1690 mas muj <lef erete no gosto bo e sabor e boa 

dezistao e por mta.s q' comao nao empachao né 
emfastiao de madurejro sao boas e a flor 
cheira be, nao te casca tudo se come e as peuides 
taobé q' sao piquenas perde a f olha cada anno 

169.5 como as aruores em portugal e assi carrega 
hua vez no anno cousa q' comüm te todas as ar 
uores estao todo o anno como q' se nüqua muda9e 
a folha mas inda q' algua vez as aruores 
a mudé sépre lhe fica ja outra noua e assi nü~ua 

1700 estao sé folha. esta aruore do Caju nao he 

1705 

mto alta e ha mtas p'los matos 

Mocuje 

Dize he a melhor fruita q' ha no brazil no 
seu aspeito pareQe có perinhos de aletejo 
do mato sao redondos e pardos poé nos em 
madureiro mas o gosto he bo algu tanto 

[do~e 

-
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do~e sobre azcdo sao as aruores altas e te leite 
quando a cortao cortao as aruores pª as co 
lhere p'q' inda q' as abane nao cae e assi 

1710 p'lo t'po em <liante auera menos 

Ara9azes 

Ha m tos grandes e piquen os te a aruore e f olha 
como pereira e elles algüs sao tamanhos 
cvmo peras a flor e folha cheira m to be t.aobe 

1715 os Jndios fazé vo de Ara9a, Sao algü tato 
azedo e mto boa fruita pª fas ti o 

Ara9a pitaga ha em s. vte v'melhos e amarelos 
Ara9a guayu ha mtos e bos, ara9a ete ha mtos 

p'los campos e matos ha desta fruita mta 
1720 faze cóserua delles pª camaras e taobem 

assi maduros serué pª as estacar e sao mto 
apetitosos 

Jaracatia 

He grade aruore mas vao por dentro e 
1725 té como miolo q' se tira e assi fica como 

modo de barril e a cortao quao coprida 
a aruore queré e assi se1 ue de caixa dos 
naturais Pª teré ali as frechas e o mais 
tapao na pollas bocas e assi esta guardado 

1730 o q' lhe mete dentro té hua fruita boa taobe 
pª camaras de sangue e taobé a Rais moida 
fazé alguas canoas pª Rjos mas logo apodreye 

1714. No ma.nuscrito, em lugar de cheira, ocorre cheiro. 

-

.. 
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Vmbu 

He aruore nao m to alta mas m to espalhada e 
1735 debaixo se pode escoder mta gente ha mta 

no caatiga saó como ameixas amarelas sao 
~ ~ 

muj gost·ozas mas rois pª os dentfts p' ü'po 
os faz cair. a outra casta de mai~ piquenos 
estes saó como ameixas e nao fazé mal 

17 40 Palmeiras 

Anaja gu~9u té ao peé hú cacho grande de 
cocos q' sao tamanhos como hú punho de home 
e assi carrega be este cacho hú home que 
sao m tos co esta palma cobre as casas e he 

17 45 boa e fresca os cocos coménos crus e 
asados e e necessidade faze farinha de~les 
e azeite co q' se vmta.o em suas necessi 
dades. ha alguas vinte e sico castas q' 
se nao pode todos escrev' e ha m tos dos 

.1760 q' ve da ,Jndia e de _Cabo Verde, &c. 

Bal~emo Caboreiba 

Ha m tas aruores sao grandes em troco e 
Ramos té vertude a casca e tróco 

. A goma q' he o bal9emo te grande cheiro serue 
175/5 pª feridas e outras cousas q' o doutor Mo 

nardes ref ere he estimado pera ga 
gorras e ejchos de em.genhos p' ser mto 

1745. Entre comenos e crus ocorre riscada a palavra có. 
1753. Antes da palavra Ramos ocorrem riscadas as palavras aruore de. 
1757. Sobr~ a palavra ejchos fo_i escrita na entrolinha eixos. -
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m to moci~o. Piquase a casca emtaó esta esti 
lando aquele licor gota e gota em algodaó 

1760 e apanhaono em t'po de estio por se nao mes 
turar co agoa, cheira logo de loge e onde os 
ha ha m ta caya e a caya f erida se vaj royar 
có a ferida na aruore e assi se achao mtos 
cabelos pegados nesta aruore q' a natureza 

1'/'65 lhe esinou faze os portugezes cota de chej 
ro desta casca e mesturao co o oleo e sao 
boas pera a cabe ya as f erida.s q' co elle 
se cura fiquao se sinal e as veres torn,ao 
a picar a f erida pª tirar sague e co elle 

1770 se curar e diz o faz tirar · 

Copajba 

Sao aruores a.l tas e grosyas he pao nao 
m to duro fáze ca~oes pª asuq'r te a f olha 
como pessegeiro cortao esta aruore ate 

177 5 o meo ou onde te ueto e as.si botao comü 
m te dez dore ca.nadas <leste oleo que 
vnico pª feridas e taobe fiquao se sinal 
testemunha sou eu q' me cor'taraó hua ca 
be~a de hü dedo nü n.aujo e foi ao n1ar e pus 

1780 lhe hü piqueno deste Óleo e logo sarou e 
fiquej s~o so esca9amte se emxergua hü bra 
quinho como linha delgada por onde foi o 
golpe e naó cria níaterja e faládo eu 
co o surgiao mor como nao vsauao delle me 

1785 disse que nao querjaó os surgioés p' ganharé mais 

1776. Antes da palavra dez ocorre ri.:icada out.ra palavra. 
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No uerao he o bo este he mais claro q' o outro 
de assima mas o outro cheira milhor e val mais 
dizé q' este de q' vou trat2,ndo he o v' dadro bal 
c¡emo e ja se cotegou oo hu pouco q' leuarao 

1790 ao brazil pª se fMíere oleos té o cheiro e 
tudo senao a aruore e ja me pareQe q' 
vaj liQen<¡a ao b'po do brazil Pª fazerem 
oleos co este, curaó co elle quéte e prezerua 
a carne de corfuQaó. Seis mezes se 

1795 meteo hua muela de galin,ha e esteue ao sol 
e sereno e se tirou no cabo como se a em 
tao meter2.ó. pª e.amaras he bó beb.endo 
alguas oito gotas em vº he bo pª inchaQos 
e outras emfermidades. E taobe a caQa se 

180() vaj Rogar das f eridas a este pao pª sarar 
e te m tas cousas q' se podera· escrev' . hü liuro 

figeira br2ua Am::i,iba 

Sao aruóres alta.s e direitas te algüs figos 
deferétes mas no sabor como passados mas 

180-5 o do<¡e mais suaue copridos de mejo palmo 
sao gostosos a aruore he occa as f olhas far 
padas grandes e Redondas té m ta. v'tude e 
quétes serué pª inchaQos. Os olhos piza.dos 
pos tos na f erida fresca sara logo m to depreQa 

1810 e se far cha.gua velha lauadoa mto be co lima.o 
q' nao fique nada em sangue saraó taóbe 

1794. Antes de a carne ocorre riscada outra palavrn. 

/ 
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as folhas quetes serue pª incha9os e corrimtos 
O olho tiradolhe a tona vermelha delida he pR 

camaras sao as folhas como pelles de lixas 
1815 e Raspao paos co ellas 

Capucaj 

líe aruore gráde serue pª Gangorras te co 
mümente seteta paln1os de Roda sao altas 
direi tas e pezaaas a casca serue de estopa 

1820 pª os naujos co o sümo t.ige as linhas pretas 
pª frechas e outrBs cousas a fruita he corno 
huá panella redonda e gro9a te detro muitas 
ca.stanhas boas pª comer se come m tas cruas 
dize q' faz pellar oo cabellos té hua cober 

1825 toir~» q ' c2.e e fica como gral e disso serue be. 

Cedros 

1'e a folha co1no de pe<;egeiro ha mtas e de muitas 
cast2.s cheirao n1t? be serue pª forros de casas 
e caixas f azé canoas e dura m to hü pao <lestes 

1830 veo emtre o Camamu e os Jlheos dode se nao 
sabe acharaono no mar de q' se fez a m~ericor 
dia dos Ilheos toda q' he hua fermosa casa se 
se meter outro pao sena.o este e sobijau Eu 
vi hua Rais q' tinha trinta palmos de dia· 

1835 metro 

Aratecu 

Ha tres castas as duas boas q' da hu fruito de 

1815. V. nota 1170. 

• 

, 
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grande cheiro he como hua pinha té hú azedo 
bo ha outra casta júto da agoa qualq'r 

1840 cousa q' o come morre te as folhas muito 
verde e f etmosa a aruore 

Pequis 

Sao aruores muito groya..~ t e de boca alguas 
canoas ate noue palmo.'3 e m to copridas inda 

1845 q' aj paos q' té Noueta palmos de Rod9. 
e se achou em meu t 'po no Rjo de Janro eu 
vi a corda co q' o rnedio hú J r' q' a isso foi e 
muitas vi de 70 palmos e de 80. te esta 
aruore huá fruita como ma9a rnas aoRe 

1850 dor mtos espinhos e detro te hua como amedoa 
e carne muito gostoza. 

Camujz 

He aruore grade pare9e co cereigeira de por 
tugal e assi te seu fruito vermelho e no Rari 

1855 prcto e major. 

Pequea 

Ha duas castas hu da hua fruita tamanha 
como huá la.raja té a casca groya como 
la.raja dentro te hua peuides majores q' 

1860 de mela.o pardas o mais esta cheo de hú 
mel q' pare<;e asuquar mto caleficado te 
cantidade de hua casca de ovo o pao he mole 
ha outro q' té fruita se mel he bo pª leitos tem 
hü amarelo grayjoso e co elle se exmaltao. mtas obras 

• 
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Jabaticaba 

He das milhores fruit&S do brazil he grade a aruo 
re a fruita como de meixieira Em S. Vte as vi bo 
as sao como limoes piquenos te a flor como de 
murta e carregao debaixo ate be assima ne 
se ue da aruore senao tudo fruito o sabor he 
como de vuas. f aze os J n<lios vº dellas 

J gbicuibaca pª azeite 

I-!e como nos noscada he a fruita de q' faze n1ais 
azeite q' nhua te huá ma~a boa queima nito 

187 5 he m to fermosa assi a nos como a ma<¡a e te tu do 
o q' te a nos nóscada a nos nao te cheiro aRomatico 
ne queimor he m to insipida a nos he como ca pu 
cha de algodao abre~ e cae a nos co sua ma9a 
por sima e depois da ma9a he mto vermelha 

1880 e groya esta ou tra a manrª de casca de velá 
• dentro desta esta a nos ha duas castas a me 

rj he a milhor te bo cheiro aoRomatico ibi 
cuibaca merj 

l\/I oxiricuiiba 

1885 Ha na paraiba sao como magabeiras a fruita. 
como larajas das peuides faze o azeite e a casca 
serue Pª barbasco 

1890 

1867. 
1884. 

Andagua9u 

Faze m t-0 azeite e sao aruores grandes 

Aj uruatubira 

Faze azeite e fiqua v~rmelho da fruita 

'11abotipita 
[he 

O de, e 1tre como e meixieira, está na entrelinha. 
Em lugar de Moxiricuiiba tinha sido escrito Andaguacu,, que foi riscado. ... 
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Tabotipita 

He aruore de ate dez palmos a fruita como 
1895 2m edoas seruelhe este azeite pera suas em 

fermidacles todo este azeite serue pª se vntare 
co elle q' elles nao come azeite secaolhe as feridas 
vntao seus cabelos &c. 

Contas Teguiti tigua~u 

1900 Sao huas aruores grade's dao hua fruita como 
mcdronhos te dentro hua avelá ta dura como 
pao serue pª cotas e parleye azeviche que assi 
reluze a casca desta fruita pareye fino sabao 
e assi lauao a Roupa co ella e cabelos 

190/i Jbacamliyu 

Sao grandes aruores e dao fruito como Roma 
dentro te como sorua senao as peuides o gosto 
azedo sao boas pª camaras em s. Vte ha muitas · 

Bethele da J ndia J aburadi 

1910 Ha taoto deste q' se pode carregar naujos nos 
brejos e onde ha agoa he bo pª o figado 
comido. Ha outro mais piqueno as raizes 
pizadas dadas a beber sao boas pª camaras 
de sangue, a Rais delgada he boa pª dor de 

1915 dentes m~tigado s.e vaj logo este pizado 
se o botare huas goteiras nas costas de h~ sapo 
per peconheto q' seja lhe faz nas costas huas pe 
dras como de aljofare da logo mtas bosejaduras e morre logo 
e se algü viue fiqua como q' vejo doutro mudo . . 

... 
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1.920 J aboradigua~u 

Tem grandes f olhas [parec;e como <le nugeira 
he grade a fru1ta verde serue de tita co que] , 
redondas como tataros e pare<;e deceplinas 
serue as folhas pª tirar o fogo e pª quaisq'r' 

1925 chagas 

Jenipaha 

Todo o anno te früito a f olha parec;e como 
de N ugi·a he grade como larajas verde 
o sumo he como agoa turba podose ou pitado 

1930 se os Jndios co ella dahi a meja hora ficaó 
pretos e muj pretos e duralhes noue di.as m to 
q' se laue. a fruita madura coména e co 
zida pareQe como marmelo a n1adrª 
he boa pª Remos. se pre estao l\1acho e f cn1ea. 

1935 Almecega 

Serue pª chagas dor de cabe<;a ce> o sumo Pª 
corrimetos e en1prastos cha1nalhe Monerdes 
carana, tirase como oleo mas secase logo 
ha outra q' parec;e pedra e serue pª o lustre 

194.0 dos pratos e alguidares q' estes faze ve 

1945 

mta p'lo Rjo grande abaixo chamaólhe Jtaic;iqa 

Curupicaiba 

Em tocado nest.a aruore bota hü leite muito 
bó pa feridas frescas curao as boubas e he visgo 

Jucirana 

I-Ie boa pª canoas e te todas as f eic;oes que 

1921-1922 . As palavras entre colchétes est.a'.o riscadas no ma.nuscrito. 
1933. Antes de pare~e ocorre riscada a pa.lavra. com. .. 
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diz monardes da Aquatia so no cheiro 
te defere9a te fauas depeduradas por hu 
peé de 5 palmos de coprido e no pe tern 

1950 5. e 6. f auas de coprimento de palmo e 
detro achao fauas como modo das de comer 
mas nao te detr·o mais q' hu licor pega mto 
he bo pª visgo inda q_' choua pega. 

Cipo q' da agoa Pª beber no sertaó 

1955 He de grossura de hua cana grossa e eoprida 
e.en alguas partes do sertao da baya nao ha 
agoa e su aqui ouui dizer care9er esta p'ua 
de agoa p'q' no mais sertao a cada mea legoa 
acharaó mtas fontes. E aqui proueo N.S. q' este 

1960 cipo em o cortado se desfaz em agoa e assi 
faze cauado a modo de tijela pª se echer dagoa 
e bebe q' he fria e boa. 

Da aruore q' te agoa 

Esta esta aruore no meo do sertao e af astada 
1965 do outro mato e aruoredo he esta soó co grade . 

copa he fennosa faz hua coua como de hu 
bra90 e sepre esta chea e he pode beber 
e gastar como ja fizeraó trezetas almas q' 
p' ali passarao jutas sé faltar e inda q' ali 

1970 caué nao se acha agoa deu a d's ali pera 
estalage faltádo naq'la parage. 

... 
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Ca aro ha 

Ha mta e de m~as castas pª feridas he boa faze 
della hü unguento da flor faze coserua se 

197 5 a bebe he boa pª corrimentos e pfl: boubas 

Cepenica 

He hu pao dos mais rijos he fortes q' ha te se 
q' he o das antilhas e ja hu doutor dos Jlheos 
o experemetou e diz te o mesmo efeito 

1980 botao mais pao p' q' diz he mais remisso 
Ha paos de m tas maneirás de boas agoas 
Ha sadalos, pao sato, ha nos noscada 

e hu como crauo no cheiro muito forte mas nao 
no sabor, m to gemgibre milhor q' da J ndia 

1985 Dos peixes bois 

.Ouue ja mtas pessoas q' os nao qui.zerao co 
mar per pare~er vaqua mas te milhor sa 
bor se se coze co coiues parcc;e v&qua 
se de vinha dalhos parec;e lombo de 

1990 porco se có asafrao &c. pare~e carnrº 
salgado e de toda manrª he m to bo te a fe u ara 
como de vaqua. A.s feic;oes parac:;e de 
animal tereste he Redondo como madeiro mas 
pª o Rabo se vaj estreitado e no cabo se alarga 

1995 té q' no Rabo he in to piqueno rnas grade f orc:;a 
como pa de Remo o corpo cheo de cabelos Ruiuos 

1985. Sobre o ida palavra bois há um sinal que se assemelhJ. a um apóstrofo. · 
Cp. linha. 2334. 

1996. A palavra Ruiuos foi escrita, sem dúvida por lapso, Riuos. Cp. Jinha 
2216. -
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mas m to piquenos te seus bracos de coprimeto 
de couado como pas as maos sao como hu.manas 
mas os dedos todos pegados como de patos os olhos 

2000 mto piquenos e pesteneja o focinho como de 
boi as u en tas te dous coirinhos co q' as fe 
cha como f oles de f erreiro té a cabe9a pi 
quena e quaize jgoal co o corpo Roli9a se 
pre ue surgir assima e per isso os matao có 

2005 arpoes sao grades e tal ha q' passa de coretg 
· aRobp,s de · carne fa9e boa mateiga delle 
pª fregir peixe e cadea té o embigo como 
de porco por onde gera seu comer he erua 
q' na9e nos Rijos doces té duas pedras nas 

201 O frontes da cabe9a esta moida pera dor de 
ped1~a he vnica e faz botar em peda~os 
e hü. vi q' era como an1édoa pilada e ja qua em por 
tugal a experemétej e a lan9ou em pedayos 
e de Roma no la madao pedir ao brazil ouue 

2015 peixe q' pezou vinte quinta.is e q' 100 pessoas 
o nao puderao tirar f ora e assi-· o desfizeraó 
fora. E nao me espanto q' eu vi hú fo mto 
piqueno q' pezou vinte a.Robas te os ossos 
bracos como de Marfin a mateiga nao te Ra90 

2020 Baleas 

If a mtas na baya e ,e toda a costa do 
Brazil erntrao na baya em Majo e va.ose 
en outubro dizé q' ve criar neste Remago 

1998. A palavra humanas está. na entr~Jinha; ero seu lugar foi escrita. e ris-
cada outra: palavra. 

2006. Antes da paJavra aRobas ocorre urna !etra que se assemelha a um e. 
2012. A paJavra pilada está na entrelinha. 
2021. Entre mta• e na baya ocorre riscada a palavra nesta. 
2023. Em lugar de Rem~o tinha sido escrito Ryo, mas foram rlscada.s as 

1atras yo e escritas na entrelinba ema~o. .. 
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remáyos q' ha grades .comümente ha mto am 
2025 bar quando vé ou he q' em serto t'po o ellas 

botao como esterco depois de o comeré 
ou como he mais. serto q' vao abaixo· e o· 
aRancao q' diz se cria no mar e có tro 
meta se colhe abaixo e o come e assi .qdo 

2030 se achao no brazil m to ambre he depois 
das trometas q' logo vé assi as prajas 

Hu homé de credito por nome Anta.o Gil 
me disse q' o vira nayer e me mostrou a pte 
e foi em Taparica espraja roto a mare e ficao 

2085 possas de agoa e juto de pedras e a.rea nace 
· hua fonte no mar e ao lógo huas raizes a modo 

de perrechil nestas raizes e fonte· se hyia 
criando este a.mber e assi tirarao hu pedayo 
dali e p'lo t'po em diante hia crecendo inda 

2040 q' devagar ate q' tudo aRancarao ou bo tro 
méta ou J ndios q' m tas vezes andao maris 
cando ali. Ouue ja m to nesta terra e os 
J ndios o traziao e egan~uaonos co elle 
dizédo ser cera e algüs portugezes bre 

2045 ara.o ja naujos co elle. Va.ose estas 
baleas jutas como esquadrao e ja vi 
mais de 50 j ü tas e vinhao botado agoa 
q' milagrosa.mete escapamos eu me 
vi em tre se te e nao tinha p~ onde 

2031. Entre assi e as oco.rre riscada a letra e. 
2035. A palavra area foi prim~iro escrita cq_m R; depois ri3cou:..se o .Re escre

\teu-se r na entralinha. A sílaba ce de nace dave ter borrado, pois foi repetida na 
eotrelinha. ... 
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2050 me acolher senao batendolhe ate q' chegej 
a hua lagé e batédolhe em ferro he bom 

.J ndo 82.luador Correa C2.pitao do Ryo de 
J anro em huá cano2. leuaua hü taobor 
e estaua huá dormindo e &cordou e a.Re 

2055 meteo a canoa e posto q' as canoas sao 
muj ligeiras se vjo em aperto p'q' foi 
pª a canoa rija e có a rota agoa e on_da 
q' leuou os botou em terra q' era jüto de 
praja e ella ficou nagoa como pasma.da 

2060 nao Remete comüm te mas se lhe fazé mal 
he muj perigosa segue embarca9oes m tas 
vezes jndo co barcos de duas velas como 
pescarezas dalfama cO grade veto ella 
sepre jüto como q' se naó movja e o bar 

2065 co leuaua grade cortar'. No Rjo de Ja:rµ-o 
quizere.o os castilhanos q' hj.ao co Do flores 
ao estreito matar huá e a feri,i·2.o mas el~ 
aRemeteo ao barco e o botou pª o ar e fez 
em peda9cs e os homes se sa.lu2,reo q' logo 

2070 das naos lhes acodirao e hü ficou fer~do 
aJguás vi mortas muj grades e de mais de 
50 pP..lmo.'3 de coprido No u&o do olho cabe 
hua pessoa dorme como os mP..is anima$ 
traze os fos as costas criaonos co leite 

2075 té duas n1a1nn.s grandes pare<;e q' nao paré 

... 
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mais q' hü come peixe e poluos o seu cotray-o 
he espadarte o q'l a fere e o tubárao taobe 
se mete debaixo della comédoa 

Do espadarte 

2080 Tem o corpo do tamanho de tubaraó e <liante 
.5. ou 6 palmos hua serra co muitos bicos e de 
largo de mejo palmo segundo sao te 4 Neruos 
grossos em lugar de bra<;o~ quando os tomao 
nas Redes de pescar sao maosos ne resistero 

2085 Tuba.roes 

Ha m tos e de m tas castas J a.perujaguara he 
m to Roin te sete ordeñs de dentes m to homdos 
serue estes dentes pª frechas e tal ha q' 
corta p'la canella co os detes hua perna e 

2090 assi se achou em meu t'po ahi dentro na baya 
na barriga de hü q' hü home pescou 
hua perna co hua. mea calca de hu J ngres 
e foi q' judo ahi eg~zes a baja hua nossa 
em barca<;ao aRemeteo a hua sua. lancha 

2095 e a me~o no füdo e matou seis ou se-te dos 
J ngrezes e 4 ficarao vinos e dalgü daq'les 
f oi a perna q' se achou na barriga do tubarao 
e assi algüs portugezes ganhao sua vida 
a andar a elles e os pescao co q'lq'r isca e se 

2100 he de cachoros he boa e co anzolos de cadea 
e hua corda os alao e tal ha q' vinte homes 

2077. A palavra fere ocorre na eotra1inha em lugar de outra que foi riscada, 
2082. A pa]avra segundo está na entreHnha; em seu lugar tinha sido escrito 

e0
, que foi riscado. Cp. notas 226, 361 e 723. 

2091. Antes de na barriga ocorre riscada a palavra hú. 

• 
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o nao podé alar assima de hú nauj o e faz 
dar 8.s vezes pendor'. te m to azeite ~ dos 
figados som te o fri.ze e deixao estar os fi 

2105 gados trez dias pª apodre~er be e assi 
da mais azeite Na baya se tirou hú que 
virao pes e mtas pessoas q' os figados derao 
Noueta e se~ ca.nadas de azeite das ca.nadas 
de portugal e deste gasta.o os emgenhos 

2110 comümente. Cucuri, cucuritiga, pana 
pa11;1, os piquenos e a1guas castas boas se come 

A.rrajas 

Ha rotas e todas se come Jabebira Nal'inarj, e 
baepe~u, Agereba. As narinp.ri ·te duas pedras 

211ó hua po~. ooo de boca outra por lingoa co q' quebrao 
os buzios e bibrigoes sao duras q' boa pancada 
de pedra os nao quebra e ellas sae f ora dagoa 
e botaono pª o ar e assi o apanhao e tricao e 
comenos e is~o se ue cada passo dos barcbs le 

21 ~0 uatarese ell.2.s mais de dnas bracas esima 'dagoa 
e da.re aq'le estralo qdo o quebrao 

2125 

Peixe viola 

Ha hú pei,xe m to f ermoso a modo de laude e 
te o espelho na boca 

Dos peixes 

Ha botos grades, lixas grades caualas das 
grandes e piquenas, emxouas rotas no Ryo de Janrº 

2110. Entre as síJabaa pa e na do primeiro elemento do nome panapana 
ooorre uma Jetra riscada. 

2123. A paJavra laude ocorre na entre1inha em lugar de outra que foi riscada ... 
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Hü peixe q' pare~e no sabor pescada e por 
i'3so lho chamao no brazil té hü f o~inho 
q' f ere e aRemete co elle té hü dente m to 
cóprido q' passa p'lo focinho f ora p' hü 
buraco q' nelle té dao grade dor qdo fer'e 

Beij uj pira sao os solhos olho de boi 
sao os atuus, camaropi sao grades 
e bos e té a escruna como a palma da 
rnao grande e se podé fazer dellas boas 
armas. Albocoras mtas meros mtC1s e de 2 
castas, Garoupas muitas ch~arros mtos . 
Pargos mtos da capta do Sp'u Santo pª baixo e ja 
tomei mtas vezes e assi tomar em .5. anzolos 
q' botaua trazer logo sinco pargos / 
de palmo e inejo dous palmos e ~s vezes os 
t razé p'la barriga e p'los olhos q' tatos 
sao, Sargos mtos ero s. Vte e Ryo de Janeiro 
gorazes muitos té huas barbas nos bei<;os da 
qui diz vierao os J ndios a por suas pedras 
nos bei<;os, algüs lhes chamaó pescadas e te 
duas pedras na cabe<;a como nozes Sardi 
nhas ha m t.as mas te mais espinhas e nao tem 
o gosto das de portugal no Ryo de J anrº ha m tas 
sao as milhores dizé q' ve do estreito de ma 
galhaes, Dourados ha muitos, peixes uo 
adores, peixes agulhas mtos té o focinho m~º 
ag11do como hü verdugo despada de tres pal 
mos ci.e coprido ou 2° e~les sao ha outros rotos e hua 
casta te o queixo debaixo firme e come co o de Riba. 

2139. As palavras da capta estao escritas na margem esquerda,-mas no ma
nuscrit o; há um pequeno sinal que indica o local exato de sua inclusao no texto. 
Cp. linha 22-46. 

2141 . Eatre sinco e pargos ocorre urna palavra riscada. 
2143. Entre p'la e barriga ocorre um R riscado. 
2155 . V. nota 723. 

\ 

... 
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Tainhas ha m tas e n1uges e saó os peixes q' comúm te 
ha porq' os salgao e daó aos escrauos he pera v' 
estas tainhas q' sao comúm te de bos dous palmos 

2160 de comprido e chamaolhes curimas, ve em car . 
dumes de fora la do mar largo a desouar nos Ríos 
este peixe vi em a capta do sp'u sto, Rjo de 
Janro e s. Vte, emtrao p'los Rjos e qua em 
babeo do Ryo lhe fazé hú se1~ado grade de 

2165 inadra tapando co Rama e esteiras de canas 
e depois q' elle etrou có a emchente da mare 
quer tornar có a vazete e achasse sercado 
e entretato daolhe la emsima co o barbasco 
q' he mto e grades feiches e assi o embebedao 

2170 e depois a frecha e có fisgas J{edes e a maó 
os tomaó e he tata a cantidade q' mataó q' 
vi por vezes perto de duas mil pessoas co ca 
noas ao matar e fazeré m ta deligé~ia pª 
o salgar como era leuaré, o sal pizado as facas 

2175 pera escalar mtss e afiadas, rota lenha juta 
pª o asar e cotudo n1ais era o q' se perdía do 
q' se aproueitaua e nisto gastao despois do 
inejo dia q' o roa.tao ate a menha do outro dia e 
fazéno tres vezes no anno e aj pena q' se na() 

2180 fa~a sé se apregoar prº pª se naó perder tato 
pe1xe. 

Peixe q' comedoo more home 

Peixe Rapo ou coelho amajacu he comúmente 
de palmo faz hú boleo como de bolQa cheo de veto 

2173. Entre mta e delige~a ocorre riscada a palavra co. 
2181. Dcpois da pa]a'\'ra peixe ocorre uma letra semelhante a um e. ., 
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2185 Titada a pelle deste se come o peixe e a pelle he 
pª matar Ratos mas se se co1né tudo jüto morre 
a pessoa ou animal. he o mais atreuido peixe 
q' ha aRemete ao anzolo m to e inda q' veja géte 
nao se lhe da roto trica o anzolo facelmte e qdo 

2190 o tirao a terra Ronca como cousa gr§:de · 
J taoca pare9e punhal de tres gumez e os 

olhos esbugalhados este tao be esfolado e 
estripado se comé 

Carapea9aba té muita pe9onha he roto fermoso 
2195 preto e amarello e pardo he o peixe bo mas 

se se derramar o f el por elle se o comeré nao 
escapara, Acucua a cabe9a té como capello 
he como mor9ego, Arooreati este he como 
escorpi9.ó do mar, Obequi té a cabe9a muito 

2200 grande estes se picao nao escapaó senao 
co fogo, Aroajacu guara he roto fermoso azul 
so o Rabo te amarelo Amajacu corub rob este 
he fina peQonha e ha outras castas. 

Ha outro peixe ou cobra Tereponga poése 
2205 como morta nagoa e toda a cousa q' lhe toca 

fica como visgo e qto mais se quer tirar pior he 
assi como sae algua.s vezes p'la praja pare9e 
cousa m to piquena mas como lhe tocao pare<;e 
odre e tata forca té naq'le visgo q' nao larga 

2210 <lestes aj poucos · 
Bocima he Roin, Guarabeb.e taobé. 

Iiomés marinhos 

Ha de m tas manras e se os naturais dizé q' os vé vé 

2190. Entre como e cousa ocorre uma palavra riscada. ... 
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asombrados e m tos morro de pasmo J gpupiara 
2215 dize os naturais q' sao como homes té o cabello 

Ruiuo os olhos emcouados de boa estatura as 
molheres dize té cabelos copridos e fermosos 
hu J ndio vio hú na baya e lhe fugio cotou ao 
S'or e quis ir o s'or a v' e nao tornou achou.se este 

2220 home depois morto e co a mao f ora da canoa q' 
dize lhes chupa o ·sague e a.perta fortemte isto 
cote ceo era de 1582 este mesmo anno f oi 
morto hu escra.uo e lhe achara5 os ossos que 
bra dos do 2,pertar m to 

2225 Marisco 

Poluos e pera serc tenros os 'espancao, lulas 
poueas, sibas em s.Vte e Ryo de Janro poucas 
cangrejos de mtas castas e mtos ernfindos ceris 
ha de 8 castas q' he modo de cangrejos, Ganhe 

2230 mús sao azuis e grandes anda.o no mato e ca 
naueais juto dagoa comfunte te grade boca 
estes as uezes come serta fr'Uita e faze ma.l 
hostras grades e piquenas m tas ja vi cascas 
dellas nos carijos q' be se pode lauar nellas 

2235 de dous palmos &c. aj huas como lapas 
reiripeba te perolas e aljofar ha 4 
castas de ameixoas, Berbigoes m t.as ha 
outra casta q' he o zimbo dangola serue 
tae>bé pera dor de pedra, ha huas 

2240 conchas como madre perola de palmo 

2223. As palavras 08 oss08 foram primeiro escritaa 08808 08801, depois riaca-
ram-se as letras finais sos da primeira. -
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Ha m tos buzios ·e de m tas castas Coral braco e fazé 
cal co elle nao se sabe se he v' dadr<> vé nuas pe 
dras q' nao te agoa em si e logo a tres passa criao 
m tas laO'ostas nellas o 

2245 Aruores dagoa 

Ha m tos mages e grandes e Raizes pª ver p' q' ve as raizes 
de sima e pegao 112.goa e na9é na serra sao como 
corda...., e assi p' ellas· e p'las das aruores se eché 
logo de ostras e assi cor'taó hü . pao <lestes 

2250 carregado ele ostras e por isso sao faces de 
apanhar as ostras e isto em todo o brazil 
a cada passo onde chega mare nestes 
mágés se criao hfts mostiquitos menores q' pul 
gas mas muj terribes e co as agoas viuas mordé 

2255 mto 

Passaros dagoa 

Rabiforcado, ·caripira anda mt.os días e 
noites sé pousar e outros m tos passaros q' come 
peixe e de m tas cores Gaiuotas, alcatrazes, 

2260 grous calcamar este adeuinha tépestade 

Gu2.razes 

He tamanho como hü Galo té o bico de palmo 
delgado os peés de tres palmos o pesco90 com 
prido o .R.abo curto e piqueno he preto qdo 

2243. No manuscrito Je-se passa, mas talvez seja lapso por passos. 
2246. As pa)avras as raizes estao na entrelinha. Cp. nota 2139. 
2252. Entre onde e chega oco~re riscada a palavra aj. Mais adiante, entre 

mare e nestes, ocorre riscada a paJavra te. 
2257. A palavra caripira fóra escrita capiripira, mas o primeiro pi foi riscado. 

Mais adiante, a palavra anda foi escrita andas, mas o s foi riscado. 
2262. A paJavra Galo fóra escrita Gato, m11s a sílaba to foi riscada e, a seguir. 

escreve~-se a sílaba lo. · 

-
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2265 crege pardo depois q' voa braco e t~do se 
vai fazedo v'melho e assi fica nesta cor 
vermelho muj fino as pontas das azas sáo 
pretas criaose em as casas magos e nas 
aruores so em s. vte e Rjo de J anro ha 

2270 m tas e pare~e be em huá aruore toda 
vermelha ou qdo voao pare9é hua nu~e 
fermosa. Ha outl'os majores e a cor mais 
desbotada sob:te o braco. te assi o bico [ desenho] 

. 
Qaracuras 

227 5 He como perdiz na pena e pernas faz gráde es 
trodo no cantar duas horas entemenhá 

Dos peixes das agoas do9es 

Jau dizé té 15 palmos de cóprido comüm te 
he gordo he té pelle. Qurubi he grade 

2280 te mtas pintas de cores muj fermozo te as pitas 
a manrª de truita mas :rnajores e mais galátes 
as cores e he bo no sertao vi mt.os. 'faibarana 
he con10 tainha, Mandaig he como bagre 
té dous ferros, Aramarj, pardelha.s daletejo 

2285 Jajaboguj piabas piquenas. Jbiaft, picois 
pretos daletejo te azeite de gordos, Pirajuba 
barbos 

Agua.ti he vestido co:mo hü homé e hü gauao 

2270. Entre parece o be ocorre ri~cada a. paJavra q'. .. 
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a boca piquena os beicos grocos as barbe 
2290 tanas cópridas 3.s escamas sao huás lami 

nas como armas nao mais q' de hü palmo con1ümte 
tamoata he aserca como es~. 

Nhüdia he peixe muj gostoso nao te espi 
nha pode coparar co salmonete no gosto 

2295 e sepre comüm te esta gordo 
Piranhas sao como vezugos te detes q' ate 

ferro cortao e có estes dentes se trosquiauao 
os J ndios antigamente aRemete aos homes 
e muj sotis em os comer. e serue de facas os 

2300 dentes 
Ha muitos camaroes de tres castas algüs como 

lagostis isto em agoa doQe e salgada 
ha mtos cagados 

Cobras dagoa doQe e lagartos 

2305 Cucurijuba caQaó amarelo e assi te detes 
como de caQao viosse ahi hua q' tinha trita 
e sinco palmos de coprido e outra de Roda 
4 palmos he fermosa e gala.te p'lo lobo e 
come hü cao jntrº esta emgole hua anta 

231 O q' he como hua vaca, e veados e tal ouue q' 
se lhe acharao trez porcds motezes na ha 
rriga apertaos tato q' lhes quebra todos os ossos 
he comü dizer e pessoa de fee e pe vio hua 
estar nos ossos como morta dize q' he qdo come 

2315 n1to como vaqua &c. fiqua q' nao pode andar 

2306. Na pala.vra viosse o o está entrelinhado. ... 
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ao longo dagoa ou onde ha lama e . Il!ete a 
cabe9a e o Rabo debaixo e a mais carne 
fica ao sol e apodreve e vé os coruos 
e a deixao no espinha90 e gasta.da se 

2320 leuata e torna a criar carne noua e pou 
co e pouco torna a viuer hua se achou 
em paragua9u assi cuberta a cabe9a e 
Rabo e os J ndios cuidando estar mor.ta 
lhe cortarao dous peda9os pa, comer ella 

2325 acudio dev agar aRiba e ~si morreo da 
hi a hu peda90 q' se lhe escoou o sangne 
tinha. dous porcos e duas passas q' sao como 
dous grandes leitoes na barriga 

l\1anima 

2330 He major mas nao faz mal aos hornes he muito 
pintada sepre esta nagoa · 

Lagartos 

Ha dous dBgoa grades vruruguagua9u ha 
no caatiga dizé sao como bois e a.Remete 

2335 a géte e a tudo te a perna esquerda cortada · 
p' sima do giolho e assi corre pouco tudo 
come carne peixe ate pedr~s esmoe e lhas 
achao no hucho sao armados de huas com 
chas q' nada as passa serui.o p'la.s juntas 

2327. No manuscrito ]~ passas, mas deve ser lapso por pacas. 
2334. V. nota 1985. ... 



- 208 -



- 209 -

2340 Te ferozes dentes nada largao do q' ferrao 
os testiculos té m to bó cheito emcaixaose 
os dentes debaixo e de ssima e té de f ora hüs 
huracos como détes as pedras dos bei~os sao 
boas pª fe u eres, J acare he mais piquen o 

2345 nao Remete senaó se home nada la ferra 
e assi o come té os mesmos q' os grades todos 
poé ovos como de patos poé 30-40 dizé 
q' co os olhos os gor.ao nao estado emsima 
dao gritos. algüs tomao co anzolos de cadea 

2350 comése estes e he boa ca~b.e e algüs cuidao 
se o nao sabe q' he galinha sao algüs de 
15 -- 20 palmos de coprido e hü vi de 12 

Ha mtas lontras - Jaguapopeba - ta~ape Jgija 
Taguaranha sao pretas aho cariguemeiu 

2355 sao como doninhas mas majores 
Muito mais se .pudera escrev' mas nao me 

pare~eo q' fosse tao coprido pa o q' per 
tédia e tudo i"to o mais vi co o olho senao 
os nomes das eruas e doutras cousas q' 

2360 naó me léb~ftlli!iº de qua de portugal senao p'lo 
nome na lingoa do brazil e a pessoa q' vio 
o mais e isto escreueo he hü pe de m tos 
annos do brazil e muj coriozo de esperemétar 
tudo o q' assima disse. 

2359. Depdis da palavra eruas ocorre uma letrs. riscada. 
2361. Antes da palavra nome ocorre um o riscado. 
2362. Entre o mais e e isto ocorrem riscada::; as palavras he hü. 
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