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A tradu~éio qo RELATO é de C<lndido Jucá (filho); 

a dos APtNDICES II e m, de Basílio de Magalhéies. 

A APRESENTAQAO e a maior parte das Notas desta 

edi~éio se devem a este último professor. 

/ 

A BIBLIOTECA BRASILEIRA DE CULTURA 

é urna coleqéío de estudos sérios sobre assuntos emi

nentemente nacionais. 

Focaliza a Terra, 'o Homem, e a sua Atividade, 
, . - . . nas suas vanas secqoes, qua1s se¡am: 

a) Estante de Geografía - que encerra ainda , 
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b) Estante de História - que incluirá tambem 

Viagens, Biografías, etc.; 

e) Estante de Linguística inclusive FolclQre, 

Filología, etc.; 

~ ' 

d) Estante de , EnsaJos - e 'O m 

-Documentos, Críticas ~onsh:utiv,as, et~.; 
' . . 

etc., etc .. 
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Com o pensamento de valorizar ésses estudos, 

a EPASA entregou a dire~ao da Biblioteca a dois 

técnicos: o Dr. Basilio de Magalhaas~ p¡oemi~ente 
. 

mestre, membro do ' Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, e o Dr. Candido Jucá (filho), acatado filó-
' ' ~ 

logo participante da Academia Carioca de Letras, cate-

drático ·do Instituto de Educa~ao, e lhes deu a i:r:icum

bencia de os enriquecer de prefácios e notas críticas 

ilustrativas. 

A EPASA tem assim a convic~ao de estar traba-
"" ~I , • ,. 

lhando patriótiéamente para fazer o Brasil mais conhe-

cid,.o nao• apenas no estr.angeiro qonde chegam os seus 

livros, mas entr~ os próprios Brasileiros, e espera des

pertar o interésse e favor que metecem as obras ho

nestas e construtoras. 
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Na primeira metade do século XVIII ainda nao se 
havia dado soluc;ao positiva ao problema da forma 
esferoide e da grandeza da terra. Em 1735, isto é, -
quando em Fran<;a reinava Luís XV (1714 -1744), atin
gira ao auge a discus~ao entre cassi11ianos ·e newto. 
nianos, urna vez que :nao .s~ chegcrra a acordo entre . 
os que aceitavam as determinac;oes do abade Picard 
e os que preferiam as conclusé5es dos irmaos Cassinis 
(]acques, 167'7 -1756, e César - Franc;ois, chamado "o 
"Cassini-de-Thury'', 1714 -1784), filhos e dignos conti· 
nuadores do notável cientista lean Dominique Cassini 
( 1625 - 1712)~ que pertenceu a Academ!a das Ciencias. 
e organizou o 10bservatório Astronomico de. París. 

' 

Era entéio ministro do bisneto do "rei-sol" o ·, conde 
de Maurepas (1701 - 1781), q:u~, além de· ter pres
tado outros servic;os a Franc;a, qual o de haver propi
ciado a ascenc;ao de Turgot ao galarim da política, -
foi seguramente quem decidiu que se pusesse termo as 
referidas controvérsias, mediante. expedic;é5es técnicas, 
as quais, em conformidade com o pareger dos sábios 
mais reputados, deveriam dirigir-se ao Equafior, a La
ponia e até ao extremo sul da Africa, afim d~ reali-



' 

.1 ij I 

zarem simultaneamente as tres seguintes tarefas: medir 
o arco do meridiano; determinar o comprimento do 
pendulo que bate o segundo; e verificar a atraqáo do 
fio-a-prumo pela massa semi-esférica do Chimborazo, 
para confirmar as previsoes de Newton. 

A primeira partiu em 1735 e foi a de que fez parte 
La Condamine. Veremos mais adiante como ficou pes
soalmente composta~ assim comó quando e de que 
maneira terminou. , 

, A segunda, que' partiu em 1736, teve por figura 
principal Maupértuis (1698 -1759), levando, - além do 
padre Outhier, do astronomo ·sueco Celsius (professor 
da Universidade de Upsola), e de <;ilguns ajudantes, -
mais tres membros da Academia das Ciencias, Clairault 
(1713 - 1765), Camus 1699 -1768) e Pierre-Charles Le
monnier (1715 -1799), que escreveu depois interessantes 
trabalhos sobre a lua. Embarcaram em Rouen, e, como 
o seu objetivo era medir os graus do meridiano no 
círculo polar ártico, foram fer a Laponia. 

Quando já realizadas essas expediq6es e conhe
cidos os respectivos resultados., ainda houve umq ter
eeira, a de 1751, · efetuada exclusivamente pelo padre 
De la Caille ( 1713 - 1762h que foi medir os graus do 
meridiano no Cabo-da-Boa-Espéranga, onde ainda se 
dedicou a out.ros trabcilhos mais importantes. 

· A de que fazfa · pa:i'te L<;i Condamine, munida de 
passaportes concedidos p~Io reí da · Espanh~ (o _quc;rI 
era neto de Luiz XIV), Filipe V (1700-1745), po1s 1a 
operar nos domínios ibero-americanos, partiu de La
Rochelle a 16 de maio de 1735. lam com La Conda
mine dois outros membros da Academia das Ciencias, 
Lo_uis Godin e Pierre Bouguer (nascido em Croisic, a 
16 de fevereiro de 1698, e falecido em Paris, a 15 de 
agosto de 1758), a quem se deve a invengáo do heliO-

.. 
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metro (por ele, primeirqmente, denominado "astrO
metro"), assim como os seguintes auxiliares: ]oseph 
de ]ussieu (1704 -1779), da Faculdade de Paris e irmáo 
dos célebres botanicos (Antoine e Bernard) do mesmo 
apelido; ]ean Seniergues, cirurgiéío, vítima do motim 
popular de Cuenca (Peru), a 29 de agosto de 1739; 
Verguin, engen.heiro naval; De Morainville, dese
nhista de história natural; Couplet, sobrinho do tesou
reiro da Academia das Ciencias; Hugo, especialista~ 
em instrumentos de matemática; ·e Godin des Odqnais 

' (1713 - 1792), viajante e ,naturalista, que veio a tornar· 
se, pela lobÍega odisséia de sua esposa, uma das fi
guras notáveis da imporJante missáo. A esta aintia se 
juntaram na Américd, como representantes de Filipe 
V, dois distintos oiiciais da marinha espanhola, Jorge 
Juan Santacilia e Antonio de Ulloa. 

A La Condamine, que já_ gozava do renome de 
bom escritor, coube a taina de relator dos trabalhos e 
suc.sos da expediqéío aos altiplanos da América~ 
Meridional. E dela desempenhou-se galhardamente, 
dando ensejo ~o .aparecimento de tres publicaqoes, 
todas sobremaneira interessantes para a cultura hu
mana e urna delas particularmente paia a cultuta 
brasileira, pois que se refere a,o nosso país. 

' ' . 
A primeira assim se denqminou: '~J~elc:ition abrégée 

d'un voyage dcins l'interieu: . de l'Amérique méridio
nale, depuis la cóte de la ll1er du Sud jusqu'aux cotes 
du Brésil et de la Guiane" en descendant la riviere 
des Amazonas - Lue a J' assemblée· publique de l' Aca
démie des Sciences, le 28 avril 1745" (París, chez la 
Veuve Píssot, 1745), in-8.0

, XVl-216 págs., "avec une 
carte du Maragnon ou de la riviere des Amazones, 
levée par le meme". No ano imediato (como se infere 
da data da carta apensa), esse informe oficial da 

' 

.. 
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missáo científica saiu da mesma oficina tipográfica e 
como mesmo título, sem a menor dife;en~a quanfo ao 
formato, ªº número de páginas e a carta geográfica, 
- 0 que induz a crer hqja sido aproveitado o r:s
tanf e da editio-prlnceps, - trazendo apenas no fun: 
"Lettre a Madame *** sur l'émeute populaire excitée 
en la ville de Cuenca, a u Pérou, le 29 d' aout 1739, con
tre les académiciens des sciences, envoyés pour la me
sure de la Terre" (1746), in-8.0 , 112 págs, e 1 estampa 
desdobrável. A outra ediqao apareceu 32 anos mais 
tarde, em outra oficina impressora, e foi assim deno
minada: "Relation abrégée d'un voyage fait dans 

. l'interieur de l'Amérique Méridionale, depuis la cote 
de ~1a mer du Sud jusqu'aux cotes du Brésil et de la 
Guiane, en descendant la riviere des Amazones -
Par M. de la Condamine, de l'Académie des Sciences 
- A vec une carte du Maragnon ou de la riviere des 
Amazones; l~vée par le meme -- Nouvelle.f édition - , 
A ugmentée · Cle · 1a relatiori. de T émeute popu1aire de 
Cuenca, au Pérou, et d'une lettre de M. Godin des Odo
nais, contenant la relation du voyage de Mme. Godin, 
son épouse ... " (Maestricht, Jean-Edme Dufour & Philipp_e 
Roux, 1778), in-8.º, XVl-379 págs. Da 1.ª ediqao conhe
ce-se ci versao inglesa, feíta do~s anos depois e assim 
intitulada: "A succint abridgement C?f a voyage -made 
within the ·inland parts of Sputh America, from the 
coasts of the South Sea ·to the coasts of Bra~il an.d 
Guiana, down ·the ríver of Amazons; and it was read 
in · the public Assembly of the Academy of Sciences at 
París, April, 28, 1745 - By Mons. de la Condamine, 
of Academy - To which is annexed a map of the 
Maranon or river ot Amazons, drawn by the same" 
(London, E. Withers, 1747), in-4.P, XII-108 págs. e 1 
mapa. Saiu também na coleqao de viagens, editada 
por Penkerton. Afora a ediqao da "Calpe", houve aipda 
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a da "Labor", o que patenteia· quanto ínteressou a Es
panha a expediqao científica do século excecional, rea
lizada nesta porgao·do Novo-Mundo e precisamente nas 
altiplanícies andinas do en tao ··Domínio Castelhano. 

A segunda veio a Jume com a denominaqao se
guinte: "Journal du voyage fait, par ordre du Roir a 
l'Equateur, servant d'íntroduction historique a la me
suré des trois degrés du mériden" (París, lmprimer,ie 
Royale, 1751), in-4.0

, XXXVI-280-XV págs., 2 c;ravuras, 
2 mapas, 2 plantas e 1 diagrama. · 

A terceira compos-se de duas cartas, urna dele 
(cujo nome figura apenas com as iniciais) e a outra 
de um dos auxiliares da sua expediqao, ]ean Godin 
des Odonais. Viu a luz da publicidade coma denomi
na~ao seguinte: "Lettre de M. D. L. C. a M. sur le sort 
des astronomes qui ont eu part aux dernieres mesures 
de la Terre, depuis 1'135 - Lettré de M. Godin ·· des 
Odonais et ]'aventure tragique de Madame Godin dans 
son voyage de la province de Quito a Cayenne, par 
le fleuve des Amazones" (Étouilly, pres Ham, en Pi
cardie, 20 octobre 17.73), in-8.0

, 30 págs. Tendo regis
trado essa publicaqao a pág. 164 de sua excelente 
"Bibliographie brésilienne", A. L. Garraux disse dela 
o seguinte: "Pieces fort rares et non citées dans Brunet1 

ni dans les catalogues spéciaux sur l'Atnérique". · .. 
'I . '!!., . ! ·~ < 

Das tres cartas que se encon_tram no fim do pre-
. s:nte volume, - como verdadeiros apendices que dilu

cidam e completam o "Relato" - tiram-se informa
~5es seguras sobre o fim que tiveram os membros 
principais das outras expedig5es, assim como sobre 
a morte violenta do dr. Seniergues em Cuenca e sobre 
tudo quanto aconteceu a Mme. Godin des Odonais e 
a seu marido. . 



Quanto ao sobredito cirurgiéio, o processo crimi
nal, realizado na referida localidade equatoriana, é 
sobremaneira curioso, até para que os nossos atuais 
estudiosos da evoluqéio do direito apreciem como se 
praticava em terrds do Nov:o-Mundo, em meados do 
século XVIII, a ritualidade penal de origem castelhana. 

No tocante a Godin des Odonais e sua esposa, 
acreditamos que, em nossa língua pelo menos, vai 
esclarecer-se pela primeira vez tudo quanto lhes diz 
respeito nesta ·parte do continente colombiano. Para 
isso, - ~ afim de nao repetir velhos erros e simples 
conjecturas, - recorri a duas fontes probidosas, ·de 
valor inestimável. A primeira é o trabalho de Ferdi
nand Denis, epigrafado "Mme. Godin des Odonais", 

" e que, acompanhado de interessantes notas, apareceµ 
as 'págs. 99-128, como apendice da nova ediqao, por 
:ele feita, da obra "Voyage dans les forets .de la Guyane 
Frangaise - Par P.-V. Malouet" (Paris, 1853). O exem
plar, que eu tenho a fortuna de possuir, traz ainda 
outro escrito de Ferdinand Denis, "Le br~hme voya
geur .- 0u la: 1sagesse populaire de toute,s les nations", 
com um apenaice intitulado "Les femmes américai'nes'". 
As duas pequenas brochuras da "Bibliotheque Diamant11 

foram encadernadas num volume unico, trazendo, 
porém, cada uma delas a dedicatória autógrafa do sábio 
francas "a Madame Perei'ra da Silva", que presumo 
ten~a siclo a · esposa do zaosso conhec:ido e /~cundo 
historiógrafó, conselheiro Joao Manuel Pereira da Silv<:t. 
A outra fonte, que se me deparou entre as publicaqoes 
de hemeroteca da nossa maior casa de livros, foi a 
coletdnea valiosa e interessante (interessante até no 
atinente a história e geografia da grande possessao 
francesa da América-Meridiorlal), devida a Henri Froi
devaux, intitulada ''Documents inédits sur Godin des 
Odonais et sur son séjour a la Guyane", e inserta, com 

vij 

um ótimo retrato hors-texte de Mme. Godin des Odonais, 
as págs. 91-148 do "Journal de la Société des Améri· 
canistes de París", n.0 3, 1897. 

"The Century Di~tionary and Cyclopedia" dá a 
Mme. Godin des Odonais o nome batismal de Isabel, -
dizendo-a nascida em Riobambc;z em 1728 e ali casada 
com o naturalista francas em 1743. O certo é que o 
pai dela, o sr. de Grandmaison, residia naquela loca
lidade, onde era dono de imóveis, tendo, além de 

· outra filha, desposada por um sr. Zavala, dois filhos 
varees, também domiciliados em Riobamba, homem 
de negócios um deles e clérigo regular o restante. 

Informa Ferdinand Denis que foi Louis Godin quem 
per.suadiu seu primo, o erigenheiro Jean Godin des Odo-

. nais, a prestar a .e'(pédiqao os serviqos q~e s~ deviam 
espetat de seus variados conhecimentos científicos e 
de sua experiencia de intrépido excursionista. Como 
as demais informaq6es, respeitantes a sua atividade 
em terras sul-americanas, constam em boa parte de 
sua carta inserta no fjm deste volume, limitar-me-ei a 
consignar aqui outros . dados, que ele deixou' de men
cionar. 

Godin des Odonais, terminados os trabalhos da 
missao técnica a que pertencia, ainda continuou por 
algum· teIIJ.pO no altiplano andino, por onde andou 
estudandd a flora e .as línguczs , indígenas ~ da regiao, 
além de ter sido professor contratado da U niversidade 
de Quito. Deixando a família, partiu dali em 1749; 
desceu o Amazonas, costeou a Guiana Brasileira e 
chegou a Caiena em 1750, tendo-se estabelecido sem 
tardanqa no povocido . litpraneo junto ao forte de Oia
poc: O seu interesse pelas coisas da cienci-::i revelou-se 
nas remessas, que fez para a fr<;rnqa, quer de espécies 
vegetais nossas de aplicaqao a terapeutica, como a 
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salsaparrilha e a bútua, quer de uma gramática do 
idioma quíchua, por ele adquiricja em Lima e enviada 
de presente a Buffon. Mas a justa ambiqao de enri
quecer em o Eldorado sul-americano levou-o a montar 
na Guiana Francesa urna fábrica para a pesca e explo
ragao do peixe-boi. 2~te mamíf,ero ( chama_do guara~á 
ou guaraguá, iuarana e mana\ ou manatrm, .n?s. dia
letos amazonicos) I pertencente a ordem dos sirenios e 
a família dos manatídeos (científicamente denominado 
Trichechus manatus), é o me~mo lamantim ("lamantino 
da América" de Lineu) ou manatim, que no período 
colonial figurou em nossas pautas de exporta9ao, como 

' um produto seinelhante ao bacalhau, e que bem podía 
ainda agora constituir urna das riquezas do setentri~o 
brasUeiro. Nao tendo podido realizar, ~m 1765, .a x1a- ~ 
gem a Riobamba, afim de ir buscar a família, pode-se 
dizer que ~Je, ~om . algumas intermitencia_~ de enfer
midade, esteve trabalhando vinte e do1s anos na 
Guiana' Francesa. 

1 ( .,. ' 

Regressando a. Franqci, em 1773, Godin des Odo-
n(Zis, publicou diversas obras a respeito da história 
natural e da :éfnografia dos países do 'Novo Mundo, 
que ele tivera ensejo de visitar. -

Cumpre nao ser confundido com seu consangflíneo, 
o academico, o qual - ao que também informa Fer
dinand' Den.is, - nem sempre manteve relaqóes amis
tosas com os seus companheiros de expediqao. Louis 
Godin, nascido a 28 d.e janeiro d_e 1704, esteve no 
Peru até comegos de 1751, pois até exerceu ali, durante 
nove anos, o cargo de professor contratado de mate
mática, da Universidade de Sao Marcos, em Lima. Na
quele ano, porém, resolveu retornar ao Vel~o M~ndo~ 
e, descendo o Amazonas, veio ter, ao Brasil, po1s foz 
de Pernambuco que , ele velejou para a Europa. Tendo 

perdido o lugar remunerad0 que ocupava na Acade
mia das Ciencias, náo parou muito tempo em seu país 
natal, pois aceitou prontamente o convite, para dirigir 
a Escola Naval (Academia de Guardas-Marinha) de 
Cádiz (Espanha), onde expirou a 11 de seterribro de 
1760. ' . ' 

Condorcet, no elogio de La Condamine, afirmou 
que os derradeiros pensamentos deste loram consa
grados a comovente odisséia de mme. Godin des Odo
nais na hiléia ama~onica. A,, mulher ]1.eróica vive-u pelo 
menos até 1790. A observaqáo do insigni sábio, nas .. 
cido em 1743, e que, para escFipar ,a guilhotina, ,pre· 
feriu o suicídio em 1794, faz a gente pensar em que 
La Condamine houvesse nutrido acendrado sentimento 
afetivo, que as gelhas da velhicé e a distancia nao 
lograram arrefecer, pela mulher que ele conhecera no 
desabrochar dos 1 S anos. . . · 

Tendo nascido em Paris, a 28 de janeiro de 1701, 
Charle~ Marie de La Condam.ine ábraqou, aos 17 anos, 
a carreira das armas, verificando pr09a na cavalaria 
do exército frances e chegando a distinguir-se baswnte, 
sobretudo ·por ocasiáo do cerco de Roses (1719) onde 
q?ase foi vítima de sua imprudente intrepidez: Mas, 
~nnda .moqo, trocou a espada pelo livro, graqas aos 
recursop do pai, que era recebedor-geral do erário. 
~ ~ltou-se pr~ferentemel!te ao estudo d_as ciencias po·. 
s1t1vas: depo1s de se haver abeberado das regras da 
matemática, dos conhecimentos de astronomía e das 
leis da física'- mais empenhaddmente se 'dedic:ou a hls. 
tória natural e a medicina. 

Já pertencia ao quadro social da Academia · das 
Ciencias de París, quando o desejo de conhecer mundo 
o impeliµ, primeiramente, para o ·Próximo e · Médio
Oriente. Fof em 1731 que, embarcado na esquadra de 
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Duguay-Trouin, percorreu as costas mediterraneas da 
Africa e da Asia, tendo vivido cinco meses em Cons
tantinopla. 

Pouco depois do seu regresso, foi com prazer qqe 
se engajou na expediqao ao Peru, resolvida em 1735, 
com uma destinaqao exclusivamente científica, poli> 
que o seu encargo único era medir na linha equinoc~al 
a longitude do arco de um grau do meridiano. 

Faltou a: comissao uma boa entente cordiale. Louis' 
·l'"' • 

· Godin parece que Joi o primeiro a indispor-se com os 
companheiros. E Pierre Bouguer, o mais velho de todos, 
talvez se sentisse diminuído pelo prestígio desde logo 
exercido ?or La Condamine. O certo é que este voltou 
s6zinho a Europa, em 1744 (só chegou a París em 23 
de janeiro de 17 45), um ano depois de Bpuguer, tra
vando os dois, a propósito da expediqéío, umq pole- ' 
mica, na .qua! o segundo levou sobre . o pri~eiro incon
testável vantagem, como1 foi' entáo reconhecido pelos · 
capazes de julgar a questao. Superior em talento (nao 
dizemos "em preparo") ao seu antagonista, La Conda
mine deixou-o muito longe, na· auto-defesa e na dia
Iética. 

A expediqéío, depois de passar por Sao Domingos, 
Cartc;igena a Puerto Bello, attavessou o Istmo de Pa
namá:, e,. de. novo embarcada, cbegou as• costas do. 
Peru, em 9 de maio·1 de 1736. ' Realizadoi os trabalhos 
para 6s • qq.ais lhe eram imprescindíveis os dois prin
cipais companheiros,· Ld: Condamine, em 1743, com 
permissao do governo portugues, efetuou, de meados 
daquele ano a m eados de · 17 44, a descida pelo nosso 
río-mar, desde Jaén de Bracamoros até Belém do Pará, 
o que lhe permitiu levantar a carta do curso do Ama
zonas, desde as nascentes até a foz. E essa exploraqéío 
foi relatada por ele no citado "Journal du Voyage", 

' 
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impresso em 1751. O seu mapa, como bem observou 
Rodolfo García, na "História das expediq5es cientí
ficas" I consertou os defeitos do do padre jesuíta Samuel 

1 

Fritz, levantado em 1691 e que mereceu elogios de La 
Condamine, pois que o inaciano~ nao dispunha de ins
trumentos apropriados para aquela tare fa. 

É fora de dúvida que ele se . preocupou com a$ 
plantas úteis do Novo Mundo, urna das quais, .de cada 
vez maior aplicaqéío as indústrias, lhe deveu o . conhe
cimento , na Europa. De Loja (precisamente o Jugar 

• donde saiu a casca mandada pelo corregedor Juan 
López de Canizares para curar a esposa do condé de 
Chinchón, que vice-reinou no Peru de 1629 a 1639), 
mandou ele a Academia das Ciencias, em fins de 1737 
ou comegos de 1738, mais urna ou duas variedades da 
planta febrífuga, que produ:ziu, entre outros alcalóides, 
a quinina ~ a chinchonina. Por isso, a Chinchona ,o(fi
cinalis, cque é a "quina de Loja'<, juntaram-se ehtéio a 
Chinchona officinalis condaminea (para o qual lora 
proE_osto o nome de Chinchona officinalis ch'aharguera) 
e a Chinchona officinalis uritucinga, ambas descobertas 
e descritas por La Condazruile, e das quais se tirou a 
"loja finá". Sabe-se que a ''quina caliqaia" loi achada 
por Weddel na vertente andina, onde, mais tarde 

F I 

outras especies ainda se depararam aos botdnicos 
e~!JC!nh6is. :,flµJz, favón e Mutis, ·aos aois primeiros ,'afos 
quais.se devem os talvez melhores escri~os sobre "Qui
nologia". E 'da borracha dá ·,ele, sob os nomes de 
caucho e resina elástica, dilucidativa notícia, contando 
que os P?rtugueses ?~ Pará· aprenderam dos omáguas 
a extra~ao, o benef1c1amento e o uso do látex e -dos 
seus importantes produtos. 

_O nome ~crucho nao passa de simples espanholi
za9ao do vocabulo quíchua cáutxu, pois assim desig· 

' 
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navam a borracha os incas, que, depois dos astecas, 
revelaram a mais adiantada civilizaqao americana. Com 
efeito, foi de urna artrocarpácea, a Castilloa elástica, 
abundante no antigo território do vice-reino do Peru, 
que se tirou o caucho, a.li conhecido, em meados do 
século XVIII, pelos membros da expediqfto da Acade
mia das Ciencias de París. Discípulos dos incas, foram 
os omáguas os mesttes dos nossos patrícios da hiléia 
c:rmazonica, onde nao tardaram a ser encontradas duas 
ótimas. árvores 2actíféras: a Hevec:t brasiliensis, que é a ' . 
grande produtora da 1borraclict brasileira; e a mimusops 
da família das sapotáceas, que dá a 'balata, a qual 
é a nossa preciosa guta-percha. Pois ·bem: foi .La Con
damine qu~, compreendendo o alto valor industrial 
do caucho e as vantagens de introduzir na Europa o 
útil produto, mandou-o em 1740 ou levou-o pessoal

,. mente para a Franqa em 1744. Pronunciando-se ali 
o.ritonamente a voz incáica, veio ela a transformar-se 
na esquisita grafía caoutchouc. Muito embora a bor
racha fosse conhecida e utilizada pelos primitivos donos 
do H emisfério Ocidental, quando a este aportou Co
lombo, em 1492, - como se depreende das obras de 
Angleria ("De Orbe Novo"), Oviedo (''Historia General y 
Natural de las Jndias"), Saha-gún ("Historia General de 

· -I(fs cosas de Nueva España"),. Torquemada ("Moilqrchia 
. f. .Ipdic;zná") e Neuvi}le ("bbservtttions curi~uses sur toutes 

1es ·parties el.e · la physique")~ -. · "é 'llcito asseverar", 
consoante tez o nosso ilustre compatrício Miguel Cal
mo~ du Pin e Almeida, a pág. 196 do seu erudito 
volume sobre "Fatos Economicos" (Río, 1913), "que a 
Condamine, principalmente, se deve a sua divulgac;ao 
na Europa". · 

Logo após o seu regresso do Novo Mundo, fez uma 
viagem a ltália, em 1747, ali travando boas relac;oes 
de amizade como papa Benedito XIV (1740-1758), de 
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quem obteve licenqa especial, com dispensa do impe
dimento da consangizinidade, para que o sábio frances 
pudesse de.$posar urna ¡sobrinha. Esteve depois na 
lnglctterra, donde nao voltou muito satisfeito, tanto 
que, em certo folheto dado a Jume apenas de retorno 
aos penates, pos em relevo a pouco gentil hospitali
dade britanica. 

A parenta foi-lhe mais enfermeira do · que esposa, 
porquanto La Conr:;lamine, aforét a ,surdez~ que lhe apa
reéeu na América e se agravoi¡_mais tarde, aindcr 'ficou 
quase de todo paralítico; e o outz-o mal, de que sofriq, 

1 a hérnia, veio a causar-lhe a morte, por motivo da 
operac;ao a que se submeteu. 

Pertinaz foi o interesse que revelou pela profilaxia 
da varíola, constituindose, pelos seus escritos, que se 

. estenderam por cerca de vinte anos (1754- 1773), um 
autentico predecessor de Edward ]enner (1749 -1823), 
o inventor da vacina. 

Tao pública e notória se tornou a excessiva ou 
abusiva curiosidade de La Condamine, que se lhe 
atribuí 'o haver lido, por· cima dos ombros da duquesa 
de Choiseuil, urna carta íntima que ela estava escre- · 
vendo, e ter sido encontrado pelo duque, no gabinete 
particular deste, a devassar · lhe a correspondencia; 
'contando-se, mais, que ~. se, int:.r~~u~iu ,po ¡.ne!o d9S ajv/· ' 
dantes do carrasco, quando, em" 1157, foi ·torturado e 
esquartejado, em P~ris, Robert-Franqois Damiéns, que 
ferira a Luís XV com urna can.ivetada. , 1 

• 

. TéiÓ amigo de novidades éieptíficas era o seu espí
nto, que, aos 73 anos, inteirado de que um jovem 
cirurgiao havia descoberto e estava aplicando certo 
processo para o tratamento e a cura das hérnias, nao 
hesitou em submeter-se a opera~ao da de que era 
portador, maugrado saber do perigo a que se expunha. 
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Morreu, com efeito, poucos días após haver sofrido a 
intervenqáo cirúrgica, isto é, a 4 de fevereiro de 1774. 

A sua memória ficou pérpétuamente ligada as de 
dois outros insignes compatrícios seus, por motivo de 
haver ocupado curuis dos dois mais altos cenáculos 
intelectuais da Franc;a e dos de outros países da Europa 
culta, pois que também se lhe abriram as portas da 
Academi~ de Berlim, da Academia de Sao Petersburgo,. 
da Real Sociedade de Londres e do Instituto de Bolo-. ' ' ~ 

nha. Rece'beu aínda o hábito de catraleiro da Orc;lem 
de Sáo Lázaro. Condorcet, que, antes de pertencer a 
Academia Francesa, toi membro da Academia das 
Ciencias de París (onde sucede u, no cargo de secr.e
tário, a Grandjean de Fouchy, em 1777), náo podía 
deixar de incluir em seus admiráveis "Elogios" o 
nome de La Condamine, a quem tributou a mais enco-. 
miástica justiqa; e 'coube a Buffon (1707 - 1788) o ele
vado encargo de responder ao discurso de recepqáo 
de La Condamine na Academia Francesa. 

Por ocasiao do seu ingresso no cenáculo, cujos 
estatutos datam de 1635 e sao devidos a Richelieu; 
náo faltou quem lhe atirasse a zargunchada dos versos 

· seguintes: 

"De La, -condam~ne, aujourd'hui, 
Entre da:gs la troupe · imtnortelle. 

, 11 est sourd: tant . tnieui pour lui I 
Mais pas muet: tant pis pour elle/" 

Digno era ele, realmente, de pertencer aqueles 
imortalizantes sodalícios, porque, além de exímio cultor 
dos conhecimentos positivos, ainda se tornou, já em 
adiantada ancianidade, um emocionante conversado 
das musas. Surdo e torturado pelas macacoas da ve
lhez, La Condamine buscou lenitivo aos seus sofri-

• 
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mentos físicos em versos singelos, repassados de natu-
ralidade e sentimentalidade, com que modulou can95es, 
tristonhas urnas e alegres as demais, nao lhe tendo 
faltado para urna dessas coletaneas editor benévolo. 
E suas composic;óes poéticas nao deixaram de ser lidas 
entáo com sincero aprec;o por quantos Ih_e podiam 
avaliar os méritos de homem de letras, a quem nao 
faltava a veneranda auréola de cientista consagrado. 
Além disso, muitos artigos de sua lavra, versando as
suntos especulativos. ou merament$ literários, ficaram 
dispersos pelo Almanack des Muaes, Mercure de France 
e Philosophical Transactiofls, nao falando nos que to-. 
ram insertos, de 1731 a 1772, no Recueil°de l'Académie 
des Sciences. 

Os dois aspectos primaciaís do talento de La Con
damine deveriam ter sido, repartida e apropositada
mente, o fulcro das justas homenagens que lhe foram 
preiteadas, embora sem nenhuma solenidade espeta
cular, pelos nossos mais elevados sinédrios dos gene
ros por ele mais particularmente cultivados, - a Aca
demia Brasileira de Ciencias e a Academia Brasileira 
de Letras. Naquela, cumpre-me .por em justo destaque, 
a erudita conferencia que ".f1 propósito do bi-centená
rio da expedic;ao do Equador" qli- proferiu o prof. Jos~ 
Frazao Mílanez,e foi dada a lume pelo '']ornc;rl do Co-. i 

méreiQ" (números de1 5 e 12'·'de ,dezetnbro de 1943) deatc:i , 
capital. ' 

Releva, entretanto, ponderar que, considerando.se 
haver sido em I 7 44 que ele ultimou a sua importante 
missao em terras do Novo Mundo, e cuja remate con .. 
sistiu na explorac;áo do nosso río-mar, - a EPASA é 
quem melhormente lhe comemora o centenário da fru
tuosa viagem, reeditando-lhe, cuidadosamente vema
culizado e carinhósamente anotado, o interessante rela-

, 
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tório, apresentado e lido, em comeqos de 1745, a Aca
demia das Ciencias de París. O presente volume traz 
nao só a carta de La Condamine, concernente ao motim 
popular de Cuenca e que, com a data de 1746, se jun
tou a l.ª ed. da "Relation abrégée" (de 1745), como 
também as que apereceram na ed. de 1778, uma dele 
próprio e a outra da lavra de Godin des Odonais. ColJlo 
ambas sao da maior relevancia e pode haver quem 
queira averiguar se o tradutor delas nao foi' um tradi-

, tore, Jnforma-se que elas p~dem ser lidas no. or_iginal 
as págs. 321-328 é 329-379 do volume da referida 2.ª 
ed., existente em nossa Bi·blioteca Nacional. 

Afora as obras a que já fiz especificada e detida 
referencia, cabe-me a obrigaqao de citar ainda outros 
trabalhos de La Condamine, também postos em letras 
de imprénsa, e pelos quais se ve que o seu irrequieto 
e culto espírito tanto se preoc.upava com a as!ronomia, 
<z geogr?-fia e a 'hzstória' natural, quanto com. a educa-

1 ~ªºe a medicina. 'Excetuando-se o último do rol abaixo, 
todos os mais saíram de tipografías da capital francesa. 

Foram os seguintes: "La distance des tropiques" 
(1738); "La figure de la .Terre - Determinée par les 
observations de MM. de La Condamine et Bou,guer" 
(1749); "Lettre critique sur l'éducation (1751); "Mesure 
des trois · premiers dégr~s du1 métidien dans l'hemi~
phere austral" (1751); "Hist.oire des pyramides ~e . Quito" 
(1751); "Mémoi¡:es sur l'inoculation" (1754, 1758, 1765); 
"Lettres a Daniel 13ertiouilli sur l'inocu1ation", (1760); 
"Lettres a Daniel Bernouilli sur l'inoculation" (1760); 
tion en France (1764); "Le pain moliet - ,Aoeme" 
(1788); e "Histoire de l'inoculation de la petite vérole" 
(A vignon, 1773). 

Entre os seus escritos , que ficctrain inéditos, con
ta-se o in.titulado "Voyage CIU Levant". 

' 
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A~ principais fontes de inf0rma<;éio sobre a vida e 
as obras de Lá Condamine sao as seguintes: Conddr
cet, "Éloge de La Condamine" (dos" Éloges" da Aca
demia das Ciencias); Delille, "Discours de réception a 
l'Académie Franqaise"; Buffon, "Réponse au dircours 
de réception de La Con~amine a l'Académie Fran
<;aise"; Voltaire, "Di<;tionnaire philosophique", v~rbete 
"Curiosité"; Chaudon et Delandine, "Dictionnaite uni
versel,, historique, criti,que et f>ibliographique'~; "Revu~ 
Encyclopédique", tomo XII, pág. 483; Hoefer, 'fNo~velle 
biographie générale", vol. XXVIII, pág. 545; Frederico 
Ruiz Morcuende, as págs. VIl_-JX de "Relación abre
viada" (Madrid, 1921 ); e Rodolfo García, que, em sua 
"História das 'Expediqoes Científicas", inserta as págs. 
856-910 do vol. 1 do "Dicionário histórico, geográfico 
e etnográfico, do Brasil", faz referencia, como já con
sigZ?.éi atrás, a<J>s 1rabalhos de La' Co~da,mine, as 'W· 
ginas 867 .:869. , · , · · , ' · · ·~ . 

1 '( 1 
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PREFACIO 
' 

NINGUtM ignora que há dez anos vários asti'o
nomos '<la Academia foram enviados por ordem 
do Rei ao Equador e ao Círculo Polar, para aí 

. medir os graus terrestres, ao passo que outros Acade
micos faziam em Fran~a as t;nesmas operagoes. 

Num outro reino, todas essas viagep,s, co:rn a 
aparelhagem e o número de observa~oes exigidas; náo 
poderiam ter sido senáo o fruto de uma longa paz. 
Sob Luis XV, elas foram concebidas e levadas a cabo 
durante o curso de duas guerras sangrentas; e . en
quanto os. exércitos do Rei voava·m dum extremm. ªº" r , 

outro da E'ijropa para o socorro dos seus aliados~ o's 
Matemáticos, espalhados pela superfície da Terra, 
trabalhavam nas Zonas Tórrida e Glacial, para o pro
gresso das ciencias, e no proveito comum das nagoes. 

tles trouxeram, como resultado de seu.s traba-
lhos, a decisáo duma questáo célebre; decisáo cuja 
utilidade partilham ·a Geografía, a. Astronomia, a Fi-

, 

1 
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sica geral, e a Navegagáo. tles esclareceram urna 
dúvida que interessa a vida dos homens. Essas razoes 
mereciam que se empreendessem todas as labutas para 
se chegar a bom termo: a Academia náo esmoreceu 
desde que se dedicou a empresa, e acaba de dar-lhe 
a última demáo. 

Sem insistir nas consequencias diretas e eviden
tes que se podem tirar do conhecimento exato dos 
diametr~s.. terrestres para a'perf eigoar : a Geog~afia e 
a Astronomía; o diametro do Equador, urna vez reco
nhecido· como mais longo que o que atravessa a Terra 
de um polo ao outro (*), fomece um novo argu
mento, para nao dizer urna demonstragáo nova da 
revolugáo d~ Terra em tomo ·do ei~o, revolugáo que 
se prende a todo o Sistema Celeste. O trciballio dos 

1Academicos, já quanto' a· me<Iida dos ' graus, já quanto 
as ~xpetiencias do pendulo, aperfeigoadas e feítas 
com tanta precisáo em diferentes latitudes, traz nova 
I.uz acerca da teoria do peso, que mal comega a sair 
das trevas. Enriquece a Física Geral, com novos pro
blemas a~é agora insolúveis sobre os números e as 
diregoes da Gravidade nos divevsos lugares da . Terra. 
Enfim, ·coloca-nos em vias de descobrir coi~~s ainda 
mais importantes, como a da natureza dd gravita~áo 

( *) Os ~coa de m.&ñdiano, medidos pelas expedi~es -de 
meados do seculo XVIII, foram substituídos, nas duas centúrias 
seguintes, pelo arco de Spitzberg, medido pela comissáo russo
·sueca e .,Pelo novo meridiano de Quito (arco do Equador), medido 
por uma comissáo francesa, cujos servi~os se estenderam de 1899 
a 1906. (Nota de B. de M.).' 
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universal, e suas verdadeiras leis, forga que anima~ os 
corpos celestes, e que rege todo o Universo. . . 

? Os erros que o conhecimento da configuragáo da 
Terra pode fazer evitar aos navegadores, deixam de . ... ..,; , . 
o ser porque ex1stem outros que sao ate aqu1 sem 
remédio? Náo, sem dúvida. Quanto mais se aperfei
goar a arte de navegar, tanto mais se sentirá a utili
dade de conheéer a forma da 'ferra. Tocamos talvez 

\ 

no assunto quando essa utilida~e ainda náo é perce· 
bida sensívelmente pelos marinheiros.? Mas deixa de 
ser importante quando esse momento está ainda dis
tante ? É pelo menos certo que quando se duvida se 
a Terra é alongada ou achatada tanto mais impór· 
t~ncia prática tem o saber · se a que nos devemos 
apegar para to~ar medidas decisivas. ) 

~ " .( ' ~ ' 
, Das tres viagens que tiveram por objeto, nestes 

últimos tempos, a medida dos graus terrestres, a pri-· 
meira projetada e a última realizada é· a que fizemos 
ao Equador em 1735, MM. Godin, Bouguer e eu. O 
público foi informado, há vários anos ( *), do sucesso 
dos trabalhqs dos Academicos, que operaram no Círculo 
Polar e nos nossos climas; e· 1\1:. Bouguer, cheg. ado 

~ ~ ' ' 

. primeiro . que eu a Franga, prestou contas na Assenl- · .. 
bléia Pública da Academia, aos 14 de N ovembro de 

1 

_ 17 44, do resultado de nossas ohservagóes na Linha 
Equinocial, e do acordo que se observa entre este re· 

(*) Ver o "Livro da Figura da Terra", de M. de Maupertuis, 
e outro sobre o Meridiano, de M. Cassini de Thury. 
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sultado e os do Norte e de FranQa. Cada un1 compa· 
rado com outro dos dois restantes, prova o achata
mento da Terra nos polos. 

Maior atengáo há de reservar-nos para a história 
de nossa medigáo da T erra, ou seja: para no~sas obser
vagóes astronomicas e operagóes trigonométricaS\ na 
província de Quito 11a América Meridional; obra de 
que somos obriga~os a Academia e ao. Público, pois 
que f oi para ela que nos enviaram táo longe. 

Terminada a questáo da configuragao da Terra, 
e atenuada a curiosidade p~blica neste particular, cri 
interessar mi is a Assembléia Pública de 26 de Abril 
último, com urna relag~o de viagem pelo Rio das 
Amazonas, que desci desde ·o ponto em que comega 
a ser .navegável até a embocadura, percorrendo urna 
·extensáo de mais _de mil . léguas. Mas ~ abundancia 

J ' 

de assuntos náo me permitiu encerrar-me nes linrites 
.,prescritos a l~itura; a~haram-nos r.~alrue~te 3;Ca~haqo~, 
e fúi' obrigado a f azer acrescentamenos a medida que 
ia lendo, o que interrompeu necessáriamente a ordem 
·e o seguimento , do primeiro extrato. A minha publi-
ca~áo de hoje apresenta-se na forma primtiva. 

'
1 Para ·nao Jludir aqueles qu~ num relato de via· 

g~m só procuram acontecimentos extraord!nários, ,e 
pinturas agradáveis dos cos}umes estrange1:ros e ha
liitos desconhecidos, devo advertir que esses aqui en
contraráo pouco de que se satisfagam. Náo tive a liber
dade de fazer passear o Leitor indiferentemente 'por 
todos os objetos apropriados a adular a sua curio-
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sidade. Um diário histórico que escrevi assíduamente 
, · durante dez anos, tal vez me f orneceria os materiais 

necessários a essa empresa: mas nao se me deparou 
nem o lugar nem a ocasiáo de o fazer. Aqui o que 
interessa é o levantamento da carta do curso de um 
rio que atravessa vastas regióes, qµase desconhe<;idas 
de ' nossos geógrafos. Trata va · se de dar idéia 
dissO' numa Memória destinada a ler-se na Academia 
das Ciencias. Numa senielhante exposigáo, mais me 
preocupando instruir do .. que. divertir' aquilo que nao 
toca a Geogra·~ia, a Astronomia,, óu a Física comega 
a parecer digressáo que afasta do meu objetivo; mas 
por outro lado nao era justo que eu abusasse da pa· 

1
' ciencia daqueles que, etn maior :número, compunham 
a Assembléia Pública, lendo urna ·lista de nomes bár· 
baros de na~óes e ríos, e um jornal de 'altura~ '~do Sol 
e das estrelas, latitudes e longitudes, ~edidas, rotas, 
distancias, 1sondagetis, variagoés da bússola, experi~n~ 
cias do barometro, etc.. ~sse era . entretanto o fundo 
mais rico, e o que fazia o n:1a~or mérito, de minha, re
la~áo: era a única coisa que a podía 'distinguir de 
urna viagem ordinária. Tratei . de ac~ar um equilibrio 
entre esses dois. extremos. Destinei toda a minúcia . . 

da parte astronomica ·e geométrica as Memórias da ' 
Academia, ou a Colegao de nossas óbservagoés, . que 
lhe deve ser como urna continuagáo. Náo registro aqui 
senao os fato

1

s capitais, ¿ a posigáo dos lugares mais 
notáveis, seguindo a ordem da narragao. Tratei com 
algum desenv~lvimento a questáo das Ama.~onas Aiqe· 
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ricanas, porque me pareceu que isso se esperava de 
mim. lntroduzi entre as notas de Física e História .. 
Natural alguns fatos históricos, quando eles nao me 
desviavam muito do assunto. Eu nao podía evitar 
de referir algumas discussóes geográficas, íntima
mente ligadas a matéria. Tal a comunicagáo do Rio 
das Amazonas com o Orinoco, ligagáo antigamente 
admitida, depois negada, e enf im novamente estabe
lecida por tesíemunhos decisivos. Tal é ó Gaso di!s 
perquirigoes da C1dade do Ouro, e do marco. plantado 
por Teixeira, e do Lago Parima, e da Cidade de Ma
noa, ·e do Rio de Vicente Pinzón, etc .. Cada um destes 
temas poderia ser o objeto dé urna dissertagáo. Deles 
náo tratei senáp. de pa~sagem, pois séi· quao pequeno 
e o número de leitóres curiosos por essas minúcias, 
bem que úteis e interessantes para os que amam este 
genero de estudos. A .precau~áo que tive de apor os 
títul-0s marginais ( *) dará a cada um a facilidad e 
de' escolher as matérias . que íorem . de seu gosto. 

1 A pequena carta do ~urso do Amazonas, que 
acompanha este Relato, bastará para fixar a imagi
naqáo do leitor, enquanto n~o posso dai; urna maior e 
mais , minuciosa .. em nossas Men1órias, onde relatarei 
1 os ' meios que ~ empreguei "para a Jevantar; mas a 
grande nao aparecerá senáo quando eu tiver alcan
gado o grau de precisáo que lhe posso conseguir, re
vendo todos os ineus cálculos de rotas e distancias, 

(*) Em lugar · de títulos matginais, preferimos dividir o "Re
lato'' em capítulos, com os respectivos sumários. (Nota desta edit;áo). 
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e corrigindo-os pelas minhas observagóes astrono
micas. É o que eu náo pod~ria realizar hoje senáo 
imperf eitamente, faltando ainda as observagóes de 
longitude fe itas com referencia a qualquer meridiano 
conhecido, para suprir aquelas que náo puderam 
ainda fazer-se em París, em correspondencia com as 
minhas em diversos lugares de minha rota. 

1 • 

J untei ao Curso do Amazonas a topografía da 
provincia de Quito, tirada da Carta dos Triangulos de 
nosso meridiano. Fiz a descri~áo da costa da mesma 
província, da rota de Quito a tima, e de Quito a Po
payan, segundo as minhas viagens particulares e as 
de M1

• Bouguer. O resto da c~tta foi extraído de di: 
versas memórias, jornais e notas, que me foram comu
nicados no país por vários Missionários ou viajantes 
inteligentes. M. -Danville (*), geógrafo do Rei, cuja 
habilidad e é con~eci4a, m~ f oi de grande vantagem 

' pata .concatenar e redigir es~es materiais esparsos, e 
enriquecer a minha carta. 

Segui as ortograf ias espanhola e portuguesa com 
respeito aos nomes dessas duas línguas, e aos nome.s 
indígenas dos paises submetidos a domina~áo dessas 
duas Coroas. Eu quis assim evitar o inconveniente de , 

l 

os tornar irreconhecíveis aos Autores originais. 

(*) Jean B?ptiste Bourguignon d'Anville (1697-1782), irméío do 
céJebre gravador Hubert Bourguignon (1699-1773), mais conhecldo 
por "Gravelot", deixou · notáveis estudos sobre metrologia e geo
grc:úia aJ\tfgas. nev~~lh~ assinalados progressos a cartogrctfia, 
sobretudo a respeitante a geografia histórica, pois desta lucubrou 
mais de 200 trabalhos. {Nota de B. de M.). 
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DO CURSO DO DO GRANDE RIO DAS AMAZONAS 

• 1 

Na sua parte navegável desde Taén de Brt'lcC!moros até a sua foz, e mpreendendo a Pro
víncic de QúTIO, e a costa da GUIANA, desde o Cabo No até Essequebe. 

Levantada em 17 43 e 17 44, e conforme as Observa~óes onomicas 
por M. de La Condamine, da Academia Real das Cie 

Ampliada com o curso do Rio Negro e outros detalhes registr dos em 
Memória8 e Roteiros manuscritos de viajantes m(>d os. 

'" 

RES 1 

·" 

O curso do Rio segundo o mapa do P. Samuel Fritz jesuíta está aqui tragado por pontos partir igualmente do meridiano de Jaén 
de Bracamoros, como o ponto mais importante donde se com~a a descrever o Rio. 

\ 



A medi~áo da T erra, e o seu achatamento - Outros 
trabalhos academicos; viagens particulares - As 

piramides e suas inscrigoes. 

N O FIM de Margo de 17 43, depois de eu ter pas· 
sado seis meses num deserto, em Tárqui p~rto 
de Cuenca, no Peru, ocupado noite,e dia a lntar 

contra um céu pouco favorável ··a. Astronomia, M. 
Bouguer me fez cqmunicat 9ue Te~~Jizara, perto de 
Quito, no extremo setentrional. de!!nosso ·meridiano, diA 
versas observagóes sobre uniá~ e~trela situada e:p.tre. 
nossos dois zenites, durante várias das' mesmas noites 
em que eu a estivera observando de meu lado, na extre
midade austral da referida linha. ·Por essas observa
g5es simultaneas, sobre cuja importancia eu havia 
tanto insistido, havíamos adquirido a vantagem sin
gular de poder concluir diretamente e sem nenhuma 
hipótese, a verdadeira amplitude de um arco de tres 
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graus do mer.idiano, quando lhe conhecíamos geomé
tricamente o comprimento, e pudemos tirar essa con
clusáo sem nada temer quanto a variagoes que;r ópticas 
quer reais, mesmo desconhecidas nos movimentos da 
estrela, pois que tinha sido obtida no mesmo instante 
por ambos os osbservadores nas duas extremidades 
do arco. M. Bouguer de vo1ta a Eurqpa alguns meses 
antes de mim, participou 'o nosso resultado a última 
nossa Assembléia pública. ~ste resultado está d~ 
acordo com o das opera~oes feítas sob o círculo 
polar ( *) . tle náo con corda menos com os últimos, 
executados eni Fran~a ( **), e t~dos conspiram em 

·fazer da Telra um ·esferóide achatado n:os polos. Par· 
tidos do mes de Abril de 1735, um ano antes dos 
academicos enviados ao Norte, chegámos sete anos 
demasiado tarde para ensinar a Európa alguma coisa 
nova sobre a figura d~ Terra. Desde entáo este 
· assunto f oi ref eito por maos táo hábeis, que eu espero 
se me agradecerá o enviar as Memórias da Academia 
a n~rra~áo de minhas observago_es particulares a 
respeito desta matéria, renunciando eu o direito que 
me assiste de hoje entreter. com ~las esta Assembléia. 

Náo me deterei aqui em fazer o relato dos outros 
trabalhos academicos, independentes da medida da 

(~) Pbr MJllI. de Maupertuis, Clairaut, Camus e le Monnier, desta 
Academia, pelo abade Outhier, · correspondente da Academia, e 
Celsius, professor de astronomia em Upsália. 

(**) Por MM. Cassini de Thury, e abade de la Caille. 
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Terra, aos quais nos entregámos tanto em comum 
quanto em particular, já na nossa rota da Europa 
_para a Aill,érica, em lugares onde estanciárno$, já 
depois de nossa. chegada a província de Quito, du-, 
rante os intervalos frequentes causados pelos obs
táculos mais diversos, que nao fizeram senáo re
tardar vezes mu.itas o progresso de nossas operagóes. 
Se:r-me-ia preciso para isso fazer o E:xitrato tlum 
grande número de Memórias enviadas a Aca'demia 
desde sete ou oito anos, alguns dos quais nao che
garam mesmo a Franga, enquanto outros nem se· 
quer apareceram, ~esmo em resumo, nas nossas Co
legóes. N!o · falarei absolutamente, pois, por agora, 
de nossas ohserva~oes astronomicas ou geométri<?as da 
latitude e longitud e de um grande número de lugares; 
da ebservagáo dos dois solstícios de Dezembro d~ 1736 
e Jlll}ho de ' l 737, e da resultante Obliqiiidade ·d,~ ~ 
Eclíptica; de no·ssas experiencia$ sobre. o termometro 
e o barometro, e a declinagáo e inclinagáo da agulha 
imantada, sobre a velocidade do s~m, . sobre a atra
~o newtoniana, sobre o comprimento d0 pendulo na 
provincia de Quito, em diferentes elevagoes . aeima do 
nível do mar, sobre a dilatagáo e condensa~áo dos 
meta is; nem lembrarei as duas viagens que fiz, urna 
em 1736 desde a costa do Mar do Sul até Quito, 
suhindo o Rio das Esmeraldas, e a outra em 1737, de 

" Quito a Lima. · · · 

Dispensar-me-ei enfim de contar aquí a história 
das duas piramides que fiz erigir, para fixar perpé· 



12 CU. M. DE LA CONDAMINE 

tuamente os dois termos da base fundamental de todas 
as nossas medidas, e prevenir désse modo os incon
venientes que demasiado experimentámos em Fran~a, 
por falta de semelhante precau~áo, quando se quis 
verificar a base de M. Picard. A in$crigáo pro;etada, 
antes de nossa partida, na Academia, das Boas 'Letras 

' 
e a seguir deposta sobre as piramides, com as mudan-
~as que as circunstancias do te111po' e lugar exigiram, 
f oi denunciada pelos do is capitáes de marinha do rei 
de Espa11:~ª (*), nossos adjuntos ~omo injuriosos q 
Sua 'Maestade Católica, e a naqáo espanhola. Eu pes
soalm:ente sustentei durante dois anos o processo inten
tado contra· .mim por essa causa, e o ganhei, por fim, 
contra a opiniáo do Parlamento de Quito. O qqe passou 
ne~\~ choqu.e,. e . div~rsos outrbs acontecimentos inte
ressantes de nossa viagem, que a distancia dos lugares 
tanto desf igurou !1ªS narra~óes que aqui chegaram, 

,., 
sao antes assunto para uma exposi~áo histórica do 

. ' 
que para -urna Memória Académica. Limitar-me-ei 
nesta ao que con.cerne a min~a volta a Europa. 

' ' í\
1 

' 

. . oficiais. da armada espanhola foram Jorqe Juan 
Santac1ha e Antonio de Ulloa. O segundo adquiriu depois justo 
re.neme, como militar, cientista e e'scritor. Alem de havar fundado 
º, O~servatório ~stronomico de Cádiz e o primeiro laboratório meta
lurgico que houve em sua pátrta, ainda deixou duas obras im
portantes: uma sobre- a comparticipa9áo que ele e seu colega de 
fardq tiveram na expedi9áo de La Condamine, e intitulada "Rela
ción histórica del viaje a la Améric~ Meridional" {1748); a outra 
tambem sobre assuntos concernentes ao Novo Mundo, "Noticias 
americanas" (1792). Aos dois ainda se deve a obra, hoja muito 
rara, denominada "Noticias secretas de Am~rica" (Nota de B. de M.). 

• 

Projeto de retórno pelo Rio das Am~zonas - Viageni 
de Ore llana - Diversos no mes do Rio das A mazo
nas --- Viagem de Úrsua - Outras tentativas -
Viagem de Teixeira - Viagem do P. d'Acuña .-
Carta do Rio das A mazanas, por Sanson - Carta 
do P. Fritz - Curso do Maranháo - Carninhps ~de 
Quito ao Maranháo : Archidona, Cañelos, Jaén. 

Para multiplicar as o.casi5es de observar, combi· 
náramos desde muito tempo M. Godin, M~ Bouguer e 
eu, v.oltar por caminhos diferentes. Dc<terminei · esco
lher um quase ignorado, e estava seguro de que nin· 
guem mo inyejari~ .; era o do Rio das ,Amazonas, ql).e 
atravessa todo o continente da América Meridional do . ' 
Oc1dente ao Levante, e que passa com raza.o por ser 
o maior curso do mundo. Eu me ptopunha a tornar 
útil essa viagem, com levantar urna carta desse Rio, 
e recolher observagóes de todo geriero que tivesse 

· ocasiao de fazer num país táo pouco conhecido. As 
que respeitam os h~bitos e costumes ~ingula.rés das 
diversas nagóes que lhe- habitam as margens seriaru 
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muito mais próprias a excitar a curiosidade de un1 
grande número de leitores ; porem eu acreditei que 
em presenga de um público ao qual é .familiar a lin
guagem dos físicos e geometras, náo me era perrrritido 
versar matérias estranhas a9 objetivo desta Academia. 
Entretanto, para ser melhor entendido, náo posso 
deixar de dar algumas nogóes preliminares a -pr9pó
sito ·do11 Rio de que vamos tratar, e ainda de seus pri
mei.ros navegadores. 

Comumente se ere que o primeiro europeu que 
fez o reconhecimento do Rio das Amazonas foi · Fran
cisco d'Orellana. tle embarcou hem perto de Quito, 
em 1539, no rio de Coca, que mais abaixo -ton1a o 
nome' de Napo.; deste ele veio ter a um outro ruaior, 
e, ·deixando-~e derivar ,sem outro guía mais que a 
correnteza, chegou ao Cabo Norte, na costa da Guiana, 
após urna viagem de 1800 léguas (10 000 km$.) 
segundo seus cálculos. tsse mesmo Orellana pereceu 
dez anos depois, com tres navíos que lhe tinhant ~ido 
confiados ern Espanha, sem ter podido achar a vcrda
deira f-0z tlo seu rio ( *). 

(*)- Náo é exata a ass~r~áo de La Condamine, quanto a data 
da partida de Orellana, nem é v.erdade que hoja este marrido a 
foz do Amazonas, como tambero náo é certo que o descobrimento 
do rio-mar tenha sido efetuado em 1541. Francisco ,de -Orellana 
salu de Quito em fins de Fevereiro de 1541; mas a expedi9áo que 
realizou por sua própria conta s6 se iniciou cerca de um ano 
depois. Com efeito, partindo da aldeia indígena de Aparia, a 2 
de Fevereiro de 1542, chegou a foz do Amazonas quase seis meses , 
mais tarde, iato é, a 24 de Agosto. · Quatro anos depois, o seu 
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o encontro. que ele diz ter feito quando descia, 
de .algumas mulheres armadas, das q-µais um cacique 
índio lhe tinha di to que desconfiasse, f oi a origem 
do nome Rio das Amazonas. Alguns lhe chamaram 
Orellana; mas antes já ele se chamava Marañón (*), 
do nome de um outro capi~o espanhol. Os geógrafos 
que fizeram do Amazonas e do Maranháo dois ríos 
diferentes, enganados como La et pela autoridade de 
Garcilaso e de Herrera, ignoravam sem dúvida, que 
náo sómente os mais antigos autores espanhóis (**) 
originais o designam por Marañón, desde 1513, senáo 
que o p~óprio O rellana diz no seu relato que f oi des
een do o Maranháo que descobriu a:s Amazonas, o que 
é decisivo. De fato, este nome lhe foi sempre conser
vado até hoje, há mais de dois . séculos, pelos Espa
nhóis, pata todo o s~u, cur'so, e desde as ,can~c'eiras 
no alto Peru. Contudo, os Portugueses estabelecidos 

espírito ave,ntureiro compellu-o a uma _nova viagem a parte me~i
dionol do confü1ente colombiai.o, tendo expirado na ilha Margarida, 
pelos fins de Novembro de 1546. Tudo isto se encontra minucioscx· 
mente no volume "Desqubrimiento qel rio de las Amazonas - ' Según 
la relación, · hastá ahora jnédita: de fr. G~spar de Carvajal, con 

'P . i !"I · , < ' 1 

otros documentos referentes a Francís(:o de Orellana y sus com· 
pañeros - Con una:..Wtrodttcción histérica y algunas ilustraciones 
por José Toribio Medina" ($eVilla, 1894), tiragem limitada a 200 
exemplares, da qual o autor desta nota poasui o n.0 40. (Nota de 
B. de M.). 

( *) Pronunciar "maranhón". 

("") Ver Pierre Martyr, Fernández de Enciso, f'ernández 
Oviado, Pedro Cieza, Augustín Zarate. 
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I 

desde 1616 no Pará, cidade episcopal situada pró
ximo da boca mais oriental desse Rio, náo o conhe
ciam aí senáo pelo nome de Rio das Amazonas, e 
mais acima pelo de Solimóes, e transferiram o ape
lido de Marañón, ou de Maranháo em seu idioma, 
a urna cidade e a urna província inteira, ou capitanía, -
vizinha a do Pará. Usarei indistintamente o nome de 
Maranháo, ou de Rio das Amazonas. 

, Em 1560, Pedro de '. TJrsua (*), enviado p~l~
1 

· 

Vice-Rei do Perú a procurar o famoso Lago de Ouro 
de Parima, e a cidade de El Dorado, que se criam vi
zinhos das margens do Amazonas, chegou a este río 
por um afluente que vem do lado do Sul, de que fa
larei a seu tempo. O fim de Úrsua foi ainda mais 
trágico do que o de Orellana, seu predec~ssor. Úrsua 
pereceu as máos de Aguirre, ~oldado rebelde que se 
fez proclamar um rei. tste desceu a seguir o Rio, e 
depois de longa rota que nao está ainda bem escla
recida, tendo levado a toda parte a morte e a pilha
gem, acabou por ser esquartejado na Ilha da Trindade. 

' ' 

Semelhantes vi a gens nao f aziam grandes luzes .. 
quanto , ao curso · do .Rio .. Alguns governadores parti- ~ 

. \ 

' ' I 

' ' 

(*) _La Condamine grafou, "Ursoa" o nome do célebre .conquis-
t<;idor, que sé chamava Pedro de Úrsua (1526-1561). Vejo"'8e a res~ 
peito dele o 1rabolho atribuído a Francisco Vésquez, "Relación de 
todo lo que sucedió en la jornada de Omagua y Dorado, hecha 
por el gobernador Pedro de Ursua" (Madrid, 1881), publicada pela 
"Sociedad de Bibliófilos Españoles", numa tiragetn. limitada a 300 
exemplares, trazendo o n.O 9 o pertencente ao autor desta nota. 
(Nota de B. de M.). 

' 
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culares fizeram depois, com tao pequenos resultados, 
diversas tentativas. Os Portugueses foram mais felizes 
do que os Espanhóis. 

Em 1638, um século, depois de Orellana, Pedro 
Teixeira (*), enviado pelo governador do Pará a 
f~ente de um numeroso destacamento de Portugue~es 
e fndios, subiu o Amazonas até a confluencia do N apo, 
que o levou ben1 perto de Qu~t?,, aonde ele chegou 
por terra com alguns ~ortu,gueses- c;le sua tropa~ foi 
be1n recebido dos Espanhóis, · pois que ambas as na
góes obedeciam entao ao ,mesmo senhor. ~le volveu, 
um· ano decorrido, ao Pará, "pelo mesmo caininho, 
~companhado dos padres d'Acuña (**) e d'Artieda, 
Jesuítas, non1eados para prestarem contas junto a 
corte de Madri das particularidades da viagem. tles 
calcularam o caminho a partir da aldeia de N apo, 
Jugar do en1barque, até o Pará, em 1 356 léguas espa
nholas, o que vale mais de 1 500 léguas marítimas, 

{~),_ A .. exp~di9áo de Pedro Teixeira, - verdodeira conquiáta 
do h ile10 omazonica para a coroa . por.tugueso .....::.. efetuou·se ' de 17 
de Out~bro ~e 1637 o 12 de Dezembre de 1639. O melhor trobalho 
que ~xiste sobre ela é de, lovra . espanh~la, pois fói e$C::rito por d. 
Marhn Saovedra Y Guzman e Pttblicado opo'r Marcos Jiménez de 
Ic;r Espado: "Viaje del capitán Pedro 'Teixeir~ agua.a arriba del ' 
no d?. las Amazonas" (Madrid, 1889). (Noto de B. de M.). 1 

( ) . O padre Cristóval de Acuña (1597-1675): pettencente a 
Companh1a de Je~ms, desde 1612, fci missionário na América do 
S~l, onde lec!onou teologi.a moral elll Quito, havendo ainda sido ali 
reltor do colegio de Cuenco. Tendo sido em 1639 u d ' h · • , m os compa-
n e1ros do regresso da expedi9éío de Pedro Teixeira, pode lucubrar 
o seu precioso trobalho "Nuevo descob¡:imiento del gran río de la 
~azon~s·: (Madrid, 1641), aproveitado, pouco depois, em verda~ 
de1ro plagio, por um seu colega de roupeta. {Nota de B. de M.}. 

' • 
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e mais de 1 900 das nossas léguas comuns (cerca de 
1 O 600 kms.) . A rela~áo de 1al viagem f oi impressa 
em Madri em 1640. A traduQáo francesa feíta em 
1682, por M. de Gomberville, está nas máos de toda 
gente. 

O mapa muito def eituoso do cursó desse Río, 
devido a Sanson, calcado · em relato puramente histó
rico, f ¿i depQis copiado por todos os ?eógraf os, por 
falta de 1 novas 'memórias, e- nao tivemos melhor 
até 1717. I 

Entáo apareceu pela primeira vez em Fran~a, 
no duodécimo tomo das "Cartas Edificantes", urna 
cópia da carta gravada em Quito em 1707, e diri- ' 
gida desde 1690 pelo padre Samuel Fritz,, !~suí~a 
alemáo, missionário nas margens do Ma1·ap.~.~o, r10 

que ele percorrera em toda a 'extensao ( *). Por essa , 
carta se soube 

1 

que o rio N apo que era ainda consi · 
derado a verdadeira f onte do Amazonas ao tempo da 
viagem do padare d'Acuña, náo passava de um rio 
subalterno, que engfossava com suas águas ás do 
Amazonas; soube-se outrossim que este, sob o nome 
de .MaFañÓn, saía dum lago p,ert0 de Guanuco~ ª· trinta 

. ~ 

(*) Para que se poasa bem cxvallar a merit6ria capacidade 
do inaciano alem.Oo, cumpre ler o excelente trabalho que lhe 
consagrou Rodolfo Garcia e que foi inserto no tomo LXXXI da 
"Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras.", sob a epígrafe seguinte: "O 
D¡ário do padre Sdmuel Fritz - (Com introdu9áo e notas, ~917)". 
o benemérito jesuíta expirou a ZO de Mar90 de 1725, aos 71 anos 
de i9,ac,ie, · dos qucüs passou 40 na Amazoxúa. (Nota de B. de , M.). 
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léguas de Lirna ( *). De resto, o padre Fritz, sem 
pendulo e sem luneta náo pode determinar nenhum 
ponto em longitude. tle náo dispunha senáo de um 
pequeno semi-círculo de madeira, de ~es polegadas 
de raio, para as latitudes; enfim, ele esta va doente 
quando deseen o rio até o Pará. Basta ler o seu jornal 
manuscrito, do qual possuo urna cópia ( **), para 
ver que vários obstáculos, entáo e por ocasi~o de 
sua volta a missáo, náo lhe permitiram fazet as obser- · 
va~oes necessárias para tornar exata a carta, princi- · 
palmente na parte inferior do Rio. tsse mapa náo foi 
acompanhado de notas, a nao ser algumas na mesma 
f olha, quase sem qualquer pormenor histórico; de. 
sorte que nada se sabe na Europa hoje em dia quanto 
ao que concerne os países atr.avessados pelo An1a~ 
zQnas, ale~ ·do que se havia apren,dido há hlais de ., 
um século pela '' Rela~áo" do padre Acuña · ( * **) . · 

O Maranhao, depois de saído do lago onde 
nasce a onze graus de latitude austral, corre · para 
o Norte até Jaén de Bracamoros, na extensáo ~e seis 

e·> Hoja se sc;be que o Amazonas nasee na S(JrrCI.· nevada 
de Sáo Louren~ ,(S·SOO m.),

1 
ha c:ordilheira de Huayhuach JP~ru), : ·. 

e que depois de um percurso de 45 quilomehos' é que atravessa , 
o pequeno lago Lauricocha. (Nota desta edi9áo). 

(**) Ela foi tirada do original guardado nos Arquivos do 
Colétjio de Quito, e me foi comunicada por d. José Pardo y Figuerea, 
marqués de Valleumbroso, hoje corregedor de Cuzco, bem conhe
cido na república das letras. 

(* .. ) A obra intitulada "El Marañon o Amazonas", de 1684, 
náo é mais que uma compila9áo informe (Nota do Autor). Publi
cou-a na capital da Espanha, naquela data, G padre Manuel Fo-
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grans, daí ele se torna pa1~a o Este quase paralela-
, mente a Linha Equinocial até o Cabo Norte, onde 
entra no Oceano a altura mesma do Equador, após 
ter percorrido, desde Jaén onde come~a a ser nave
gável, trinta graus em longitude, ou 750 léguas co· 
m,uns, avaliadas pelos rodeios em 1 000 ou 1100 
léguas. tle recebe do Norte e do Sul um número pro
digios9 de outros rios, muitos dos quais teem qui
nhentas ou seiscentas 1éguas de curso, nao sendo al-

~ ~ . 
guns inferiores ao Danúbio e ao Nilo. As margens do 
Maranháo eram ainda povoadas, náo faz um século, 
por um grande número de na~óes, que se retirararn 
para o interior das terras, mal virani os Europeus. 
Aí nao . se encontrara hoje senáo urnas poucas povoa-
~óes de naturais do· país, recentemente retirados dos 
bosques ou eles ou seus pais, uns pelos missionários 

, Espanhóis do alto do Rio, outros pelos missionários 
Portugueses estabelecidos na parte inferior. 

Há tres caminhos que conduzem da provincia de 
Quito a de M ainas que empresta o no me as Missóes 
Espanholas das margens do Maranhao. tsses tres 
caminhos atravessam aquela famosa cadeia ae mon
tanhas, ·cobert'as ·de neve, · conhecidas como a · Cordi
lheira dos Andes. O primeiro, quase sób a Linha Equi-

dríguez, "de la Compañía de Jesús, procurador general de las 
provincias de Indias en la corte de Madrid". Tal foi o aproveita
mento que, desde a pág. 101 até a 141, nela fez do "Nuevo des
cubrimiento del gran rio de las Amazonas" do seu companheiro 
de regra religiosa. que Salva disse dela: "volúmen apreciable 
por su raresa y por hallar-se en él estractada ó casi copiada la 
obra de Cristóval de Acuña" (Nota de B. de B.). 
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nocial, , ao oeste de Quito, passa por Archidona, e 
leva ~o N apo; foi o caminho que tomou Teixeira de 
volta de Quito, e o do padre Acuña. O segundo é 
por urna garganta ao pé do vulcao de T onguragua, a 
grau e meio de latitude austral; por aí se chega a 
provincia de Cañelos, atravessando várias torrentes 
cuja jun~áo faz o rio chamado Pastaga, que entra no 
Maranháo cento-e-cinquenta léguas aci~a do Napo. 
tsses dois caminhos sao os que to~mam ordinária~ 
mente os missionários de Quito, os únicos EuropeÚs 
que freqlientam essas regióes, cuja comunicagáo com 
a vizinha província de Quito é quase totalmente inter
rompida pela Cordilheira, que nao é praticável senáo 
alguns meses do ano. O terceiro caminho é por l aén 
de Bracamoros, cinco gra1'-s e _meío de latitude attstral 
onde o Maranháo comega a ser navegável; e este é' 
o único por onde se. possam conduzir bestas · de 
carga ou de montaria de marcha a pé, e é preciso 
tudo levar as costas dos Índios; entretanto este é o 
n1enos concorrido dos tres, tanto por causa das 
longas voltas' e das chuvas contínuas, que tornam as 
rotas quase · irr1praticáveis durante a mais bela estag'ao 
do ano, quanto 'pela dificuldade e perigo dum· desfi
ladeiro, chamado o Pongo, que se topa ao deixar a 
Cordilheira. F oi principalmente para conhecer por 
mim mesmo tal passo, de que nao se falava em Quito 
senáo com urna admira~áo entremisturada de- medo, 
e para abranger na minha Carta toda .a extensáo na
vegável do. Rio, que escolhi esta última rota. 
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Partida de Tárqui - Zaruma e suas minas de ouro; 
grande calor - Pontes de cipó - Loja - A quin
quina - De Lo ja a Jaén. Loyo/,a e Valladolid - Rio 
Chinchipe e Chachapoyas, afluentes do Maranháo -
O Pórto de Jaén. Os saltos do Maranhao - · Areias 

·auríferas; cacau i_. ·'(;~14chunga 

Parti de T árqui, limite austral de nosso meri
diano, a cinco léguas ao sul de Cuenca, no dia 11 de 
Maio de 1743. Na minha viagem de Lima em 1737 · 
eu tinha seguido o caminho ordinário de Cuenca a 
Loja; desta vez segui um atalho.qqe passa por Zar.urna, 

' . ' t 

para situar esse lugar na minha Carta·: Corri :certo 
risco ao vadear o Rio de los ·Jubones, muito crescido 
entáo, e sempre muito rápido; mas a troco desse pe
rigo evitei um maior (*),que me esperava no grande 
caminho de Lo ja. 1 

(") Fui depois in•<;>rmado que pessoas, encarr99adas peloa · 
uutores ou cúmplices do a8sasainio de Seniergues, no!ao cirurqiáo, 
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Duma montanha por onde passei na rota de 
~aruma, ve-se Tumbes, porto do Mar do Sul, aonde 
os Espanhóis fizeram a primeira descida, alem da 
Linha, quando da conquista do Peru. Foi própria
mente desse ponto que comecei a distanciar-me do 

. Mar do Sul, para atravessar do Ocidente para o 
Oriente, todo o continente da América Meridional. 

Zaruma, situada ~ 3°40'· de latitude austral, dá 
o norne a urna pequena província ao Ocidente da de 

' Loja. Laet, por mais exa~o que seja, náo faz dela 
nenhuma mengao na sua descrig~o da América. tsse 
lugar teve outrora alguma celebridade, pelas minas, 
hoje quase abandonadas. O ouro aí é de má quali
dade, e sómente de quatorze quilates; é {nisturado 
de prata, e nao deixa de ser demasiado doce subme· 
tido ao martelo. 

Achei em Zaruma a altura barométrica de 24 
polegadas ·e 2 linhas ( 0,6546 mm.) ; sabe-se que essa 
altura náo varia na Zona Tórrida como nos nossos 
climas. N ós verificámos em Quito, durante anos a. 
fio; que a SUa maÍOF ' d~f eren~a nao pass a absoluta• , 
mente de t;t.:\lla linha e ipeia. M. ,9odin f~i o primeiro 
a notar que suas varia~óes,; que sao pouco mais ou · 

' menos de urna linha 'erh vinte-e-quatro horas, teern 

me esperavam no grande caminho de Cuenca a Loja. Elas sabiam 
que eu trazia comigo para a Espanha uma cópia autentica do 
processo crim.e que eu tinha acompanhado como executor testamen
tário, e temiam com ra.záo que a senten~a da audiencia de Quito, 
dada contra todas as régras, e cheia de nulidades, feese casaada 
pelo Conselho de Espanha. 
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alternativas muito regulares, coisa que urna vez co
nhecida, permite julgar da altura média do mercúrio, 
por urna única experiencia. Todas aquelas que ha
víamos f eito na costa do Mar do Sul, e as que eu 
havia repetido na minha viagern de Lima, me tinham 
ensinado qual era essa altura média ao nível do mar; 
assim pude eu concluir bem exatamente que o ter
reno de Zaruma'tem a evela~áo de cercad~ 700 toesas . 
( 1 364 m.) ( *) , o que náo cpega Ít metade da ele- · 
vagáo. do solo de Quito. Servi-m'e para esse cálculo 
de uma tabela organizada por M. Bouguer sobre urna 
hipótese que corresponde até agora melhor do que 
qualquer outra a nossas experiencias do barometro, 
feitas em diversas alturas determinadas geométri
camente. Eu chegava de T árqui, país assaz frio, e 
ressentia-me de um grande calor em Zaruma; no en
tretanto eu náo estava menos alto do que na Monta
nha Pelada da ~artinica, onde tínhamos experimen
tado um frio acerbo, chegando du~a regiáo baixa e 
quente: Suponho aqui já estarem todos informados 
de que durante a nossa longa estada . na provínqia de 

' Quito, debabf:o da Linh~ ,Eq:~inocial,· reconhece:qios 
constantemente q;ue a elevagao ~do solo maiot ou menor 

(*) "Toesa (fr. toise, ao tempo em que "oi" se pronunciava "oé", 
do lat. tensa, subentendido bracchiaJ~ é a.ntiga medida linear, corre~
pondente a l metro e 949 centímetros. Chamou·se "toesa do Peru" a 
usada por La Condamine, Jorge Juan Santacilia e Antonio de Ulloa, 
e: antes da cria9áo do sistema métrico decimal (7 de Abril de 1795), 
cnnd'! a empregaram Delambre e Méchain, quando mediram, em fina 
do seculo XVIII, o meridiano de París. (Nota de. B. de M.). 
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decide quase inteiramente do grau de calor, e que 
náo é preciso subir ,2 000 toesas , para a gente se 
transportar de um vale queimado dos ardores do sol, 
até o sopé d~m cúmulo de neve tao antigo quanto o 
mundo, a coroar urna montanha vizinha. 

Encontrei no meu caminho vários rios que· era 
preciso atravessar em pontes de corda, de cascas de 
árvore, ou dessas espécies de cipó que · se chamaln 
lianas, nas nossas ilhas da América. Tais lianas entre
la~adas em rede f ormam de urna a outra margem 
uma galería no ar, suspensa por dois grossos cabos do 
mesmo material, e presas as extremidades de cada 
lado a ramos de árvores. O conjunto apresenta o 
me~mo aspecto que o de urna rede de ,pescar' ou 
antes, de, um hamac indiano que f osse estendido a tra
vés do rio. Como as malhas desse enredado sao tnuito 
largas, e o pé poderia enfiar-se por elas, deitam-se 
alguns caniQos no fundo de semelhante herQo, para 
servir de soalho. Ye-se bem que o peso de todo o 
tecido em si mesmo, .e máis ainda o do transeunte, 
deve fazer urna grande curva em todo o engenho; e 

( \ '. • A ' 

se se pe,nsa que o passante, no me10 dele, ,sobretudo 
quando venta,' se acha exposto a grandes ba'lan~o~, 
fácilmente se · compreender4 que urna tal ponte, nao 
raro de mais de trinta toesas (cerca de 60 m.) de 
comprimento, tem o quer que é de terrífico a primeira 
vista; entretanto os f ndios que nao sao menos do que 
intrépidos por natureza, passam por aí correndo, 
carregados de hagagens, e com as albardas das mulas. 
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que se fa.zem atravessar a nado, e se riem de ver he
sitar o viajante. Mas este t~m logo vergonha de se 
mostrar menos resoluto. Essa náo é aliás a espécie de 
ponte mais singular nem á mais perigosa que se usa 
no país; mas a descriQáo me apartaria demasiado de 
meu assunto. 

Repeti, passando por Laja, as ob~rvagóes de lati
tude ,e altura do barometro, já ÍE(itas em ... 1737, ha 
minha viagem de Lima, achei os mesmos .resulta- . 
dos ( *). Lo ja é menos alto do ·que Quito perto de 
350 toesas (Quito tem 2 850 m. de altitude; Loja tem 
2 220 m.), e o calor é aí sensívelmente maior; as 
montanhas da vizinhanga náo passam de colinas, em 
comparaQáo com aquelas das cercanias de Quito. Elas 
náo deixam porem de servir de divisório para as ág4as 
da Província, e o mesmo. outeiro cham~do Caianuma 

' onde cresce a melhor quinquina (**), a duas léguas 
para o sul de Lo ja, dá nascirp.ento a ribeiros. que to
mam dire~óes opostas, uns para o Ocidente, para o 
Mar do Sul, e outros para o Oriente, a engrossar p 
Maranháo. 

\. 

, (") Ver "Memórias da Academia", 1738, págs. 226 e 228, ~bre 
a arvore de Quinquina. · 

. ("") Veja-se o que já se disse no "Prefácio" a propósito da 
quina, quer quanto a denomina9áo de uma das variedades dela, 
em que se perpetuou o nome do autor (a Chinchona officinalis con
daminea), quer quanto ao esfor90 dele no sentido de transplantá-la 
P~rc; . Caie~a e par,a a ~ranga. Trés bot&nicos espanhóis, Mutis, 
H1pohto Ru1z e J ose Pavon, descreveram outras espécies, científi· 
comente conheciclas por "Chinchona' ~uccirubra, lancifolia, micr~n-
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O dia 3 de Junho passei-o todo numa dessas 
montanhas. Com a ajuda de dois índios dos arredo
res, que eu havia tomado para me guiar, náo pude 
em toda a jornada recolher mais que oito ou nove 
mudas de quinquina, aptas a serem transportadas. 
Fi-las meter com a terra do lugar, numa caixa sufi
cientemente grande. Essa caixa f oi transportada com 
precaugáo por h.omem que camínhava sob as minhas 
vistas, até o lugar em que embarquei; eu esperava 
¿onservar ao menos algilln pé, que poderia deixar 
depositado em Caiena, se nao se apresentasse em 
estado de poder ser transportado atualmente para a 
Franga, para o J ardim do Rei. 

De Lo ja a ] aén atravessam-se os derradeiros 
contraf ortes da Cordilheira. Por todo es se caminho 
se marcha quase sempre através de florestas, onde 
chove cada dia durante onze, e alguma vez, doze 
meses por ano; náo é possí,vel secar aí o que quer que 
seja.. Os cestos, cobertos de peles de boi, que sá'.o as 
malas do país, apodrecem, e exalam um cheiro insu
portável. Passei p0r duás cidades que disso só tinha~ 
o nome, Loyola e V alladolid,',.!J-mbas opulentas e ,po· 

tha, nitida, e purpurea''. No Brasil, tanto se aclimaram 01 e1~· 
c.ies peruanas, quanto · se encontraram outras, entre as quais a 
"Remijia hilairii", de que se extrái o "vieirino", e a "ferruginea" 
(vulgarmente chamada "quina da serra"). Náo sáo rubiáceas as 
chamadas "quina brava, quina cipó, quina cruzeira, quina do 
campo, quina falsa, quina do mato, quina de Sáo Paulo e quina 
do Rio", todas em nosso país empregadas pela medicina empí
rica. {Nota de B. de M.). 
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voadas de Espanhóis há menos de um século, e agora 
reduzidas a pequenas aldeias de fndios e mestigos, 
e decaídas de sua primitiva situa~áo. ] aén mesma, 
que ainda mantero o título de cidade, e que deveria 
ser a sede da residencia do Governador, náo passa 
hoje, de urna aldeia ruim. Outro tanto aconteceu a 
maior parte das cidades do Peru distanciadas do Mar, 
e muito desviadas do grande eaminho de Cartagena 
a Lima. Encontrei em toda essa rota muitos rios. qu~ 
tive de passar, uns a vau, outros por essas pontes de 
que acabo de falar, e outros sobre jangadas que se 
fazem ali mesmo, com um lenho de que a natureza 

, prove todas essas florestas. tsses rios reunidos fotmam 
um outro grande e muito rápido chamado Chinchipe, 
mais lárgo que o Sena em París. Por ele desci de 
jangada percorrendo cinco léguas, até T omependa, 
aldeia índia a vista de ] aén, numa situagao agradável, 
n~ confluencia de tres grandes rios. O Maranháo f ica 
no meio. tle recebe do Sul o rio Chachapoyas, e do 
Oeste o Chinchipe, por ·onde vim descendo. 

Essa jungáo dos tres xio;; f'i~a a 5°30' de lati-
. tude austral, e desde aí o ''Maranhao, pesar de seus 
rodeios, vai sempre aproximando-se a pouco e potico 
da . Linha Equinocial, até a sua empocadura. Abaíxo 
do referido ponto o Rio se estreita, e rasga passagem 
entre duas montanhas; a violencia da corrente, os 
rochedos que a barram, e vários .saltos, o tornam 
impraticável. O que se chama o Porto de Jaén, o lugar 
onde se é obrigado a ir embarcar, fica a quatro dias 
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de ] aén, no rio de Chuchunga, que vai dar no Mara
nháo abaixo dos saltos. No entanto, um expresso qúe 
eu enviara a Tomependa, com ordens do governa
dor de ] aén ao seu lugar-tenente de Santiago, para 
me enviar urna canoa ao porto, atravessara todos os 
obstáculos numa pequena jangada fe ita de do is ou 
tres pedagos de madeira, o que basta a utn índio nu 
e excelente nadador, como todos o sáo. De ] aén ao 
porto atravessei o Maranháo, e me achei várias vezes 
nas suas margens. Nesse trecho o Rio recebe do 
Norte várias torrentes que, no tempo das grandes 
chuvas, carreiam urna areia misturada de palhetas 
e gráos de ouro. Os Índios váo recolher entáo, preci
samente a quantidade necessária para pagar o tri
buto ou capita~áo, e sómente o fazem quando está.o 
muito solicitados a pagá-lo. O resto do tempo eles 
calcariam o ouro debaixo dos pés, em vez de se clarem 
ao trabalho de o recolher e triar. Em toda essa zona, 
as duas margens do Rio estáo cobertas de cacau sel
~agetn ( *), que · nao é- menos hom que o cultivado, 
e de que os fndios náq\f~zem ta;mpouc~ o menor ·qaso. 

. Na quarta jornada. ~p6s, a -minha partida de Jaén~ , 
vadeei vinte-e-uma· vezes ·a torrente do Chuchunga, e· 

(*) Táo saboroso achou o chocolate o hotemico a quem coube 
dar nome ao cacau, que o qualificou de "manjar divino", exata 
tradu9áo da voz grega "theobroma". O origin:ário, provávelmente, 
dos vales do Orinoco e do Amazonas, o nosso "Theobroma cacao" 
(da íamília das esterculiáceas) apresenta duas variedades: a sil
vestre e a cultivada. Na América espanhola, as suas tres espé
cies receberam as denomina9óes de "cacao criollo, cacao foras
tero e cacao calabacillo" (Nota de B. de M.). 

' ~ 

'· 
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uma última vez o atravessei de bote; as mulas, em 
caminho de casa, se lan~aram a nado mesmo carre
gadas, e meus instrumentos, livros e papéis, tudo ficou 
molhado. Era o quarto incidente. deste genero que 
eu tinha padecido desde que via jav~ nas montanhas; 
meus naufrágios nao cessaram senáo como embarque. 
[ ,.,, . ..... - .. 

Achei em Chuchunga um~ aldeia de dez famí
lias índias, governadas por um cacique, que entendia 

,\ ~ 

pouco mais ou menos tantos termos espanhóis quantos 
eu da sua língua. Em ] aén fui qbrigado a desfazer:o1me 
de dois criados do país, que poderiam servir-me de 
intérpre~es. A necessidade me sugeriu o meio de passar 

, Bem eles. Os Índios de Chuchunga náo tinham maia 
que pequenas canóas, próprias para o uso que delas 
fazem, e a que eu havia ·mandado buscar em Santiago 
por um próprio nao podía chegar antes de quinze 
dias. Encarreguei o cacique de mandar fazer-me pelo 
seus homens urna jangada ou balsa ( é o nome que 
dáo no país a essa emba!~a~áo e a madeira de que 
ela se faz) ( *), e a p~di táo grande, que me COU• 

(* ) "Jangada"~ n,ome que se . presume ~rí~ll.do de ·~xal}.gádá", , 
voz ma laiala, designa· atualmente, em liosa<> país, Um.a embarca9áo 
chata, usada pelos pescadores da costa orie.ntal e formada de 
cinco páus rolis;os (o "mimbura" central, dois "meios" e dois "bor
dos"), aos quais se ;unta um mastro (o "boré"). A zona da jan
gada, como se pode ver no "Dicionárío Marítimo Brasileiro"( Rio, 
1877), pág. 109, é a compreendida entre os rios Sáo Francisco e 
Caracú. O a pelativo aplica-lile também a duas árvores da nossa 
f~ora: a jangada brava, da família das tiliáceas ("Heliocarpus ame
ricanus"); e a jangada do campo, da familia das borragináceaa 
("Cordia superba") . (Nota de B. de M.). 
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besse com todos os instrumentos e bagagens. O tempo 
necessário para preparar a balsa me deu o de secar 
os papéis e livros, folha por folha, precau~áo tao 
necessária quanto aborrecida. O sol náo se mostrava 
sena o pelo meio-dia: era o bastante para que urna . 
pessoa pudesse tomar a altura. Achei 5°21' de lati· 
tude austral, e vi pelo· barometro, mais baixo dezes
s~is linhas que a beira-mar, que 235 toesas acima do 
seu nível (a cerca de 460 m. de altura), há rios na· 
vegáveis sem interrupgao. Nao penso ~m afirmar que 
eles o possam ser a maior altitud e: anuncio simples· 
mente o resultado de minha observa~ao~ Contudo há 
urna aparencia bem grande de que o ponto em que 
comega a navega~áo de um río que tem antes mais 
de mil léguas de curso, deve de ser mais acima do 
que o dos rios ordinários. 

... 

. . 
Onde o M atanháo comega a ser navegável - Cumbi-
nama, Escurrebragas, Guaracayo - · Rio e cidade de 
Santiago - Os Xibaros - Borja, capital das Missóes 
Espanholas - O Pongo de Manseriche .- Acidente 
singular - Choque da jangada com o rochedo -

Província de M aínas - Raridade das pedras. 

-· ' 

No dia 4 de Julho, depois do meio-dia, embar
quei numa pequena canoa de dois remadores, prece
dido da balsa, escoltado por todos os índios do aldea
mento. ~les entrara,qi n' água . até a cir~tura para a 

-conduzir a máo . nos passos perigoso$, e rete-la entre· 
os r~chedos, e·nos pequeµos saltos ,contra a 'violencia 
da correnteza. N@ dia" ·segn~nte de manhá, depois de 
muitas voltas, desemboquei no Maranháo, cerca de 
quatro léguas para o Norte do luga~ em que eu havia 
embarcado. É aí que ele come~a a ser navegável. .Foi 

,. necessário aumentar e f-0rtificar a jangada, propor
cionada ao leito do riozinho por onde eu viera. De 
noite o rio cresceu dez pés, e foi necessário trans-
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portar as pressas a f olhagem que me servia de abrigo, 
que os índios constroem com habilidade e presteza 
admiráveis. Estive retido nesse lugar por tres dias, 
a conselho, ou antes por ordem dos meus guías, a 
quem eu estava obrigado de atender. tlés tiveram 
bastante tempo para preparar a balsa, e eu para f azer 
observa~oes. Medi geométricamente a largura do rio: 
· achei 135 toesas ( 263 n;i.), e~ora já diminuído de 
15 a 20 toesa;s. Vários aflue~tes que ele r~ebe acima 
de Jaén sao mais largos, o que me fez concluir que 
ele de ve ser aí de urna grande proflindidade; ef etiva· 
mente, com um cordel de 28 hra~as .( 46,48 m.), náo 
encontrei fundo senáo no tergo da largura. Náo pude 
sondar no meio do leito, onde a velocidade de urna 
canoa abandonada a corrente era de uma toesa e 
um quarto por segundo (cerca de 2,5 m.) . O baro· 
metro, mais alto quatrc · 1inhas que no porto, mostrava 
que o nível da água era mais baixo cerca de 50 toesas 
( quase 100 m.), desde Chuchunga, donde náo gastei 
mais que oito horas para .descer. Observei no mesmo 
lugar a latitude de . 5°1' palia o ·Sul. . . · 

, 

.No dia 8 proseguí caminho, · e passei pelo e~·· 
treito de Cumbinq,ma, perigÚso · pelas pedras de que 
está cheio. N áo tem mais de 20 toesas de largura. 
Ao dia seguinte encontrei o de · Escurrebragas, que é 
de outro tipo. O rio, detido por urna encosta de rocha 
muito escarpada em que esbarra perpendicularmente, 
é obrigado a se desviar súbitamente, fazendo um an
gulo reto na primeira dir~áo. O choque das águas, 

. , 

• 
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com toda a velocidade adquirida pelo estreitamento 
do canal, cavou na rocha urna enseada profunda, onde 
as águas da margem do rio sáo retidas, apartadas pela 
rapidez das do centro. Minha jangada, sobre a qual 
entáo eu estava, carreada pelo fio da corrente para 
essa cavidad e, náo fez outra coisa senáo girar du,. 
rante ·urna hora e alguns minutos. As águas, girando, 
me arrastavam para o meio do leito do rio, ·onde o 
choque da grande correnteza: faiia vagas que teriam 
infalívelmente f eito submergir urna canoa. O tama
nho e a solidez da jangada punham-na em seguran~a 
neste particular; mas eu era sempre repelido pela 
violencia da corrente para o fundo da enseada, donde 
só consegui sair pela perícia de quatro índios que eu 
havia conservado com urna pequena canoa, para urna 
eventualidade. ~stes tendo seguido ao longo da mar
gem juntinho a terra, esoalaram o rochedo, donde me 
atitaram nao sem trabalho algumas lianas, que sao 
as cordas do país, com as quais me rebocaram a balsa, 
até que á repuseram no fio da ,água. No mesmo d'ia 
atraves~ei um outro .estreito, chamad<;> Guaracayo, 
onde o leito do rio, apertado entre dois iochedos 
grandes, nao tem 30 t.oe~as de largµra; este náo é 
perigoso senao nas grandes ~heias. Encontrei essa 
noite a canoa grande de Santiago, que subia para 
me buscar no porto; mas lhe eram ne~essários ainda 
seis dias para atingir apenas o lugar donde eu par
tira essa . manhá, e donde eu derivara em dez horas. 

Cheguei no dia 10 a SantÚlgo das Montanhas, 
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aldeamento hoje situado na foz do rio do mesmo no me, 
e formado dos restos de urna cidade que tinha dado 
o seu ao rio. As margens sao habitadas por urna na~á~ 
india, chamada X ibaros, outrora crista, e revoltadtl 
há um século contra os Espanhóis, para se furtarem 
aos trabalhos das minas de ouro das regiáo; desde 
entáo, retirados para florestas inacessíveis, eles se 
manteem independentes, e impede1n a navega~áo 'do 
rio, por· oñde se poderia descer comodamente · em 
menos de oito dias das cercanias de L~ja e de Cuenca, 
donde eu partira por terra havia dois meses. O terror 
que inspiram tais indios· obrigou o resto dos habi .. 
tantes de Santiago a mudar duas vezes de habita~áo, 
e cerca de quarenta anos a descer até a embocadura 
do rio no Maranháo. • li. 

Abaixo de Santiago encontra-se Borja (*), ci
dade pouco mais ou menos da qualidades das prece
dentes, conquanto capital do Governo de Mainas, que 
compreende todas as Missóes.,. Espanholas das mar
geus do Ma~anháo. Bprja é se~arada de Santiago ( **) t 

apenas pelo famoso Pongo de Manseriche. Pongo, 

1 '/_ lt ' \~ 

(*) É do c6me90
1 

do século XVII a funda9ao da capital dos 
.Mainas e cujo nome, prim.itivame~fe "Sao Francisco de Bdffa", pro
vei() do entáo vice-rei do Peru, Francisco de Borja (prínci~ de 
Esquilache), que foi quem nomeou governador daqueles selvícolaa 
a d. Diego de Vaca y Vega, fundador da refeñda povoa9áo, onde 
entraram os prlmeiros soldad~ espanhóis em 1616. (Nota d,e 
B. de M.). 

(**) Tomou o neme do rio Santiago, que, vindo do Equador, 
aflui para a margem esquerda do Amazonas. (Nota de B. de M.). 
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antigamente Puncu, na língua do Peru, significa 
"Porta". Dá-se tal nome, nessa língua, a todas as 
passagens estreitas, mas esta o traz por excelencia. 
É um caminho que o Maranháo, voltando para o 
Este, depois de duzentas léguas de curso para o 
Norte, abre no me~o das montanhas da cordilheira, 
cavando um leito entre duas muralhas paralelas de 
rochedos quase a pique. Obra de um século uns sol
dados espanhóis de Santiago descobriram essa pas· 
sagem, e ousaram franquiá·la~ Dois missionári9s je. 
suítas da provincia de Quito seguiram-no de perto, 
e fundaram em 1639 a Missáo de Mainas (*), qué 
se estenqe até muit9 longe na descida do rio. Tendo 
chegado a Santiago, eu calculava transportar-me a 
Borja no mesmo dia, e me bastava urna hora para aí 
chegar. Mas, sem embargo de meus recados reitera· 
dos, e das ordens e recomenda~óes de que estávamos 
sempre bem providos, cuja execu~áo raramente vimos, 
as madeiras da grande jangada que devia atravessar. 
o Pongo, náo estavam ainda' cortadas. Contentei-me 
de fazer fortalecer a minha com urna nova cinta de 

' 
qu.e eu ·a fiz enquadrar, para re9eber ~ primeira prova 
de choques, 'quase · inevitáveis na:s ~ sinuosidades, por 
falta de· governalho que os '1 índios ' riu~ca usam nas 

' \ 
1 

' ' < 

("' ) A Missáo de Mainas foi fundada em 1639 por dois 'je-
euítas, os padres Gaspar de Cugia e Lucas de la Cueva, que 
para ali partiram de Quito, em 21 de Outubro .de 1637, com o 
governador d. Pedro Vaca de la Cadena. Para mais esclareci
mentos, veja -se a obra de F. Figueroa, "Relación de las misiones 
de la Compañia de Jeaus en el país de los Maynas". (Nota de 
B. de M.). 

T 
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jangadas. Quanto a suas canoas, elas sáo tao 
ligeiras, que eles as dirigem com a mesma pagaia que 
lhes serve de remo. 

Ao dia que se seguiu a minha chegada a San· 
tiago, náo foi possível vencer a resistencia de meus 
marinheiros; que náo julgavam ainda o rio suficien· 
temente baixo para se arriscarem a passagem. o má· 
xi_mo que deles obtive foi atravessá-lo, para. esperar 
o moment0 favorável numa enseada vizinha do Pongo, 
onde a violencia das ~guas é tal, que embora nao 
baja saltos própriamente, elas parecem precipitar-se, 
e o choque de encontro aos rochedos faz um barulhó 
aterrador. 

Os quatro indios que. do porto de / aén me tinham 
acompanhado até aí, menos curiosos que eu de ver 
o Pongo de perto, tinham já tomado a dianteira por 
terra, por U:rn caminho, ,ou antes por urna escaleira 
talhada na rocha, e foram esperar em Borja. Eles me 

-deixaram essa noite, como a precedente, sózinho com 
um negro eser avo _na minha jangada. Fui feliz de a 
náo ter querido abandonar;~ pois me ocorreu urna 
aventura que t~.lvez náo tenha exemplo. O rio, cuja 
altura c:liminuiu 25 .pés (7,2 m.),- em 36 horas, c~ñ
tinuou a · decrescer a vista d'olhos'. Noite · velh~, o 
rebento de um grosso galho de árvore, escondido sob 
as águas, comegou a enredar-se entre as pegas de 
madeita de meus trens, e penetrava de mais em ma~s 
a medida que eles baixavam com o nível do rio; se 
eu náo estivesse presente e acordado, ficaria com a 
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jangada presa e suspensa no ar pelo galho de árvore, 
e o menos que me podía acontecer era perder meus 
jornais e papéis de observa~óes, fruto de oito anos 
de trabalho. Mas achei, enfim, por felicidade, o meio 
de desenredar a jangada, e de a repor a flutuar. 

Apro.veitei .. m? ~a demora for9ada em Santiago 
para med¡r geometr1qan;iente a largura dos dois rios, 
e tomei tambén1 os ángulos ·necessários para tragar 
urna carta topográfica do Pongo. 1 

No dia 12 de Julho, ao meio-dia, mandei soltar 
a jangada, e fazer ao largo; fui logo arrastado pela 
.correnteza da água para urna galeria estreita e pro· 
funda, ~alhada obliquamente na rocha, e nalguns pon
tos a pique; em menos de uma hora achei-me trans
p~rtado a Borja, tres léguas ahaixo de Santiago, con· 
forme a estimativa ordinária. Todavia, a balsa, que 
náo calava meio pé dentro <l'água, ·e que pelo volume 
d,a. carga a presenta va a resistencia do ar-urna super· 
f 1c1e de se te a oito vezes maior, nao podia tomar toda 
a velocidade da corrente, e essa veloci.dade mes~a 
d!minuía considerávelmente,, ~· medida qt1e o leito do 
r10. se alarga em se aproximando ~e' Borja. No poI,lto 
ma1s angusto, éu julguei que fazíamos duas teesas , 
( 3,90 m.) por segundo, em corµparagáo com outras 
velocidades exatamente medidas. - -O canal do Pongo, cavado por obra da natureza, 
co~e~a menos de meia légua abaixo de Santiago, e 
va1 apertando-se mais e mais, de sorte que de 250 
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toesas ( 487 ,25 m.) pelo menos que ele a presenta 
abaixo da confluencia dos dois rios, chega a náo 
ter senáo 25 ( 48, 725 m.), onde é mais apertado. Sei 
que se deram até agora ao Pongo 25 varas espanholas, 
que náo passam de 1 O das nossas toesas; sei que dizem 
comumente que se vai de Santiago a Borja num quarto 
d'hora. Qu~nto a mim,. observei no passo mais estreito, . , 
que eu estava .a tre,s distancias de minha jangada, pelo 
menos, de cada lado. Contei no meu relógio 57 ,·mi
nutos, desde a entrada do estreito até Borja; e com
binando tudo, acho as medidas tais como acabo de 
anunciar, e por mais esf orgo que eu faga para me 
aproximar da opiniáo consagrada, lamento ver duas 
léguas marinhas (11,112 m.) na passagem de San· 
tiago a Borja, em lugar de tres que se contam de 
ordinário. 

Eu abah:oei duas ou tres vezes rudemente contra 
os rochedos, nos rodeios que fiz; haveria de ql}¡e 
assustar-se a gente, .se náo estivera prevenida. U~a 
ca~oa se despeda~atia 'aí mi! v8zes sem salva~ao, e 
·de passagem me mostrarani' o lugar em que perece'u . 
certo governador de M aypas; mas como as pes;as de 
urna jangada nao sao nem pregadas nem embutidas 

¡ ' 

a flexibilidade dos cipós que as reúnein faz o pap~l 
de molas que amortecem os golpes, e nao se tomam 
nenhumas precaugóes contra os choques dela. O maior 
perigo é ser arrastado para um torvelinho f ora da 
corrente, como me havia acontecido mais acima. Nao 
havia um ano que um missionário fora arrebatado 
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por um deles, e lá ficou dois dias sem provisóes e . ' 
ter1a morrido de forne se urna enchente súbita do rio 

~ nao o tivesse reposto enfim no fio da água. Ninguém 
desee de canoa o Pongo, a náo ser quando as águas 
estáo suficientemente baixa?, e pode el8: governar-se 
sem ser domi:r;iada pela corrente. Quando elas estáo 
baixas ao extremo, as canoas podem tambem subir 
~ co~tra·corrente, ·com muita dificuldade; as balsas, 
1ama1s. 

' 

Chegado a Borja, achei-me num mundo novo 
distanciado de qualquer comércio humano, num ma; 
d'água doce, no meio de um labirinto de lagos, rios 
e canais, que em todos os sentidos invade a floresta . , , 
1mensa, que so as aguas tornam accessível. Topei aí 
plantas novas, animais novos, homens novos. Os olhos, 

, acostumados por sete anos a contemplar montanhas 
que se perdiam nas nuvens, nao se cansavam de fazer 
a volta do horizonte, sem outro obstáculo que as ~o
lina~ do Pongo, qué iam logo desaparecer da minha 
vista. Áquela multidáo de objetos variados, que qiver .. 
sificam as pradarias cultivadas d,ós atredores de 'Quito, 
sucedia o aspecto mais uniforme:, água, verdura, e 
nada mais. Tem-se a terta sob ,os: pés, sem a ver: ela 
é táo recoberta de tufos de ervas, plantas e abrolhos, 
que daría grande trabalho lá descobrir o espago de 
umpé. Alem de Borja, 400 a 500 léguas rio abaixo, 
urna pedra, um simples calhau, é táo raro quanto 
um diamante. Os selvagens dessas regióes náo sabem 
o que seja urna pedra, nem mesmo dela teem a idéia. 

• 
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~ um espetáculo divertido ver alguns dentre elles, 
quando em Borja deparam urna pela vez primeira: 
testemunham por seus gestos a admi~a~áo, e se apres
sam a apanhá-la, e a carregá-la como mercadoria pre
ciosa; mas logo a desprezam e a rejeitam, quando 
percebem a sua vulgaridade. 

Os. Indios americanos Diversidade de costumes 
e semelhanga de caráter - Pobreza das línguas arne
ricanas - Palauras hebraicas comuns a várias línguas 

dos povos da América. 

Antes de passar adiante, éreio dever dizer urna 
palavrinha a propósito do génio e caráter dos ho
mens originários da América Meridional, que vulgar
mente se chamam com impropriedade "fndios". Náo 
se trata de criolos espanhóis ou portugueses, nem 
das diversas espécies de homens _produzidos pela mes

, ti~agem dos Brancos d.a Eur9pa, dos Negros d' África, 
. . e dos Vermelhos da América, "desde·· que os Europeus 

aí entraram, e aí introduzira·m os Pretos da Guiné. 
- 1 

Todos os antigos nativos do país sáo trigueir_os 
e ·de cor avermelhada, mais ou menos clara; a diver
sidad e de matiz deve-se verosímil e •principalmente, 
as dMeren~as de temperatura do ar dos países que 
habitam, pois vai do maior calor da Zona Tórrida 
até o frio causado pela vizinhan~a da neve. 
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Tal diferenQa de climas, nessas regióes de flo· 
restas, de planícies, de montanhas e rios; a varie
dade dos alimentos, o pequeno comércio que manteem 
entfe si as nagóes confinantes, e mil outras causas 
devem necessáriamnete, ter introduzido diversidades 
nas ocupagóes e nos costumes desses povos. Aliás, 
bem se concebe que urna nagáo que se tornou crista, 
e que se conservou sujeita · um ou dois séculos a 
dominagáo espanhola ou portuguesa, dev~ ter tomado 
infalíYelmente alguma. coisa dos hábitos dos conquis
tadores; e, ppr conseguinte, um Índio duma cidade 
9u aldeia do Peru, por exemplo, deve distinguii·-se 
dum selvagem do interior do Continente, e ainda dum 
novo morador das Missóes estabelecidas nas margens 
do Maranháo. Logo, para dar idéia exata dos Ameri
canos, seriam mistér tantas descri~óes quantas nagóes 
há entre eles; entanto - como todas as na~óes da 
Europa, apesar de diferentes entre si em línguas, 

. institu~~óes e costumes, nao deixariam de ter algo 
em eomum aos olhos pe um Asiático que as exami
nasse co:pi atenQáo -o.- todos os f ndio$ da América das 
diversas regióes que tjve· ocasiáo de percorrer, pare-' , . ceram-me ,•ter certos tta~os, de semelhanga uns com 

· os outros; e, tant<? quanto é pe~mitido a um viajante ·. ' 
que nao registra ás coisas senáo d~ passagem, supo· 
nho reconhecer em todos eles um mesmo fundo de 
caráter. 

A insensibilildade é o fundamental. Fica a de
cidir s~ a <levemos honrar com o nome de a patia, 
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ou se lhe <levemos dar o apodo de estupidez. Ela nasce 
indubitávelmente do número limitado de suas idéias, 
que náo vai alem de suas necessidades. Glutoes até 
a voracidade, quando teem de que saciar~se; sóbrios 
quando a necessidade os obriga a se privarem de tudo, , 
sem parecerem nada desejar; pusilanimes ao excesso, 
se a embriaguez os náo transporta; inimigos do tra
balho, indiferentes a toda1 ambjgáol de glória, honra 

, ou . reconhecimento; únicamente ocupados das coisas 
presentes, e por elas sempre , determinados; sem a 
preocupagáo do futuro; incapazes de previdencia e 
reflexáo; entregues, quando nada bs molesm, a brin
cadeiras pueris, que manifestam .por saltos e garga· 
lhadas sem objeto nem desígnio; passam a vida sem 
pensar, e envelhecem sem sair da infancia, cujos de· 
feitos todos sáo conservados. 

Se estes r~proches nao disse~sem respeito senáo 
aos f ndios do Perú, aos quais .nao falta senáo o no me 
de escravos, .poder-se-ia crer que essa espécie de em· 
brutecimento nasce da ,servilidade em que vivero; o 
exemplo ·dos Gregos moderpos prova 'piuito bem quant~ 
a escravidáo é ptópria p&ra · d~gradar o hoinení! Mas 
os f ndios das Missóes e os selvagens que gozam de' 
liberdade sáo táo limitados por náo dizer táo estú· 
pidos quanto os outros, e náo se pode ver sem humi· 
lhagáo o quanto o homem abandonado a l}atureza, 
privado de educa~áo e sociedade, pouco difere das 
bestas. 

. 
Todas as línguas da América Meridional de que 

... 
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eu ti ve alguma nogáo, sao -muito .pobres; várias sáo 
enérgicas, e susceptíveis de elegancia, principalmente 
a antiga língua do Peru; mas todas sao faltas de ter
mos que exprimam as idéias abstratas e universais, 
prova evidente do acanhado progresso que fizeram 
os espíritos de tais povos. "Tempo", "duragáo", "es
pago"' "ser'', , "substancia"' "matéria"' "corpo ~': 
todos esses nomes, e muitos outros, faltam em suas 
línguas; náo sómente os no mes dos entes metafísicos, 
mas os dos seres morais, nao podem verter-se senáo 
imperfeitamente, e por longas perífrase~. N áo há pa
lavra que corresponda exata~ente a "virtude", "jus· 
tiga", ~' liberdade", "reconhecimento", "in gr a tidáo". 
Tudo isso parece muitíssimo difícil de conciliar com 
o que Garcilasso conta da civilizagáo, da indú$tria, 

- das artes, do governo e do genio dos antigos Peru-
vianos. Se o amor da pátria nao .o iludiu, há-se de 

( convir que esses povos muitó degeneraram de seus 
progenitores. Quanto as outras nagóes da América 
Austral, ignora-se que elas hajam nunca saído da , 
barbárie. 

Cúligi um vocabulátio das palavras dé inais uso 
. 1 

das diversas língu~s · í~dias. A comparagao desses 
termos com os que teem a mesma accepgáo noutras 
línguas do interior das terras, pode nao sómente ser
vir para provar as diversas transmigragóes desses po· 
vos de urna a outra extremidade do vasto continente, 
masé o único meio de descobrir a origem dos Ameri· 
canos quando confrontadas as diversas línguas da 

VIAGEM NA AMÉRICA MERIDIONAL 47 

África, da Europa, e das fndias OrÍentais. lTma con
formidade de línguas bem verificada decid iria ~em 
dúvida a questáo. O vocábulo "abba", "baha" ou 
" " " " d l' J • d papa , e mama , que as 1nguas ant1gas o 
Oriente parecem haver passado para a maior parte 
das da Europa, com ligeiras modificagóes, sáo co· 
muns a um grande número de nagóes · da América, 
cujas- linguagens sáo aliás muito diferentes. Se se 
cot;tsideram tais . vocábul~s como os primeiros e:ons 
que as criangas ppdem articular' e por c0nseguinte, 
como aqueles que tiveram de ser adotados preferí
velmente pelos pais que em _toda parte os ouvia1n 
pronunciar para servir d~ sina!s das idéias de "pai" 

,, ,., " . d b . d e mae ;· resta a1n a sa er por que motivo em to as 
as línguas da América, onde tais palavras se encon· 
tram, sua significagao se conservo u sem cruzar: por 
que azar na língua Omagua, por exemplo, no centro 
do Continente, ou em qualquer outra sernelhante, 

d t " " " " ,., on e os ermos papa e mama se usan1, nao 
aconteceu alguma :vez que o primeiro significa_sse 
" ... " d '' . " . , . , mae , e o segun o pa1, , po1s , o contrario e o 
que se observa sempre, ,como na,s línguas do Oriente 

~ e da Europa. Há muita verossemelhanga de que 0utros 
vocábulos se enéontram entre os naiurais da A1nérica, 
cujas relagóes bem demqnstradas com os de outra lín
gua do Antigo Mundo poderiam espalhar luz num~ 
questáo até . aquí puramente conjectural. 
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As Missóes Espanh~las de Ma?n&s ~ O, Morona e 
as tres bocas do Pastaga - Laguna - O Guallaga __; 
Canoas índias - Precaugóes para o levantamento · da, 

• 
carta do Amazonas - O rio Tigre - · Os ]an1,eos e 

' 
sua língua; as sarbacanas - O Auto". re/ ere-se ao 
" " . o u . le l curare sem mencionar o nome - caia , ta.,vez 

a verdadeira fonte do Amazanas. 

Eu era esperado em Borja pelo · reverendo P. 
Magnin, do cantáo de Friburgo,, missionário jesuíta 
em quem achei todas as atengoes . e óbséquios que 
poderia esperar dum compatriotá e a~igo. Náo 
tive necessidade junto 1delle.1 nem depois jm\to dos 
outros missionários de sua Ordem, di:l.s recomentagóes 

- 1 

de seus amigos de Quito, e menos ainda dos passa~ 
portes da Corte de Espanha, de que eu estava munido. 
Ademais de várias curiosidades -de história natural, 
esse sacerdote me ·fez presente duma carta que ele 
levantara das Missoes Espanholas de M ainas, e duma 

• 
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descrigáo de hábitos e costumes das nagóes vizinhas. 
Durante a minha permanencia em Caiena, ajudei lYI. 
Artur, médico ,do Rei e membro do Conselho Superior 
dessa colonia, a traduzir essa obra do espanhol para 
o francés: ela é digna da curiosidade do público. 

' . 
Observei em Borja a latitude. ae 4°28' para o Sul. 

Daí parti no dia 14 de J ulho com o mesmo Pa· 
dre, a quem comprouve acompanhar-me até L~guna. 
Deixámos a 15 do lado do Norte, a embocadura do 
Morona, que desee do vulcáo Sangay, cujas cinzas 
atravessando ~s províncias de Macas e de Quito voam 
náo raro além de Guaiaquil. Mais longe e do mesmo 
lado encontrámos as tres bocas do rio P,astaga, de ' . 
que acima falei. ~le tinha entáo excessivamente trans· 
bordado, e ninguem podía por o pé em terra em 
parte alguma, o que me impediu de medir a largura 
da boca principal que eu av~lio em 400 toesa ... s (780 
m.), quasi tanto quanto a largura do Maranhao. UO: 
}>ouco adiante, observei na mesma tarde e. na manha 
seguinte, o por e o nascer do Sol, e ache1 como em 
Quito, 8º30' de declinaga? para Nord~ste~ De duas 
amplitudes assim observadas consecutivamente, de 
tarde e de manhá, pode-se concluir a declina~áo da 
agulha imantada, sem conhecer a do Sol; basta ter 
em conta a m~dan~a. do Sol em declinagáo no inter-
valo das duas observa~oes, se ela é bastante conside· 
rável para poder ser percebida com a bússola. 

No dia 19 chegámos a Laguna, onde me aguar· 

' 
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dava há seis semanas d. Pedro Maldonado (*), gover
riador da província de Esmeraldas, a quem devo o 
testemunho público de sua distin~áo ( assim como aos 
seus irmáos e a todos os seus) entre quantos, em 
todos os tempos, prestaram bons of ícios a nosso desta
camento academico, durante ·a longa estada na pro· 
víncia .de Quito. Eu o tinha achado· disposto a envc· 
redar, como eu, pela rota do Rio das Amazonas, para 

· voltar a Europa. ~le tinha seguido o segundo dos 
tres caminhos de que · falei descendo o Pasta<;a, e 

' chegara depois de muitas fadigas e perigos, n1uito 
,,, antes de mim, ao nosso encontro de Laguna, apesar 

de que partimos pouco mais ou menos .io n1esmo 
tempo, um de Quito, e o outro de Cuenca{' <le cami
ñho, fizera, com a bússola . e um gnomone porrátil, 
as observa~óes necessária para descrever o curso do 
Pasta<;a~ como lhe eu exortai;a . qqe fizesse, facilitando-

· !he os níeios. ' 
• 

Laguna é urna grande aldeia de mais de mil 
· fndios armados, e reunidos d~ diversas na~óes. É ··'a ·· 
principal de todas as Missóes de lvl ainas. tste forte 

.. está situado num terreno seco e alto, coisa difícil de * , 
'encontrar no país, e a ·margem de 'um grande lago, 

(*) tsse prestimoso e · competente auxiliar · de La Condamin$ 
«a natural do Equador, onde nasceu em 1709, tendo ido expirar 
~ Londres, antes de completar 40 anos, em 1748. Antes de partir 

,..ara a E~opa, havia levantado uma carta da província de 1.,Ju1to, 
a qual nao faltaram os elogios de Humboldt. Deixou um trabalho 
concernente a reqiáo que adminiatrou: "Belaci6n del cmntno de 
Esmeralda.s". (Nota de B. de M.). 
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cinco léguas acima da foz do Guallaga, que tem sua 
nascente como o Maranháo, nas montanhas do Este 
de Lima. Foi pelo Guallaga que desceu para o Ama-

. zonas aquele Pedro de Úr'sua de que antes falámos. 
A memória de sua expedigáo e a dos acoiftecimentos 
que deram causa a sua funesta aventura, ainda se 
conservam entre os habitantes de Lamas, pequeno 
burgo vizinho do porto em que ele desembarcou. A ~ 
largura do Guallaga no encentro com o Maranháo 
poderia ser entáo de 250 toesas (menos de 500 m.), 
ou quatro vezes o Sena em Ponte Real. Náo é mais 
que um rio medíocre em comparagáo com aqueles 
de que farei mengáo a seguir. , 
. . 1 . ),¡ " t 

1 
. Fiz em Laguna várias , obser~agóes 'de latitude ' 

pelo Sol e pelas estrelas, e achei 5°14'. Prolonguei 
aí minha estada por todo um día para ver se obser· 
vava a longitude; mas perdí de vista Júpiter nos va· 
p~tes ,do horizonte, antes de ver sair das sombras o 
seu primeiro satélite. 

No día 23 M. Maldonado e eu partimos de La· 
guna em duas canoas de 42 e :44 pés de comprimento, 
e /apenas 3 de t largura. Er(lm formadas de ·um só · 
tronco de árvore cada urna. Os remadores aí sentam 
desde a proa até o meio, o viajante e a sua equipa· 
geni ficam na popa, ao abrigo da chuva, sob um 
~ongo teto arredondado, f eito de um tecido de folhas 
de palmeir,as entrelagados, preparado com arte pelos 
f ndios. Esta ramada é interrompida no 'meio 'para 
dar luz a canoa, e para aí entrar-se comodamente: 
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um teto de algapáo, feíto do mesmo material, deslilza 
sobre o fíxo, e serve para tapar essa abertura, quando 
se quer, abertura que faz de porta e de janela. 

Resolvemos prosseguir dia e noite, para alean· 
gar s~ ~oss,í~el as brigantinas, ou grandes canoas que 
os nnss1onar1os portugueses despacham todos os anos 
para o Pará, para ir buscar suas provisóes • . Nossos 
fndios remavam durante o dia; dois sómente faziam 
~entinela a noite, um a proa e outro . ,a ·popa, 'para 

t,l manter ,ª canoa em p ena correnteza. 

Preocupado em levantar a carta do curso do 
Amazonas, eu tinha arranjado um motivo contra a 
inativipade que me permitiria aquela navega9ao tran
quila, e que até podería tornar-se JastidÍosa, em ra
záo da mesmeidade dos objetos, ainda quando novos. 
Era-me preciso estar numa aten9áo contínua para 
observar a bússola,, e co~ o relógío, na máo, as mu· 
dan9as de díre~.áo do curso . d'água,, e o tempo 'ql.l -' 
gastávamos de urna sinuosidad e a outra; para exami· 
nar as diferentes larguras do leito, e. as das desem
bocaduTas dos afluentes e OS angulos· que estes f Or• 

mam ao . desaguart<m; para observar o encontro das ' 
'ilhas e · seu comprimento; e sobrettid~ para inedir a 
veldcidade da correnteza, e a da . canoa, ora em terra, 
ora na própria canoa, por diversos processos cuja 
explica~áo seria aquí demais. Todos os meus momentos 
estav,am t~mados: freque:r;i,temente sond~i e medí geo
métricamente a largura do rio, e a dos afluentes; to
mei a altura meridiana do Sol quase todos os dias, e 
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muitas vezes observei-lhe a amplitude ao levantar e 
ao esconder; em todos os lugares onde estacionei mon
tei tambem o harometro. Náo farei daqui por diante 
mengáo dessas observa~óes a náo ser nos lugares mais 
notáveis, reservando maiores minúcias para as Assem· 
bléias particulares. 

' 
No dia 25 deixámos do lado do Norte o rio Tigre, .. 

que poderia _ muito bem ser maior 'que o homonimo 
da Asia, mas que menos bem situado se perde numa 
multidáo de outros mais consideráveis. No mesmo dia 
chegámos bem cedo e do mesmo lado a urna nova, 
missáo de selvagens chamados ! ameos, recentemente 
trazidos das selvas. Sua língua é de urna dificuldade 
lnexprimível, e sua maneira de falar é ainda mais 
extraordinária que a língua. tles falam por imissao 
de voz, e náo fazem soar quase nenhuma vogal. Teení 
vocábulos que náo poderíamos escrever, mesmo im
perfeitamente, sem empregar menos de nove a dez 
sílaha's; entretanto, pronunciados por eles, náo pare· 
cem ter rnais de tres ou quatro. "Poettarrarorincou· 

, roac" significa o núm~ro "tres": felizmente par~ 
aqueles que teem negócios com eles, sua aritmé~ica 
náo vai muito longe. Por menos crív~l que parega, 
essa1 náo é a única nagáo índia que se acha neste 
caso •. A língua brasileira-, f alada por povos menos 
grosseiros, revela a mesma indigencia, ~ além do 

. . 

número "tres", sáo obrigados para contar, a valer-se 
da língua portuguesa. 

1 
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Os /ameos sáo muito adestrados a fazer longas 
sarbacanas, que sáo a arma de caga _mais em voga 
entre os f ndios. A elas a justam pequenas flechas de 
palmeira, guarnecidas dum pequeno enrolado de algo· 
dáo, em vez de penas, que enche exatamente o vazio 
do canudo. Langam-nas com o sopro a 30 ou 40 pas
aos, e quasi nunca erram na pontaria. Um instru
mento táo simples su pre vanta josamente, entre todas 
as nagoes, a falta de armas de f ogo.. tles embebem 
a ponta dessas flechazinhas, assim como a dos seus 
arcos, num veneno táo ativo quanto mais novo, e 
que mata em menos de um minuto o animal a que 
elas tiram o sangue. Conquanto tivéssemos espingar· 
das, nunca comemos no rio ca~a abatida de outro - \ 

modo, · e muita~ vezes encontrámos . a ponta da flecha 
ao mastigá-la, o que náo constitui ,nenhum perigo; o 
veneno nao age senáo em contato com o sangue, quan
do náo se torna menos mortal para os homens do 
que para os anima_is. O contra-veneno é o sal, e mais 
seguramente o a~úcar ~ Terei ocasiáo de falar ·nas 
experiencias que fiz a este propósito em Caiena e 
Leida (*). 

No dia seguinte, 26, ·encontrámo~ pelo lado do 
Sul, a boca do U oaiale, um dos maiores rios que en· 

' e·> Adiante, menciona o autor ·as experiencias a que pro
cedeu em Caiena, em 1744, referindo-se, depois as de Leida, 
cuja data náo precisou. Como · quer que seja, foi um dos prl· 
meiroe a estudar o famoso "curare", denomina~o que global· 
mente tomaram os tóxicos extraídos do genero "strychnos" pelos 
1elvícola.s sul-americano.s, para a feitura de flexaa envenenadas. 
(Nota de B. de M.). 
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grossatn o Maranháo. Há motivo de duvidar sobre 
qual dos dois é o tronco principal, cujo ramo é o 
outro. No seu encontro o Ucaiale é mais largo do que 
o río para o qual perde o nome. As cabeceiras do 
U caiale sáo também as mais distantes e abundantes; 
ele reúne as águas de várias províncias do alto Peru, 
e j~ :recebeu o Apu-Rimac que o torna considerável, 
pela -mesma ~atitude em· que o Maranháo é apenai 
urna torrente. 'Enfim, o U caiale, encontrando o Mara· 
nháo, repele-o e o faz mudar de dire~áo. Por outro 
lado, o Maranháo deu urna volta maior, e foi já en~ 
grossado pelos caudais do Santiago, do Pasta<;a, do 
Guallaga; etc. quando se junta ao U caiale. Demais, 
cQ~sta: que o M~ranháo é sempre de uma profundi·, 
dade~ ~xtraordittária. É certo que o Ucaialf nunca fof 
sondado, e que se ignora o número e ,grandeza dos 
rios que ele recebe ( *). Tudo isso me persuade de 
que a questáo náo pode decidir-se definitivamente 
enquanto ele náo f or melhor conhecido. tle come· 
~ava a ser explorado quando ás Missoes recente· 
mente 'estabelecidas as suas mar gens f oram abando· 
nadas ~ após a revo\ta dps Cuniv~s e dos J!iros, que 
niassacraram os missionários em 1695. . 

(*) O autor foi um doa primeiros a mostrar a importanda 
da rede potamográfica do Ucaiale (nome que preponderou sobre 
o primitivo de Ucayal), receptor do Cuzco, do Apurimac e de 
outros que banham as históricas localidades de Huancávelíca e 
Ayacucho. Os "cunibos" (os únicos que usava~ camis<?las ou 
túnicas) e os '"piros1

' ocupavam-lhe a margem "esquerda, achan
do-ae-lhe a direita oa "amauacas". (Nota de B. de M.). 

A Missáo de S. ]oaquim e os Omáguas, ou "cabe~as 
chatas" ~ O floripondio e a curupa - A fertilidade 
da regiáo e as plantas úteis - Os cipós -As gomas, 
as resinas, os bálsamos, os óleos. O caucho, e .suas 

. utilid~~es - O Napo - .Pebas,"a últi'ma'das Mi~sóes 
Espanholas. Os antropófagos do interior. As orelhas 

monstruosas. 

Ahaixo do U caiale a largura do Maranháo cresce 
sensívelmente, e o número ·das ilhas aumenta; Na 
manhá .do dia 27, abordámós a missáo de Sáó loa-

·' quim, composta de várias na~óes índias, e sobretudo 
da dos Omáguas, gente outrora poderosa, que po· 
voava ainda há um século as ilhas e margens do Ama
zonas, numa extensáo de cerca de 200 léguas abaixo 
do Napo. files náo passam, entretanto, por originá· 
rios do país, e há aparencia ·de que vieram aí estahe· 
lecer-se, descendo 1algum dos rios que proveem do 

-... 
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novo Reino de Grinada, para fugir a dominagáo espa
nhola, por ocasi~o da conquista ( *) . 

Urna na~áo que trazo mesmo nome de Omágua, 
e que habita próximo da f onte de um desses rios, o 
uso de vestimentas que se ·achou sómente entre os 
Omáguas que vivem nas margens do Amazonas, al
guns vestígios da cerimonia do hatismo, e certas tra
di~óes , desfiguradas, confirniam a conjetura de sua 
transmigragáo~ O P. Sam.uel ·Fritz os tinha' , convertido 
todos a religiáo cristá, pelo fim do último século, e 
contav~m-se entáo em suas terras 30 aldeamentos, 
indicados pelos seµs no mes na carta desse padre ( **). 
Nós náo vimos deles senáo as ruínas, antes o lugar. 
Todos O$ habitantes, atemorizados pelas incursóes de 
alguns piratas do Pará, que vinham buscar escravos 
entre eles, dispersaram·se pelos bosques, e pelas mis
sóes espanholas e portuguesas. 

(*) Consoante a asser9áo de Paul Rivet, em seu erudito 
trabalho "Lan9ues américaines", iescri1o para "Les . tanques du 
monde - Par un groupe de linquistes, sous la clirection de A. 
Meillet et Marcel Cohen" (París, 1924), os "omaguas" (ou "cam· 
pevas", '1cabe9as chatas") iencontravam-s~ enti~ p Napo e o · 
Ucaiale. Os "jutim~guas" fugiram dos portugueses, retirando-a, 
do Lést~ i:Sara o Oeste do Amazonas. Os "cocamcts" (tambem chama· 

· dos "ucaialis") e os "cocamilhas (ou "qualhagas") situaram-se no 
baixo Ucaiali e no bctixo Huallaga. s:ío todos pertencentea ao 
grupo tupi. (Nota de B. de M.). 

(**) Já se fez ref.erencia ao trabalho científico do padre 
jesuíta Samuel Fritz. Missionou, durante quase 40 anos, na lmensa 
hiléia amazonica, principalmente entre as tribos das cabeceiras do 
Japurá e do Uaupés. Foi, com razáo, chqmado "o apóstolo dos 
omáquas", por haver fundado alCJWDas missóes daquelea aelvícolaa. 
(Nota de B. de M.). 
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O nome "Omáguas" na língua do Peru, assim 
como "Cambevas" que lhes dáo os Portugueses do 
Pará na língua do Brasil, significa "cabega chata" ; 
realmente esses povos teem o costume extravagante 
de apertar entre duas tábuas a fronte das criangas 
que acabam de nascer, para lhes dar aquela estranha 
figura, e para faze-las mais parecidas, dizem eles, 
com a Lua cheia. A língua dos Omáguas é táo doce e 
ta<> fácil de 'pronunciar e aprender, quanto a dos 
/ameos é rude e difícil: náo tem nenhumas ·relagóes 
com as do Perú ou as do Brasil, que se falam. respec· 
tivamente ao Norte e ao Sul da regiáo dos Omáguas, 
ao longo do rio das Amazonas. 

Os Omáguas fazem grand~ uso de duas espécies 
de plantas; urna delas os espanhóis chamam "flori
pondio", · tem a flor em forma de sino invertido, e 
foi descrita pelo P. ~euillée; da outra, que na língua 
O ,, h " "' . ma~ua se c ama curupa , trouxe a semente; am· 
has sáo purgativas ( *) . t sses povos se dáo por esse 
meio urna embriaguez que dura-vinte e quatro horas, 
durante a qual teem visóes muito estranhas; tomam 
~mbém a curup~ reduzida a ,pó, como ~ós tomamos 

(*) Aos botémicos espanh6is Hip6lito Ruiz e José Pav6n. deve-se 
o estudo de duas dessas plantas, encontradas no Peru e ricas de 
alcal6ides t6xicos: o florip0ndio branco, "Datura arborea", e o 

• florip&ndio encarnado, "Datura sanquinea". Quanto a denomina9áo 
"curupa" pelo autor, s6 se sabe que há ení nosso país um .arbusto 
com esae apelativo, semelhanJe ao curupal (algerrobo do Para
c;uai) e ao "corubo" da Colombia. (Nota desta edi~áo). 
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o rapé, mas com maior aparato. Servem-se de um 
tubo de caniQo terminado em forquilha, com a confi
guraQáo de um "Y", inserem cada ramo numa na· ~ 
rina; tal operagáo seguida de um violento sorvo, os 
leva a fazer urna careta mui ridícula aos olhos dum 
Em;opeu, que tudo quer registrar quanto a seus há
bitos. 

Pode-se calcular qual seja a abundancia e varie· 
'dade das plantas numa zona qµe a humidade e o 
calor contrihuem para tornar fértil. As da província 
de, Q_uito, náo terao escapado as pesquisas de M. José 
J ~ss1eu, nosso companheiro de viagem; mas o uso 
d1zer que a multidáo e diversidade das árvores e plan· 
tas que se descohrem nos ·bqrdos-do Rio das Ama· 
zonas, desde a Cordilheira 'dos Anaes até o Mar 
inclusive todos os afl~entes que para ele concorrem: 
d~riam. vários ano~ de trabalho .aos mais .. laborio~os 
botanicos, e empregariam mais de um desenhador. 
Náo falo senáo do trabalho que -exigiría a descrigáo 
exata de tais plantas, e sua arrolagáo em classes, ge· . > 

neros e espécies. ¿ Que será se alguem quiser col'lsi· 
derar as virtudes que sao atribuídas a várias delas 
p~os 'naturais do 'país?,' exame que é sem dúvida · 
a parte mais interessante de semelhante ~studo. Nao 
se deve duvidar que a ignorancia e o preconceito mul
tiplicaram e exageraram de muito essas virtudes; 
mas a "quinquina", a "ipecacuanha ", a "simaruha", 
a " 1 'lh " " , . " " " sa saparrl a • o .gua1aco. , o cacau , a "bau· -
nilha", etc. ¿ seriam a~ únicas plantas úteis que a Amé· 
rica encerra, e a sua grande utilidade conhecida e 

\ 
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comprovada náo é de molde a encorajar a novas re
buscas ?. Tudo quanto pude fazer de .útil neste parti· 
cu.lar f 01 recolher sementes 'nos lugares por onde pas-
se1, sempre que isso me f oi permitido. 

O genero de plantas que se me afig~rou em geral , 
1 

mais notável aos olhos do recem-vindo, pela sua sin
g.u}aridade, sao as lianas, espécies de vime de que já 
í1z mengáo, e que sao muito ordinárias na América, 
em .to~as as regioes quentes e recobertas de bosques. 
Teern 1sto. de comum, que grimpam enroscando-se nas 
árvores e arbustos que encontram, e que após terem 
chegado aos seus galhos, e nao raro a grande altura, 
lánQam filamentos que caeÍh perpendicularmente, pe
netram na terra, e de novo se erguem, suhindo e des
.cendo alternativamente. Outros filamentos, caídos em 
obliquid~de pelo vento ou pelo 'azar, se ligam nao 
raro as árvores vizinhas, e f ormam urna confusáo de 
cordoames pendentes e estendidos em todos os senti
dos, que of erece aos olhos o mesmo aspecto que o de ' 
um navio. Nao há qnasi nenhum desses cipós a que 
se náo atrib,ua alguma virtude pa,rtj.cular, e as vezes 
com razáo :' tal é o caso da ipecacuanha. Vi uma espé
cie em vários lugares com um cheiro de albo ·táo 
f orte e tao notável,, que' era o bastante para que ~ogo 
f osse reconhecida. Algumas sáo táo grossas quanto 
um hra~o, senao mais grossas; outras abafam a ár
vore que estreitam, e fl. ~ fazem realmente_ morrer . a 
f or~a de as abragar, o que lhes fez dar pelos Espa· 
nh ,. d " 1 " " " 01s o nome e matapa o , ou matapau . Acon-



62 CH. M. DE LA CONDAMINE 

tece algurna vez que a árvore seca ern pé, apodrece 
e se consome, e ficam entre~nto as espiras do cipó 
formando urna como coluna torsa isolada e oca, que 
daria a arte penoso trabalho de imitar. 

As gomas, as resinas, · os bálsamos, todos os sucos 
que derivam de diversas incisóes de árvores, assim 
como os diferentes óleós que delas se tiram, sao coisas 
sein conto. O azeite que se extrai do fruto duma pal
meira chamada "ungurave" é, ao que dizem, tao 
doce e táo saboroso quanto o da azeitona. Outros, 
como o da "andiroba" ( *) dáo urna belíssima luz, 
sem nen.hum mau·cheiro. Em várias regioes os fndios, 1 

d . ·1 . '" l" em vez e aze1te, se 1 urn1nam coro o copa , enro· . 
lado em f olhas de bananeira; no u tras com certos ~áos 
enfiados numa varinha pontuda, que fincada no chao 
faz de ~andelábro. A resina. chama "caucho" ( **) 
nos países da província de Quito vizinhos do Mar, é 
tambem comuníssima nas margens do Maranháo, e 
tem a mesma utilidade. Quando ela está fresca, dá· 
se-lhe corn moldes a forma que se quer; ela é irnpe· 
netrável a ch uva, ' mas o que ' a torna digna de nota 
é a sua grande elasticidade. Fa~em-se corn' ela .garrafas 
que náo sáo friáveis, e botas, e holas ocas, que se 

(•) De "ian~oba ('1andi", "6leo", e ~·roba", "amargoso"), 
o:riqinou-se "nhandiroba" e, pOr fün, "andiroba". É u~a planta 
oleaginosa, pertencente a fcmu1ia das meliáceas. Alem de "Carapa 
quianensifJ", há as variedades brasileiras, científicamente deno
minadas "Xylocarpus carctpo¡" e "Flenillea triloba'ta ". (Nota de 
B. de M.). · 

e•*) Pronunciar "cahut-chu". 
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achatam quando se aperta!.11, mas qué retornam a sua 
primitiva forma desde que livres. Os Portugueses do 
Pará aprenderam com os Omáguas a fazer com essa 
substancia urnas bombas ou seringas que náo neces· 
sitarn de pistáo: teem a · forma de peras ocas, corn 
uro pequeno buraco numa das extremidades a que se 
adapta urna canula. Enchem-se d' água, e apertando-se 
quando estáo cheias, fazem o efeito de urna seringa 
ordinária. Tal · utensílio é de grande emprego entre 
os Omáguas. Quando eles se reúnem para alguma 
festa sua, o dono da casa náo deixa de a presentar 
urna por porlidez a cada convidado, e seu uso pre
cede sempre entre eles as -reí eigóes de cerimonia. 

Em Sáo J oaquim mudámos de canoa e de tri pu· 
lagáo. Daí partimos no dia 29 de J plho~ mq,deran<lo 
no'ssa marcha com a inten~áo de chegar a foz do N apo 
a tempo c,le aí observar na\ noite de 31 para 1 de 
Agosto urna emersáo do primeiro satélite de Júpiter. 
Eu náo havia determinado nenhum ponto em longi· 
tude, desde- a minha partida, para corrigir minhas 
distancias avaliadas do Este para o Oeste; aliás as 
viagens de Orellana, de T ~ixeira e do P. d' Ac.uña, que 
se tornaram célebres o Napo, e a pretensao dos Portu
gueses ao domínio das :inargens do Amazonas até esse 
afluente, tornava o ponto importante a demarcar-se. 
Fiz a minha observa~áo coro grande f elicidade, pesar 
de diversos obstáculos, e entáo colhi o primeiro fruto 
da ·trahalheÍra que me havia dado o transporte de 
urna luneta de 18 pés, através de bosques e monta-
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nhas, por urna derrota de mais de 150 léguas. Meu 
companheiro de viagem, cheio do mesmo zelo, me foi 
em tal ocasiáo, como em muitas outras, de um grande 
valimento, pela sua inteligencia e atividade. Observei 
primeiro a altura meridiana do Sol, numa ilha em 
frente da boca do N apo. Achei 3°24' de latitude aus· 
tral. J ulguei a largura total do Maranháo ser 900 
toesas ( 1 954 m.) , abaixo da ~lha, :e geométrica
~~nte só pude ;m~dir um b:rago. O N apo me pareceu 
ter 600 toesas (1169,4 m.) ae largura acima das 
ilhas que dividem as bocas. Ob~ervei enfim na mesma 
noite' a emersáo dp primeiro .satélite, e tomei logo 
depois a altura das duas estrelas, para daí concluir 
a hora. Os intervalos das onserva~óes foram medi· 
dos com um bom relógio; dessa maneíra fiquei dis
pensado de dar corda a pendula e a regular, o que 
totnaria tempo. Acho pelo cálculo quatro horas e 
tris quartos de diferenga entre os meridianos de Pa
rís e a embocadura do Napo. Esta determina~áo será 
mais exata quando se tiver a hora da observa~áo 
atual em qualquer lugar cuja posigáo em longitude 
seja conhecida e o~de essa emersá9 ,tenha sido visível. 

Logo depois ·.de minha;. observagao de longitude;., 
puse!lJ.q·nos em caniinho: ~ e~no ' d'ia , s'eguinte pelfl.· ~a
nha de 1 de Agosto,' aportán1os a dez ou doze léguas 

· abaixo, em Pebas, hoje a última daª missóes espa· 
nholas nas margens do Maranháo. O P. Fritz asesten
dera a mais de 200 léguas para adiante; mas os Por
tugueses em 171 O tomaram posse da maior parte des
sas terras. As nagóes selvagens vizinhas das margens 
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do N apo nunca f oram inteiramente sub jugadas pelos 
Espanhóis. Algumas massacraram em diferentes épo
cas os Govemadores e os missionárioos que tinham 
tentado converte-los. Há quinz~ ou vinte anos os pa· 
dres jesuítas de Quito renovaram antigos estabeleci· ~ 
mentos, e f ormaram a b~ira do río novas missóes boje 1 

muito florescentes. 

. O nome '' Pebas", que tem o aldeamento a que 
· chegámos, é o duma nagáo india, que participa dos 
seus habitantes; m~s aí se reúnem selvagens de di-' 
versas nagóes, cada urna com a sua língua, o que é, 
ordinário em. toda a América. Acontece algumas vezes 
que urna língua só é entendida por duas ou tres fa
milias, como resto miserável de um povo destruído, 
devorado por outros; pois, ainda que náo haja antro· 
pófagos nas margens do Maranh~o, há ainda no inte
rior, particularmente do lado Norte remontando o la· 
purá, índios que cornera ~eus prisioneiros. Os habi
tantes de Pebas na sua maioria ainda nao sáo cristáos: 
sáo selvagens recentemente tirados de sua floresta. 
Náo se trata por' enquanto ~en~ · de fazer deles uns 
homens, o que nao é peq:ueno\ trabalho. 

1 • ) ~ 1 " 

, Náo tenhó que · estende~-me por agor.fl sobre ~á
bitos e costurnes dessas nagóes, e sobre tantas outras 
que encontrei, senáo quando isso possa ter alguma 
relag~o com a Física ou I-Iistória Natural; assim náo 
farei absolutamente descrigáo de suas dangas, de seus 
instrumentos, de seus festins, de suas armas e uten· 
sílios de caga e pesca, de seus ornamentos extrava-

• 

.. 
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gantes f eitos de ossos de animais, e peixes atraves
sados em suas narinas e láhios, de suas faces criva
das de huracos que servem de estojo de penas de 
pássaros de todas as cores: mas os anatomistas acha-

- ráo talvez algumas reflexóes que fazer sobre a ex
tensao monstruosa do lóbulo da extremidad e inferior 
da orelha de algum desses povos, sem que por isso 
a epessura diminua sensívelmente. Ficámos surpre
sos de ver essas pontas de ' Qrelha, de quatro a cinco 
polegadas de comprimentó, coin um buraco de dezes- ' 
_sete a dezoito linhas de diametro, e entretanto nos 

~ 

asseguraram que nada víramos de singular no genero. 
tles encerram primeiro no buraco um cilindrozinho 
de madeira, e o váo substituindo por outro mais gros
so, a medida que a abertura aumenta, até que a ponta 
da orelha lhes dá pelas espáduas. A sua ornamenta
~áo consiste em encher tal huraco com um grande 
ramalhete, ou com um tufo de verdura e de flores 
que lhes sirva de brinco. 

VIII 

S. Paulo de Olivenga, a primeira Missáo Portuguesa. 
A largura 'do Amazonas,- e os seus P.erigos. indios 
guerreiros. O progresso das M issóes Portuguesas -
O conforto dos indios - As brigantinas portuguesas 

' - Coari e outras missóes carmelitas - O ]utaí, o 
]uruá, o Tefé, o Coari- O l<;á; o /apurá e suas bocas. 
Os antropófagos do /apurá - A lendária Aldeia do 
Ouro e o Marco de Teixeira. O lquiari e o /urubech 

O Cuchivara. Paraguari. · 

Contam-se seis ou sete dias de jornada a pé {o 
, que fizemos em tres dias e outras tantas noite), en
tre .Pebas, última missao espanhola, e $Sáo Paulo, a 
primeira missáo portuguesa, servida· pe~os religiosos 
da Ordem de Monte Carmelo. 'Nesse intervalo, ne
nhuma habitagáo se encontra nas ·mdrgens do rio. Aí 
é que comegam as grandes ilhas, antes morada d~s 
Omáguas. O leito do rio se alarga de um modo tao 
considerável que um só dos seus bragos tem as vezes 
800 ou 900 toesas (cerca. de 1 700 m.). Como essa 
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. 
grande extensáo dá muito campo ao vento, aí surgem 
verdadeiras tempestades que nao raro subvertem as 
canoas.N ós mesmos experimentámos duas procelas no 
nosso trajéto; ·mas a grande experiencia dos indios 
faz que raramente a gente seja surpreendido no meio 
do rio, e nao há perigo iminente senáo quando nao 
há ·tempo de procurar um abrigo .na embocadura de 
algum rio pequeno, ou riacho, que frequentemen.te 
se encontra. Desde que o vento cessa, a correnteza 

. do rio quebra as vagas, e bem cedo as reduz a pnimi· 
tiva tranqUilidade. 

. Um dos maiores perigos dessa navega~áo ·é o 
encontro de algum tronco éle árvore desraigada, en· 
cravado na areia ou no lodo, e escondido sob as 
águas, o que poria a canoa e~ perigo, de virar ou 
de parti~·Se, como nos sucedeu certa féita ao aproxi· 
marmo-nos de terra, para cortar um pau cujas virtu· 
d.es e:ram gabad~s contra a hidropsia. Para evitar 
esse inconveniente, a gente se af asta das margen s. 
Quanto as árvores arrastadas pela corrente, de longe 
sáo vistas, pois que veem flutuando, e é fácil .tomar 

"' precau~oes. 

. Náo falo de um outro acidente muito mais raro, 
m·as infalívelmenfe funtisto, a que se arrisca quem· vai 
costeando os bordos do rio. É a queda brusca de 
urna árvore, já por caducidade, já porCJll-e o terreno 
que a sustinha f oi aos poucos minado pelas águas.' 
Muitas caaoas assim for,am destrogadas, e naufraga· 
ram com os remadores. Sem algum sucesso . <}esta 
ordem, seria inaudito que um f ndio se af ogasse. 

.. 
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·Náo há hoje em dia nenhuma nagáo guerreir~ 
·inimiga dos Europeus nas margens do Maranháo: 
todas f oram submetidas, ou se retiraram para longe. 
Entretanto há ainda lugares onde seria perigoso de 
dormir. Alguns anos passados, o filho dum Gover· 
nador espanhol que conhecemos em Quito, tendo em· 
preendido a descida do Amazonas, foi surpreendido 
nas florestas, e massacrado pelos selvagens das te~:r.:as 
do interior, que um mau encontro d~parou nas proxi
midades do Rio, aonde nao veem senáo de fugida. O 
fato nos f oi contádo pelo seu companheiro de viagem, 
escapo do mes1110 perigo, e hoje estabelecido nas 
Missóes Portuguésas. 

O missionário de Sao Paulo, prevenido de nossa 
· ·ohegada, nos aprestara urna grande canoa, piroga ou 

brigantina equipada de quatorze remeiros e um pa· 
tráo. ~le nos forneceu demais um guía portugues, 
numa· outra canoa, e dele 'recebemos, bem como dou
tros religiosos de sua or:dem, entre os quais estanciá
mos, .um tratamento que nos ., fez esq~ecer que está· 
vamos no centro da América, .500 léguas distanciados 

· das terras habitados pelos Europeus. Em Sáo Paulo 
com~gámos ~- ,yer em lugar ~e ca$as e igr~jas de 

~bambu, capelas e presbitétios Cle pedra, de · terra e 
tijolo, . e muros alvejados com asseio. Fomos ainda 
agradávelmente surpreendidos por ver no "meio ... da
queles desertos, camisas de pano de Bretanha sobre 
-todas as mulheres indias, Il!alas com f echaduras e_ 
chaves de ferro em suas casas, e por achar aí agu· 
lhas e pequenos espelhos, facas, tesouras, pentes, e 

' 
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diversos outros utensílios da Europa, que os f ndios 
obteem todos os anos no Pará, nas viagens que fazem 
até lá para levar o "caca u", que eles colhem sem 
nenhuma cultura pelas margens do rio . . O comércio 
com o Pará dá a estes índios e a seus missionários 
um ar de conforto .que logo distingue as Missóes Por-
· tuguesas das outras castelhanas do alto Maranháo, 
nas quais tudo se ressente da impossibilidade em que 
vivero os missionários da Coroa de Espanha de con· 
seguir qualquer dos comodos da vidia, náo tendo 
nenhum comércio com os Portugueses seus vizinhos, 
rio ahaixo: eles tudo procuram 'em Quito, aonde en~ 
viam gente urna vez por ano, e donde estáo mais 

• 
separados pela cordilheira do que estariam se hou-
vesse um mar de mil léguas. 

, As canoa~ de que se servem o~ Portugueses, e 
de que nos valemos desde Sáo Paulo, sáo muito maio
res e mais confortáveis que as dos índios, nas quais 
navegáramos nas Missóes Espanholas. O tronco de \ 
árvore, que constitui o corpo das canoas índias, náo 
é entre os Portugueses mai~ do que a querena. ~les 
o f endem primeiramente, ~ o escavan\ a ferro; de- · 
poi~ o ab~em a fogo, para aumentar a largura; mas 
como a cavidade diminui em proporgáo, eles lhe dáo 
maior altura juntando-lhe urna bordagem que se liga 
em curva ao corpo da construgáo. C> leme é colocado 
nessas canoas de maneira que o seu manuseio nada 
estorva a cabana, ou camarazinha, que está loca
lizada na popa~ Algumas dessas brigantinas t~em 60 
pés (19,44 m.) ae comprimento por 7 de largura· 
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(2,268 m.) e 3,5 de calado (1,1~4 m.); há maiores . 
ainda, e de quarenta remadores. A maior parte delas 
teem dois mastros, e váo a vela, o que é de grande 
comodidade para subir o rio a favor do vento do 
Este, que af reina desde o mes de Outubro até o de 
Maio. Há quatro ou cinco anos urna dessas brigantinas 
de tamanho medíocre, com coberta, equipada por um 
capitáo mercante frances que nela se embarcou com 
tres marinheiros da mesma nagáo, se fez ao largo 
coro grande espanto dos habitantes do Pará, e foi em 
seis días até Caiena, trajeto que fiz como se verá em 
dois meses numa construgáo do mesmo porte; abri
gado que fui a me deixar conduzir junto a terra, a 
moda do país, o que aliás me convinha grandemente 
para o levantamento da minha carta. 

1 1 

Nós empregámos éinco dias e cinco noites de 
navegagáo para ir de Sáo Paulo a Coari, náo contando 
dois dias api;oximadamente d~ estada nas missóes in
termediárias de lviratua, Tracuatua, Paraguari e Tef¿. 
Cqari é a derradeira das ~eis . povoa9óes dos missioná
rios Carmelitas Portugueses; as cinco primeira~ sáo 
formadas dos restos da antiga missáo do P. Samuel 
Fritz, e composta de um grande número ·de diversas 
nagóes, a inaior parte transplantadas. As seis acham
se na margem austtal do rio, onde as ter.ras sáo mais 
altas, e a abrigo de inundagóes. Entre Sáo Paulo e 
Coari, encontrámos v.ários grandes e belos rios, que 
veem esgotar-se no Amazonas. Do lado do Sul os prin
cipais sáo o /utaí, maior que o ]uruá que o ségue, 
cuja embocadura de 362 toesas (705 m.) pude me· 
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dir; o Tefé, que o P. d'Acuña chama Tapi; e o Coari, 
que náo passava ainda ha alguns anos senao por um 

· 1ago. Todos correm do Sul para o· Norte, e descem 
das montanhas ao Este de Lima, e ao Norte de Cuzco. 
Todos sao navegáveis vários meses subindo desde 
suas bocas, e v¿¡rios índios contam que el~s viram 
nas margens do Coari, em terras altas, um país aherto 
com enxames de moscas e animais cornígeros (e deles · 

' 
trazem despojos)' coisas novas para eles, que provam 
que as fontes desses rios regam países muito dife
rentes dos seus, e sem dúvida vizinhos das Colonias 
Espanholas do alto 'Peru, onde se sabe que o gado 
se multiplicou extraordináriamente. O Amazonas re· 
.cebe. tambem do lado do Norte, p.este i:qtervalo, dois 
grandes e célebres rios: 0

1 

primeiro é o 1 ~á, que de
flui como o Napo das cercanias de Pasto ao Norte de 

' Quita, nas missoes franciscanas de Sucurobios, onde 
se chama Putumaio; o segundo é o l apurá~ que tero a 
nascente um pouco mais ao Norte que o outro, e que 
na parte·' superjor ·.se ,chama. Caquetá, nome total

. mente desconhecido nas suas desembocadm·as no 
Amazonas. Digo suas embocaduras, porquanto ele tem 
ef etivamente sete ou oito, f orniadas por bra~os que 
se destacam sucessivamente do canal principal, e tao 
espaºados uns dos outros que vai mais de .?em léguas 
de distancia da primeira a última. Os Indios lhes 
dáo diferentes no mes, o que as tem f eito toma~ por 
outros tantos rios. Chamam ! apurá á um ,dos mais 
cons1deráveis desses bra~os, e conformando-se ao uso 
portugues que estendeu o nome, denomino assim nao 
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sómente esse defluente, como ainda o tronco donde 
todos saem. o país que eles regam é tao baixo que 
p.o tempo das cheias do Amazonas fica completamente 
inundado, e se passa de canoa de um bra~o para o 
outro, e para 

1
os lagos no interior das ter!as. As mar

gens do / apurá sao habitadas aqui e ali por na~oes 
f erozes, de que f alei, e que se destroem mútuamente; 
algumas delas comem ainda seus prisioneiros. tste 
rio, bem como os diferentes bra~os que entram ~o 
Amazonas, náo sáo absolutamente frequentados por 4 

·Europeus, a nao serem os Portugueses do Pará, que 
aí vao velhacamente comprar escravos. Nós voltare
mos ao J apztrá, quando falarmos . do rio Negro· 

' ,' ~ . 
É para essas bandas que ficava situado um aldea· 

mento índio, onde Teixeira ao subir o rio ern 1637, 
recebeu, .numa troca, dos habitantes . alguns enf eites 

· dum ouro que foi provado em Quito, e avaliado em 
23 quilates. tle deu ao lugar o nome de Aldeia do 
Ouro. Na volta ele aí plantou um marco;, e dela tomou 

" posse para a Coroa de Portugal, no dia 26 de Agosto 
de 1639, por UJl!ª ata qµe se c.onserva nos Arquivos 
do Pará, onde e~ a vi. Dessa ata, subscrita po~ todos 
os of iciais de seu destacamento, consta que isso f oi 

. d o ,, ~'numa terra alta, defronte das bocas do Rio o uro . 

O P. d' Acuña assegura que por diversos cami· 
nhos que ele indica pode~se passar do . J apurá ªº 
I quiari, que ele chama o Rio do Ü1:1TO. tle junta que 
os habitantes do I quiqri faziam comércio com os Ala-
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naus ( *) , seus vizinhos, e estes coro os índios das 
margens do Amazonas, dos quais comprou ele mesmo 
um par de brincos. O P. Fritz conta no seu jornal que 
em 1687, ou sejam cinquenta anos após o P. d'Acuña, 
vira oito a dez canoas de M anaus que chegaram de 
suas habita~oes as margens do Jurubech. Haviam vin: 
do com o favo1' da inunda~ao, pa~a comerciar com 
os ! urmiaguas seus catecúmenos, no .lado setentrional 
do Amazonas. tle diz a'inda que eles costumavan1 
trazer entre outras coisas pequenas lamina~ de ouro 
batido, que esses mesmos M anau,s recebiam em troca 
dos indios lquiari. Todos esses lugares e margens estáo 
indicados na Carta desse padre. Tantos testemunhos, 
e respeitáveis todos, nao permite duvidar da verdade 
de tais fatos;- contudo, o rio, o lago, a mina de ouro, 
o marco, e mesmo a Aldeia d'Ouro atestada pelo 
depoimento de tantos, tudo desapareceu como um pa
lácio encantado, e nos sitios indicados se perdeu até 

, . 
a memoria. 

\ 

Desde o tempo do P. Fritz, os Portugueses, es
quecendo o título sobre que fundam suas pretensoes, 

' 
sustentavam já _que o marco plantado por Teixeira 
estava situado ínais alem que a provincia dos Om_á· 
guas; e ao mesmo tempo e;> P. Fritz, missionário da 
Cor?ª de Espanha, pelo CQntrário, pretendia que ele 

(*) O padre Fritz escréve "Manaves". A tradu9áo francesa da 
"Rela9áo" do padre a· ~cuña desfigura a palavra, como muitos 
outros, escrevendo "Mavagus". Os Portugueses escrevem boje "Ma
naos" e "Manaus", indiferentemente, e pronunciam "manáua". 
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nao havia sido posto senáo nas cercanias do rio Cuchi
vara, mais de 200 léguas abaixo. Aconteceu aqui o que 
sucede quase sempre nas .disputas.: cada um exagerou 
suas pretensóes· Quanto ao marco plantado na Aldeia 
d'Ouro, se se examina bem a regiáo em que fica si· · 
tuada a Quarta Missáo Portuguesa, chamada Para
guari, descendo, na margem austral do Amazonas, 
algumas léguas · para cima da embocadura do , T efé 
(onde observei 3Q20' de ·latitude austral), achar-se-á 
que ela reúne todas as características que designam a 
situa~áo des~a famosa aldeia, na ata de Teixeira, da
tada de Guaiaris, e na Relagao do P. d' Acuña. O la· 
purá, cuja principal boca fica fronteira ao Paraguari, 
será por consequencia o Rio do Ouro, cujas bocas men
cionadas nessa mesma ata ficam em frente da aldeia. 
Resta saber o que foi feíto do ] urubech e do 1 quiari, 
ao qual o P. d'Acuña dá o nome de Rio do Ouro, 
e ªº qual diz ele que se sobe pela J apurá; f oi o qúe 
eu ti ve um pouco -de trabalho para .descobrir: mas 
creio ter esclarecido este ponto, e talvez ter deseo· 
berto o fundamento da fábula .do Lago Parima,. e do 
El Dorado; m&s a ordem~ e· a clareza requerem que . ' 
esta discussao· seja reportada ªº ~ópico sobre o rio 
Negro. -

' 



... 

As amazonas americanas - As asiáticas e 
as africanas. 

1 

No ~ecurso de nossa navegagáo, ' indagám.os p~r 
toda parte dos índios das diversas nagóes, e com 
grande cuidado o fizemos, ,se tinha~ algu~ conhe· 
cimento. das m:ulheres . belicosas que Orellana preten· 
dia ter encont~ado e combatido, ~ se era certo que 
e las se conservavam f ora do -comércio dos homens, 

' náo os r. receberido entre si se~áo urna' ·vez por ano, 
como nos refere o P. d'Acuña na sua rela~áo, onde 
o assunto m6rece ser- lido pela . singularidade. Todos 
nos disseram que ouviram f alar disso por seus · pais, 
e juntaram mil particularidades longas demasiado 

1 1 ' 

para serem repetidas, é tudo tendente a confirmar 
que houve no continente urna república de mullieres 
solitárias, que ~e retiraram para as bandas do Norte, 
no interior das terras, pelo rio Negro, ou por outro 
que pelo mesmo lado vem ter ao Maranháo . 
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Um índio de Sáo ]oaquim d'Omáguas nos dis
sera que acharíamos talvez ainda em Coari um velho 
cujos pais avistaram as Amazonas. Soubemos aí que 
o indio que nos f ora indicado ha vi a morrido; mas 
falámos ao filho que parecia ter 70 anos, e que che
fiava os outros indios da mesma aldeia. tle nos afir
mou que o seu avo vira com efeito discorrer tais mu
lheres pela entrada do rio Cuchivara, provindo do rio 
Caiame, que desemboca no Amazonas pelo lado Sul, 
entre1 o T ef é e o {:oari; que ele chegou a falar con1 
quatro dentre elas; e que urna trazia uma crianga ao 
peito. tle nos disse o nome de cada urna, e ajuntou 
que partindo do Cuchivara, elas atravessaram o grande 
Rio, e tomaram o rumo do Rio Negro. Omito certos 
pormenores pouco verosímeis, mas que em nada in:· 
portam para o essencial da coisa. Abaixo do Coari, 
os indios nos disseram sempre o mesmo, com algumas 
variantes nas circunstancias: mas todos estavam de 
acordo no principal. 

, 
Em particular os .Tapajós, de que 1faremos men· 

~ao a seu tempo mais expressamente. Referir~m-se 
a certas pedras verdes, conhecidas como "das Ama .. 
zonas", que dizem h'aver' herdado de seus pais, e 
estes as tiveram das "Cunhantainsecuima", ou seja , 
em sua língua, das "mulheres sem marido", entre as 
quais, a juntam eles, existem_ em grande quantidade· 

Um indio, habitante de kfortigura, missáo vizi· 
nha do Pará, ofereceu-se a mostrar-me um rio por 
onde se podia remontar, segundo ele, até pouca dis-

, 
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rancia do país atualmente habitado, dizia o mesmo, 
pelas Amazonas. Tal rio se chama lrijó, e depois pas
sei pela sua embocadura, entre Macapá e o Cabo 
Norte. Conforme o 'reconto do mesmo sujeito, no 
ponto em que esse rio deixa de ser navegável por 
causa dos saltos, há-se de, I?ara penetrar no País 
das Amazonas, caminhar vários dias pelos bosques da 
mar9em do Oeste, e atravessar um ·país montanhoso. 

Um velho soldado da guarni~áo ~e Caiena, habi
tando agora próximo dos saltos do rio Oiapoc, asse- 1 

gurou-me que num destacamento em que ele estava, 
destacamento enviado pelas terras para reconhecer o 
país, em 1726, havia penetrado até os -Amicouanes, 
nagáo de largas orelhas que vive acima das nascentes 
do Oiapoc, e perto das de outro :.:io -afluente do Ama· 
zonas; e que aí ele vira nos pesco~os das mulheres 
dessas mesmas pedras verdes de que acabo de falar; 
e que tendo perguntado· a esses índios donde as tira· 
vam, obteve como resposta que provinham das mu
lheres "que nao tinham marido"' cujas terras demo
xavam a sete ou oito dias de ·jornada para o lado do 
Ocid~qte. Essa na~áo -dos Arµicq1ú1~nes ha~ita longe do. 
Mar, nutn país alto, onde o~ r'ios nao sao navegáveis , 
ainda; assim eles náo tinham aparentemente rece
bido essa tradi~áo dos índios do Amazonas, com os 
auais nao tinham comércio: eles nao conheciam senao ... 
as nagóes contíguas as suas terras, entre as quais os 
Franceses do destacamento de Caiena tinham tomado 
guías e intérpretes. 
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Deve-se preliminarmente notar que todos os tes-
temunhos que acabo de arralar, outros que deixo de 
referir, assim como os de que se fez mengáo nas inf or
magóes dadas em 1726, e depois os dos governadores 
espanhóis ( *) da província de Venezuela, concordan:'i 
no fundo na existencia das Amazonas; mas o que náo 
merece menor atengáo é que enquanto essas diversas 
relagóes designam o lugar de retirada das Amazonas 
Amer)canas, urnas para o Oriente, outras para o Norte, 
ainda outras para o Ocidente; todas essas diregóes 
diferentes concorrem em situar o centro comum de 
convergencia nas montanhas do Guiana, e num cantao 
onde nem os Portugueses do Pará, nem os .Franceses 

· de Caiena, ·aind~ penetrarani. Apesar de tudo, con· 
• fesso que eu náo acreditaria fácilmente que as Ama
z-0nas aí estáo esta_belecidas, sem notícias mais posi
tivas, de vizinhanga em vizinhanga, pelos índios limí- "' 

' ' 
t.rofes das Colonias ,Européias da costa .da Guiaria; 
essa nagáo 'ambulante poderia mÚito bem ter ainda 
mudado de residencia; e o que me parece mais vero
símil que tudo o mais, é que elas perderam com o 

1 
· tempo seu antigo costume, oµ porque tenhaxq sido ~uh· 

jugadas por outra nagáo, ou porque cansadas de tanta 
solidáo as jovens acabaram por olvidar a aversáo ma
terna com respeito aos hon1ens. Assim, quando hoje 
náo se achassem mais vestígios de.ssa República de 

' ' 

(*) D. Dieqo Portales, que se sabe viver ainda em Madrí 
há alguna anos, e D. Francisco Terralva, seu sucesaor. 
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Mulheres; nao. se pode dizer que ela náo haja alguma 
vez existido. .. 

Aliás, basta para a verdade do fato, que tenha 
havido na América um povo de mulheres, que náo 
consentiam os homens em sua sociedade. Seus demais 
costumes, e particularmente o de se cortarem urna 
das tetas, como o P. d,Acuña nos relata a fé dos fn
dios, sáo circunstancias acessórias e independentes, 
e .foram provávelmente alteradas, e talvez 'acrescen-
tadas pelos Europeus preocupados pelos usps que se 

' teem atribuído as Amazonas da Ásia; o amor do 
maravilhoso lhes terá f eito a dotar pelos f ndios nos 
seus relatos. Náo se disse com efeito que o cacique . 
que advertiu Orellana de fugir as Amazonas (que ele 
chama va t(m sua língua "comapuyaras"'), ha ja alu
dido a mama de9epada, e o nosso índio de Coari, na 
historia do avo que viu quatro Amazonas, urna das 
qua is a aleitar um filho, ,n~o se ref ere absolutamente 

.. ~ • ¡ ~ 

a essa particularidade tao propositada a · se fázer " 
notar. 

' 
- Mas chego ao principal. Se para negar a lenda 

alguém alega a falta de verosimilhan~a, e a quasi 
impossibilida~e moral d.e poder estabelec~r-se e sub
sisfir urna tal república; eu náo insisto no exemplo 
das antigas amazonas asiáticas, nem das amazonas 
africanas modernas ( *), pois que aquilo que lemo~ 
nas histórias antigas e modernas é, pelo meno$, mis· 

" 
(*) Veja-se a "Descri~áo da Etiópia oriental" pelo padre Joáo 

doa Santos, dominicano portugues, e o padre Labat (Nota do Autor). 

• 
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turado de muitas fábulas, e sujeito a contesta~óes. 
Contento-me de assinalar que se alguma vez pode 
haver 'Amazonas no mundo, isso foi na América, onde 
a vida errante das esposas que acompanham os ma· 
ridos a guerra, e que náo sao mais felizes no lar' 
lhes deve ter feíto nascer a idéia e ocasiáo frequente 
de se furtarem ao jugo dos tiranos, b1J,scando fazer 
para si um estabelecimento onde pudessem viver na 
independencia, .e pelo menos .nao serem reduzidas a 
condi~áo de escravas e bestas de carga. · Semelhante 
resolu~ao, u~a vez tomada e executada, nao teria 
nada de ~xtraordinário, nem de mais difícil do que 
o que se observa todos os dias em todas as colonias 
européias da América, ou náo é senáo demasiado 
comum que servos maltratados e descontentes fuj8:m 
aos bandos para· os bosques, . e náo_ raro ~ós, guando 
náo acham a quem associar;.se, e que aí passem assim · 
vários anos, e talvez toda a vida em solitude. 

Sei bem que todos, ou quase todos os fndios da 
América Meridional sao mentirosos, crédulos, eneas· 
quetados com o maravilhoso; mas nenhum desses 
povos ouviu ainda falar das Amazonas ·de Diodoro 
qa Sicília, e de J ustino· Entretanto já se trata va das 
Amazonas entre os f ndios do interior, ·antes que .os 

A l.ª ed. da "Etiópia oriental" de fr. Joáo dos Santos é de ~609 
(o autor morreu em Goa, em 1622); a 2.ª saiu sob os cuidados de 
Luciano Cordeiro, na "Biblioteca de Clássicos Portugueses" {Lisboa, 
1891). A obra de Labat, em 4 volumes, intitula-se "Voyage du ch~ 
valier Des Marchais en Guinée, isles voisines et a Cayenne fait 
en 1725, 1726 et 17?7" (A.mesterdáo, 1731). {Nota de B. de M.}. 
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Espanhóis aí houvessem penetrado, e delas se fez 
men~ao entre povos que nao tinham jamais visto Euro
peus. É o que prova o conselho dado pelo cacique a 
Orellana, bem como as suas gentes, e ainda as tra
~igóes ~eferidas pelo P. d' Acuña e pelo P. Baraze (*). 
ó É cr1vel que selvagens de lugares distantes fossem 
acordes em imaginar, seni qualquér fundamento, 0 

mesmo fato, e que esta pretensa fábula f os se adotada 
táo .un~fotme e u,niversalmente e~ M~inas, no 1Pará, 
e~ Caiena, e em Venezuela, entre tantas nagóes que . 
nao se entendem absolutamente, e que náo teem ne
nhuma comunicagáo ? 

De resto, nao fiz enumeragáo ( **) de todos ·os 
a~tore~ e viaj~ntes de tantas nagóes da Europa, · que 
ha ma1s de do1s sécu.los veem afirmando a existencia 
. das Amazonas Americanas, e alguns pretendem: ha ve· 

4 

-las visto. Contento-me de aludil aos novos testemu
nhos que tivemos ocasiáo de recolher, M. Maldonado 
e eu, em nossa rota. Pode-se ver esta questáo trat~da 
na Apologia do primeiro tomo do Teatro Crítico do 
célebre P. Feijó, benedito espanhol, feita pelo seu 
sáhio discípulo· P. Sarmiento,~ da mesma, con.gtegagáo. 

! -~ ~ ' 

(") Cartas Edificantes e Curiosas, tomo X. 

(.,.) Américo :Vespucio( Hulderic Schmidel, Orellana, Berrio, 
Walter Raleigh, PP. d'Acuña, d'Artieda, Barazzi, etc. 



Partida do Coari - Línguas .gerais - O Purus -

Rio Negro. O fort~ do Rio Negrd. Ás Missóes Port~
guesas. A comunicagáo como 'Orinoco - O Caquetá 

seria a fonte comum do Orinoco, do Rio Negro, e do 

Japurá - A Zenda do El Dorado. Os Manaus. O lago 

Maraí. O Essequibe e o Rio Branca. 

\ 

No dia 20 de Agosto partimos de Coari, em 
. nova canoa e com novos índios. A língua do Peru 

1 
que era familiar a M. Maldonado e a nossos criados, 
e de· que eu tinha. tambem algumas tinturas, havi_a· 

, -nos servido 'para o.s e~tendimentos . com os natura.is 
do país em toda,s as Missóes Espanholas, onde busca· 
ran1 fazer dela urna língua geral. Em Sao' 'Paulo e 
em T efé Íivemos intérpretes portugueses que falavam 
a língua do Brasil, semelhante1nente introduzida em 
todas as Missóes Portuguesas; mas nao podendo 
achá-los em Coari, aonde nao pudemos chegar, mal
grado todo nosso esforgo, senáo após a partida do 

... 
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Missionário para o Pará, vimo-nos no meio dos fndios 
sem que pudéssemos conversar a náo ser por sinais, 
ou com a ajuda dum curto vocabulário que eu tinha 
f eito de perguntas escritas em sua língua, e que inf e
lizmente nao continha as respostas. Náo deixei de 
tirar deles alguns esclarecimentos, sobretudo para os 
nomes dos rios. N otei também que eles conheciam 
diversas estrelas fixas, e que davam nomes de ani· 
mais a diversas constelagoes. tles chamam as Híades, 

b d "T · . . R . b 1" d ou ca ega e touro apura a1u a , um nome 
que significa hoje em sua língua "queixada de boi"; 
eu digo "hoje", pprque desde que foral!} transpor
btdos os bois da Europa. para a América; os Brasi
leiros, como os naturais do Peru, aplicaram a esaes 
animais o nom~ que davam, 1:na sua língua materna, 
ªº "alce" ( *)' o maior dos quadrúpedes que eles 
conheciam antes da chegada dos Europeus. 

Ao dia
1 

seguinte de nóssa partida de ·Coari, . con
tinuando a descer o rio, deixámos do lado do Norte, 
urna ~mbocadura do Japurá, cerca de cem léguas .da 
'primeira, e no outro jldia, do lado do Sul, as bocas 
do .rio hoje .chamado Purus, e outrora Cuchivara, 
que,,é o nome df unía aldeia vizinha de sua foz: foi 
aí que o antepassado do velho índio de Coari receben 

1 

(•) Estranhamente se encontra no texto a palavra "élan", que 
é o "alce", e que náo existe absolutamente na regiáo amazonica. 
Aliás o vocábulo "tapiira" que é a "tapira" ou o "tapir" de nossoa 
días, é uma espécie de "anta", e nada tem que ver com o "alce". 

· A confusáo repete-se abaixo, no cap. XII. (Nota desta edi9áo}. 
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a visita das Amazonas. ~ste rio náo é inferior aos 
maiores que engrossam o caudal do Maranháo; e se 
damos · crédito aos f ndios, ele lhe é igual. Se te ou 
oito l~guas abaixo dessa jun~áo, vendo-se o rio sem 
ilhas, e ,cqm a largura de mil a mil e duzentas toesas 
( mais · de 2 km.) , f iz o bote vogar f ortemente contra 
a corrente, para sonda1·, e mantendo-o tanto quanto 

' possível no mesmo 'lug~r, nao achei flindo a ~03 bra
gas (170,98 m.). 

No dia 23 entrámos no Rio Negro, outro mar de 
águ_a doce que o Amazonas recebe pelo Norte. A carta 
do P. Fritz (que nunca entrou nesse rio), e a última 
earta da América de Delisle, feíta conforme a do P. ' 
Fritz, fazem correr este rio do Norte para o Sul, ao 
passo que é certo, pelo relato de quantos o remon-

1 tarani, que ele provem ·. do -" Oeste, e que corre para ~ 
ó Este, inclinando-se um pouco para o Sul. Testemu-· 
nhei por meus próprios olhos. que essa é a sua dire· · 
~áo várias léguas a cima de sua· . desembocadura no 
Amazonas, onae o Rio Ne gro entra táo paralelamente 
que, selP:· a transparencia das águas que. se .cha,mam 
precisamente "Rio Ne'gro", seria tomado por um 

· bra~o do próprio Amazonas, separado por alguma 
ilha. Subimos.pelo ,Rio Negro duas léguas, até o forte 
que os Portugueses á.Í levantaram na margem seten· 
trional, rio lugar mais estreito, que mede 1 203 toe
sas (2 344,041 m.), e onde observei 3°9' de. lati
tude· É esse o primeiro estabelecimento portugues 
que se encontra ao norte do Rio das Amazonas, quando 

• 
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por ele descem'Os. O Rio Negro é praticado pélos Por
tugueses há mais de um século, e eles aí fazem um 
grande comércio de escravos. Há aí sempre um des-
tacamento da guarnigáo do Pará, para manter o res
peito das nagóes índias qu~ lá habitam, e para favo
recer o comércio dos escravos nos limites prescritos 

. pelas. leis de Portugal; e todos os anos este acampa· 
mento ambulante, a que se dá o no;me de "tropa de 
resgate '', penetra para diante pelas terras. O capitáo 
comandante do Forte do Rio Negro estava ausente 
quando aí aportámos: náo me demorei aí mais de 
vinte e quatro horas. 

Toda ~ paite descobeita das margens do Rio 
Negro é povoada por Missóes Portuguesas, ,dos mes· 
mos religiosos de Monte Carmelo, que encoptráramos 
descendo o Amazonas, desde que deixámos as Missóes 
Espanholas. Subindo quinze dias, tres semanas ou 
mais, pelo Rio Negro, achamo-lo ainda mais largo que 
na sua boca, em virtude de grande número de ilhas 
e lagos que f ortna. Em todo este intervalo o terreno 
das margens é elevado, e nunca se ve inundado: o 
mato ~í é meno~ bravo, e ó país é completamente dife-

, ' ' 

rente das margens amazonicas. 

·Souhemos1 no Forte · do Rio Negro, particulari· 
dades sobre a comunica~ao deste rio coro o Orinoco, 
e por conseguinte, deste último como Amazonas. Nao 
aduzirei a enumeragáo das diversas provas de tal 
comunicagáo, provas que eu colhi cuidadosamente em 
minha · rota; a mais decisiva era entáo o testemuD.ho 
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insuspeito de urna índia das Missóes Espanholas ( *) , 
das margens do Orinoco, com quem tinha falado e 
que chegou de canoa ao Pará vindo daí. Todas essas 
provas tornam-se inúteis para o futuro, pois cedei:n 
lugar a urna última. Acabo de saber por urna carta 
escrita do Pará pelo reverendo P. Joáo Ferreira, rei· 
tor do Colégio dos J esuítas, que os Portugueses do 
acampamento ambulante do Rio Ne gro (no ano últj· 
mo de 17 44), tendo subido 9.e rio em · rio, eneontra· 
raro · o Superior dos J esuítas das Missóes Espanholas 
das margens do Orinoco, e coro ele voltaram pelo 
mesmo caminho, e sem desembarcar, até o mesmo 
acampamento: o que estahelece a comunica~áo _dos 
dois rios. tste fato náo pode mais hoje ser posto em 
dúvida; é embalde que para · lan~ar nele alguma in~ 
certeza, ' se reclamaria a . autóridade do autor recente 

. ' ~ ' 

do "Orinoco Ilustrado", o· qual, depois de ter sido 
longo tempo ntjssionário nas· margens do referido 
rio, considerava ainda em 17 41 essa comunicagáo 
impossível ( **). tle ignorava entáo, sem dúvida, que 

\ 

. e•> Da na_~áo Cauriacanl, e da 'i::idade. e mlssáo de S; Maria de 
t>- ' ~ ' -.&XUaru.tna. · . 

' ' . ' 
("*) Veja-se "Ei Orinoco ilust~ado" (Madri, 1741), pág. 18 (Nota 

do Autor). Táo importante é essa obra, que convem dar dela 
melhor noticia. Publicou-a o padre Joseph Gumilla, da Companhia 
de Jeaus, com o título eequinte: "El Orinoco ilustrado y defendido, 
hiatorld natural, civil y geográfica de este gran rio, y de sus 
caudalosas vertientes; gobierno, usos y' costumbres de los indios 
1u11 habitadores, con nuevas y útiles noticias de animales, árbole1, 
frutos,, aceites, resinas, yervas y Taícea medicinales; y sobretodo, 

' se hallarán ~nveraiones muy:, 1ihqulares a N. Santa Fé, y hechos 

• • .... 
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~ 

suas próprias missivas ao comandante portugues e ao 
esmoler da Tropa de Resgate chegavam de sua missáo 
do Orinoco, por esse mesmo caminho reputado imagi· 
nário, até o Pará, onde as vi entre as máos do Gover· 
nador; mas este autor está hoje plenamente desen
ganado a este respeito, como eu souhe por ·M. Bou
guer, que os viu no ano passado em Cartagena da 
América. 

A comunicagao do Orín.peo e do Amazonas, re· 
centemente verificada, pode passar por urna desco
berta em geografia, tanto mais que . essa jungáo, em· 
hora marcada sem nenhum equívoco nas antigas 
cartas, f oi suprimida nas novas pelos geógrafos mo· 
dernos, como 'se de geral concerto, e tratado como 
quimérica pelos que pareciam estar melhor informa· 
dos da rea.lidade. Esta náo é 'provávelmente a primeira 
vez que a vetossemelhan~a e as conjecturas puramente 
plausíveis vencem os fatos atestados pelas relagóes 
de viagens, , e que o espirito crítico, levado · muito 

' ' l\ . . ~ 

longe, chega a negar decisivamente aquilo · de que se 
podia ainda apenas duvidar. 

. ' ' ¡ 

· ¿ ~Mas como· se faz essa comunicagáo do Orinoco 
com o Amazonas ? Um mapa minucioso do rio Negro, 
que . t~remos qua~do aprouver a Corte Portugue~a, 

de mucha edificación" (Madrí, 1741), em 2 volumes. A 2.ª ed., do 
~esmo lugar e-nas mesmaa condi~óes da princeps, é de 1745 (d~ssa 
tem o autor da presente nota um exemplar). Teve a -obra uma tra
ducáo franceaa em 3 volumes. (Avinháo, 1758). (Nota de B. de M.). 

• 
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poderia instruir-se a este respeito· Enquanto espero, 
eis a idéia que f ormulei, comparando as diversas 
no~óes que recolhi no decurso de minha viagem, em 
todas as Relagoes, Memórias e Cartas, quer impres
sas quer manuscritas, que pude descobrir e consultar, 
ora nos lugares mesmos por onde_ andei, ora após 
minha volta, e sobretudo nos esbogos de Cartas que 
frequentemente tragárp.os meu companheiro ~e via
gerh e eu, sob os olhos dos Missionários, segundo 
suas exposigóes, e S;S dos navegadores mais inteli-

}¡ gentes . entre os que tinham subido e descido pelo 
Amazónas e pélo Rio Negro. ' 

De todas essas nogoes combinada e esclarecidas 
. urnas pelas outras, resulta que um pequeno aldea

mento indio, na provínpia de Mocoa ( ao oriente <:la 
de Pasto, 1!1.,m grau de latitud7 norte), dá seu nome 
de Caquetá a um rio nas margens do qual ele está 
situado ( *). Mais abaixo esse rio -se divide · em tres 
hra~os, ,um dos quais corre para o N orqeste, e é o 
famoso Orinoco, que tem a sua boca defronte da ilha 
da Trindade; . o_ outro segue para o Este, declinando 
um poú.co para o , Sul, e é aquele · que ma!s abaixo 
vem a chamar.-se rio Negro pelos Portugueses. Um 
terceiro brago ainda mais inclinado para o Sul é o 
l apurá, do qual já falámos tanto: este, como já obser,· 
vámos, a seu tempo se subdivide em vários outros. 
Resta saber se do tronco ele se destaca mais alto ou 
mais baixo que os dois hragos precedentes, ou se ele 
náo passa de um ramo desse segundo hra~o chamado 
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Rio Negro. É o sobre que nao. tenh@ senáo conjecturas; 
mas várias razóes me levam a crer que o primeiro 
sistema é o mais verosímil. Como quer que seja, 
torna-se fácil de entender e conciliar tudo o que diz 
o P. d' Acuña a respeito do Caquetá (cu jo nome é 
ignorado nas margens do Amazonas, e do J apurá, urna 
vez reconhecido este como um bra~o daquele. Sabe-se 
que a diversidade de nomes dados aos mesmos luga· 
res, e particúlarmente aos mesmos rios, pelos dif e· 
rentes povos que habitam as suas margens, sempre . 
f oi o escolho dos geógrafos. 

É nesta ilha, a maior do mundo conhecida ou 
' antes é nesta nova Mesopotamia, formada pelo Ama· 

zonas e pelo Orinoco, ligados entre si pelo Río Negro, 
que se procurou longo tempo -0 suposto lagó dourado 
d'e Parinia, e a cidade imaginária ·de Manoa del Do· 
rado, procura que custou a vida a tantas pessoas, e 
entre outras, Walter Raleigh, famoso navegador, e 
um . dos mais belos espíritos da Inglaterra, história 
trágica e assaz conhecida. Pode-se ver pelas expres
sóes do P. d'Acuña, que ao seu tempo ainda vivia a 
gente ~ embalada por e~sa' h~la ' quiméra. Pe~o ainda 

(*) O autor qrafa Yupura, ao passo que no Brasil é /aporá., 
que, com o uome de Caquetá, nasce na Lagoa Santiago, pertencente 
a Colombia. Com ele náo tem comunica~~áo o Orinoco, que desee 
da serra de Parlma e corre pcxra o Atl&ntico atTavés a Venezuela 
~áo . .-e confirmou o que foi as11!gurad~ por La Condamine quant~ 
a oriqem_ eo:i;num dos rios Caqueta-Japura, Orinoco e Neqro. t, toda· 
via, certo que o Caciquiare une, mas em plena planícle aluvional, 
oa vales .do Orinoco e do Amazonas. (Not~ de B. de M.). . 

\ 
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permissáo para um pequeno pormenor geográfico, 
que toca muito profundamente o meu assunto · para 
que eu o olvide, e que pode servir para descobrir 
a origem de um romance a que a sede do ouro pode 
emprestar alguns visos de veracidad e: uma cidade 
cujos tetos e muralhas andavam cobertos de laminas 
de ouro, um lago cujas areias eram do mesmo metal. 

É mistét recordar aquí b que foi teferÍdó ··a~ima 
1 

a respeito do rio do Ouro, e os fatos já citados, en
contrados nas Rela~óes dos PP. d'Acuña e Fritz. . 

' 

Os Manaus, segundo estúltimo autor, eram urna 
na~áo belicosa, temida por todos os vizinhos. Ela re· 
sistiu longamente as armas dos Portugueses, de quem 
hpje é amiga:. há vári~s Manaus hoje fixados 

1 
nos 

aldeamentos e missóes marginais do rio Negro. "Al~ 
guns fazem ainda incursóes pelas terras <le na~óes 
selvagens, e os Portugueses se servem deles para o 
comércio de escravos· Foram dois desses indios ma· 
naus que penetraram até o · (Jrinoco, e rouba.ram e 
venderam aos Portugueses a índia cristá de. que já 
falei. O ~P. Fritz diz expressamente em seu. Jornal 
que esses Manaus, que ele viu trafica.r com os Índios 
das margens do Amazonas, e que tiravam ouro d~ 
1 quiari, tinham suas habitagóes no rio chamado /u
rubech. A custo descobri que, subindo-se o l apurá 
durante cinco dias, se encontra um lago que se atra· 
vessa em um dia, chamado Maraí, ou Parahi, o que 
na língua do Brasil que~ dizer "água do rio" ; e que, 
arrastando daí a canoa, quando o fundo lhe falta, 
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por lugares inundados nos tempos de extravasamento, 
se chega a entrar num rio chamado ! urubech, pelo 
qual se desee em cinco dias até o Rio Ne gro; enfim, 
que este, algumas jornadas mais acima, recebe outro 
denominado Quiquiari, que tem diversos saltos, e que 
vem duma regiao de montanhas e minas. Pode-se sus
peitar que esses náo sejam o ! urubech e o I qui.ari,' 
dos PP. d' Acuña ,e Fritz. ~ste, conformando-se com 
as~ inf ortnagóes dos f ndios, de que é difícil obter no
góes claras e distintas, sobretudo quando se é f orgado 
a usar intérpretes, atribuí a esses dois ríos cursos 
bem diversos dos verdad~iros; tem-se que fazer cair 
o Jurubech no I quiari, e este num grande l~go do 
interior das terras; mas os nomes sao apenas altera
dos. V e-se na carta do P. Fritz urna grande povoagáo 
M anaus na mesma regiáo; ele a denomina ! enefiti. 
Náo pu~e obter dela. notícias J?Ositivas, o que n~o tem 
nada de extraordinário, desde que a na~ao ~os Ma
naus f oi transplantada e dispersada: i;nas é muito pos
sível que da capital dos Manaus se haja forjado a 
cidade de Manoa. Nao me detenho em querer ver em 
Marqí, ou Para-hi a etimología de Parima. Eu me 

... ·.• ' 1 1 

ateriho aos fatos. Os Manaus tiveram neste cantáo 
urna populagáo considerável; eles eram vizinhos dum 
grande lago, e até de muitos lagos grandes, muito 
vulgares 

1 
em países baixos, sujeitos a inundagóes. 

Os Manaus garímpavam o -ouro do I quiari, e dele 
faziam pequenas palhetas. Eis aí estáo fatos verda
deiros, que puderam, gragas a exagera~óes, dar mo· 
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tivo a fábula da cidade de Manoa, e do lagó Dourado. 
Se se descobre que há ainda bastante distancia entre 
as pequeninas laminas de ouro dos Manaus e os tetos 
d'ouro da cidade de Nlanoa, e que náo há distancia 
menor entre as palhetas desse metal, carreadas das 
minas pelas águas do I quiari, e as areias d' ouro do 
Parima; nao se pode negar que por urn lado a avidez 
e a preocupa:'~o dos Europeus, que queriam por tudo 

' 1 

a~har , o que buscavam, e por outro o genio mentitoso, 
e exagerador dos indios, interessados em afa.star hós· 
pedes incomodos, tenham podido fácilmente aproxi
mar objetos táo distantes na aparencia, alterá-los e 
desfigurá-los, a ponto de torná-los irreconli.ecíveis. A 
história das descqbertas do Novo Mundo fornece mais 
de um exemplo . de semelhantes metáforas. 

Tenho entre as máos um extrato de diário e u~ 
.esboºo de carta do viajante (*), provávelmente o 
mais moderno. dos que já empr~nder.am1 esta desq~- · 
her-ta: Foi-me comunicado no Pará, pelo próprio autor, ·' ', 
que no ano de 17 40 st1.biu o rio Essequibo, cuja foz 
no oceano está entre o Surinam e o Orinoco. Depois 
de ter atravessado lagos e vastos campos, ora arras
tando ora carregari.do a canoa, com trab~lhos e fadi-. 

I 

(*) Nicolás Hortsmann, natural de Hildesheim (Nota do Autor). 
tsse viajante, a quem igualmente se ref eriu Humboldt, Niklaus 
Hortsmann, deixou um diário da sua eJr;Cursáo, por terra, a regiáo 
amazonica. Acha-se mencionado, com o título de "Tagebuch auf 
einer Landfc:xhrt im Amazonasgebiet", no excelente trabalho de Jo
seph Scherrer, "Hisforisch-9eographischer Katalog für Brasilie11 -
{1500-1908)", publicado no vol. XXXV dos "Anáis da Bibliotéca 
Nacional". 

.. 
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.gas inc.ríveis, e sem ter nada achado do que buscava, 
chegou enfim a um rio que corre para o Sul, e pelo 
qual desceu para o Rio Negro, chegando do Norte. Os 
Portugueses lhe chamaram Rio Branca, e os Holande·. 
ses de Essequibo o denominaram Parima; sem dú· 
vida acreditaram que ele conduzia ao lago Parima, tal 
como se fez em Caiena com um outro rio, por motivo 
semelhante. De resto crer-se-á que o lago Parima é 
uin dos que, atravessou o viajante que acabo de citar; 
mas ele achou táo pouca semelhanga com o retrato 
que se tem feito do Lago Dourado, que me parece 
ficou muito longe de aplaudir semelhante conjetura. 

XI 

' ¡ 

O Rio Madeira - Os nomes "Solimoes" (e ~'Ama· 
zonas" - O ] amundá - Estreito de Pauxis ( Óbidos). 
As marés - O Tapajós - Os tupinambás. Pedras 
do Amazonas. Esmeraldas talhadas - Montanhas da 
Guiana - Árvore gigante - Forte de Perau - Rio 
Xingu. ·E,speci~ria~ -:- Os mqscardos e os mosquitos 
do A mazanas - Curupá - O bra~o Tagipuru --:- O 
Rio das Duas Bocas. O Tocantins. O Muju - O Pará. ' 

As águas clar~s e, cristalinas do Rio Negro mal 
tinham_ perdido a sua transparencia, misturando-se 
com as esbranquigadas e turyas· do Amazonas, qµ~ndo 
encontránios do lado do Sul . a primeira embocaqura 
dum outro afluente que nada cede ao anterior, e que 
náo é menos visitado pelos Portugueses. É o que cha· 
mam Rio Madeira, talvez por causa da quantidade 
de árvores que carrega no tempo das cheias. Para 
dar idéia. da extensáo de seu curso, bas~a dizer que 
em 17 4'1 subiram . por ele até as proximidades de 

' 
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Santa Cruz de la Sierra, cidade episcopal do alto 
Perú, situada a 17°30' de latitude austral. tste rio 
tem o nome de Mamoré na sua parte superior, onde 
se acham as missóes Mojes, de que os jesuitas da 
província de Lima fizeram urna carta em 1713, que 
f oi inserta no tomo XII das Cartas Edificantes e Curio
sas; mas a f onte mais distante do Madeira é vizinha 
do Potosi e· pouco afastada da origem do Pilcomayo, 
que vai langar-se no grande Rio da Prata. 

' . 1 

O Amazonas, abaixo do Rio Negro e do Madeira, 
tem geralmente urna légua de largura; quando forma 
ilhas, tem nao raro duas e tres, e em tempos de 
inundagáo é sem limites. É daí em diante que os Por
tugueses do Pará comegam a chainar-lhe Ria das Ama
zonas ; acima eles náq o conhecem senáo pelo nome 
de' Solimoes, rio dos venenos, que lhe foi dado p'

1

ro· 
1 ' 

vávelmente por causa das {lechas envenenadas, a que 
antes nos ref~rimos, que sao a arma ordinária dos 
seus habitantes marginais· 

No dia 28 deixámos a máo esquerda o rio fa· 
mundá, que o P. d'Acuña chama Cunuris, e ·pretende 
,que 'Seja aquele em que Orellana foi atacado pelas 
guerreiras Amazonas.' Um pouco abaixo tomámps terra 
do mesmo lado, junto do forte portugues de Pauxis, 
onde o leito do rio é estreitado em 905 toesas 
( 1 736,845 m.) de largura. O fluxo e refluxo do · 

. mar chegam até aí, o que se faz notar de doze em 
doze horas, e atrasa cada dia como na costa. A maior 

, altura da maré que observei no Pará nao excede dez 
) •' ' I 
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pés e meio (3,402 m.), e resulta que o rio, desde 
Pauxis até o mar; isto. é, em duzentas e tantas lég~as 
de curso, ou em trezentas e sessenta légua~, ·segundo 
o P. d'Acuña, náo deve ter mais de dez pés e meio 
de inclinagáo; isto está de acordo com a altura do 
mercúrio que achei no forte de Pauxis, 14 toesas 
(27,286 m.) acima do nível da água, cerca de urna 
linha e um quarto menos que no, Pará, a beira-mar. 

Concebe-se bem que o fluxo que se faz senti~ 
no Cabo Norte, na desembocadura do Rio das Ama
zonas, nao pode chegar ao estreito de Pauxis, e du
zentas e tantas léguas do mar senáo em vários días, 
em lugar de cinco ou seis horas, que sao o tempo 
ordinário empregado pelo mar para subir. · E com 
ef eito, desde a · costa até Pauxis, há urna vintena de 
paragens que desÍgnam, por assim ' dize:r, os dias da 
maré subindo o rio. Em todos esses lugares o efeito 
da preia-mar se manifesta a mesma hora que na 
costa; e, su pondo, · para maior clareza, que essas dife
rentes paragens estejam distanciadas urnas das outras 
cerca de doze léguas, o mesmo ef eito das marés se 
observará nos seus intervalos nas horas intermediá-, ' 

rias, a saber urna hora mais tarde de l~gua em légua, 
afastando-se do mar. O mesino quanto aos refluxos 
nas horas correspondentes. Demais, todos esses movi· 
mentos alternados, cada um a seu tempo, estáo sujei
tos aos retardamentos diários, como na costa. Esta 
espécie de marcha das marés_ por ondulagóes tem pos· 
sívelmente ocasiáo de suceder em pleno mar, e pa· . 
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rece que deve r etardar cada vez mais, desde o ponto 
em que decresce a velocidade das marés suhindo o 
Rio; duas correntes opostas que se observam no tempo 
do flux.o, urna a superfície da água, outra a certa 
profundidade; duas outras, urna das quais corre ao 
longo das margens, e se acelera, enquanto a · outra 
em pleno leito do rio, desee e retarda; enfim, duas 
outras correntes opostas que se encontram frequente· 
mente na vizinhan<;a de rna:t¡, nos canais naturais ,de 
travessia, onde o fluxo entra de uma só Nez por dois 

1 

la9os opostos: todos estes fatos que ignoro que outros 
ha iam observado, suas diferentes combinagóes, diver· 
sos outros acidentes das rnarés sem dúvida mais co· 
muns e mais variados que alhures, num rio onde eles 
acontecern possívelmente a urna distancia maior do 
m~r do que em nenhum outro lugar do mundo conhe· 
""1tln : t1100 isso daria ensejo a observac;óes curiosas, 
~~m dñvlda, e talvez novas. Mas, para limitar o con· 
jectural, seria precisa urna série de observa~óes exa· 
tas, o. que exigiria urna longa estada em cada lugar, 
e urna delonp;~ que na9 conviria absolutamente a im· 
nar.jencia 'justB¿ .. et\1 que eu estava de voltar a Franga, 
depois de urna ausencia que durava já quasi nove ' 
·~nri~. f,1,1 n~o ' deixei .de . examinar 'nas proximídad_es 
rl"' Parñ.. e· na vizinhánc;a do cabo Nqrte, urn. outr-0 

· f ~n.omeno resultante das grandes rnarés, rnais singu:-,.... ~ ' 
lnr do que os precedentes, e dele falarei depois· 

,. 

Fomos recebidos em Pauxis, como foramos sern
pre desde que percorríamos terras de Portugal. O Co-
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mandante ( *), nos deteve no f orte quatro di as, e um 
dia na sua casa de campo; eJe nos acompanhou · a se· 
guir até a fortaleza de Curupá, de seis a sete dias 

~ 

abaixo de Pauxis, e a meio caminho do Pará. As or-
dens mais precisas de Sua Majestade Portuguesa, e 
as n1ais favoráveis para a seguranga ~ comodidade de 
rninha passagem, tinham-se-me adial).tado por toda · 
parte : elas er~m extensivas a quantos me ac~mpanha-
vam ; e eu devo .. ~ .. gr.ag,a des~~s ordens que. me Í<\v9· 

1 
• 

recerarn em viagem e no Pará, a, um ministro que 
ama as ciencias, e que conhece sua utilidad e: o mesmo 
cujo zelo náo se afadigou absolutamente de prover 
a todas as necessidades de nossa numerosa companhia 
durante a longa permanencia de Quito. 

Em menos de desesseis horas de caminhadas fo
mos de Pauxis a fortaleza de Tapajós, na entrada do 
rio do mesmo nome. ~ste é também um rio de pri
meira ordem. Deflui das minas do Brasil, a.travessando 

' 
países desconhecidos, onde .habitarn na~oes selvagens 
e guerreiras, que os missionários jesuítas trabalham 
em amansar. 

. ' 

Dos restos do aldea:t.nentode Tupinambara~ situa· 
do outro~a numa gran dé ilha, · ná foz. do Rio da M a
d e ira, formou-se o de Tapajos, e seus habitantes sáo 
quase que tudo o que resta da v.alente nagáo dos Tupi
nambás, dominante há dois séculos no Brasil, onde 

(*) O cap. Manuel Maclel Parente. 
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de1xa.ram a língua. Pode-se-lhe ver a história e a 
longa peregrinagao na Relagao do P. d' Acuña. 

É entre os T apajós que se acham hoje, mais fácil· 
mente, dessas pedras verdes, conhecidas pelo nome de 
·pedras das Amazonas, cuja origem se ignora, e que 
foram táo procuradas outrora, por causa da virtude 
que se lhes ~tribuía, para curar a "pedra", a cólica · 
nefrítica, e a ~pilepsia ( *). Houve um tratado im· 
presso sob a denominagáo de Pedra Divina. A ver· 
dade é que elas nao diferem, nem na cor nem na du· 
reza, do jade oriental: resistem a lima, e ninguém 
imagina por qual artifício os antigos Americanos a 
talhayam, e lhes davam diversas configuragóe! de 
animais. Foi, ·sem dúvida, o \que deu lugar a urna h 

fábula polJ.CO digna de refutar-se. Acreditou-se muito 
a sério que tal pedra nao era mais que~ o limo do . 
rio, ao qual se dava a forma requerida, petrificando-o 
qu~ando era tirado ainda fresco, e que adquiría a:o 
ar esta dureza extren:ia. Quando se concorclasse gra
túitamente coi:µ semelhante maravilha, de que alguns 
crédulos nao se desenganaram senáo depois de ter 
experimentado inútilmente um processo táo simples, 
re,staria outro problema da, mesma espécie a propor···· 
aos lapidários. Sáo as esmeraldas arredondadas, po·· ' 
lidas e furadas por dois huracos conicos, diametral
mente opostos num eixo comum, tais como ainda hoje 

. ' 
(•) Ver Cartd 23, de Voiture a Mlle. Paulet. Dlsserta~áo sobre 

o Rio das Amazonas, que precede a tradu9áo de Rela~áo do P. de 
Acuña. Via9em as ilhas da Améri~a. pelo P. Labat. 
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se encontram no Perú nas margens do río de Santiago, 
na Província das EsmeraUas, a quarenta léguas de 
Quito, com diversos outros monumentos da indústria 
de seus antigos habitantes. Quanto as pedras verdes, 
e las se tornam cada vez mais i:aras, já porque os f n· 
dios, que lhes dao grande importancia, delas se nao 
desfazem de boa vontade, Já porque grande número 
delas ~oi envia~o a Europa. ., 

No dia 4 comegámos a ver distintamente algu
mas montanhas para o lado do Norte, a doze ou quinze 
léguas para o interior. Era um espetáculo novo para 
nós; que desde ·O Pongo tínhamos navegado dois me· 
ses sem ver o menor outeiro. O que percebíamos 
eram ·os contrafortes duma longa cadeia de monta
nhas que se estende do Oeste para o Este, e cujo& 
cimos fazem a partilha das águas da Guiana. As que 
tomam a Ínclinagáp do Norte,. formam os ríos d&
costa¡1 de Caiena e de Surinam; ·e as que correm para. 
o Sul, após um percurso pouco extenso, veem perder
.. ge no Amazonas. Foi para tais montanhas .que se reti· 
raram as Amazonas de Orella;na, segundo a tradigao 
do ;país.. Outra tradigáo que náo é meno's estaoele- ~ 
cicla, e de que se pretend~m ter provas mais reais, 
é que essas montanhas abundam em diversos metais. 
Mas este último ponto ná'.o está melhor esclarecido 
que o outro, ,apesar de ser de natureza a excitar a 
aten~ao cÍum maior número de interessados. 

No dia 5 de tarde, observei ao por do Sol, a va· 
ria~áo da bússola, de 5°30' do Norte para o Este. 
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N~o achando onde pisar em terra firme, fiz min}la 
( 

observagáo sobre o tronco de urna árvore desarrai-
gada, que a corrente havia empurrado para a beira 
do rio. Tivemos a curiosidade de medi-lo, e achámos 

1 

. das raízes aos galhos 84 pés ( 2 7 ,216 m.) , e a circun-
ferencia de 24 pés (7,776 m.), apesar de seco e de~
provido d~ casca, Por este exemplar que o azar nos 
deparava, pela grandeza das pirogas de que f~lei, ca
vadas num único tronco de árvóre, e por urna mesa 
de urna só pe~a, que tinha de comprimento oito ou 
nove pés, por quatro e meio de largura, trabalhada em 
madeira dura e poli da,_. como vimos ·depois em casa 
do Governador do Pará; pode-se julgar da a~tura e 
beleza das florestas marginais do Amazonas e de-
mais aflu.entes.j · 

. . 
No dia 6, ao· cair da noite, deixámos o canal 

principal do Amazonas, em frente do forte de Paru, 
n11; margem setentri9na~, ,e qe novo rec~nstruído pelos 
Portugueses nas ruinas de um .velho f orte que aí tive
ram os Holandeses. Entáo, para evitar de atravessar 
a embocadura do rio Xingu, onde se teem perdido 
tantas canoas, e:ntrámos do Amazon,as no X ingu, por 
um canal · natural. As ilhas que dividem a boca deste 
rio, em vários canais, impediram-me de medi-la 
geométricamente; mas a vista náo parece ter menos 
de urna légua. É este o mesmo rio que o P. d'Ácuña 
chama Paranaíba (*), e o P. Fritz denomina Aori-

(") I;>iferentes sáo -os nomes que tomam os rios nas diveriaa 
' , 
lmguaa. ·· 
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pana na sua carta; X ingu é o nome indio duma 
cidade onde se encontra urna missáo algumas léguas 
acima. ~le desee, assim como o T apajós, das minas 
do Brasil; tero urna cachoeira sete ou oito dias acima 
de sua foz, o que nao impede de ser navegável du
rante mais de dois meses, quarido se sobe. Suas mar
gens abundaní ero duas espécies de árvores aromá
ticas~ . chamadas cuchiri e puchiri (*). , Seus frutos.· 
sao pouco mais ou menos do tamanho de urna a~ei
tona; ralam-se como a noz moscada, e teem a mesma 
serventia. A casca do primeiro tero o sabor e cheiro 

. ~ 

do cravo da f ndia, que os Portugueses chama ro 
"cravo"; isto fez que os Franceses de Caiena chamas
sem, por corrupgáo, a árvore que produz tal casca, 
''bois· de crabe", ou seja· "pé ~e CS;r~~guejo". Se as 
especiarias que nos chegam do Oriente aeixassem algo 
a desejar neste genero, estas seriam mais conhecidas 
na Europa. Entram na composigáo de diversos licores 

' . . ' ' ' 
fortes na Itálía e na Inglaterra. "-

Desde o encontro do X ingu com o Amazonas, a 
largura desie é táo considerável que bastaria para 
fazer perder' de· vista urna margem ida 'outra, quando 
as grandes ilhas que se sucedem permitissem estender 
o olhar. Aí come~ámos a libertar-nos inteiramente dos 

~ 

(*) Pertencem a fam.ília das lauráceas essas duas 'Órvores 
aromáticas. O "cux1rí", também chamado "páu-cravo", "canal°'" 
cravo" e "cravo do mato", é o "Dicypellium caryophyllatum"; e o 
"puml", apresenta as variantes "puxiri", "pixuri" e "pixurim", 
recebeu os nom.es científicos de "Acrodiclidium puchury-major" e 
Nectandra puchury-major". (Nota de B. de M.). 
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mosquitos, moscardos e moscas de toda espécie, o 
maior incomodo que tivemos no decurso de nossa nave· 
gagáo. tles sáo tao insuportáveis que os próprios f n· 
dios náo viajam sem 1,1ma hárraca de tela de algo· 
d¡o, para aí se ahrigarem durante a noite. Há tempos 
e lugares, particularmente na regiáo dos Omáguas, 
onde se está continuamente envolvido numa nuvem 
espessa desses insetos, e suas picadas causam c~eiras 
excessivas. É fato constante e digno de nota, que dede 
a foz do X ingu, eles náo existem ma~s, ou sáo rarís
simos na margem direita do Amazonas, ao passo que 
inf estam o lado oposto. Depois de ter refletido, e 
examinado a .situagáo do lugar, julguei que a di:fe .. 
ren~a se devia a mudanga da diregao do curso do rio. 
tle se projeta para o Norte~ e o vento do Este, que 
aí é quase continuo, deve atirar esses insetos para a 
margem ocidep.tal. . ~ 

Chegámos pela manlíá do dia 9 a fortaleza por .. 
tuguesa de Curupá, construida pelos Holandeses quan· 
do eram senhores do Brasil. O lugar-tenente do Rei ( *) 
recebeu·nos com honrarias extraordinárias. Os tres 
di as de nossa ·demora f oram urna festa continua, e ele 
nos tratava com urna magnificencia que raiava pelo 
e~cessivo, e que o país náo parecia prometer. Curupá 
é urna cidadezinha portuguesa onde náo há outros 
índios que os escravos dos moradores. Está _numa 

(•) O capitáo-mór José de Sousa e Meneses (Nota do Autor). 
La Condamine grafa Curupa, mas o nome exato Ir Gurupá .<Nota 
de B. de M.}. 

.. 

/ 
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situagáo agradável, em terreno elevado, ·na margem 
austral do rio, a oito dias acima do Pará. 

De Curupá em diante onde o fluxo e refluxo -se 
tornam muito sensíveis, os barcos nao váo senáo ao 
sabor das marés. Algumas léguas abaixo deste lugar, 
um pequeno bra~o do Amazonas, chamado T agipuru, 
se destaca dó grande canal que segue para o Norte, 
e, tomando uma rota oposta p'ara o ·· Sul, abraga a 
grande ilha de loanes, ou de Marajó, desfigurada em 
todos os mapas; daí ele volta ao Norte pelo Este, des· 
crevendo um semi-círculo, e logo se perde, por assim 
dizer, num,mar íoi:mado pelo concurso de vários gran
des rios ·que encontra sucessivamnie. Os mais consi· 
deráveis sao primeiramente o Rio das Duas Bocas, 
formado pelo encontro dos rios Guanapu e Pacaajás, 
que apresentam mais de duas léguas na sua foz, e 
gue- todas as ·cartas antigas, assim co~o Laet, chá
mam Rio do Pará. Em segundo lugar o rio· Tocantins, 
mais largo ainda que o precedente, e que se po~e 
subir· vários meses, procedente como o T apajós e o 
J(~ngu, ~as minas do Brasil, donde traz_ nas a,rei.a~~ 
alguns vestigios. Enfim, o rio Mufu, que achei duas 
léguas para dentro das terras, com 7 4 9 toesas 
( 1 561,80 m.) de largura, ero cujas águas encon· 
trámos urna fragata de Sua Majestade Portuguesa, 

1 

que suhia de velas inchadas para ir bu.scar, várias 
léguas arriba, madeiras de marcenaria, raras e pre
ciosas, em qualquer outra parte. É na matgem orien· 
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tal t do Mujz¡, que está situada a cidade do Pará, ime
diatamente abaixo da embocadura do rio Capim, .qu~ 
acaba de receber outro chamado Guamá. Só a vista de 
urna carta pode dar urna idéia distinta da posi~áo 
desta cidade, na confluencia de tantos rios, e fazer 
reconhecer que náo é sem fundamento que os seus ha
bitantes estao longe de crer que vivem numa das mar· 

' gens do AmazQnas; é, possível que nem urna gota 
deste hanhe as muralhas desta cidade, pouco mais 
ou menos como se pode .dizer que as águas do Loire 
náo chegam a Paris, apesar de que o Loire comunica 
com 9 !:;ena pelo canal de Briare. Pode-se cre.r com 
ef eito que" a grande quantidade de águas fluviais que 
separa~ a terra ±irme do , ~ar~ da ilha 9,e Jo~nes, , , 

nao sería , sensí veimente d!minuí,da se a comun1ca~áo 
coni o, Amazo~as f osse interceptada pela obstru~ao, 
ou pelo desvío do pequeno bra~o de rio, que sai 
como que a tomar posse de todos estes rios me~ores, 
e lhes faz perder o nome. Tudo isto será, se se quer, 

' · urna. questáo qe nonie; e eu náo deixarei ele dízer,· 
pará ~e ac6moda; . a Ünguagein recebida, que: o Pi rá 
fica ·na embocadura oriental "do rio das Amazonas. 
Basta haver explicado como se deve entender isso. . 

Fui conduzido do Curupá ao Pará sem ser con
sultado sobre a escolha de meu- caminho, entre ilhas, 

e por canais estreitos e cheios de meandros que váo 

de um rio a outro, e por onde se frustra o perigo de 

.. 
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'1 

os atravessar em suas\ bocas. O que constituía minha 
seguranga, e seria a comodidáde de ·outro qualquel' 
viajante, tórnava-se extremamente incomodo para 

mim, que tinha como fim principal o levantamento 
de urna carta· Foi-me necessário redobrar de atengao, 
para náo perder o fio de minha rota nesse dedalo 

tortuoso de ilhas e canais serrt conta. 

' 



) 

Os peixes. Peixe • boi. Mixano. Lampreia ·Torpedo. 
Tarta.rugas e jabotis. Ervas que embriagam os peixes. 
Crocodilos - Tigres. Pumas. Ursas ? Alces. Coatís 
_,... Os símios. Os saguis - Os répteis. A cascavel. 
A coPp,l. A máe d' água - O verme · .macaca ( berne) 
- Os morcegos - Pássaros. O colibri. O tucano. Pa· 
pagaios e araras· Papagaios envermelhecidos. O cau_i· 

tau. O pássaro • trombeta. O condor. · 

Ainda nao falei dos peixes singulares, que se 
descobrem no Amazonas, nem das diferentes espé· 
cies de animais raros que se yeem nas suas margenst 
tste título sózinho forneceria assunto para 'urna obra, 
e tal estudo pediria urna viagem especial, e· um via· 
jante que náo tivesse outra t>cupa~áo. Náo falarei 
senáo dos mais notaveis. 

• 
Em Sáo Paulo de Omáguas .deseµhei, do natural, 

o maior dos peixes d'água doce conhecidos, a que 
os Espanhóis e ~ortugueses deram o nome de "va~ 
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• 

marinha", ou de "pei~e-boi" (*). Náo se -há de 
confundir com a foca ( em frances; "vea u marin"). 
tste de que se ,trata pasta a erva das margens do rio: 
sua carne e gordura teem bastante semelhanga com 
a de vitela. A fe mea tem tetas 'Com que amamenta 
os filhotes. Alguns tornaram a semelhanga com o boi 
ainda mais completa, atribuindo-lhe chifres que a 
natlJ.reza nao lhe deu. tle nao é anf íbio própriamente, 
pois qu.e náo ~ai d'água, nem pode faze-lo porque 
tem duas nadadeiras muito perto da cabega, em'forma 
de barbatana de 16 polegadas de comprimento, e que 
lhe fazem as vezes de br~~o e pernas: vi depois maio
res. Os · olhos desse animal nao estáo em propor~áo 
c~m o corpo: sáo redondos e náo passam de tres 
linhas de diametro. O buraco de suas orelhas é ainda 

l\ , 

menor,\ e parece um furo dé alfiqete. Alguns' .supuse· 
rarp.·no particular ao Rio das Amazonas; mas ·nao é 
menos vulgar no Orinoco. EnGontra-se tambem, ainda 
que menos frequentemente, no Oiapoc e em vários. 
outros rios dos arredores de Caiena, é possívelmente 
alhures. É o mesmo que chamam "lamentin" em 
Caiena e nas ilhas francesas da América; mas suponho 

.. . a :espécie um ,pouco diferente. N áo se encóntra no · 
alto mar~ e m~smo é raro rtas proximidades das em· 
hocaduras dos rios; mas ao contrário, acha-se a mais 
de mil léguas do mar, na maior parte dos grandes ríos 

(*) Náo se pode boje, na técnica moderna, chamar ao peixe
boi" um peixe. Trata-se de um mamífero da família dos manatídeos, 
como jQ ficou esclarecido na "Apresenta~áo" e onde se lhe encontra 
o nome científico. (Nota desta edi9áo). . 1 

• 
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que_ desaguam no Amazonas, como o Gallaga, 0 Pas· 
ta~a, etc·. ~le nao é detido .senáo pelo Pongo de Borja 
de que antes f alámos. Mas tal barre ira náo é um obs
táculo para outro peixe chamado M ixano, táo pequeno 
este quanto é o outro grande, náo chegando alguns 
a ter o tamanho de um dedo. tles veem todos os 
anos em bancos quando as águas. comegam a baixar 
pelo~ fin~ de Junho. Nao teem nada sJe singular sena~ 
a f orga éom que ren1ontam a contra-corren te. 'é:omo 
o 1leito estreito os reúne necessáriamente perto da 
garganta, veem-se atravessar em cardume$ duma mar
gem para ~ outra, e vencer alternativamente ora dum 
lado. o:a do outro a violencia <?ºm que as águas se 
prec1pitam. tles sáo ·apanhados a máo quando as 

l .águas :stáo baixas, nos pogos dos rochedos do Pongo, 
onde eles repousam para restaurar as forgas, e dé 
que se serV'em· como se de pata;rnares para subir. 

Vi nas cercanias do Párá urna espécie de lam· 
preia, cujo ~orpo como de Grdinário, é furado por 
um grande numero de aberturas, mas que tem demais 
a p:opriedade do torpedo:. aquele que a toca com 
a mao, ºl\ !llesmo coro utn pau,.sente um choque dolo
roso no hrago,. e. nao r~ro cai .por terra, segri.ndo 'di~ 
zem. Náo testemunhei este último fato. M. de Re~u
mur criou o mistério da mola que produz o surpreen-
dente efeito no torpedo (*). , 

(•) Ver "Memórias da Academia" do ano de 1714. (Nota do 
Autor). La Condamine refere-se, certamente, ao poraqué, (tambem 
vulgarmente conhecido por pixu,ndé, pixundú e treme-treme) per· 
tencen,te a família dos eleJroforídeos e batizado científicameñ~ por 
Electrophoru~ eléctricus. (Nota de B. de M.) ' 

, 
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. 
As tartarugas do Amazonas sao procuradíssimas 

em-Caiena, como mais delicada que qualquer outra. 
Há-as de tamanhos diferentes, e de diversa~ espécies, 
e em tao grande abundancia que elas sós e mais os 
ovos poderiam abastecer aos moradores daquelas 
margens. Há-as terrestres, que se chamam Jabotis na 
língua do Brasil, e que se pref erem no Pará as de 
outra espécie. Todas se conservam, e sobretudo as 
últimas, fóra d' água vários meses, sem alimentar-se 
aparentemente. 

A natureza parece ter favorecido a pregui~a dos 
1ndios, e ter ultrapassado sua.s necessidades: os lagos . 
e os mangues que -se encontram a cada passo nas pro
ximidades <Jo Amazonas, e nao raro , bem no interior 
das terras, sao enchidos de peixes 'de todas' as quali· 
dad es, nos tempos do extravasamento; e quando as 
águas baixan1, aí eles ficam encerrados como em 
tanques· ou reservatórios uaturaist e onde se pescam 
com a maior facilidade. 

' ' I 

Na província de Quito, nos diversos países atra· 
vessados pelo Amazonas, no~Pará e em Caiena, encon
tram•se várias espécies de plantas, diferentes das' que 
sáo conhecidas na Europa, cujas folhas ou raízes mer
gulhadas n' água, teem a propriedade de embriagar 
o peixe. tle flutua na água; e é apanhado a máo. Os 
f ndios, por mei~ dessas p_lantas e de tapumes com 
que harram a entrada dos pequenos rios, pescam 
tantos peixes quantos querem; fazetn-nos defumar e:rn 
cani~os, para os conservar: raramente utilizam o sal 
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para is so; entretanto os M ainas retiram sal f óssil de 
urna montanha vizinha do Guallaga; os indios sujeitos 
aos Portugueses o buscam do Pará, ondeé importado 
da Europa· 

Os crocodilos ( *) sáo comuníssimos em todo 0 
curso do Amazonas, e até na maior parte dos rios 
que veem ter a ele. Alguns chegam a ter algumas ve
zes 20 pés ( 6.,5 m.) de comprimento; e tal vez os há 
maíores. J á tinha eu visto um grande número deles 
no rio Guayaquil. ~les ficaÍn horas e dias inteiros 
sobre o lodo, ;stendidos ªº sol e imóveis; seriam to
mados por troncos de árvore, ou por longós peda~os 
,de pau cobertos d~ urna casca escabrosa e dessecada. 
Co.mo os das margens· do Amazonas sao men~s perse
guidos e cagados, eles pouco temem os homens. Nos 
tempos de inundagáo chegam a penetrar µas cabanas 
dos índíos; e há exemplos de que es se 'anim~l f e~oz ' 
tenha raptado um homem de sua canoa, a vista dos 
camar~das? . ~ ~ ,tenha devorado sem sopotro possível. . 

\ 

(*) Crocodilo, caimá e jac(,rré sáo apelativos do mesmo ~dr08., 
1 sáur~o ~ª ' famílip d~s crocodilíd?os. qumpre notar, entretanto, que 
~ prm_ierro ~os refend9s substantivos, de origem1 grega (laolcodeilos) 
~ ma1s apl~cado ao hidrossáurio do Nilo e dos outros grandes 
r1os , da ~fnca: o segundo, provindo de pcaium(r, voz da língua 
cara1ba: .ª ma1s usado com rela9áo cro Hidrossáurio dos caudai.a 
da Amenca espanhola; e o terceiro, finálmente, de origem túpica 
ya-caré ("aquele que é torto, sinuoso") ou f-echá-caré ("aquele qu~ 
olha de banda"),# conforme Teodoro Sampaio, é o mais empregado 
p~ra a d,esigna~ao do hidrossáurio dos rioá e lagos do Brasil. 
Figura ~te na paremiologia popular: "Deixa estar, jacaré, que a 
lagoa ha de secar ! (Nota de B. de M.}. 

• 
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O mais perigoso inimigo do crocodilo, e talvez 
o único que ousa entrar em luta com ele, é o tigre. 
Deve ser um. espetáculo raro o seu combate, o que 
só pode ser presenciado por feliz acaso. Eis o que 
os índios contam a tal propósito. O crocodilo póe a 
cab~a f ora d' água para abocar o tigre quando éle 
vem dessendentar-se: é como ele faz em semelhante 
caso com os hois, cavalos, mulos, e tuqo que se lhe 
apresente. O tigre crava as unhas nos olhos do croco· 
dilo, o único lugar por onde ... ele pode ser ofendido, 
visto a dureza de suas escamas; mas este, mergu· 
lhando n' água, arras ta o tigre, que se af oga de pre· 
ferencia a abandonar a presa. Os tigres que vi na 
América, e que sao vulgares em todas as regióes 
quentes e hoscosas, nao me pareceram diferir dos 
africanos, nem em heleza nem em tamanho. Existe 
urna espécie cuja peleé castanha, sem ser mosqueada. 
Os índios sao extremamente adestrados a comhater o 

,., . "' , tigre com um espontao, ou me10-p1que, que. e a sua 
arma ordinária em viagem. · 

O animal que os indígenas do Peru chaimam 
" E hóº . d A. , . ''l ,., " " '"puma , e os spa_n . is •. a i;ner1ca eao '· eu ~o 

encontrei na pro:víncia de Quito, e nunca nas margens 
do Amazonas. Nao sei se ·merece tal nome; mas o ' 
macho nao tem juba, e_,.. é muito menor que o leáo 
africano. Nunca. o vi vivo, mas empalhado· 

Nao é de estranhar qiie os ursos, que nao po· 
voam senao os lugares frios, e que se encontram e_m 
várias montanhas do Perú, nao se vejam absoluta· 
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mente nas florestas do Maranháo, cujo clima é táo 
diferente; todavía aí o u vi men.cionar uro animal cha· 
mado "ucumari", que é precisamente o nome indio 
do "urso" na língua do Peru; nao pude assegurar-me 
sobre se o animal é o mesmo. 

o alce, que se topa nalguns cantóes emboscados 
d,a Cordilheira, em Quito, nao é raro nas selvas do 
Amazonas, ou· da Guiana. Chanío assini ao animal que 
o~ Espanhó1s e P.-0rtugue~es cop.h.ecem pelo nome de 
"anta" (ver nota ao capítulo X); na língua do Perú 
chama-se uagra; tapira na do Brasil; maypuri na 
língua galibí, na costa da Guiana. Como a terra firme 
vizinha a ilha de Caiena faz parte do continente que 
o Amazónas atravessa, e está contígua as terras re
gadas por esse rio, acharo-se em ambos os países o~ 
mesmos animais pela maior parte. 

Passando entre os 1 ameos, desenhei uma espécie 
- de doninha que se domestica com facilidade: nao pude 

pronunciar nem escrever -0 nome que aí lhe dáo; 
achei·a depois nas cercanías· do Pará onde lhe chamam 
coati, ná língua do Brasil Laet a menciona. 

·\,.. 1 

1), · Os símios constitut:m ~~ ea~a fuais comum, e. mais . 
do gosto dos índios do Am.azonas. Em , todo o curso 

' de minha excursáo por esse río, vi tantos e de tantos 
ouvi falar, que a só enumera~áo das espécies diversas 
seria muito longa. Uns sáo como um lebreu, e outros 
como uro rato, e nao falo da espécie minúscula conhe
cida pelo nome de "sapajus", mas de outros menores 
ainda, difíceis de capturar, que teem o pelo longo, 
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lustroso, ordináriamente castanho, e algumas vezes 
pintalgado de amarelo. Teem a cauda dois tantos 
mais longa que o corpo, a cabega pequenina e qua
drada, as orelhas pontudas e salientes como caes ou 
gatos, e náo como os outros símios, com os quais 
pouco ~e parecem, pois teem antes o ar e o porte dum 
leáozinho. ~les se chamam pitichés em Mainas, e ta- · 
marin.s em 'Caiena. Tive vários·, que nao pude con· 
servar; sao da es~écié chamada saguins na 1 língua do 

f Brasil, e "sagoins" por corrup~áo em f rances; La et 
fala deles, e cita l'Ecluse e Lery. Aquele de que me 
fez presente o Governador do Pará era o único dessa , 

espé.cie que se havia visto no país: o pelo era argen-. 
teo, e da cor dos mais belos cabelos loiros, e tinha a 
cauda castanha lustrosa, próximo do negro. Tinha -urna outra singularidade ·mais de notar: as orelhas, 
as faces e o focinho eram de um vermelho táo vivo 
que difícilmente 'se creria natural. Guardei-o por todo 
um ano, e ele ainda estava vivo quando isto escrevi, 
a vista da costa francesa, onde queria ter o prazer de 
o introduzir .c<;>m vida. A.pesar das ptecaugóes contí
nuas que tive para pre~ervá~lo do · frio, o rig~r· da 

1 

esta~áo possívelmente o matou. Como eu náo tinha 
nenhum recurso a bordo para o dissecar no forno, 
da maneira que M· . de Réa1:1mur imaginou para con· 
servar os pássaros, o que pude fazer foi mete-lo no 
álcool; isto bastará pode ser para demonstrar que 
nada exagerei na descrigáo. 
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Há ainda outros vários animais raros; mas a 
maior par.te deles f oram já descritos, e se veem em 
diversas partes da América, como javalis, coelhos, 
pacas, tamanduás, porcos espinhos, pregui~as, tatus 
ou armadilhos, e tantos outros, alguns dos quais 9e
senhei ou cujos esbo~os executados por M. de Morain 
'Ville estáo em máos de M. Godin. 
\- /' ' 

, Nao é de espantar que ~~ p~íses táo quentes ~ 
úmidos quanto estes, 

1 

se e~contrem serpentes de todos 
os · generos. Li náo sei onde que todas as do Amazo
nas ·sao sem veneno, e é certo que algumas nao sao 
nocivas de todo; mas as picadas de várias sáo quase 
sempre mortais. Urna das mais perigosas é a cobra 
cascavel, ou de guiso, muito conhecida. Tal ainda a 
coral, notável pela variedade e viveza de suas cores; 
porem a mais rara 1e particular é urna grande ser
pente anfíbia de 25 a 30 pés (de 8 a 10 m.), e de 
mais de um pé de grossura;· ao que dizem, e que os· 
índios Mainas chamam yacu-lJlama, ou µiáe . d'água, 
e c¡ue se vivem ordi~áriamente nos ,grandes lagos for· 

'\ , ~ mados pelo ex~rava~amento ¡ Q.as. águas pai;~ o. int~ri~t 
~ ,, ·~as terras~ Contamwse fato~ ele que eu duv1dar1a a1nda · 

,, 
. \ • ' t 
se os houvesse vi13to, e que eu n.áo me abalan~o a 
repetir a qui senáo conformando-me com o novel 
autor já citado do Orinoco Ilustrado, que os a~segui;a 
mtJ.ito a sério. Nao sómente, segundo os fndios, essa 
monstruosa serpente engole um cor~o inteiro; mas, 
atrai, dizem eles, invencívelmente pela respira~ao, os 
animais que dela se aproximam e os devora. Diver-
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sos Portugueses do Pará tentaram persuadir-me de 
! 

casos quase tao pouco de acreditar, como a maneira 
por que outra grande cobra mata os homens com a 
cauda. Suspeito que esta mesma espécie habita os. 
bosques de Caiena. Aí todo esse maravilhoso se reduz 
a um fato confirmado pela experiencia: é que a gente 
pode ser por ela mordida e ser por ela marcada sem 
perigo, malgrado seus dentes serem hem. próprios 
para in{undir o terror. Dela tenho duas péles, urna 
das quais náo tem nada menos de quinze pés d~ com· 
primento, está seca e tem umpé de largura. Sem dú· 
vida há maiores. Devo essas peles, e diversas outras 
curiosi~dades de história natural aos PP. Jesuítas de 
Caiena, a nM· de Lille Ad~m, comissário da marinha, 
a M. Artur, 'médico do Rei, : e a vários oficiais da . ,., . 
guarn1~ao. 

O verme que se chama entre os Mainas "sugla
curu", e em Caiena "verme-macaco" (herne), cresce 
na carne dos animais .e dos homens; cresce até o 
tamanho de urna fava, e causa urna dor insuportável. 
É be!Il · raro: desenhei em Caiena o único que vi, e 
conserve\·.o ho ~lcool. Dizem que nasce na chaga feíta 

· pela picada · duma espécie ~de mosquito ou moscarClo; 
mas até áqui o animal que depóe o . ovo, nao está 
conhecido. 

Os morcegos que chupam o sangue dos cava· 
los, dos burros, e até dos homens, se quando· dormindo 
nao se garantem com o abrigo 1 de urna barraca, . sao 
uro flagelo espalhado pelos . países quentes da Ánié· 

I 
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rica. Uns há monstruosos pelo tamanho, e destruíram 
em Borja o gado que os missionários aí introduziram, 
e que come~ava a multiplicar-se. 

A quantidade das diversas espécies de pássaros 
nas florestas do Maranhao parece maior ainda que 
a dos quadrúped·es. É notável que quase nenhum tem 
canto agradável: é principalmente pelo berrante e 
pela diversidade de cores da pl~agem que eles inte· 

. ~ , 
ressápi. . , . 

Nada iguala a beleza Clas penas do colibrí, de 
que vários autores falaram, e que se acham na Amé· 
rica em toda a Zona Tórrida. Notarei apenas que 
apesar de que ele passa comumente por habitar SÓ• 

mente os países quentes, náo os vi em nenhuma parte 
mais numerosos do que nos,- jardins de Qu#o, cu jo 
clima (temperado mais se' aproxima ao frio do que · 
do grande calor. O tucano, cujo bico vermelho e .ama· 
relo é monstruoso em propor~áo com o corpo, e cuja 
língua a mod~ de pluma solta passa por ter grand~s 
virtudes, náo é tampouco particular ao país de que 
trato. As variedades de papagaios ,e arar~s, em tama· 
nho, cor e . a~pecto, sao seµ¡ coht<?; . entre os primeir9s . 
rareiam os 'inteiramente, amiirelos, . com manchas-ver- , 
des nas extremidades das asas. bestes só vi dois no 
Pará. Náo conhecem aí absolutamente a espécie cin
zenta, que tem a pon ta das asas cor de f ogo, e táo 
comum na Guiné. 

Os M ainas, os Omáguas e diversos outros f ndios 
\ 

ipzem alguns artef a tos de penas, q;ue entretanto náa 
1. 
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se aproximam da perfei~áo nem da limpeza dos dos 
JJ.f exicanos. • 

Os fndios das margens do Oiapoc teem a hahi· 
lidade ~e dar artificialmente aos papagaios cores 
naturais diferentes daquelas que eles receberam da 
natureza, tirando-lhes as penas e esfregando-os com 
sangue de certas rás: é 'o que · se chama em Cakna 
"tapirer un, perroquet" ( avermelhar um papagaio) ; 
talvez o segredo náo consiste senáo em molhar com 
algum líquido ácido o lugar que f oi depenado; tal· 
vez nio seja mesmo necessário nenhuma prepara~áo: 

. é 1;1ma eJfperienci~ a fazer .. Com efeito náo parece ex
traordinário ver nascer num pássaro penas vermelhas 
,ou amare~l:!s, em !u'gar, das v:erdes que lhe foram ;¡rran· 
cadas: é como ver repontar pelo branco em lugar de 

. negr~, no gorso d.e um,cavalo que .foi ferido· 
' . .... 

Entre outros pássaro.s vulgares, vi no Pará um 
do tama:hho dum'" ganso, e nada notável quanto a plu-

' 
magem, mas com esporóes no alto das asas, como 
cornos muito agu~ados, semelhante a um gr'Osso espi· 
nho de meia polegada. ~le tem demais por cima do 
bico outro pequeno chifre isolado e flexível,"do com- · 
primento de um dedo; chama-se cauitau: (*) na 
língua brasileira, palavra onomatopéica. 

(*) É tambem conhecido pelo nome ·indígena de camlxi, cien· 
tíficamente Palamedea cbavari:Jia, da família dos anhimídeos, de 
que é tipo a Anhima cornutq, isto é, a anhuma. Quando domesti4 

cado, o cambci serve de guarda dos galinheiros. (Nota de B. de M.). 
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O pássaro chamado "trompetero" pelos Espa· 
nhóis da província de Mainas, é o mesmo que se cha
ma "agami" no Pará e em Caiena. É muito familiar, 
e nada tem de ,.estranho senáo o barulho que as vezes 
faz, e que lhe valeu o apodo de "pássaro tromheta". 
É disparate gue alguns tenham tomado esse barulho 
por um canto ou gorgeio. Parece que se forma num . 
órgáo todo outro, e pr~cisamel,lte opostó ao da gar· 
ganta. 

O famoso "contur", como se diz no Perú, ·e por 
corrupgáo "condor", .que vi em vários sítios das mon
tanhas da província . de Quito \ambem aquí r;e . acha, 
se é verdade o que me asseguraram, nestes países das 

., margens, do Maranháo. Vi um deles· pairar sBbre um 
rebanho de catneiros. Aparentemente a vista do pas4 

tor o impedia ,de empreender.~ qualquer eoísa. É urna 
opiniáo universalmente espalhada que essa ave rouba 
um . cab~ito, e ·que alguma vez rap.tou urna ~ crianga. 
Pretende-se que os fndios lhe dáo como isca urna fi
gq.ra de menino em argil~ muito viscosa; sobre ela 

1 el~ cai num voo rápido, e enterra as garras de tal 
maneira que·"'lhe ~· impossível . desprender-se depni's. 



'I 

A chegada a<;J Pa~á. A cidllde ~do. Pará - ExperieTL· 
cias sobre o peso - A varíola e o tratamento pela 
inocul,a,~áo -A partida do Pará· - Marajó. Mexiana 
e Caviana - Forte de Macapá, quase sobo Equador 

. - A pororóca - Um baixa ·mar - O Cabo Norte. 
O Araguari. Río e Baía de Vicente Pinzón (Amapá) . 

• 

No día 19 de Setembro, perto de quatro meses 
após minha partida de Cuenca, cheguei a vista do Pará, 
<we os Portugueses chamam "grao Pará", ou seja 
"grande rio" na língli~ do Bliasil; aportámO'! a uma 

' ' .~ habita9áo dependente do . Col~gio . do,s -~P·. J esµítas· · · 
O provincial ( *) nos . recebeu, e o reitot ( **) aí 'f1:os 
reteve oito dias, e nos proporcionou todos os diverti· 
mentos do campo, enquanto nos preparavam acomo· 

1 

da~óes na cidade. Acháinos no dia 27, chegando ao 

e•> O reverendo P. José de Sousa. 

{ .. ) O reverendo P. José Ferreira. 
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Pará urna casa comoda e ricamente mobilada, com 
um jardim donde se descobria o horizonte do mar, 
e numa situagáo tal que eu a teria desejado para o , 
interesse de minhas observa~óes. O governador ( *) 
e capitao-general da provínc!a nos fez urna acolhida 
como era de esperar das ordens que expedira sobre 
no,ssa passagem aos comandós das fortalezas, e das 

· recomendagóes aos provincia is das diferentes missóes 
que tín.hamos encontrado,. 

Afigurava-se-nos, chegando ao Pará, ·e saídos 
· das matas .do Amazonas, ver:-.nos transportados a 
Europa. Encontrámos "U.ma grande cidade, ruas bem 
alinhadas, casas risonhas, a . maiór parte constrqídas 
~esde trinta anos em pedra e cascalho, igrejas mag· 
nífic~s. 

O comércio direto do Pará com Lisboa, donde 
chega todos os anos um grande combóio, dá as gen· 
tes de recursos, a facilidade de se proverem de todas 

· as comodidades. Recebem as mercadorias da Europa 
em troca dos generos , do país,, que sao, alem de· 
algum ouro ' ~m pó que tr~nsporta!Íi do }nterior das 

i. 1 ¡( ' •;,.,. 1 J ' 

terras .do lado. do • Bra~sil,\ todos- ds ~ifere;ntes produ-
tos úteis, · qu~r dos rios que vee~ perder-se no Ama· 
zonas, como das margens deste último: a casca do 

(") Os seus títulos sáo: exmo. sr. Joáo de Abreu e Castelo
Branco, governador e capitáo-general do Estado do Maranháo. (Nota 
do Autor). Joáo de Abreu Castelo Branco adminjstrou o Estado 
do Maranháo de 18 de Novembro de 1737 a 14 de Agosto de 1747. 
(Nota de B. de .M.). 
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pau de cravo, a salsaparrilha, a baunilha, o a~úcar, 
o café, e sobretudo, o cacau, que é a moeda corrente 
do país, e que constituí a riqueza dos habitantes. 

A latitude do Pará nao havia provávelvelmente · 
. sido observada em terra, e asseguravam-me, quando 
aí cheguei, que eu estava precisamente sob a Linha 
Equinocial. O mapa do P. Frit~ situa essa cidade a 
1 · grau de latitude sul. Achei por várias obserya~óes , 
act>rcles, i º28'., o que nao difere 'sensív~lmente da 
latitude da carta de Laet; que )nao foi seguida que 
eu saiba por qualquer dos geógrafos posteriores. En· 
contra-se no novo Roteiro PÓrtugues para o ,Pará, 1° 
40'. Quanto a longitude, pude estabelece-la exata· 
mente pelo eclipse da Lua que aí observei no dia 1.0 

de Novembro de 1743, e por duas imersóes do pri
meiro satélite de Júpiter, aos 6 e aos 29 de Dezem· 
bro do mesmo ano. Esperando as observagóe~ cor:r:es
p9ndentes el!\ algum lugar cuja longitude se coµhega, 
ohservagóes que se nao fizerall). em Paris, julguei 
pelo c,álculo que a dif erenga do ~eridiano do Pará 
para o de Par~s é de ce,rca dé 3 J;ioras e 24 minutos 
para o Ocidente. Eu ~~Jenc~o '.mi:qhas ºRsenfa~óes · so
bre. a declinagao e :·inclinagáo, da .. agulha·· magnética~ 
e' sobre as marés que sao bastantes irregulares no ' 
Pará· \ 

O bservagáo mais importante, e que tem relag~o 
imediata com a configura~ao da Terra, objeto princi· 
pal de nossa viagem, é a do comprimento do pendulo 
de tempo médio, ou antes, a diferenga de compri-
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1 

mento do pendulo em Quito e no Pará. Urna dessas 
cidades está a beira mar, enquanto a outra se encontra 
de I 400 a 1 500 toesas (de 2 700 a 2 900 m.) 
acima do seu nivel; todas porem sob a ~inha Equ~
nocial, pois um grau e meio nao é aquí de nenhuma 
consequencia. Eu me achava possibilitado a deter· 
minar essa dif eren~a por meio de um pendulo in va· 
riável de 28 polegadas (O, 756 m.) de comprimento, 
o qual descreverei albures, e que conserva as osci· 
lagóes sensívelmente durante 24 horas; com ele eu 
fizera. üm grande número de experiencias em Quito 
e na montanha de Pichincha, 750 toesas ( 1 560 m.) 
acima dessa cidade. Pelo resultado médio de nove 
ex'périencias feitas· no Par6,: as mais distanciadas das 
quais nao apresentaram senáo 3 bscila~oes de dife
ren~a em 98 7 40, achei que esse pendulo nao fazia 
no Pará em 24 horas de t<(mpo médio, senáo 31 ou 
32 vibra~oes mais do que em ·Quito, e 50 ou 51 mais 
do que em Pichincha. Dessas experiencias concluí que 
no Equador dois corpos que pesassem 1 600 e 1 000 
libras (respectivamente 782,400 kg. e 589,000 kg.) 
ao nível do · mar, transportados respectivamente a 
1-450 e 2 200 toesas (respet tivamente 2· 826,050 m~ 
e 4 287,800 m.) de altura, petderiam cada um, urna 
libra de peso ( ou sejam 0,489 kg.) ; mais ou menos 
como sucedería se se fizessem as experiencias nos 
paralelos 22 e 28, conforme a tabela de M. Newton; . ' 

ou pelo 20 e 25, a julgar de experiencias imediatas 
fe itas no Equador e ero diversos lugares da Europa. 
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Os números precedentes sao aproximados, e eu me 
reservo o direito de fazer-lhes algumas modifica~óes, 
aplicando-lhes as equagoes convenientes, quando apre
sentar os pormenores de minhas experiencias dQ P.en· 
dulo. 

" 

Durante minha permanencia no Pará, fiz pelos 
arredores algumas viagénzinhas de canoa, e disso 
aproveitei para detalhes de minha carta. E~ nao RO· 1 

dia terniiná-la sem ver
1 

a verdadiera foz do Amazonas, 
e sem seguir sua · margem setentrional até o Cabo 
Norte, onde acaba o seu curso· Esta razáo e várias 
outras me determinaram a ir do Pará a Caiena, donde 
me devolveria direto a Franga' no na vio do R~i; qve 
aí -~sperava; nao aproveitei, com~ M. Maldo~~do, a 
oportunidade da frota portuguesa . que part1u rara 
Lisboa no dia 3 de Dezembro de 17 43, e me v1 re· 
tido ª-té o fim. do_ mes~o mes no _Pará, menos pela 

.' amea~a que me fazia1n dos yentos co~t!ários, que , 
reinam nessa esta~áo, do que pela dificuldade de 
formar urna equipagem de remadores; é que as be
xigas faziam entáo um grande estrago, e os indios 

\ na maior parte \,se ,refugiaram nas aldeias circun-
' vizinhas. , 

' 
Notam no Pará que essa moléstia é ainda mais 

funesta nos f ndios nus, recem - vindos dos bosques 
para .as missoes, do que entre os !ndios vestidos: 
nascidos entre os Portugueses, ou a1 mor~dores ha 
longo tempo .. Os primeiros, uns como animais anfi
bios, táo frequentemente n'água como em terra, endu-
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recidos desde a infancia pelas injúrias do ar, teem 
talvez a pele mais espessa que a dos outros homens, 
e acreditar-se-ia que isso tao sómente poderia tornar 
a er~pgao da varíola mais difícil. O hábito que teem 
esses índios de se tingirem o corpo de urucum, de 
genipapo ( *) e de diversos óleos gordos e espessos, 
o que deve com a continuagao obturar-lhe os póros, 
contrihui talvez para aumentar também a dificul
dad.e; e :.- tal conjetura é confir~ada 1por outro fato. 

~ , Os escravos negros, tra;nspórtados da África, e que 
náo teem os mesmos costumes, resistero melhor ao 
mal que os naturais do país. Como quer que seja, 
um indio selvagem, provindo de pouco do mato, ata· 
cado dessa moléstia, é de ordinário um homem morto; 
¿mas, por que .nao se .. dá o_ pesmo com a varío.la 
artificial ? Há quinze ou desesseis anos que um m1s
sionário carmelita dos arredores do Pará, vendo todos 
os seus indios morrer um após o outro, e tendo lido 
numa gazeta · o segredo da ~noculagao, que fazia en
táo muito barulho na Europa,, julgou p~udentem.ente 
que usando tal remédio, tornava, pelo \ne~os duv~
·dosa urna morte que ·e,ra certa empreg?-ndo os reme· . 
. ~ios ordinárjos. Um · rá~~p,cí~io tao simples dfveria ' 
ter ocorrido a quantos sá'o capares de reflexáo, e que 
viam o des:trogo da moléstia sabendo dos sucessos do 

· (*) Do urucú ou urucum, planta da fa.milla das bixáceas (cha· 
ma-se científicamente Bixa orellana), tiram os fndios a cor ver· 
melha, ao passo que a tinta escura,_ azul ou pre!~· é extraí~? · 
por eles do genipapelro, Genipa amencana, da fcmuha daa rubia· 
ceas. (Nota de B. de M.). 

-
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novo tratamento; Il,laS esse religioso foi O primeiro 
na América que teve a coragem de executá-lo. ~le 
já perdera a metade dos índios; muitos outros caíam 
diáriamente; ele ousou fazer inocülar a varíola em 
todos aqueles que ainda náo tinham sido atacados, e 
·destes náo perdeu um só. Outro missionário do R~o 
Negro seguiu o seu exemplo com o mesmo resultado. 

( ' 1 

. Após experiencias táo autorizadas, julgar-se-á, 
sem dúvida que, na epid~mia d~ 17 43, que me deti
nha no Pará, todos os que tinham escravos índios, 
usaram de urna receita táo salutar para os coi:iservar. 
Eu mesmo o creria, se nao houvera . testemunhado o 
contrário: mas nem pensavam ÍiissQ ainda quando parti 
do Pará. É bem verdade que ainda nao tinha morrido 
meta de dos f ndios ( *). 

Embarquei no dia 29 de Dezemhro, para Caiena, 
numa canoa do Govemador Geral, com urna equipa
gem d~ vinte e dois remadores·, e' todas as comodi
dades que eu podia desejar, próvido de refrescos, e 
,munido de recomendagóes para os reverendos padres 
frªnciscanos da Reforma de Santo Antoni~, que teem 
suas missóes na ilha de M arajó' ou J oanes, e que me 

1 / • 
1 

deviam f ornec;er nova maruja índ!a, para conanuar 

(*) Nesse epis6d!o do tratamento efetúado pelos Jesuítas em 
fndios a tacados de varíola está o que mais inlluiu no exnimo de 
La Condamine para os vários escritos geralmente em forma epis
tolar. que ele consagrou a inocula9áo, desde 1754 até 1773. iato 
é até um ano antes de morrer. O cow-pox de Jenner s6 apareceu ~ -
em 1796. (Nota de B. de M.). 

• 
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a rota. Entretanto a falta de comunicagóes entre o Pará 
e Caiena, e diversos contratempos me impediram de 
achar um bom prático em quatro aldeias desses pa· 
dres, . aonde cheguei nos priineiros dias de J aneiro de 
1744. Privado desse recurso, e entregue a pouca expe
riencia e timidez de meus remeiros índios, e sobre· 
tudo a do mameluco ( *) ou mesti~o portugues que 
me deram para os comandar em $Ua língua, e que 
se persuadiu de que eu estava também a sua dispo· 
si~áo; fµi retido dois meses numa rota que 'se pudera 
vehcer ~em menos de quinze dias; e semelhante atraso 
me impediu de poder observar em terra o cometa que 
apareceu entáo. tle se perdeu nos raios do Sol antes 
que eu pudesse chegar a ·Caiena· 

Algumas léguas ~baixo do Pará, atravessei a 
boca oriental do Amazonas, ou o brago do Pará, se· 
parado da . verda~eira boca ou boca ocidental, pela 
grande ilha conhecida sob o nome de J oanes, e mais 
ordinariamente, no Párá, M arajó ( **), A ilha ocupa 
sózinha quase todo o espa~o que separa as duas bocas 
do Rio. Tem figgra írregul~r, e . mais de 150 léguas. 
ae contorno. Em· todos os mapas, substitúíram-na por 

; uma D:i'ultidáo de ilhotas ~u~ pareceri
1

am cgloca,das 
ao azar, se nao revelassem ser copiadas da carta do 

<:~ "Mameluco" é o nome que se dá no Brasil 001 filho1 de 
Portu9Ueses com mullieres índias. 

( .. ) Os índios pronunciam "maraió". e os Portuque1e1 "ma
rajó". O mesmo passa com vários outros nomea índio1. 
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. 
" Flamheau de la Mer", cheia de minúcias tio falsas 
quanto circunstanciadas. O bra~o do Pará, no lugar 
em que o atra vessei cinco ou seis léguas abaixo dessa 
cidade, tem já mais de tres léguas de largura, e ;ai
-se alargando mais e mais. Costeei a ilha seguindo 
para o Norte durante trinta lé~uas, até a sua última 
ponta chamada Maguari, alem da qual me toropei,par~ 
o_ Oeste~ acompanhado sempre .a costa da ilha que 

' segue mais de quarenta léguas sen;i .qua se af astar-se ' 
da Linha Equinocial. 1~assei a vista d~ duas grandes . 
ilhas, que ficaram para o Norte, urna chamada Me-.' 
xiana, e a outra Caviana; hoje desertas, outrora habi
tadas pelos Aruás, que, dispersos embora, conservam 
sua língua própria. O terreno delas, assim como urna 
grande parte do de M arajó, fica inteiramente inun
dado, e é quasi inhabitável. Deixei a costa de Marajó 
no lugar em que ela se retrai para o Sul, e cai no 
verdadeiro leito ou canal principal do Amazonas, em 
frente do novo forte de Macapá, situado no lado oci· 
dental do rio, e removiqo pelos 'Portugueses para 2 
1éguas ~o Norte do antigo. Nao seria possível ~tra· 
,,vessar aí em canoas oitlinárias~ se, ó eanal nao f Qsse 
·~t;avaµcado por ilhót.as, áo \ a})rlgo. das quais

11

.se na~ 
vega com a ma'.ior syguran~a, Lempregando o tempo em 
passar de urna a outra. Da: última ilhazínha até Ma-, 
capá nao há menos de duas léguas Neste último tra· 
jeto, repassei pela última vez, do Sul para o Norte, 

' a Linha Equinocial, de que eu me aproximava insen
sívelmente desde o lugar de embarque. Observei no 

' 



134 CH. M. DE LA CONDAMINE . 

novo forte de Macapá, ou ant~s no terreno destinado 
a edificá-lo, nos dias 18 e 19 de Janeiro, 3' de lati· 
tude setentrional. 

1 / 

O. solo de Macapá fica duas a tres toesas acima 
do nivel d'água. Só a margem do rio fica coberto de 

1 

árvores; o interior é urna planicie, a primeira que 
encontrei assim desde a cordilheira de Quito. Asse
guram os fndiqs que continua igual para o Norte,, e 
que se pode ir a ca val o até as f ontes do Oiapoc, atra· 
vés de grandes taboleiros descobertos, que nao sáo 
interrompidos senáo por pequenos bosquetes ralos. 
Qas ce:rcanias das cabeceiras do 0-iapoc; ve-se para 
o Norte o montanhoso Apruage,, que se, distingue p~r-. 
f eitamente do mar, a várias léguas de distancia da · 
costa; e mais naturalmente se divisa das alturas vizi -
nhas de Cai.ena. Suposto tudo isso, é claro, que par
tindo de Caiena, a , 5° de latitude norte, e caminhando 
para o Sul, poder-se-iam ·medir comodamente 2, 3, e 
talvez 4 graús do meridiano, sem sair das terras de 
Fran~a; e poder-se-ia f azer o reconhecimento do in
terior, de caminho, coisa que nao se empreendeu até 
aqqi. Enfim, se se tivesse querido, ter-se-ia podido, · · 
com pas$aportes de PortÚgal, levar as medigóes até· 
o paralelo de Macapá, isto é, até o Equador. A exe
cu~áo desse projeto seria mais fácil do que o cria 
eu mesmo, quando o propuz a Academia, um ano 
antes de minha viagem a Quito, onde pareceu haver 
maioi: facilidade. Se minhas idéias tivessem agrad~do, 
certamente estaríamos de volta há mui~os anos; mas 
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1 

só pela inspe~áo dos lugares se poderia assegurar a 
viabilidade de minha proposta. 

Entre Macapá e o Cabo Norte, no lugar 
1
em que 

o grande canal se acha mais a:pertado pelas ilhas, e, 
principalmente, defronte da foz do Araguari, que cie, 
sagua no Amazonas pelo lado Norte, o fluxo do mar 
of erece um f enomeno único. Durante os tres dias ~ais 

' vizinhos do plenilúnio e de;> novilúnio, ocasiáo das ·\ 
' marés mais altas, o mar, em vez de emp~egar seis 

horas para subir, chega em um ou dois minutos ao 
seu máximo: logo se ve que isso náo pode ocorrer 
tranquilamente. 9uve-se de urna ou duas léguas de 
distancia um barulho~ aterrador que anuncia a "poro
roca": é o nome que os f ndios daí atribuem a táo 
terrível enchente. A medida que ela se .aproxima, o 
rumor· aumenta e bem cedo se ve um promontório de 
água. de 12 a 15 pés (de 3.,5 m.,. a 5 m.) de altura,' 
e logo a seguir um outro, e outro ainda, 'e nao raro, 
um quarto, que se seguem de perto, e que preenchem 
toda a largura do canal; a vaga acomete coro Uina 
rapidez prodigiosa, 1 rompe e arrasa tudo quanto lhe 

~ reSiste. Eu vi, :palguns lugares; um grande bloco dé. 
terra arrebatado pela pororoca, grossas árvores erra
dicadas, devastagóes de tOda espécie. Por onde quer 
que ela passe a assolagáo é completa, . como se se tra
tasse de uma varredura cuidadosa. As canoas, as pi
rogas, os barcos náo teem ou~ro meio de furtar-se 
ao furor dessa ''barra" ( é o no me que se lhe dá em 
Cai.ena), senáo ancorando num lugar de muito fundo. 
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Náo insistirei em grandes pormenores do fato, nem 
em sua explicagáo. Creio indicar apenas as causas 
dele, dizendo que depoi_s de o ter examinado com 
aten~áo em diversos lugares, sempre notei que ele náo 
ocorria senáo quando o fluxo montante e internado 
num canal estreito encontrava no caminho um banco 

' de areia, ou um baixio que lhe fazia obstáculo; é aí 
e náo albures que come~a esse moviniento impetuoso 
e irregular das águas, e que

1 

cess~ um pouco alem 
do hanco, quando o canal qe novo se. torrra profundo, 
ou se alarga considerávelmente. Dizem que acontece 
qualquer coisa de muito parecido nas ilhas Órcades, 
ao norte da Escócia, e :ria entrada do Garona, nos 
arredores de Bordéus, onde se denomina tal efeito das 
marés "a mascarada". 

o medo do chefe dos meus índios, por nao po· 
der em cinco dia.s que nQs restavam até as grandes 
marés da lua cheia, chegar ao Cabo Norte; donde náo 
estávamos senáo a quinze léguas, e alem do qual po
der~amos achar a~rigo, fe-lo ~esolver, málgrado meu~ 
pr~testos, a aguardar nove ·dias, numa ilha deserta, 

' .qtle essa fase estivesse bero, pas.sada. Daí seguimos 
para o cabo N ortf( em menos de dois días; no dia se· 
guinte, dia ·do quarto minguante e das me;nores ma
rés, encalhámos num banco de lodo; e o mar, baixan
dot retirou-se para muito longe de nós. No dia seguinte 
o fluxo náo atingiu a canoa: enfim, aí fi,quei a seco 
perto de sete dias, durante os quais meus remadores, 
cujas fun~óes cessaram, náo tiveram outra ocupa~áo 
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senáo ir buscar muito longe água salohra, enterran
do-se na lama até a cintura. Por mim, tive todo o 
tempo de repetir minhas observagóes a vista do Cabo 
Norte, e de enjoar-me de ter sempre 1°51' de latit~de 
setentrional A canoa, engastada no limo endurecido, 
tornara-se um observatório sólido. Achei a varia~áo 
da bússola ~o . nordeste, doi~ graus e meio menos que 
em Pauxis; enfim, tive ainda ·o lazer, durante toda 
.. ~ I ' \ . ' ( 

- urna semana, ~e passear a vista por . a:quela parte, set'n; 
'perceber óutr~ coisa que mr;ingues ( *), em lugar 
dessas altas montanhas cujos cimo's estáo represen-

; 

· tados com grandes pormenores,_ nas descrigóes da 
costa, anexas as cartas do "Flambeau de la Mer", 
livro traduzido em todas as línguas, e que aqui pa
rece· mais apropriado . a perder do que a guiar os 
navegantes. Enfim, pelas grandes marés da lua nova 
seguinte, o comego daquela mesma "barra" táo te
mida nos pos a flutuar náo sem perigo, levantando 
a canoa, e fazendo-a sulcar na' vasa com maior rapi
dez do que a que ~u experimentara ~a correnteza do 
Pongo, na parte alta do ri~ ~ue eu acaba!ª de per· 
có1~rer, é cuja embocadura' finaJinonte vira. Minha 
c

1

arta ~do Rio das, Arnazon~s 'a.J>~C.ª!>ava;J c.ontudo con-

' 

(*} Liga-se a palavra portuguesa :mangue a que exist~ na 
denomipa9á90 científica da planta da família das rizoforáceas, 
característica do solo lodoso e ' salino, por vezes _inundado, da 
zona litoranea intertr6pica. A Rhizóphora mangle forma extensas 
e intricadas moitas, as quais se aplica o apelativo mangue, náo 
maía como voz designativa da planta., singularmente considerada, 
porém, aim, como um verdadelro coleUvo. (Nota de B. de M.). 
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tinuei a fazer o levantamento da costa, e a observar 
as latitudes até Caiena. 

Algumas léguas para o Oeste do Banco dos Sete 
Dias, e pela mesma altura encontrei outr~ boca do 

' A_raguari, hoje fechada pelas areias. Essa boca e o 
profundo e largo canal que conduz até aí, provindo 
do Norte, entre o continente e o Cabo Norte, e as ilhas 
que acobertam o cabo, sáo· o Rio e a Baía de Vicente 
,Pinzón. Os Portugueses do Pará tiveram suas razóes 
_para os confundir como rio Oiapoc. cuja .embocadura 
abaixo do cabo Orange, fica a 4º 15' de latitude norte. 
O artigo do Tratado de Utrecht, que pareée náo fazer 
desse rio e do Rio de PinZón senáo um só e úríieo, 
náo impede que eles fiquem a' mais de 50 lég~as um 
do outro. O fato náo será contestado por nenhum da
queles que tiverem consultado as antigas cartas, e 
lido os autores originais, que escreveram da América 
a:ntes do estabelecimento _dos Portugueses no Brasil. 
Observei no f orte frances de Oiapoc, nos di as 23 e· 24 
de Fevereiro, 3°55' de latitude norte; o forte está 
situado a seis léguas da embocadura do rio do mesmo 
nome, na margem setentrional. 

. . 

XIV 

Che-gada a Caiena - O pendulo equinocial: medida 
que poderia universalizar-se - Semente~ de q~in
quina - Observat;óes sobre a velocidade do som -
Notas topográficas - Experiencias de f l~phas erva· 

d9s' - Polvos do mar. · ' ' 

I 

Enfim, após dois meses de navega~áo marítilna 
e terre~tre (falo sem exagero, . pois que a costa é tao 
rasa entre o Cabo Norte e a llha de Caiena, que o 
leme tocava continuamente, ou antes nao cessava de 
sulcar a lama, náo havendo as vezes um pé d'água 
até meia légua ao largo), ch~guei .. do Pará a Caiena, 
a 26 de Fevereiro de 1744. 

Ninguem ignora que foi nessa ilha que ~I. Ri· 
cher, desta Academia, fez, em 1672, a descoberta da 
desigualdad e do peso, nos diferentes paralelos, e que 
Sl,!as experiencias: foram os primeiros fundamentos 
das- teorías de M. Huygens e M. Newton, a respeito 
da configura~o da Terra. Urna das razóes que me 
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determinara a vira Caiena foi a -utilidade que haveria 
de repetir as mesmas experiencias, a que estávamos 
muito exercitados, e que se fazem hoje com muito 
mais exatidáo que outrora. Eu tenho urna régua de 
a~o, que é, segundo as minhas observagóes, a medida 
exata do comprimento absoluto do pendulo simples 
em Caiena; mas espero urna muito maior ·precisáo 
da compara~áo do número de oscilagoes que fazia meu 
pendulo fixo em Caiena e~ 24. horas, com o número 
de vibragóes em igual tempo em Paris, táo depressa 
quanto eu possa experimentá-lo· Esta comparagáo dará 
muito exatamente o excesso do pendulo de segundos 
de Caiena, sobre o pendulo de segundos de Paris, cujo 
comprimento absoluto determinado por M. de Mairan, 
que f oi encarecido como o melhor de quantos o pre
·cederam ne$ta rebusca, pode com razáo ser reputado 
o verdadeiro. Poder-se-ia tamhem tomar por termo 
fixo o comprimento do pendulo ohservado em Quito, 
por diferentes rp.éto~os, e com diversos instrumentos, 
sobre· o que MM. Godin, Bouguer e . eu, estamos de 
acordo, · com a diferen~a de q_µase um centésimo de 

~fl linha. Pe qualquer pop.to qu~ se parta, a . dif e:uenga 
. , '. · ,do h~mero de oscllagóes ~ni 2Lt. horas do mesmo pen~ 

<lulo, em Qu.ito1 no Para e em Paris, consequencia de 
urna longa série de experiencias em cada lugar, dará 
a medida absoluta do pendulo equino~ial a beira 
mar, a mais apropriada de todas a tornar-se, de comum 
acordo, urna "medida universal". E quanto náo seria 
de desejar que houvesse urna tal, ao menos entre os 

• 
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matemáticos ! A diversidade das línguas, inconve-
. niente que durará ainda séculos nao traz bastantes 
obstáculos ao progresso das ciencias e artes, pela 
falta de urna comunicagáo suficiente entre os diver
sos povos; é necessário. ainda, por assim dizer, aumen-

. tá-lo deliberadamente, servindo-se· cada urna de dife· 
rentes medidas e diferentes pesos, em cada país .. e 

\ em cada lugar. Entretanto, .,. a natureza nos apresenta 
no comprimento do pen'au1~ de segundos, np Equa
dor, um modelo invariável, próprio a estabel~cer em 
.todos os lugares c>s pesos ~ as medidas, e convida 
todos os filósofos a adotá-lo (*). 

Meu primeiro cuidado chegándo a Caiena, f oi 
distribuir a diversas pessoas sementes de quinquina, 
que náo tinham mais que oito meses entáo; eu espe· 
rava reparar a perda das plantazinhas d·a mesma ár
vore, as últimas das quais, malgrado as · minhas pre
cau~óes tivessem até entáo garantido · dos calores e 
acidentes da viagem, acabavam de ser levadas por 

(*) A linha do . tempo. d·e La Condamine, 'isto· é1 antes do sis .. 
· tema métrico decimol, correspóndia. '& duodécima parte da pole· 

qtrd(r, ou, aproximadamente, 0122'55 ~ de ' centímet1ro. o pe~dulo de 
\ " < J' 

segunaos, assi.J:¡i proposto por medida universal de comprimento, .:\ 
náo teve a sorte de impor-se. O ,m,etro, que pareceu ser a décima- ' 
milionésima parte do quadrante do meridiano terrestre, saiu vito-

1. rloso, em 1790, quando uma comissáo de membros da Academia 
das Ciencias (Borda, Lagrange, Laplace, Monge e Condorcat) se 
pronunciou por ele. As razóes sáo váric:xs e técnicas; uma delas 
é que o pendulo tem apenas 0,756 m., náo muito mais de um 
covado. S6 em 1875 o metro se tornou internacional. Mas no Brasil 
o sistema métrico decimal fora adotado em 1862 e requlamentado 
em 1872. (Nota desta edi~áo). 
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um golpe de mar que experimentou submergir o meu 
bote no Cabo Orange. As sementes náo b~otaram em 
Caiena, e eu nao tinha esperangas disso, visto a deli
cadeza delas, que tinham estado expostas a grandes 
calores. Nao tive ainda noticias das que enviei aos 
padres missionários jesuítas do alto Oiapoc, cuj? ter-
reno montanhoso e clima menos ardente é muito mais 
semelhante ao de Loja, onde as havia eu recolhido. 

Observei na cipade de Caiena a mesma latitude 
que M. Richer, de cerca de 5º56' norte. Fui surpreen· 
dido primeiro de achar por quatro observa~óes do 
primeiro satélite de Júpiter, acordes entre si, a dife
ren~a dos meridianos entre Caiena e París: perto de 
um grau de menos que a que vem no Livro do Conhe
cimento dos ~rempos. Mas eu · sol,lhe depois que M. 
Richer· nao tinha feito nenhumá'. observaºªº dos saté- · 
lites de Júpiter em Caiena, e ' que a longitude désse. 
lugar fora deduzida de outras observagóes suas de 
um modo indireto, e muito sujeito a erros. Maior mi· 
núcia náo é própria senáo para as nossas Assembléias 
Ordinárias, do mesmo modo que as minhas ohse;r
va~óés sobre as matés, e a qeclina~áo e inclinaQ~O dá 
agulha imantada, observagóes feítas no mesmo lugar: 

Havendo eu notado . que de Caiena se viam mui 
distintamente as montanhas de Curu, cuja distancia é 
avaliada em dez léguás, julguei que esse lugar, donde 
se podé perceber o f ogo e ouvir o atroar do canháo do 
f orte de Caiena, seria adequado para medir a velo
cidad e do som, rtum clima táo diverso do de Quito, · , . 

" 
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onde fizerámos várias experie1J.cias. 1\1. d'.Orvilliers, 
comandante da praga, concordou náo-sómente em dar 
as ordens necessárias, mas de boa vontade quis parti· 
cipar do meu trabalho; M. Fresneau, engenheiro do 
Rei, encarregou-se dos sinais ·de aviso, de medir por 
sua vez a velocidade do vento, e vários outros por
menores. De cinco experiencias feitas em dois dias 
dif er~ntes, quatro das qua is náo ~ dif erem senáo de 

· meio segundo, · num intervalo de 11 O' de tempo, a dis .. 
tancia foi geométricamente, concluída como de 
20 230 toesas (39 428,270 m.), por uma série de tri· 
angulos ligados a urna base de 1 900 toesas (3 703,100 
m.), atualn1ente medida duas vezes, numa regiao sem 
acidentes: e o resul~adó médio me deu para a velo· 

, cidade do som, deduzida a velocidade do vento, 183 
toesas e meia (357,6415"·m.) ' por segundo; em lugar 
das 1B5 ( 360,565 m.) que acháramos em Quito. A 
pega de c,anhao que serviu as experiencias era de. doze 
libras de bala. 

Tirei partido dos angulos qu~ já medira, e das 
distancias conhecidas, para determinar geométrica· 
mente a posiga'O de triQ:ta ou · quarenta pontos, '.quer 
na ilha de Caiena, quer no Continente, e na cos~a; -. 
entre outros a de certos rochedos, e particularmente 
daquele que chamam Connétable, que serve de ponto 
de referencia nos navíos. Tomei também os angulos 
de elevagáo dos cabos e das montanhas mais evi
dentes. Sua altura bem conhecid~ íorneceria aos pi· 
lotos um meio muito mais seguro que o do cálculo, 

1 
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para conhecer a aproxima~áo das terras, com a ajuda 
duma simples tabela, a distancia da costa. Sabe-se 
demais quanto importa precisá-lo ao certo no aporta· 
mento das naus. Náo é o único socorro que a geome· 
tria oferece aos m~rinheiros, e que eles teem negli
genciado até aqui. 

1Num outro passeio 1que -fiz ainda com M. d'qrvil· 
, liers, f ora da ilha, subindo algups rios do <;ontinenté, 

medimos .. lhes as sinuosidades, rotas e distancias, e 
(!hservei algumas latitudes; ·sáo materiais que, com 
os principais pontos que eu já determinara, poderáo 
servir para fazer um mapa exato da colonia, pois 
náo ternos até aqui nenhum que inere~a tal 'llome. 

Durante minha estada em Caiena, tive a curiosi
dade de experimentar se o· veneno das flechas · erva
das, que eu guardara havia mais de um ano, con
servaria ainda a sua atividade; e ao mesmo tempo 
se o a~úcar era efetivamente,. o seu antídoto, táo eficaz 
como me haviam dito. Urna e outra experiencias fo
ram fe itas na presenga do ce mandante da colonia" de 
vários oficiais da guarnigáo,s· e do médico do Rei. 

' ~ ' 

· IJma galinha ligeiramente ,;feri.da, soprando-lhe' eu 
.\, ' ' 1 ' 

por urna sarbacana µma flechazinha envenenada havia 
pelo menos tteze meses, viveu meio quarto de hora; 
outra, picada na aza\ com urna dessas mesmas fle
chas novamente mergulhada na pogáo diluida em 
água, e retirada a flecha imediatamente da chaga, pa· 
receu abater-se um minuto após, e logo seguiram as 
convulsóes, e apesar de que lhe fizemos devorar a~ú-
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car, veio a expirar. Urna terceira, picada com a 
mesma flecha remergulhada na droga, havendo sido 
socorrida imediatamente com o mesmo contraveneno, 
nao mostrou o menor sinal de ·malestar. Refiz as 
n1esmas experiencias em Leida, na presen~a de vá
rios ( *) célebres prof essores da mesma universidade, 
no dia 23 de Janeiro· deste. O veneno, cµja violencia 
deve t~r sido atenuada pela idade e pelo fr~o, náo ·· 
agiu senáo cinco pu seis minú'.tos~depois; mas o a~úcar~ 
foi dado sem sucesso. A galinhá .que o tinha engulido 
viveu sómente um pouco mais que a outra. A expe
riencia nao foi repetida. ~ste veneno é um extrato 
feitQ por meio do fogo, do suco de diversas plantas, 
e particularmente de certos cipós. Asseguram que . 
entram mais de trinta espécies de ervas e ·raízes no 
veneno feito pelos Ticunas, que é aquele que experi· 
c1entei, e que é o mais estimado entre os diversos co· 
nhecidos ao longo do Rio das Amazonas. Os f nd.ios 
o compoem sempre da mesma maneira, e seguem sem 
discrepar o processo que a.prenderam de seús ante· 
passados, tao escrupulosam'e_!lte q~anto os farmaceu-

• ' ' 1,1 

ticos entre nos para a cofup,osigáo da teríaga de An-
dromaco, sem omitir o' menor' ingrectient~ prescrito; 
seni embargo de que prováv~lmente essa grande multi
plicidade nao seja necessárifl no veneno índio, como 
no antídoto da Europa. 

1 

Surpreende sem dúvida· que entre gentes que teem 
a sua disposigáo um instrumento táo seguro e táo 

(*) MM. Mussenbroek, Vansyieten, Albinus. 
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pronto para satisfazer ódios e invejas e vingan~as, 
esse veneno nap seja funesto senáo contra os símios 
e pássaros da floresta. É ainda mais de espantar que 
um missionáriq sempre temido e náo raro odiado 
dos neófitos, contra os quais seu ministério náo pode 
ser complacente, viva entre eles sem temor e sem 
desconfian~a. Nao é tudo: essas na~óes pouco peri
gosas sáo homens selvagens, e o mais Í:Fequentemente 

t sem qualquer idéia de ;religiáo. 

Tendo sabido em Caiena o fato maravilhoso e 
sempre novo da multiplicagáo dos polvos, descoberta 
de M. Trembley, e depois confirmada pelas experien
cias de MM·. de Méaumur, de Jussieu, e um grande 
número de naturalistas, fiz algumas experiencias com 
grandes polvos do mar, conhecido nessa costa. Minhas 
primeiras tentativas nao tiveram exito, e urna molés
tia me impediu de as repetir, como me eu propusera. 

XV .. 

Partida para Surinam - 'C~egpda a Paramaribv -
E.mbarque para Amesterdáo - Corsários - Desem· 

· . barque - Chegada a Paris. 
I 

Perto de cinco meses de espera em Caiena, sem 
ver chegar o navío do Rei que se aguardava e sem.. 
aí receber notícias de Franga, coisa de que eu estava 
privado há cinco anos, fizeram em mim mais impres
sao que nove anos de viagens e fa.digas. Fui atacado 
de urna languidez e duma icterícia cujo remédio mais 
eficaz f oi a res posta extremamente polidá que recebi 
de M. Mauricius, gove.rnador, da colonia holandesa de 
Surinam; ele me · oferecia1

• sua casa/ ~ escolha dún1 
barco para a Holanda, e um passaporte mesmo, .no ·' 
caso de ruptura entre a Franga · e os Estados Gerais. 
Nao perdí um momento, e após urna dembra de .seis 
meses em Caiena, parti convalescente a 22 de Agosto 
de 17 44, numa canoa do Rei, que M. d'Orvilliers 
t~ve a gentileza de oferecer para contluzir-me a Suri-
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nam, com um sargento da guarni~áo por guía, o qual 
náo tinha voz de comando senáo sobre os remadores._ 
Tambero a viagem foi mais curta que a do Pará a 
Carena· náo me detive em caminho senáo o tempo 
necessário para completar a equipagem .dos índi?s. 
O P. missionário de Senamary, me arranJOU o ma1or 
número, pesar do terror panico duma contagiáo ima
ginária em Surinam, cujo boato. se espalhar~ ~ntre 
eles. Deduzindo o tempO' das demoras voluntarias e 
forgadas, fiz em' sessenta e poucas horas ~ trajeto de 

· Caiena ao Rib .Surinam, onde entrei a 27. 
No dia 28, subí pelo rio cinco léguas, e me 

achei em Paramaribo, capital da colonia holandesa 
de Surinam, cuj9 governador ultrapassou nas reali
za~óes as suas ofertas cativantes. Aí observei a lati
tud e de 5º49' setentrional, e fiz algumas outras obser· 
va~óes durante os cinco di~s de permanencia. Embar
quei aos 3 de Setemhro num navío mercante que par-
tia para Amesterdáo. 

No dia 29 o mau tempo me dispensou de exibir 
meus passaportes a um corsárío ingles, que o teri(l 
pouco ·respeitado aparentemente, pois que sob pavi- , 
lháo holandes eie nos descarregou lógo toda a sua 
carga de balas, para nos por a chalupa a pique. 

No dia 6 de N ovembro, a entrada da Mancha1 e 
por urna f orte tempestad e, ll!ll corsárío de S. Malo 
nos fez a mesma proposi~áo, porem mais política
mente; e, ha vendo-se aproximado a alcance da voz, 
ele se contentou finalmente com a seguran~a que lhe 
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eu dei, fazendo-me reconhecer, que conosco perdería 
seu tempo. Embarcámos no dia 16 a entrada .do Texel, 
uni piloto costeiro, para nos conduzir ao porto; mas 
obrigados de fugir a terra que buscávamos, errámos 
durante os quinze dias mais curtos do ano, e por 
nevoeiros contínuos, sempre com a sonda na máo, 
num mar cheio de baixios e esc9lhos. Vimos urna 
noite· os f ogos de Scheveling, que nunca se lobrigam 
iinpuneµiente.; reconhecemos enfim a tetra de Vlie;¡ 
land, ao passo que os pílotos se· julgavam por · seus 
indícios a vista de Texel. No dia 30 de Novembro a 
tarde; desembarquei em Amesterdáo, onde me demo
rei, e em Haia, mais de dois meses, esperaud-0 os pas
saportes que me eram necessários para atravessar os 
Países Baixot', com seguranga. Devo-os aos de Ingla
terra, a delicadeza de M. Trevor, ministro dessa Co
roa, . que os concedeu sem dificuldade a M. l' Abbé de 
la Ville, ministro de Franga; devo os da Raínha da 
Hungría aos bons ofícios do Conde M. de Bentink. 
Enfim, aos 23 de Fevereiro deste ano de 1745, che
guei a París, perto de dez anos depois de minha . 

... . ausencia. 



... ·~ \ 

Luís, pela gra~a de Deus, Rei de Fran~a e ' Na-
varra: A nossos amados e fiéis Conselheiros, Membros 
da Corte do Parlamento, Referendários ordinários do 
nosso Pa~o, grande Conselho, Deao de Paris, Bailios, 
Senescais, seus Lugar-Tenentes civis, e outros mem .. 
bros da Justi~a a quem competir, SAÚDE. Nossa 
Academia Real das Ciéncias nos expos muito humil
demente, que tendo Nós querido dar-lhe por um Re
gulamento recente novas provas de nossa af ei~áo, Ela 
se dedicou coro mais ,cuidado a cultivar as Ciencias 

' 
que sao o objeto de suas . atividades; de sorte que 
alem das,., obras /que E~a }á Heu ao Público, poderia 

, , I ., ~ +.:"'. :'\ 

produzir ainda outras, · se ~, fogseinos sei:vido da;r'-lhe 
• ' 1 

novas .Cartas de P~ivilégio;, ll;Ina vez que as que Nós 
lhe concedemos em data de 6 de Abril de 1693, náo 
tendo ti do tempo d~limitado, f oram declaradas nulas 
por urna Senten~a de nosso Conselho de Estado de 13 
de Agosto de 1704, as de 1713, e as de 1717, e 
por isso expiradas; e desejand,o dar a toda nossa 
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Academia, e em particular a cada um dos que a com
póem, todas as facilidades e meios que possam con- _ 
tribuir a tornar-lhes os trabalhos úteis ao Público, 
- N ós tínhamós permitido e permitimos, por este 
instrumento, a nossa dita Academia, fazer vender ou 
debitar em todos os lugares de nosso domínio, pelo 
lmpressor ou Livraria que Ela escolher, todas as bus
cas .ou observa~óes cotidianas, ou relar;óes anuais de 
tuda o que se tiver feito nas assembléias de nossa 
Academia Real das Ciéncias, como também as obras, 
memórias ou tratados, de cada um dos membros que · 
a compó~m e em , geral tudo o que a dita Academia 
quiseP. divulgar, depois de ·ter exaT[Linado as ditas 
obras, e ter julgado que sáo dignas de impressáo, 
e isso durante o tempo e espago de quinze anos con
secutivos, a contar do dia da d,ata deste instrumento. 
Vedamos a toda pessoa de qualquer qualidade e con· 
digáó que seja, introduzir iqipressáo estrangeira em 
qualquer lugar de nossos domínios: como ainda a 
todos os livreiros impressores, e outros, imprimir .i 
mandar imprimii:, vender, ll}andar vender, debitar 
ou contrafazer ql,lalquer das ditas obras acima especi
ficadas, no todo ou em parte, ou fazer ql,!aisquer ex· 
tratos, sob pretexto algum, ou aumentar, ou corrigir, 
mudar de título, ou publicar f olhas avulsas ou de 
outro modo, sem a permissáo express,a e por escrito 
de nossa Academia, ou daqueles que a representarem;. 
e no 'caso de infragáo, condenados a confiscagáo dos 
exemplares contráfeitos, a multa de dez mil libras 
contra cada um dos contraventores, multa de que nos 
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tocará um ter~o, ao Hospital de París outro tergo, e o 
outro ao .denunciador, e ao pagamento de todas as 
despesas, prejuízos e custas: e' para isso, este lnstru· 
mento será registrado em toda a sua extensáo no Re
gistro da Comunidade dos lmpressores e Livreiros 
de París dentro de tres meses da dat~; a impressáo 
das referidas obras será fe ita no nos so Reino e nao 
alhures, e a nossa Academia se conformará em tu do 
aos Regulamentos da Livraria, e notadamente ao de 
1 O de Abril de 1723; e antes de os expor a venda, 
os manuscritos ou impressos que tenham servido de 
originais para a impressáo, seráo e;µtregues como 
estiverem, com as Aprovagóes e Certificados que tive
rem sido dados, as máos de nosso muito caro e fiel 
Cavalheiro Guarda 'dos Selos de Fran~a, o Sieur 
Chauvelin; e seráo em seguida enviados dois e?'e,m
plares qe cada obra para 'a 'nossa Biblioteca Púh.lica., 

1 1 

um para a do nosso Castelo do Louvre, e um para 
a do nosso muito caro e leal Cavalheiro Guarda dos 
Selos de Fran~a, o Sieur Chauvelin, sob pena de 
nulidade deste Instrumento, de cujo conteúdo vos . ~ 

mandamos e ordenamos ·fazer gozar ·a nossa -!\.ca·de· 
mia, ou aqueles que a -representarem, plena e pacífi
camente, sem admitir que lhe seja feita qualquer per
turba~áo ou impedimento; queremos que a cópia deste 
Instrumento seja impressa por extenso no comego ou 
no fim das ditas obras, e considerada devidamente 
notificada; e que as cópia~ conferidas p~r um de 
nossos amados e fiéis Conselheiros e Secretários, se 
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de f é como ao Original; ordenamos ao nosso primeiro 
Alguazil, ou Sargento, fazer para a execu~áo deste, 
todos os atos requeridos e necessários, sem pedir 
outra permissáo, independente de intima~áo judiciá· 
ria, carta normanda, e cartas contrárias: pois esta é 
a nossa vóntade. Lavrado em Fontainebleau, aos doze 
dias do mes de N oveml?ro do ano da gra~a de mil 
e setecentos· e trinta e quatro, e vigésimo de no$SO 
Reino. Pelo Rei, em seu Conselho, .· 

(As.) Sainson·. 
\ 

~egistrado, no Registro VIII, da Camara .Real ,e 
Sindical d0s Livreiros e lmpressores_ de Paris. ·N.0 

792, f. 775, conforme os Regulamentos de 1723, qlie 
fazem proibigáo, art. IV, a todas as pessoas de qual
quer qualid8:de e condiQáo, alem dos, Livreiros e Im-. ' . 

pressores, de vender em seu nome,, quer se digam ' . . 

a u to res ou outra coisa, encarregados de fornecer os 
Exemplares prescritos pelo art. CVIII do mesmo Re
gulamento. Paris, 15 de Novembro de 1734. 

{As.) G. lf1artin, sínd)co. ~. ':!! · ~ck.J'!\fe6(o/.~~ e~!, 
• 0~1·~et de- l 'E¿¡We- Jb Pare b · 

1• Toar~ de.rtúuf p qu.r út.f'i<:e. ~ 
':,} . E.!JÜ.re~ak .rur la.!! ~'púueJe,.c.,ae.~ 

.~ \' 4--~k.J·e tÚJ' J~ . 
- 5.E.!J/We tÍe.Jo D<f7~· . 

_ .-.. 6'.E._y0e~Rdi:J~u-~Úl/C~~· 
· -,~ 7 . .B~J un . .eparae,dc..rA~ 

IJ::"" · .Fran.~ a Je- letV cun"f' ifU& . 
Ji B . .JJr~krlVV~a~e.r 
~ b~l~k~ 

Vi onde Seniergues, cirurgiéio e anatomista 
.nt a medida da Te11a foi ·c1ivado de vários 
~ e contra os Academicos. 



, 

.. -::' . 
- · . · 7 ... _ -·--·· 

a. Les e cu "r<>ib .J' ekv.giµ.t :a.v~1:U;./e . . 
B. LA!caldeD.Je6(1.Jtiut, cPe,n'an'7} · · 
C .. D . ./Vu:.cia.r d~~Y'~ CI#'"'"' butUdu-

D. D.Dú.!JO ¡/¿Leen, ·. 

E-. D. JWVLXl~-wU/(, Cr&l'/'.c Gran.d V~i!eúv' 
v D .MaJ/Ua.r dela Ca&flrajorde CuPu:o-J'~~ 

IU t/for't.r J'OW' CQn./PtU' l.a, pqpu.iaa, 
H.D.Y~ tÚLwuz-yric~tvu: .t'Qt"r~. 
1·D . 6Ul[Ye-J""'1.4 ~de .f.JMA..tÍ.e..{U'U..fa· 

ÚAi- Lleu.i.' áe. //a.W.rcau. ,b.J . .Al . C . 
.K lt Lt. Cun. '¿'4..~.f9l.L.rt dL e u.en.ca. I .C..utl'J 

.E«iuúutú¡wr d.f/..uUJ.,r.nk/a. Cany~Fr~wm'..re,, . 

'& '.re:·4.J'.'"J'c6~~'4 ~· 
C~n,e~e; de., l'E.j1lWe- ~Pare tÍe..J" 

) :r.· I • I . · ~ 1 • J2• 
i · au.ruuuv ae..rtuUJ po-w~ ca.Je«, 1 
1

3 . .&¿¡~re.~a(e- .rur la.!/ ?7'/auJeeae.~ 
\: +·%fu·e h JAl"'Ude.r . 

5 .E.!J!We de..r .Oq,n.ÚtÚ;a.Út.,..J'· . 

6'. E..!11,¿¡.º de,.r R di:J ".e.r de ld/ C<rn-cep hmv. 
7 .B~J'un.e.parl;ie,IÚ.J-A~ 

.F'ran~ aJe;lecu-- ccnn.p~ . 
8 . ..lr~ tfe, tTáA!alduuna- a auutW 
b~l~<keue~ 

VISTA DUMA PRAvA PREPARADA PARA~ CORRIDA DE TOUROS, em Cuenca do Peru onde Seniergues, cirurgiao e anatomista 
nomeado para acompanhar os Senhores da Acqdemia das Cie~cias enviados ao Equador par a medida da Terra foi crivado de vários 

ferimentos mortais aos 29 de Agosto de 1739, numa arrua~a excitada contra el e contra os Academicos. 



CARTA A MADAME 

s8bre o motim popular excitado 

na Cidade de Cuena, no Peru, 

no dia 29 de Agosto de 1739 , 

CO!ltra 'os Ac:ademicos das Ciencias ' 
. . 

enviadós para a medi~áo da Terra. 

\ 

Audeat ille (palam). qui vldit, dícere vidi. 

Guv. Sat. XVI) {*) 

(") 9use em público, aquele que viu, dizer "eu vi". A trans· 
c:ri9(Io náo é textual, mas extraída destes dois versos: "Da testem, 
judex quum díxerit, audeat ille nescio quis, puqnos qui vfdit, dfoere; 

' ' 
vidi" (V. 29-30). ' 



Sóbre a revÓlta popular excitada em Cuenca do Peru, 
no dia 29 de Agosto de 1739, onde fái assassinado 
! ean Seniergues, cirurgiáo do Rei, no meado para 
acompanhar. os membros da Academia das Ciencias, 
enviados pelo Rei, em 1735, a medir os graus ter· 

restres sob o equador ( *) . 

AS QUESTóES que me fizes!es, Madame, no to
cante a morte trágica de nosso cirurgiáo, e a 
'.revolta popular em que todos pensámos perecer, 

foram-me renovadas po;r1 quase cada pessoa que en
t;Otitrei desde meu régresso a Par.is., Prometi-vos tes· · 
ponder a elas p_or escrito, para satisíazer mais cabal-
"' 

· (*) O autor diz Cuenca do Peru e náo Cuenca do Equador, 
porque a atual república deste nome náo passava entáo de um 
departamento (governo, província ou audiencia) do vice-reino do 
~eru, o segundo (o primeiro foi o da Nova-Espanha, criado no 
México em 1534) constituído por Carlos V (que era Carlos I da 
Espanha) no Novo Mundo (em 1542). O vice-reino do Peru dea
membrou-se em quatro na9óes: Peru, t:quador, Bolívia (aDtlqo Alto 



; 
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mente a vossa curiosidade, e disso me desobrigo com 
tanto maior prazer quanto ao vos satisfazer, me poupo 
o trabalho de repetir a mesma história a todos os que , . 
me crivarem das mesmas perguntas. Por isso consihto 
em que seja aberta a minha carta. É um ensaio que 
apresento ao Leitor: é, por assim dizer, um capítulo 
antecipado duma "Rela~ao histórica de nossa via
gem", para, o qual um "Diário", escrito com assiduí- 1 

dade durante dez anos, me forneceria um número 
bastante grande de assuntos, se eu tivesse jamais a 
coragem e o lazer de os' por em forma. 

Os rumores que se espalharam em Paris, a pro-
' pósito do acontecimento f que '.ensaio relatar-vos,· na~ 

_sáo, Madame, nem mais estranhos nem ridículos do 
' 

que os que correram sobre as causas de minha de-
mora na América. Ficámos tao acostumados, de há 
dez anos, a oµvir atribuir tantas extravagancias a 

.nossa passag~m por diversos lugare~, ~ ~ - tantasi. pu~ri- 1 

lidades, e mesmo absurdos sobre o obj~to de nossa 
viagem e tudo o que a ela se relacionava, que o 

, , Peru) e 1 Chile. ' Sabe-se que La C<;>nP.amine se interessou, cotn ' o.' 
lÍials vivo empellho, :Pela punigáo d0s culpado¿ da morte violentp 
do dr. Jean Senierques em Cuenca, havendo para isso recorrido 
cío prestigio, de que gozava ali perante aos juízes, do oficial da 
armada espanhola d.' Jorge Juan Santacilia , apesar de alguns desa
quisados que tiveram por motivo de trabalhos da comissáo cientí· 
flca. Os dois capitáes da m~rinha de guerra castelhanq (o ac:.ixna 
citado e seu companheiro d! Antonio de Ulloa) tambem apresen
taram ao qoverno de . Filipe V um relato dos acontecil'nentos de· 
Cuenca. Assim, quem quiser julgar o episódio com e~clarecida 
imparcialidade, fica inteirado de como e onde aplicar o príncit?io 
audiatur et áltera lXllS. (Nota de B. de M.). 

r 
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apregoado a duas mil léguas de nós nao nos pode 
causar o menor espanto. 

' 
·Nada afirmarei aqui que náo seja conforme as 

pegas do processo criminal que acompanhei na qua
lidade de Executor testamentário contra os assassinos 
da vítima. Todos ficaráo sem dúvida surpreendidos 
ao ver o direito das gentes violado, quer em si, quer 
na pessoa dos Academicos enviados pelo Rei (*), e 
munidos dos passaportes mais solenes, e das ordens 
mais precisa's e mais favoráveis· de .sua Majetade Cató
lica. M. Bouguer e eu estiveµios ambos expostos a uro 
perigo iminente, de que nenhum de nós pode eximir-se, 
nem mesmo os dois lugar-tenentes pomeados pel~ 
C'orte ·de Espanha para assistirem as nossas , observa· 

\ .., J' • 

~óes. ·Ninguem pode entretanto reprochar-nos de haver 
dado, por nossa conduta, o menor pretexto a tais vio
lencias, pois que, se excetuarmos o falecido, náo há 
no Prpcesso a menor que~xa contra qualquer dos fran
ce,ses 'de· nossa'" Companhia. • 

No fim de Agosto de 1739 estávamos todos reu
nidos em Cuenca, cidade da Provincia de Quito, no 
Peru, sob a domina~áo do Rei de Espanha, e chegá-, 
vamos , de avaliar nos arredores, pela ~e~ida atual 
r1c um terreno· de duas léguas, a medida de oitenta 
légua~ de campos atravessados pelo nosso meridiano. 
Quando nos preparávamos para a observa~áo astro-

1 

("') MM. Godin, Bouguer e de Leí Condamlne, da Academia 
das Ciencias, enviados em 1735,' para a Linha Equinoclal, para 

• 
a mediyao da Terra. 
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nomica que nos restava fazer para terminar nosso 
trabalho, f omos convidados a urna corrida de to uros, 
festa outrora muito em voga na Espanha, e cujo gosto _ 
se conservou muito vivo nas colonias espanholas da _ 
América. O espetáculo devia durar cinco dias con
secutivos; urna das pra~as da cidade destinada a ser
vir-lhe de teatro, foi-o de fato para a triste aventura 
do infeliz Seniergues. Mas é preciso come~ar um 

' pouco antes. 

M. Seniergues precedera alguns dias a chegada 
do r~sto da Companhia a Cuenca, e aí já fizera repu
ta~áo por sua habilidade e desinteresse. Ainda 
ecoava a fama de caridades que ele praticava en
!te · os p0.bres enfermos que a ele recorriam, e sua 
memória f oi respeitada neste particular, mesmo .por 
.seus caluniadores. Havia doze ou quinze días que 
f ora ele chamado. a casa de um particular atacado 
de febre maligna, e a moléstia come~ava a ceder. Ma- , 
nuela Quesada, filha desse hurgues, tinha um com
promis_so de casamento com um tal Diego de León, 
que depois a abandonou, para desposar a filha dum 
alcaide, magistrado anuo, da polícia da cidade. León, 
para levantar o . embargo oposto por Manuela ao seu. 
casamento, resolveu pagar-The certa soma; mas a opo
si~áo se dissipou, e o c·~samento veio a celebrar-se, 
sem que ele sonhasse em quitar-se do compromisso. 
Seniergues, solicitado pelo pai e mais a filha, .que 
eram pobres, e nao, esta vam em condi~oes de pagar 
os trabalhos e remédios, fez alguns passos por con-
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seguir a soma .pretendida por León. Como a ~o~a 
era jovem e bela, náo faltou quem suspeitasse que 
ele tinha algum outro interesse que o da compaixáo. 
Í4~9 mesmo tempo, urna negra, escrava de León, tendo 
ido buscar cer:tas alfaias que o senhor dera a moga, 
quando a frequentava, nao só a, maltratou físicamente, 
como vomitou contra Seniergues muitas injúrias. A 
cena foi pública, e ele pediu explicagóes de seme
lhante procedirnento a León; que desaprovando a es
crava, recusou com altivez castigá-la. Dois dias ap~s, 

Seniergues deteve León numa esquina, e quis por-lhe 
a espada na máo; este, como 'resposta, puxou de urna 
pistolazinha pronto a atirar, o que nao impediu Se
niergues de crescer para ele de sabre alQado; mas 
com tanta precipitaQáo o fez, que deu um passo em 

falso, e caiu; os que acompanhavam León se lanQa· 
ra,m de permeio e os separaram. Essa atitude viQ
lenta de Seniergues foi o maior ge todos ,os' seus- erro~, 
e a origem de sua desgraga; _os outros fatos a que a 
quiseram atribuir' ou sao falsos, ou desvirtuados, ou 
inteiramente estranhos ao caso; era bem necessário 
aos assassinos alegar qu~lquer coisa, verdadeira ou 
. falsa, para atenuar o crime. Se alguem duvidar de · 
qualquer dos fatos que afirmo, podeis assegurar, Ma
dame, que estou pronto a exibir-lhe as provas literais, 
como seja a cópia autenticada de todas· as pe~as do 
Processo que tenho em máos. , 

.• 
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As coisas estavam n~se pé, quando um Padre · 
jesuita ( *) empreendeu reconciliar Seniergues com 

·León. tsse sacerdote, que era-da mesma província de 
Espanha que d. Jorge J uán, o mais antigo dos dois 
capitáes de marinha, nossos adjuntos, comprometeu
:se a levar Seniergues a sua casa, a certa hora apra
zada; Seniergues nao pode recusar a d. Jorge este 
sinal de acatamento, e apresentou-se. Um oavalheiro 
da cidade, . chamado N eyra, amigo qe Seniergues e 
aliado de León, encarregou-se ·de ir com. este; mas 
N eyra faltou a palavra, e náo mandou mesmo pedir 
desculpas: o que ele nao poderia fazer' sem ma;rcar 
novo encontro. Esta omissáo, acrescida pelo concurso 
de diversas outras circunstancias, deram depois _ mo· 
tivo de crer que já entáo a perda de Se~iergues estav~ 

· tramada. tle náo andava daí por diante senáo bem 
armado. 

O Gráo-Vigário do Bispo de Quito (**), resi
dente em Cuenca, foi o promotor do assassínio de 
Seniergues, e do tumulto excitado contra a Com
panhia dos Academicos, e . é preciso que conh~ais 
esta personagem. tste eclesiástico brig~o, sempre as 
voltas com o sue clero, e · com. os juízes' laicos, era 
universalmente odiado. 'Nao ·tendo outra virtude mais . 
que urna grande indif eren~a ao ,sexo, persuadiu-lhe 
o fanatismo que ele podia impunemente entregar-se 

(*) O reverendo P. Antonio de Salas. 

(**) D. Juan Ximenes Crespo .. 
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as outras paixóes. Casando com León a filha do al
caide d. Sebastián Serrano, aliás seu amigo e parente, 
ele associou-se aos mesmos interesses, e se declarou 
grandemente inim_igo de Seniergues, até ·ao ponto de 
intimar jurídicamente o juiz ordinário a faze-lo pren
der; náo alcangando isso, ele comegou a acusar crimi
nalmente Seniergues, como concubino público de 
Manuela. 

' ' ' ., Pelo retrato que acabo ae fazer do Gráo-Vigário, 
talvez ficareis inclinada. a Cter . que ele S~ F deixava 
arrastar a gestos táó estranhos movido por um zelo 
cego e mal entendido-; mas sabei que esse homem tao 
cuidadoso aparentemente, fora mais de um ano a tes
temunha tranquila, com o resto da cidade, do comér
cio escandaloso de León, com a mo~a referida, essa 
mesma Manuela q·ue León tinha seduzido com pro
messas de casamento, dando-lhe por penhor de sua 
palavra diversas jóias do tesouro de urna igreja de 
que ele era provedor; e para acabar ae convencer-vos 
que o Gráo-Vigário tinha dois pesos e duas medidas, 
notai que é o inesmo homem que por um lado vem 
despojá-lo voluntáriamente· da jurisdigáo, para fazer-

, -se mediador entre León ·e · Manuela, que legítima· 
merite se opunha <liante dele ao casamento, e que por 
outro viola todos os preceitos, procedendo criminal
rnente e ex-oficio, - ele, juiz eclesiástico, - contra 
um juiz laico, contra um estrangeiro provido de imu
nidade, membro de urna Companhia que gozava de 

... prote~áo e recomendagáo particular e especial do 
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Soberano, contra um recem-chegado que náo havia 
entrado senáo há poucos dias numa casa, donde náo 
lhe tinham sequer i~sinuado que se retirasse, e que 
por consequencia náo provocara nenhum escandalo; 
enfim, contra um homem que estava prestes a re· 
gressar, pois que tinha solenemente recusado empreen· 
der novas curas, que se lhe of erecera,m, fatos que eram 
públicos num lugar tao pequeno como Cuenca. 

• 
N0- quinto e último diadas corridas de toui:o, Se· 

niergues, justamente of en~ido com os processcJs do 
Gráo-Vigário, cujos furores e amea~a desprezava, de· 
pois de, ter longo tempo passeado pela praga e de ter 
aparecido nos diversos camarotes que . foram cons· 
truídos para a comodidade dos espectadores, passou 
por aquele em que estava Manuela com'loda .a famí-· 
lia: íoi a primeira vez que esteve junto dela em pÚ· 
blico; imprudencia se quiserdes, mas que nao era de 
natureza a custar-lhe a vida. 

t' • • ' 

Durante esse tempo, o pai de Manuela, agora 
con,.valescente, passeava pela pra~a, com urna longa 
espada nua, e entrajado nunia máscára ridícula, como 

. muitos outros de sua espécie, tle encoiitrou pm pa
rente seu, mais ou menos com· a mesma iñdumeritária, 
e tiveram juntos urna cena comica, cruzando a~ espa· 
das, e fingindo baterem-se. Manuela, que reconheceu 
de longe o pai por um manto vermelho que Seniergues 
lhe havia emprestado, vendo-o a renhir com outro 
mascarado, gritou que lhe matavam o pai.; Seniergues 
pensou que León estivesse a insUitar Quesada, con· 
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fundindo-o com ele por causa do manto, e correu 
prontamente para o campo de batalha, de espada na 
máo; mas, advertido pelo próprio Quesada de que 
nao se tratava senáo de urna brincadeira com um 
primo, voltou tranqiiila:r:nente ao seu lugar de espec
tador. Todos estes fatos ficaram provados no Pro
cessd, pelo depoimento do·s próprios protagonistas, e 
das testemunhas, sem nenhuma contradi~áo; e náo 
entro n~stas minúcias senáo porque publicaram que 
Seniergues se fez matar, querendo súbtrair a-for<;a um 
prisioneiro das máos da_ ]usti<;a,, e porque ésse fato 
absolutamente falso, e formalmente desmentido pelas 
testemunhas, náo deixou de ser transmitido · como ver
dadeiro, num relato f eito as pressas, e e~viado a Es~ 
panha e a Frant;a ao mesmo tempo. Os autores, mal 
in/ ormados, depois reconheceram a f alsidade disso. 
Mas q coisa ~stava fe ita, e a maior parte daque[es que 
ouviram /alar déste caso, náo f oram depois reinfór· 

. mados da f qlsida4e. . 
. 

É certo que, dando crédito a verossemelhanga, é 
mais fácil imaginar um jovem impetuoso a íazer-se, .. 
matar por arqueiros, querendo-lhes arrebatar -urna 
presa, do· que um jui~, ou magistrado encarvegado de 
velar p~la seguranga_ pública, a chegar de sangue 
f rio, a frente de urna populaga armada, para atacar 
um estr,angeiro com _imunidades, quietamente sentado, 
e sem desconfiar que, violando o direito das gentes . , 

"'e os princípios de humanidad e, assim o entregam ao 
fur9r do povo; mas aqui náo se trata de um romance, 
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onde o autor nao pode afastar·se do verosímil: é um 
fato o que eu vos conto, e um fato ·que passou aos 
olhos de quatro mil espectadores. 

Seniergues tinha apenas retomado o seu lugar, 
quando N eyra ( aql).ele que faltando a vespera ao 
encontro, tinha f eito gorar·se a reconcilia~áo pro· 
posta), atravessou a pra~a num cavalo ricamente ar
reado, para representar um papel .no Bailado dos 

' : Cavalos a Mourisca; e ele mesmo era o dirigente. tle 
foi direito ao balcáo do canto da pra~a, onde esta
va uma grande par.te de nossa Companhia,. e aí, diri
ginqo a palawa aos, dois capitáes pe, marinh\a espa
nhóis, fez, alto ·e bom som, e sem apear, grandes quei
xas contra Seniergues, acusando-o de perturbar a 
festa, e pedindo-lhes que tratassem de policiar a praga. 
Em seguida, pa~squ sob o~ camarote <le SeniergU'es, e, 
parecendo náo ter outro fito senáo irritá-lo, gritou
-lhe que nao era medroso, e que León nao se importava 
com ele. ~ste aviso extemporaneo. teve o' mérito de 

. . ' 
esquentar a hile de . Seniergues, n1uito justamente in-
dignado contra Neyra, que fizera · profissáo de ser 
~eu amigo,, e que es9arnecera na-v.éspera dele e dos 
metliadores, e que vinha ainda agora queixar-se dele 
sem o ter prevenido. Seniergues náo pode conter·se, 
ofend!l_u·o com palavras, ·e mesmo . o amea~ou. tste, 
tomado de pa.voi:~ apesar de montado vantajosamente, 
e livre de insulto dum homem que estava entre bancos 
dum palanque de sete a oito pés de altura, virou as 
rédeas e fugiu ;i. bom galope. Os condutores dos tou-. . 
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ros, os que se aprestavam a combate-los, os homens 
da cavalgada, todos esparavam o chef e fora da pra~a; 
Neyra desmontou, e anunciou-lhes que Seniergues o 
queria matar; ele e todos os demais se retirariam 
'para casa: enfim, náo 'haveria mais corrida de touros. 

Náo era preciso mais para enfurecer~ povo, qiie 
cerca o capitáo gritando: "Viva o Rei; abaixo o mau 
Governo; morram os Franceses ! , etc.". Lan~aram mil 
outres gritos sediciosos. Reúnem-se em torno de Neyra 
duzentos ou trezentos homens; e alguns calculam em 
mais de quinhentos. E, 0 1 que é digno de notar, toda 
essa tropa está armada como por encanto de langas, 
espadas e fundas, e alguns até com armas de f ogo, 
que náo eram certamente destinadas a atacar os tou
ros. Neyra · os- encabe~a, com uma pistola~ numa das 
máos, e urna espada chamada "verduguillo" na outra, 
arma proibida pelas leis, por produzir ferimentos 
quase sempt;e incuráv.eis. O hatalháo marcha firtne 
sobre o camarote de Seniergues. ' \ ' 

Enquanto o grupo se formava, e Neyra aren
gava a popula~a, Q. ,Jorge Juan, o mais . antigo ~os 
dois capitáe&, e M. Godin desceram de seu balcáo, 
e perguntaram a Seniergues que razáo Neyra tinha 
tido para queixar-se de que ele perturbava a festa: 
Seniergues, sentado no seu camarote, d~u-lhes conta 
da mascarada de Quesada e do combate burlesc~ em 
que interviera para separar os combatentes. Náo vendo 
nada que pudesse alarmá-los, em lugar de instar com 
Sen.iergues para ir-se com eles, deixaram-no CÓil\. a 
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sua Companhia, e julgando que o rumor no canto da 
Praga era a entrada · éle um touro, eles retiraram-se 
para a extremidad e oposta. Era N eyra com a coorte; 
era o aJcaide Serrano, que, saindo do camarote do 
Gráo-Vigário sob pretexto de apaziguar o tumulto, 
se juntara a Neyra, e como ele, de espada e pistola 
na máo, avangava na vanguarda do populacho amoti
nadQ, pedi;ido o socorro da justiga. Nenhuma das pes
soas de destaque, algumas das quais participavam da 
cavalgada, quis engrossar o tropel; peJo contrário, o 
Ma jor da cidade ( *), aliado de N eyra e de León, 
correu ao encontro dos sediciosos, e fez carga a gol~ 
pes de espada; conteve-OS sózinho durante alguns IDO· 

tnentos, e os impediría de exceder-se se tivesse sido 
1 . 

um pouquinho. secundado: Neyra só foi seguido da 
canalh~, e só foi aplaudido pelo Gráo-Vigário que 
lhe envio u o alcaide como ref orgo, ªº pass o que ele 
e León ficaram de longe, mudas testemunhas da cena 
de sangue, cujos autores intelectuais eram. 

Blasfemando contra a Majestade Real, coro gri
tos, tumultuosos de morte e anátema aos Fr~nceses, 
a multidáo conduzida pelo alcaide chega juntp· do 
camarote de Seniergues, e o próprio alcaide lhe or· 
dena que, se considere preso. A continuagáo fará ver 
se urna resposta humilhante seria melhor para ele. 
Senierg'4;eS pergunta ªº alcaide que é ele para lhe 
dar semelhante voz, e que autoridade tinha ele; mas 

·e·> D. Matía• de la Calle. 

. ' 
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vendo que tratavam de d~smantelar o seu estrado, ele 
desceu, e ofereceu um espetáculo mais singular que 
o dos touros. Encostado num pilar, coro um sabre na 
máo direita ~ urna pistola de bolso na esquerda, en
frentou a multidáo; ninguem ousou aproximar-se; _mas 
a multidáo dos que vieram depois, fez que os da dian
teira avan~asse mais do que eles queriam. Para iiáo 
ver-se cercado, ele rompe a prudencia, e se retira 
enfrentando sempre o& assaltantes, e utilizando o sa
bre como um montante, aparando os golpes sem ten· 
tar f azer nenhum f erime1.1to, e sem deixar-se ferir. 
tle havia chega'do ao canto da praga, e estava perto 
do tapume _ feito para servir de barreira aos touros; 
sem?re aco~etido de urna saraivada de pedras, náo 
pod1a garantir a cabega senáo com sacrif ício dos bra· 
~os, e quan.do ~s pedrada,s ·redobraram, · caíram-lñe 
as armas ~ das máos. Vendo-se desarmado, ele pensou 
em retirar-se. Entreabiu a porta que fechava a har-
reira, e tinha já a cabega e meio corpo f ora; neste 
estado o al~aide podia faze-lo apanhar sem resisten· 
cia, se nao quisesse senáo dete-lo, mas ele julgou 

" azado o momento para levantar a espada, e gritou 
aos seus satélites: ''Matetn-no"~ Obedeceram-lhe .. muito 
hem; Seniétgues foi logo transpassado de vários feri· 
mentos, e o golpe mortal lhe. foi dado, se se dá cré
dito a voz pública, pelo mesmo Neyra, que lhe cha-

" . " mava seu caro amigo . 
\ 

Quando o tumulto come~ou, estávamos MM. 
Bouguer, de Mainville e eu do lado oontrário ao 
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camarote de Seniergues, no do cura da lgreja de Sao 
Sebastiáo, cuja praga servia de teatro a esta tragédia. 
O 'dr. d. Gregório Vicuña, cura da grande igreja de 
Cuenca, alguns outros eclesiásticos, e q. Vicente de 
Luna y Victoria, antigo corregedor da cidade, que 
mal acabava o tempo de .sua fungáo~ estavam conosco 
no mesmo camarote. Nós nao suspeitávamos nada, 
até o momento em que vimos Seniergues descer do 
camarote para a praga, e perder--se na multidáó. Des· 
cernos tambero esses s·enhores e eu. D. Vicente, que 
nada deteve, tomou a dianteira, enquanto nós nos 
debatíamos com os eclesiásticos que nos queriam im
pedir. de o seguir; mas eu os arrastava comigo, per· 
suadido de que sua presenga· acalmaria um povo acos
tumado a respeitar-lhe· as vestes. Mal tínhamos dado 
alguns· passos, ti~emos de volta d. Vicente <Í..ue 1nos 
gritava-: /" Acabou-se, mataram-no"; e de fato Senier
gues estava já ferido de morte. Náo lhe valeu d. Jorge 
a salvar-lhe a vida. ~ste havia descido a praga com 
M. God:L."1., antes da peleja, como eu disse; ~le pode 
ver antes de nós, e de mais perto, o de que se tra
t~va: re~onheceu o alcaide, .e Neyra, que caminiiavam 
a frente .dos facciosos, e o~ viu bem ' de perto,. antes 
que tiv,essem investido com Seniergues. Era tempo 
ainda, e é certo que se d. Jorge tivesse avangado, se 
teria f eito respeitar dos do is chef es do tumulto, pois 
o conheciam particularm~nte, e mesmo imaginavam 
que n6s o reconhecíamos por no.sso superior e. juiz. 
O povo aliás sempre escravo -do medo, tinha grande 
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respeito a ele, e náo esquecer4 que d. Jorge, dois anos 
antes se tinha saído vigorosamente, e livrado um ca
marada duma situagáo quase táo perigosa. Mas, por 
infelicidade de Seniergues, d. Jorge que se lan9ava 
a socorre-lo, foi detido por alguem que supunha estar
se ele expondo temeráriame,nte. Entretanto Seniergues~ 
malgrado os f erimentos, tinha ganhado aquela casa 
da esquina da praga onde se achava urna patte de 
nós franceses; mas, entrando n~ pátio, sempre peí-se
guido pelos assassinos, f oi derribado e pisado, e o 
generoso alcaide lhe ia disparar a pistola na cabega 
se um padre (*), que se achava aí, o náo impedisse. 
Náo se pode imputar urna agáo táo covarde e atroz 
a um incontido movimento de cólera e vinganga, pois 
que esse mesm9 alcaide disse em altas vozes, tres 
di'as l1pós, ·e com todo o sangae frio (o fato Jicou .de-· 
lnOnstrado TIO proceSSO), que t9dO O SeU pesar (JTfJ nao 
ter levado- o ferido, quando o traTJ,sportavam para 
junto dos seus camaradas, para ser estrangulado na 
prisáo, de modo sumário. Náo imagineis por isso, Ma
damé, que a desumanidade s.eja um apanágio· do tí
tulo de alcaide. Um outro cidadáo, outrora :f,evestido 
do mesmo cargo ( **)' tomo u o f erido. no~ hri~ós, 
impediu o povo de o liquidar, ajudou a levá-lo' até 
o leito. Durante ésse tempo, a populaga irritada, es: 
calava, aos olhos de Serrano, o camarote onde estava 

(*) D. Melchior Cotes. 

(~ •) D. Sebastiáo de la Madris. 
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o resto de 11ossa Companhia, e o segundo tenente de 
marinha espanhol d. Antonio de Ulloa; e eles f oram 
obrigados de retirar a escada para ficarem garantí· 
dos. Por outro lado, o Gráo-Vigário, cujo furor con· 
tra Seniergues dege.nerara em horrqr a nagáo Fran· 
cesa, vendo sair da Igreja o S. Sacramento que se le
vava ao ferido, gritava em altas vozes: ¿ " De que ser
vem os sacramentos a herejes -? " , nome que o vulgo, 
entre os Espanhóis, prodiga a todos quahtos nao tra
zem um rosár~o pendente do pescogo. Pode-se ava· 
liar do efeito que fazia tal discurso num povo irri
tado, e que se via entáo autorizado pelo magistrado 
encarregado de o reprimir. Entretanto, o grande 
deáo ( *) ou alcaide provincial, chef e da casa que 
queriam escalar, afastou com sua autoridade, a pri
meira leva dos assaltantes, e já conduziam o ferido 
a sua casa, cercado de eclesiásticos e religiosos, pre
cedido do viático e seguido de urna parte de nós 
outros. Nós nos afastámos entáo, M. Bouguer e eu, 
por outra rua, e tomávamos a dianteira para pre· 
parar tudo em éasa de SeniergHes, e para impedir a 
multidáo de lá entrar. · Entretanto, na primeira volta. 
deparou-se-nc>s um troQo d;e pessoa~ armadas. Conf es
so que prevenido de que náo assassinavam a sangue 
frio, e sem pretexto, nao avaliei entáQ toda a extensáo 
do perigo, como depois me fizeram ver. Eu avancei 
sem temor, buscando descobr.ir o chefe do bando, e 
perguntando firme sob cujas ordens ele era dirigido. 

_ e•) D. Nicolau Palacio y Cevalloa. 
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O alcaide, que eu náo conhecia, nao m~ respondeu, 
e eclipsou-se na multidáo; entáo as pedras nos atingi· 
r~m, 1 e já as espadas se nos aproximavam de bem 
perto. Eu nao tive senáo que dar alguns passos para 

. trás para voltar a esquina da ru_a onde ac~bava de 
deixar o resto de nossa companhia, que fazia o cor· 
tejo ao f erido. Vendo-nos perseguidos p; la popula~a · 
furiosa e achando-nos ao alcance da casa do cura da 
grande' igreja, parecen-nos a todos que aí nos devia
mos recolher em seguranga, ao passo que M. de J us· 
si e u nosso médico e eu fizemos entrar a maca do fe· 
rido na ca;a fronteira, que era a minha, e onde o 
acompanhámos ajudádos pelo P. Reitor dos JesuÍ· 
tas ( *), chamado -pelo moribundo. t ste p~dre fez 
fechar e escorar por dentro a porta que quer1am f or· 

rih . (**) ' . d ~ar, ao passo que o seu compa e1ro , segum o 
os passos do cura, favorecia a entrada de M. Bouguer 
a tempo bastante para evitar-lhe um golpe de espada 
que lhe deram por trás. O mesmo religio~o, com o 
socorro dos familiares do cura, teve ainda muito tr~· 
bálho para enxotar . do pátio a multidá~ que aí pen~- · 
trara, e o próprio alcaide, . que ele a1udava a ~a1r 
quase sem querer, ,dizendo-l~e: "Va~os, Sr. Alcaide; 
toda esta canalha o acompanpa. ¿Nao percebe que a 
sua presenga estraga ·tudo aqui ? " _ ,., . 

León náo tomara nenhuma parte em aparencia 
nos acontecimentos d~ Praga de Sao Sebastiáo. Num 

( •) O reverendo P. J eronlmo de Hersé. 

(**) O revemdoe P. Félix Moreno. 
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movimento de pavor, ele se refugiara ~mesmo na 
igreja; ma-s depois que recebeu na porta os cumpri
mentos dos amigo~ e assassinos, que o felicitavam 
pela morte de Seniergues, ~ coragem lhe voltou. León 
apareceu logo, manejando um espontáo, a frente dum 
outro grupo de sediciosos, na grande praQa. O cura 
da igreja maior, o antigo corregedor, e o lugar-te
nente .do corregedor atual, na ausencia'. deste, fizeram 
grandes manobras para deter o progresso deste novo 
tumulto. ~ste fez · publicar um edital proibindo a 
reuniáo de mais de tres pessoas; impos a princípio 
penas aflitivas, mas os sediciosos o obrigaram a re
formar o edital, gritando que eles náo tinham feíto 
outra -coisa senáo obedecer ao alcaide. <O mesmo 
lugar-tenente distribuiu na' noite seguinte sentine• . 
las por diversos bair·ros; e sem "embargo dessas pre
cau~óes, . foi obrigado a prometer ao povo, paTa o 
~calmar, que· os Franceses sairiam da cidade dentro 
de vinte-e-quatro horas. 

Seniergues fez no mesmo dia suas disposigóes, 
· e morreu quatro días após, na minha cama. 

' 1 

O jqiz ordinário ·que dentro de, vinte-e-quatro 
horas recebeu a declaragáo " do moribundo, e fez o 
processo verbal de seus f erimentos, teve a culpá vel 

· complacencia de ausentar-se no dia seguinte, para 
deixar o campo livre ao alcaide Serrano e a Neyra, 
que ainda tintos do sangue de Seniergues, tiveram a 
audácia de lhe instaurar um processo, e de se' con1-
portarem um como juiz, e o, outro como testen1unha 
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na informaQao. M. Bouguer e eu introduzimos a l.º 
de S,etembro urna queixa-crime, pedindo permi~,sáo 
para informar contra os autores do tumulto, e nota
damente contra os que nos tinham atacado e' pers~
guido a-máo armada. Introduzi urna outra queixa con
tra os assassinos, com M. de J ussieu, ambos na qua· 
lidade de executores testamentários do defunto, e em 
honra de sua memória. M. Godin pediu permissáo 
para inf orroar da maneira como ,se comportara nossa \ 
Compalihia nessa ocasiáo. Todas essas queixas foram 
apresentadas a D. Matías Dávila, corregedor atual, 
que voltara a Cuenca ao primeiro aviso do tumulto. 
O juiz mostrou primeiro muito vigor, e quis mandar 
prender os culpáveis; mas derrepe~te essa energia ~e 
relaxou. 'Devo fazer justi~a a sua inteireza e b9áS . 
intengóes; ele foi retido poi, aq,qel~s que nattirahn,ente ' 
o deveriam· ajudar. Teinia-se, ~ ou fingía-se teme; . uni 

novo levante. Enfim, o corregedor fez sómente ex-ofi
cio um sumário secreto, que náo agradou aos paren
tes da -mulher, aliados dos culpáveis. tle o enviou a · 
Quito, e f oi a base de todo o processo. 

<Ai .":# :-., f 

Diversos outros juízes nomeados sucessivan1ente, 
uns se excu.saram, e 1outros f~eram demarches con-

. traditórias e absurdas: um deles, homem apontado 
com9 · cúmpli~e de um assassínio, de que nunca se 
lavou bem, solicitou a conlissáo, obteve-a, e apesar 
de que foi recusado em boa forma, depos, mas 
sómente contra o defunto, e nao contra os homicidas. 
Baseado em simples alegagóes de fatos calur)iosos, e 

' 
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provados como tais, ele deu ordem de pri~áo ªº morto, 
tres meses após o trespasse. A ordem esta. n? ~rocesso, 
assim como as cartas amea~adoras e inute1s, e as 
ordens tambero infrutíferas dos Vice-Reis de Lima 
e de Santa Fé (*), dirigidas ao Parlamento de Quito, 
para que um dos conselheiros de·ssa Corte se ~ans· 
portasse de Quito a Cuenca, para aí colher a~ in~or
ma~óes necessárias. Entretanto, sobre as prnne1ras 
informagóes colhidas pelo Corregedor de Cuenca, o 
Procurador Geral do Parlamento de , Quito concluiu 
pela morte dos assassinos • de Seniergues, e ... o mesmo 
Corregedor teve ordem secreta de prende-los; IDfl!:i 

eles tiveram tempo de escapar-se na· maiória. Sómente 
León foi detido, e posto em prisáo em Cuenca, donde, 
sob pretexto de enfermidade, ·atesta~a por ~~arlatáes, 
que expunham coisas tao falsas quanto r1d1culas, e 
por falta de dinheiro (a pesar de que todos os bens 
dos culpáveis .foram confiscados), ele nunca foi trans
ferido para Quito; enfim, depois de tres anos de pro
cesso acompanhado por mim sem descanso, depois 
de se formar um volume in-folio de perto de mil pá
ginas, os principais culpáveis, . o al~aid~ Serrano, 
N eyra e . León, fugitivos ~desde o pr1me1ro decreto 
qu~lifi~ados nas .conclusóes doYrocurador Geral cotno 
perturbadores da tranqliilidade pública, e crimino
sos de lesa Majestad~, e contra os quais o próprio 
Ministro da Vingan~a Pública tinha pedido a mprte, 

(•) Os de Santa Fé. desde 1740, quando a Província de Quito 
fo1 desmembrada do vice-reinado do Peru, e agregada ao novo reino 
de Granada. 
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a confiscagáo dos hens .e preliminarmente contra um 
deles, veio a condenagáo; mas o que é digno da maior 
atengáo, foram condenados, a revel!a, a oito anos 
de banimento, com dois homens do. povoado. A pe
sar de muito contentes com essa sentenga, nenhum 
ohedeceu, e eles náo esperaram senáo o momento de 
minha partida para se apresentarem antes os mes
mos juízes, e se f azerem absolver inteiramente, como 
o foram ~em dúvida boje. · · 

Quero crer que, visto o pouco acordo de algumas 
testemunhas, e o silencio do maior número a respeito 
do nome daquele que deu o ferimento mortal em Se· 
niergues, Neyra (que se re!irou a mesma tarde para 
urna igreja, e que se gabava públicamente de o ha
ver matado) nao f oi suficientemente convencido do 
assassínio; mas quanto _ aos outros fatos, como o ter 
levantado a popula~a, e ter marchado a frente dos 
sediciosos, em lugar de os conter, e ter dado gragas 
públicamente aos assassinos, a · prova f oi cabal contra 
Neyra, Serrano e L~ón. Atiás a contintta~ao do le
vante contra toda a Companhia ,France,sa, e em parti
cular contra M. Bouguer e miro, e o risco eyidente 
que todos corremos, foram de ,tal notoriedade pública , 
que as testemunhas mais apaixonadas nao puderam 
espalhar sobre · tais fatos a menor nuvem. Em toda 
párte, um acusado que foge, em lugar de comparecer 
diante do juiz (e o que se chama revelia), é conside
rado culpável do crime de que é acusado, e conde
nado como convicto; com mais f orte razáo é assim 
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quando há, alero das suspeitas, indícios e provas reais. 
Todas as jurisprudencias sáo uniformes neste ponto, 
e a lei de Espanha nomeadamente aí é expressa. Ha· 
via pois no caso vertente rñuito mais do que era pre
ciso para chegar ~s conclusóes _do Procurador Geral. 
¿ Como pois é possível, direis vós, que licenciados em 
direito, que juízes de u~ tribunal superior que dáo 
sentengas em nome do Sob~rano,, ha~am julgado táo 
evidentemente contra a Lei, que · lhes aevia servir de 

' 1 

regra ? Perguntai-rne ~inda outras coisas, Madame. 
Perguntai-me como é possível '\que 'nunca tenham feito 
justi~a baseada nos requerimentos meu e de M. ~ou· ' 
guer' onde pedíamos permissáo para_ informar sobre 
a sedigáo excitada contra nós pessoalmente, e contra 
o resto de nossa Companhia ? ¿Corno nao se fez o me
nor inquérito contra o que deu um golpe de espada 
em l\'1. Bouguer pelas costas, apesar de que toda 
Cuenca o nomeasse em voz alta? ¿Como é que pessoas 
que ousam usurpar o nome respeitável de · juiz se 
·mostraram táo ponco atentas que confundiram na 
sen tenga do is dos princip~is ~ulpáveis, e' deles f ize

., ~ :rain apenas um? Perguntaii . . ~e enfim porque o 
hispo de Quitó nao 'mandou_ sonrJuir o inquérito jurí. 
dico instaurado contra · o <Jráo-Vigário de :cuen'ca, e 
nao respondeu a nenhu:µi . dos qqesit¿s que lhe apre
sentei, para que a quest5o 'pudesse seguir os tramites 
de direito? Ser-me-ia muito mais comodo fornecer as
sunto a novas perguntas desta espécie, do que respon
der a elas. Crereis talvez que estou brincando se vos 
disser que as solicitagoes de um hornero de consi~e-
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ra~o no país, a quem o irmáo do alcaide fugitivo 
emprestou urnas mulas numa ocasiáo embaragosa, 
bastou para inocentar os culpáveis, e -até mesmo para 
demorar a agáo do Procurador Geral. Direis que isso 
parece incrí vel. Convenho convosco que o fato náo 
é verosímil, pois vo-lo dou por verdadeiro. · Urna 
outra razáo, que nao vos par~c~rá talvez muito sé
rja, e que entretanto nao f oi . somenos numa sen tenga 
tao .. singular, é que há :muí~ distanci~ entre Quito e 
Madri. Deixo-vos a liberdade de comentário. Contudo 
é certo, que por mais acostumado que se esteja na 
; . 
América Espanhola, a ver terminadas as pendengas · 
antes que seja dada a decisáo da ·Corte; a singulari
dade do caso, todas as circunstancias, e sobretudo a 
recomendagá;o for.mal e ppsitiva de S. Majestad~ Ca
tólica nos seus passaportes a todos os Governadores, 
Presidentes, J uízes, etc.; enfim a certeza de que nin
guem duvidava que a Corte de Franga defenderia os 
interesses dos Academicos, que encarregados pelo 
Rei, seu Senhor, duma comissáo· útil a todas as na
góes, estavam ~as vésperas de achar, ' como premio 
de seus trabalhos, umá. níorte qµtÍ bem cedo a calúnia 

· ,faria passar por · desonrbsa e justamente ~ merecida; 
tudo isso persuadia que se havia!fi de ~er en1 breve,' 
ordens fulminantes da Corte de Espanha. Citava-m-se 
exe111plos em que, por faltas menores, cidades da 
América vieram a perder seus privilégios, e todos os 
ministros de urna audiencia foram apeados: enfim 
estávamos todos a espera de um acontecimento extra
ordinário, e ainda o estamos. 
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Por outro lado, os culpáveis fizeram tudo para 
suprimir nossas cartas, escritas em diversas ocasióes, 
e que náo continham senáo a relagáo pouco fiel do 
que contei, e chegou até a Franga. Eles temiam tanto 
que as pegas do Processo, de que eu trazia cópi~ 
autentica, chegassem a Espanha, que tomaram medi
das bem estranhas para o impedir. A doze ou quinze 
léguas de Cuenca, saindo dessa regiáo, recebi , os pa
rabens por ter tomado um caminlio diferente, e por 
ter escapado dos emissários dos assassin9s de Senjer
gues, que me esperavam no caminho de Cuenca a Lo¡a, 
para me fazerem urna surpresa. 

Alguerp, ouvindo-me há diás falar de tudo isso 
de modo táo vivo, perguntou-me friamente·. qual inte
resse eu tinha ainda nesse caso, e se eu náo me 
havia despedido definitivamente de Quito. Respondi
lhe que sou frances, que amo minha pátria, que me 
interesso .pela Academia, cujo membro me orgulho 
de ser; que a prova de confianga que me deu Senier
gues, com quem eu náo tinha nenhuma ligagáo, e a 
minha qualidade de Executor Testamentário, obriga
va-me a defender-lhe a memória de calúnias com 'que 
~ quiseram enegrece:r; que nao · foi pela vontade ·dos 
autores do tumulto de Cuenca que deixámos · de ser 
degolados, e que nossa memória náo ficou odiosa; 
que pessoalmente corri ainda o risco de ser assassi
nado, quatro anos depois~ pelos mesmos parciais; 
que era certo que · estamÓs ·boje todos · ao abrigo do 
furor de ,inimigos táo perigosos, mas que o principio 

. 
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de náo participar senáo das coisas presentes, em que 
se está pessoalmente interessado, tendería ao subver
timento de toda a sociedade humana. 

Ajunto que enquanto estive em país estranho, 
honrado duma comissao do Rei, me acreditei obrigado 
a defender a honra, e os interesses de meu Sobe
rano~ da N agáo, e da Academia. Chegado a Franga, 
nao me resta mais que presta~ conta de minhas ativi
dades, e esperar pacientemnte o que ~e resolverá. A 
cópia do Processo feita em boa forma está hoje aqui, 
depois de ter passado muitos ·azares. Basta enviá-la 
ao Conselho de Espanha, onde deve haver já urna. 
Náo ~ de duvidar que nesse tribu~al sério e respeitá· 
vel, a, primeira inspe~ao, urna sentenQa lavrada con
tra todas as regras será logo cassada, e que o res· 
peito devido a recomendaºáo do Rei e as ordens de 
Sua Majestade Católica, violadas em nossas pessoas, 
com desprezo da Na~áo e da Academia, será plena
mente vii;igado. 

Para náo dar a esta carta urna extensáo dema
siada, deixo de rebater diversas calúnias assacadas 

' contra Seniergues, cujas suspeita:s foram mesmo ani-
~ 

quiladas pelas in~ormagóes que fazem parte do Pro-
cesso. S~melhantemente omiti o relato de alguns fatos 
inteiramente estranhos a morte de Seniergues, minú
cias com alguns sinais de maldade no processo já 
citado. Tal é por exemplo o de se ter prestado a cas
tigar um mestigo insolente que tinha insultado um 
de nossos oficiais espanhóis, amigo particular de Se-
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niergues, fato em que só se pode reprochar a este o 
ter, por uma generosidade pouco comum, conside-
rado como negócio seu o que J":láO interessava senáo 
a seu amigo, a quem a!·;ompanhava; fato que náo tem 
nada de comum com a desgraga que lhe aconteceu 
perto de dois meses depois. 

/ 

Para acabar de desobrigar-me convosco, envio· 
vos, Madame, um desenho que fiz da praga de Cuenca, 

. onae f oi morto Seniergues. ,V ere is aí o campo de 
batalha, e a hatalha mes1]1a, os principais atores aí 
estáo design~dos por letras; e remissóes. Vai anexo 
um extra to do Processo, alguns depoimentos de . tes
temunhas, várias conclusoes' do Procurador Geral do 
Parlamento de Quito, dúas cartas dos Vice-Reis, a 
senten~a final, e algumas outras pegas do Processo, 
dignas de vossa curiosidade. Serviráo de prova a 
parte do que afirmei. Pus o texto espanhol nun1a co
luna, e noutra a tradugáo francesa; poder-se-áo com
parar melhor, e julgar da fidelidade (*). Para fazer 
alguma diversao de um as..sunto táo tri~te quanto o 

, de minha carta, juntarei , ~s pegas justificativas; o 
' atestado , de que íalei mais .acima, ·dado ·por um mé

dicó de <;uenca, a propósito da moléstia de León: 
' ele VOS dará idéia ~o estado da medicina nas Colonias 

Espanholas. 

' 

(*) Fizemos de ambos os textos uma única versáo portuguesa, 
náo nos parecendo útil conservar o original castelhano, péssima· 
mente redigido. (Nota desta edi~áo). 

PECAS 

para servir de prova 
a maior parte dos fatos alegados -

na Carta precedente, . , 

EXTRAíDAS DO PROCESSO CRIME 

da morte de J ean Seniergues, 
feito na Audiencia Real, ou Parlamento de Quito 

MDCCXLV 



EXTRATO DOS AUTOS CRIMINAIS PROCESSA
DOS NA REAL AUDI~NCIA DE QUITO, SóBRE 
A MORTE DE JEAN SENIERGUES, CIRURGIÁO 
NOMEADO PARA ASSISTIR AOS REAIS ACA
DtMICOS DAS CitNCIAS DE PARIS, ENVIADOS 

, AO PERU PARA A MEDI<_;ÁO DA 'TERRA . 

. 
Extrato do _sumário f eito ~x-ofício pelo Corregedor 

;I 

de Cuenca, D. Maiías )Jávila. 

·_ Declara~áo de J ean Seniergues, peraµte o juiz 
e o escrivao (f. 48' ~a cópia dos autos). 

Na cidade de Cuenca, no dito dia 30 de Agosto 
de 1739, o dito ·Jean Seniergue,s, havendo-o citado 

' ' t 

eu, o escriváo ... , disse que só no tumulto. . . conhe· 
ceu os capitáes d. Sebastiáo Serrano y Mora, alcaide 
ordinário, e d. Nicolau de Neyra, e que no dito tu
multo, apesar de que levava um sabre numa da~ 
máos e na outra urna pistola, com as ditas armas náo 
havia ofendido nem f erido ninguem, porque só -as 
ha vi a sacado em def esa de sua pessoa; e que quando 

' ' 
' 
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lhe deram as feridas já lhe haviam derribado as ar
mas das máos com as pedradas que nela lhe deram. 
A isso respondeu sendo instado pelo di to senhor (Al
i eres Real) , e quanto ao demais disse que o deixas
sem sossegar, que nao esta va disposto, e que tinha 
perdoado a injúria, e que táo pouco estava em es
tado de poder firmar. Pelp que firmou só S. Merce, 
o Sr. Alferes ( *) Real, etc.~ 

Extrato das declaragóes das testemunhds ouvidas ·no 
sumário do corregedor da cidade de Cuenca do Peru. 

Testemunha primeira: · 

D. Sebastiáo de la Madriz, alcaide ordinário 
que f oi da mesma cidade de Cuenca, ouvido aos oito 
dias de -setembro ·de · 17, 45, deciarou como se segue 
(f. 51 e $eg.) : . , . ' 

. . . E depois disto viu que o sargento-mor, d. 
Matías de la Calle, apressuradamente correu para 
a porta da pra~a, e tomou da espada de um mata
chim ... . com a qual se atravessou na referida pas
sagem,,. dando golpes, como qµe para atalhar que 
alguem entrasse1no tumulto; e em tudo, isso Seniergue~ 
se deixou estar no seu camarote, e o sargento-mor 
náo pode deter o tumulto, porque atropelando-o em, 
purraram-no para dentro, uris com espadas·, outros 
com espontóes, e venáhulos, outTo~ com pedras e 
avangaram para o camarote onde estava o dito Senier-

1 

(*) Oficial que substitui o Alcaide em seus impedimento._. 
' 
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gues; e o capitáo d. Seba"stiáo Serrano, alcaide ordi
nário de_sta cidade, a frente, com urna' pistoÍa na 
máo, e o capitáo d. Nicolau (de Neyra) , com urna 

' espada ou espadim também na máo, e iam dizendo 
os do tumulto, segundo oú.viu o declarante: "Viva o 
Rei; morra o ma u Governo" e a vista deste tumulto, 
desceu Seniergues do camarote com o sabre na 
máo, e o esperou fazendo frente; o povo investiu com 
as armas que leva va, e Seniergues se def endeu com o 
s~hre, retirando-se e aparando os golpes; nisto lhe 
deram urna pedrada no bra~o que tinha o sabre, o 
f izeram ca ir no cháo; ele logo deitou a fugir, saindo 
da pra~a para a rua, e o dito ajuntamento sempre atrás 
dele, e ao tempo de sair pela porta, viu o declarante 
que um mo~o dos do tumulto lhe atirou um golpe, de 
langa qu'e Q trespassou. . . e chegando. ~ pra~a ' viu ' 
e~te declarante um amotiname~to de gente plebéia, com . 
tambores e espadas e langas, como se viessem escoltar 
a handeira. E ouviu o declarante de diferentes pes
soas, que tendo-se M. Charles de La Condamine, M. 
Pierre Bouguer, M. Joseph Ver~n, e d. Jorge J oáo, .. 
retirado mui sossegados para ·as suas casas,. f oram ata
cados por · 'um outr9 \tumúlto no taminho, que Ihes 
atirava estocadas e pedras. . . correndo o di to bando 
atrás deles.; e entrou o dito M. Charles pela sua casa, 
porque lá um criado seu introduzia carregado nos 
bra~os a Seniergues; e os mais referidos entraram 
ero casa de urna pessoa que, por seu estado, nao se 
nomeia (o, cura da igreja maior) e atrás deles o dito 

, 

( 



.. 
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.alcaide d. Sebastiáo . . . com o poviléu, até dentro da 
referida casa, onde um deles deu por1 trás em M. Pie:i;
re Bouguer, que havia entrado por último, um golpe 
de espada que náo o atingiu; que eles se refugiaram 
na dita casa, onde duas pessoas (o Reitor P. Jeronimo 
Herse, e seu companheiro o reverendo P. Félix Mo
reno) os encerraram num quarto, etc .. 

Ratificado em 16 de Dezembro· d,e 17 40 (f. 592). 

Testemunhas segunda e terceira: 

Urna falou de oitiva, o outro nao quis decla_rar; 
náo f oram confirmadas. 

, ,Testemunha quarta: 
' t • e • 

D. Nicolau Palácios y _éevalÍos, alcaide provin- ' 
cial e primeiro regedor de Cuenca, declara como se 
segue aos treze días de Setembro de 1739: 

... Viu que vinha um tropel de mais de cem 
homens armados de espadas, langas e pedras, e a 
frente deles o capitáo d. Sebastiáo Serrano y l\lora, 

, alcaide. orclinário desta cidade~ com urna. pistola na 
máo, e o capitáo d. Nicolau de Neyra y Villamar, 
tambero coro um espadim ou espada nua na máo, e 
quando se ?-Cercaram os do tumulto ao camarote_ onde 
estava Seniergues, viu o declarante que desceu o supra 
dito pqr um pilar, e havendo-se estreitado com os do 
povo, com um sabre se f oi def endendo das esto· 
cadas que lhe davam, e juntamente retira va-se, f até 

... 
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ql,\e lhe deram com urna pedrada na mao que erguía 
o sabre e o estenderam ao solo, e se lhe caiu o sabre, 
e indo a sair por · uma porta que estava em urna 
das barreiras da pra~a, ouviu o declarante umas-vo· 
zes que diziam: " Matem-no, matero-no". . . A esse 
tempo viu que um mogo chamado Manuel de Mora, 
aliás Nauisapa, lhe deu com as duas máos um lart
~ago, etc.1• 

'Ratificou-se o dito testemunho aos 16 de De· 
zembro de 1740 (p. 591). 

Testemunh~ quinta: 
D. Tomás Nugente, mercador residente na ci

dade de Cuenca, ouvido no mesmo 'dia, disse o mesmo, . 
e m~1s: 
, 1 '? ' ,' ~ 

Que Francisco Quesada se havia vestido de ·ma
tachim, e que lhe .havia emprestado sua capa Jean . 
Seniergues, e que reconhecendo a capa de quem 
era . . . desafiaram o di to matachim; a esse tempo 

. havia concorrido o dito J ean a defende-lo ( *) e que 
com efeito viu o declarante que se apartou a mul

. tidao, e Je~_n .. se retirou para o s~u cámarote; aonde. 
o viu subir, e pouco tempo .depois, viu também como , 
por urna porta das da dita praga vinha a entrar um 
bando de gente, e a esse tempo se apartou do ca
marote onde estava o declarante, o sargento-mor d. 
Matías de la Calle. . . e ha vendo tirado a espada 

(*) Ver ctqui adiante o depoimento de Nicolau Malina, um 
doa dota autores do finqido combate. 
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de um mo~o, aproximou-se do tropel, querendo emba
ragar a entrada da pra~a, e nao podendo conte-lo 
entraram mais de quinhentos homens, ao que parece, 
com espadas etc •• 

A qui reí ere esta testemunha o mesmo que as 
duas antecedentes e prossegue: 

E que tambem · viu o d~clarante qµe deram volta 
a pra~a sempre tumultuosos e ao som de um tambor, 
e entre eles nao qonheceu outra pessoa mais que o 
alcaide d. Sebastiáo Serrano, e ouviu dizer: "Viva 
o Rei, morra o mau Governo, morra:m os Gava
chos" (*). 

E outrossim ouviu de vários que havendo saído 
o dito tropel por onde entrara, o dito capitáo d. Diego 
de León lhes havia dado as gra~as. . . Désceu o de
clarante com sua companhia para a' Rua do Comér
cio onde pararam; e ha vendo ouvido outra grande 
hulha, assomaram a esquina e daí viram que descia 
o tropel para a pra~a maior . . ·. ; e disse d. Raimundo 
Berrueta que traziam J ean ferido seus companheiros 
M. Charles de , La Condamine, e M. Pierre Bou· 
guer • haviam investido CO'm eles OS da popula~a COn'l 

\ 'S: h . 'Id ' b d M p· t,. pedradas, e que av1am erru a o . 1erre ... a..e 
que alqang~ram a casa. . . (do cura da. igreja mai?~) 

- e na porta dela saiu N.. . (o Reverendo P. Fehx 
Moreno) a _ conte-los, e tambero lhe derribaram o 

(*) Termo de desprezo, de que se serve o povo em Espanha. 
para injuriar 01 Franceses. 

.,. 
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chapéu com urna pedrada; e através de suas vestes 
lhe deram urna estocada no dito M. Pierre, e com 
isso desceram, acompanhando o tambor, até a praga 
maior, e o dito d. Sebastiáo Serrano, alcaide, com' 
eles; e deram voltas a praga gritando: "Viva o Rei, 
morra o mau Governo, e morram os Gavachos". En
tao ouviu dizer. o declarante que _havia chegado a 
Praga o ~enente-general d. Manuel de -Astudillo, a 
quem haviam dito os da pbp'tilag~ que se os France
~es náo saíssem da cidade ao dia 'seguinte, seri

1

am 
todos passados a cutelo, e que para conte-los e sos
~egá-los, o <lito tenente-general lhes havia dito que 
sairiam sim; e log·o incontinenti fez publicar um 
auto, etc .. 

Nao foi ratificada esta testemunha por achar-se 
-ausente a.o tempo das ratificagóes, e consta de f. 599. 

Testemunha sexta: 

'" No dia 14 de Setembro de 1739, André Miranda 
Tendero y Pl.llpero, habitante de Cuenca, disse (f. 
68 e seg. ) : 

Estando em sua tenda, ,viu "descer da Praga de i '¡ 

Sáo Sebastiáo 'para a Prag"a Maior desta cidade urna 
) 

tropa ' de gente como de 150 . pessoas, 'e ' a fre:nte d~la 
d. Sebastiáo Serrano, o .alcaide, e o capitáo d. Diego 

\ 

de León; e a esse tropel saiu certa pessoa que por 
seu estado náo se nomeia (d. Gregório Vicuña, cura 
da igreja maior) e perguntou a d. Sebastiáo Serrano 
e d. Diego de León, porque nao tratavam de dar pro-
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videncias para que aquela gente se reti~asse ~ suas 
casas, pois por náo faze-lo, assim se perd1~ a c1dade; 
e outrossim ouviu dizer o declarante a d. Vicente Luna 
y Victoria, corregedor que foi de Cuenca, que estava 
presente, que se separassem, e se fossem a suas casas, 
que ele~ náo sabiam que Ioucura acabavam de pra
ticar, etc .. 

Testemunha sétima: 
I 

No dia 15 de Setembro de 1739, lnácio Hurtado, 
hurgues de· Cuenca, substituto do Alguazil-mor, disse: 

Que passando pela esqui~a da dita paró~a (~e 
Sao Sebasti.áo), viu correr alguma gente em d1re~ao 
a rua, e por curiosidade f oi até lá, e reconheceu ~ue· 
'J ean ~Sel)~ergues segurou um homem que esta va ve~
tido de matachim, com \¡m capote encarnado, e, d1-
zetldo-lhe náo sei que razóes, que nao percebeu o de
clarante ele o fez voltar para dentro da dita pra~a, 
tendo-o A sua frente; e poucos momentos depois, ha
vendo o declarante f icado f ora da referida esquina, · 
ouviu dizer que "se matam'', .e querendo entrar para 
a Pra~a, impediu-lho d. M·atías de la Calle, que es
tava na porta com urna espada ou espadim. . . e de
pois que o declarante viu entrar toda gente, quando 
já náo a podia 9onter o dito sargento-mor, entrou tam
bem com a lan~a na máo, e. . . vendo que todo o mo
tim se dirigía para a esquina de TomásMelgar, tam
Lém se hotou para lá, e entrando pela casa dentro, 

. ' 

VIAGEM NA AMtlUCA MERIDIONAL 193 

encontrou o referido J ean deitado no pátio, em bra
. ~os de d. Sehastiáo de la Madriz, etc .. 

Ratificado a f. 594, aos 19 de Dezembro de 17 40. 

Testemunha oitava: 

No mesmo dia 15 de Setemhro de 1739, com-" 
pareceu ante o mesmo corregedor de Cuenca, d .. Mi-
guel, o Coronel de Mora, hurgues da· referida cidade, 
e declarou: 

Que se achou na Praga de Sao Sebastiáo . . . no 
dia citado afim de ver os touros. . . e havendo su-

. hido a um camarote aonde tambem concorreram M. 
Charles de La Cortdamine, e M. Pierre Bouguer ... 
viu que por urna porta duma esquina da. praga entrava 1 

urna multidáo de povo eni arruaga, e que o : sargento
mor d. Matías de la Calle, ao que parecia, estorvava 
que nela se entrasse, até que· ef etivamente entro u a 
populaga, e dirigiu-se para a esquina de Tomás Mel
gar, e ouviu logo urnas vozes que diziam "já mata
ram o frances", com o que desceu do di to cama
rote. . . m~teu .. se ·rua abaixo em comp~nhia dos di .. 
tos M. G:harles e ·M. Pierre, até que deram na esquina 
de. . . onde comegaram os do tumulto a a tirar pe
dras contra eles, até que o declarante lhes disse "fu
jam ", e com efeito fugiram, e os arruaceiros sempre 
atrás a atirar-lhes pedras, até que entraram pela es
quina de outra rua, e em casa de . . . (a casa do cura), 
e os tumultuosos no seu encalgo, etc .. 
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Disse esta testemunha ao testamenteiro: 

Que náo se havia atrevido a dizer tudo o que 
' viu ~ soube, que ele era um pobre que tinha medo, 

e tudo temia dos agressores. ' 

PRIMEIRA CONCLUSÁO 

• 
Do Fiscál da Real Audien_cia de Quito, em vista dó 

sumário do Corregedor de Cuenca (f. 104): 

O Fiscal de S. Majestade disse que reéónheceu 
o Sumário feito · ex-ofício pelo Corregedor de Cuenca, 

•. e as q~erelas que em s·eu juizado ordinário apresen~ 
taram lVl. Charles de La Condamine, e M. Piert e Bou$> 
guer, deputados da Real Academia das Ciencias, e 
M. dr. Josep4 .de Jussieu, e as que r(fp~tem ante .V. 

' 1!i J ,. 1 J 

Alteza, para que, instruido seu animo do sucesso ocor-
rido na dita cidade de Cuenca, aos 29 de Agosto 
deste ano, mai;ide executár as diligencias que' pare-, ' ' 

~am convenientes para conseguir a pública satits~ 
f~áo dos delitos que causaram e causam tanto horror; 
a ,prifl!eira coisa que salta aos olhos · de todo o con•· 

'texto dos Autos, é a conspiragáo do povo, sublevado 
por d. Sebastiáo Serra:Q,o, alcaide ordinário, d. Diego 
de León, e d.· Nicolau de Neyra, e contra a Compa· · 
nhia Francesa táo recomendada por S. M. a todas 
as justi~as <lestes Reinos, para que dessem todo o 
favor e ·auxílio que necessitassem. . . eontravindo a 
'.Jma ordem táo taxativa, o alcaide ordinário, que por 

!. 
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rnotiv~ de seu of ício devia ser o mais exato no seu 
cu~pr1mento, sendo sua desob~diencia aos venerá
ve1~ preceito~ do R~i, e a dos citados d. Diego de 
Leon, e d. N1colau de Neyra, o mais desmedido atre
vimento, que como crime de lesa Majestade o casti
gam as leis 7 divinas, naturais, canonicas e civis ... 

(Cita autores). 

De,.sc~bre-se bem, a gravidade do delito pela pena 
que· esta ,Imposta, po1s ainda na equidade do direito 
canonico, é de morte. . . Náo se limitou a desobe
·diencia este atrevimento. Tumultuarani-se sediciosa
men!e com armas para insultar a Companhia Fran
cesa, que devia ~star mui segura sob a real prote9áo, 
e ~urbaram a ~az pública. . . Fica 'provado ser' 0 al
caide d. Sebast1áo Serrano o principal autor da sedi
~~o, porque depóem a.s piais . testemunhas que, estan- , 
do Jean ·'Seniergues quieto, e sossegado no ca~a
rote, vendo touros que se lidavam na Praga de Sáo 
Sebastiao~· se introduziu nela a testa de .urna multidáo 
de ge~te da ple~e coro_ espada, _trabucos nas máos, 
profer1ndo os ~~1tos ma1s desusados, e de que eni se
n.i~lhantes ocas1oes se yalem os arruaceiros, e se enea~ 
m1nhou ao lugar em que esta va o Teferido J e~n 
com o depravado_ intento de tirar-lhe a vida, como 0 
mostram as circunstancias e f erimentos que Ih~ de
ram, de que se seguiu sua desgragada morte. Deste 1 

homicídio f ?i causa o mencionado alcaide, pelo que 
se lhe deve 1mpor a pena capital de aleive, por haver 
convocado gente armada contra o cirurgiáo, em desa-
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gr.avo de seu sobrinho d. Diego de León. . . náo sa· 
tisf eito de deixar ferido de morte o citado J ean 
continuou a con~piragáo com pertinaz empenho contra 
toda a Companhia, cujos coniponentes procederam 
atentos a sua obriga~áo, e sem dar o inenor motivo 
de reproche, no desempenho da Real cpnfiarn;a ,de 
S. Majestade Cristianíssima, e para conseguir sua 
ruína, mand0u juntar gente formando co!llpanhias, 
qualificando. este excesso como crime de lesa Majes· 
tade, por ser a suprema regalia mover as armas, e 
formar companhias, nao podendo ;f ormar·se sem . a 
vontad~

1 

do Príncipe, e assiro se. castiga como delito 
d:e lesa Majestade, e só pelo fato de tocar tambor, e 
i<;ar bande.ira, . como fez, para conv,qpar. o povo, e pero:. 
seguii- com armas a Companhw Francesa, com o fim 
de conseguir seu extermíñio, tem pena de marte e 
perdimento de bens, por Lei compilada, de~.Castela. 
D. Diego de León náo tero menor participa~áo na 
sedi~áo e ferimento da vítiroa'. ... por haver provo· 
cado o lanc~, e ocasionado o escandaloso tumulto, 

' ~ 

<;01no se ve¡ifica por lía.ver dado ero público os agra· -
decimentos a plyb.e por o ha ver . .vingado de J ean 
Seniergues, coro a mo~e deste. D. Nicolau . de Neyr.a 
está bastante indic~i~do no to.multo, ferirhentos e ínorte, 
pois se atirroou que ~ ferida que lhe deu morie foi 
a sua. Tambéro se acha comprovado que uro mo~o cha· 
mado N auisap'a deu um lanQago ero J ean ... 

Faz-se indispensáv~l e neces~ário que sej~ n~· 
meada por V. Alteza pessoa de autoridade, inteireza 
e justifica~áo, como pede matér~a tao grave, , e de 

~ 

., 
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táo imediato servi~o de S. Majestade, ' para que pro
ceda a formal substanciaQáo desta causa, remetendo 
esses réus, sob custódia severa, para este Cárcere 
Real da Corte, e ·todos que se· provarem culpados, se
questrando-lhes os bens, para que com digno castigo 
os deixe escarmentados, e sirva de exemplo as demais 
cidades destes vastos. Domínios, e de satis/ a~áo as 
Majestades Católica e Cristianíssima, pois ficando 
impunes estes graves e inesquecíveis delitos, podem • 
resultar as mais fatais consequencias contra o servi~o 
de S. Majestade. Quito, 22 de Outubro de 1739. 

(As.) Balparda. 

EXTRATO DO AUTO I 

D~po'is de se terem repartido duas ve?es 'os votos eni 
discórdia, com maior . número de juízes, , lavrou•§e 

~ ~ 

mandado de prisáo contra León, Serrano, Neyra e um 
mofo da plebe, e nomeou-se d. Marcos Gómez, habi
tante d~ Cuenca para que fizesse novo sum4rio jun-

·t tamente com o Corregedor, que se escusou, e os Aca
demicos e Testamenteiros, que recusaram legalmente 

'"' o dito GóTJ'l,ez, que sem embargo prosseguiu infor-
. nwnJlo contra Seniergues sózinho, donde "resultou 'o 

Decreto. seguint~, digno de ler·se: 

' de prisáo, lavrado pelo J uiz recusado contra J ean 
Seniergues, aos tres meses de morto: 
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Alguazil-Mor (*) desta Cidade, fazei as comEe· 
tentes diligencias em razáo da prisáo de lean Senier
gues, já de/unto, cirurgiáo da Con1panhia Francesa, e 
sequestrai-lhe e embargai todos os seus bens e os de
positai no Depositário Geral desta Cidade, porque · 
assim vos convem para a boa administra~ao da J us
ti~a. Assinado nesta dita cidade . de Cuenca, aos de
zesseis días do mes de Dezembro de 1730. 

(As.) .Marcos Gómez de Castilla, d. Luis Xavier 
Ysquierdo. 

DILIG~NCIA 
do Alguazil-Mor: 
Na cidade de Cuenca, aos_ dezessete de Dezem

hr<!> c:le 1739, em cu'.mprimento do auto é¡l;CÍma trans~ , 
crito, passei_' pela casa de ·morada de J ean Senier- -
gues, cirurg:lao da Companhia Francesa, a quem náo 
achei por estar morto e enterrado na igreja da Com-

, panhia de '.lesus do Colégio desta cidade~ e em :pros
seuu~ao d~ meu ofício, passei a procurar os seus bens, 
que tampouco achei . . . e para constar, aquí o deixo _ 
escrito e firmado. 

(As.) !)_. Tomás de Neyra y Villamar. 
RES POSTA ~ , . 

· do Ffscal em vista do que se decretou aos 15 de'' 
Janeiro de 1740 (p. 139): 
Diz o Fiscal que pela resposta de dezessete de 

N ovembro do ano próximo passado, representou ter 
, I ' . . 

(*)- tsse termo, traduzido lite~almente, quer dizer "chefe dos 
beleguins", ou "beleguim principal"; é o que os Turcos chamam 
"Chaou.x Bachi". É uma espécle de preboste, ou gráo-preboate. 
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sido recusado pelas partes d. Marcos Gómez de Cas
tilla, reprod uzindo sua antecedente resposta de vinte
-e-dois de Outubro, insistindo por que se nomeas~e 
pessoa de autoridade, inteireza e justificagáo, como 
convem a causa de tamanha gravidade, e pelos efei
tos que depois se verificam, reconhece o Fiscal quanto 
inconveniente trouxe a continuagá,o deste J uiz, e como , 
foi justa a sua recusa, pois que, deixando o principal 
assunto da causa, que é o tumulto, e homicídio de 
J ean Sefliergues, só trato u esse J uiz de proceder so· 
bre a resistencia que se diz fez a Real J ustiga, de
terminando u,u despropósito tao desmedido· como o 
de decretar a prisáo de um '{];e/unto, qu-ando, ainda 
que seja certa a resistencia, prescreveu este delito 
com a -morte, omitindo proceder naquela causa prin
cipal do homicí<lio e tumulto, que comegou a fazer , 
o Corregedor de Cuenca, ministro de ~~ .Majestaqe, ,,_ · 
e que tem a' sua Real aprova~o, a qual deú motivo 
a V. Alteza para o mandado de prisa o e embargo de 
bens que se decretou contra os réus, cometido só ao 
Corregedor, de que se sente ,agravado o Juiz nomea
d~ ·pára que, sein · seu oopcúrso, o come~asse a exe ... 
cutar; sem dúvida porque sente estar privado, neste 
ato das prisóes, de todo aquele que pudera executar 
em favor dos réus, que é o que procurou fazer em 
toda. a , causa, o que fez com nulidade notória, por 

· estaf recusado. Pois ainda que V. Alteza ~andou que 
se acompanhasse pelo Corregedor, sem embargo / da , 
recusa, nao pode isso sanar aquelas nulidades que 
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já por si só havia feito, nem as que depois fez, pe
dindo ao Cabido J uiz que nomeasse outro. Por tudo 
isso parece-lhe ao Fiscal necessário que se determine 
o artigo da recusa, e que se declare por nulo o Pro
cesso que f ormou o juiz nom~ado, e que se continue 
a substancia~áo da causa feita pelo Corregedor, e que 
este execute sem qualquer escusq, e sob pena de pri
va~áo de seu of ício tu do qu'anto se preve na carta 
dé Vosso Ouvidor, d. Manuel Rubio, escrita por ordem 
de V. Alteza, para que se consiga oar satisf a~ao a vin-

, dita pública de um delito táo escandaloso, e p restar 
conta a S. Majestade com os autos da matéria. Quito, 
21 de Janeiro de 1740~ · 

(As.) L icenciado Balparda. 

EXTRATO DO AUTO 

O Auto manda que se d~ ; despacho, para que tanto 
o Corregedor de ,Cuenca corno d. Marcos Gómez ·de 
Castilla, dentro do termo do ftA andaao, sem desculpa 
alguma remetam todo/ os autos ,que juntós ou sepa-

1 · rq,dos formaram nesta. causa, e os que desta Gidade 
' ' , 

se· remeteram etc .. 

• 
CERTIFICADO 

dado com licenga do J uiz ordinário, pelo Eseri
váo público de Cuenca a um d-0s Testamenteiros 
do falecido J. Seniergues, aos 18 de Setembro 
de 1739 (fls. 336 e 337) : 
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Eu, d. Vicente de Arri~aga, escriváo público, 
etc., certifico. . . a que respondeu o dito capitáo d. 
Joáo Julián Nieto ao dito M. Charles que era verdade 
que havia concorrido ao referido cartório ( em tempo 

' que náo se desesperan~ava ninguem da vida de Se-
niergues), e que ha vendo ido ali também o di to ca
pitáo 'd. Sebastiáo Serrano, e estando a falar sobre o 

. susedido com J ea,n 1Seniergues, r ouviu· dizer qu'e 
· senti4 'o náo havé-lo de levar iio tárcere no colcháo 

' ' 
~ ou coberta em que o traziam moribundo, para lhe dar · . 

Üarrote nele. 
~- 1. 

E cita o declarante, por ~estemunhas, quatro ha
bitantes principai~ da Cidade que ouviram o mesmo, . 
e os nome1a. 

PARA A PROVA 
de que falsamente foi acusado J ean Seniergues 
de ha ver soltado um preso das máos da J Ufo;tiga 
(p. 788): 

' ~ 

/ . M. Louis Godh1 das Re_~is '.AQademias de F rian~a 
e· ln~laterra, disse que, ao traslado que se passou por 

· mandadq de V. Alteza sobre o cargo que parece se 
fez a d. Joáo Seniergues, de haver intentado tirar 
um réu do poder da J usti~a ordinária, <leve responder 
que, assim o deu a entender, por have-lo ouvido dizer, 

~nem por is so jama is pretendeu que f os se verdade ; e 
que ainda as testemunh~s que se mostra ram mais con-

' 
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trárias a memória do di to d. J oáo Seniergues, e a 
justi~a de sua causa, e mais propensas a fazer-lhe 
cargos odiosos, e contrários a verdaae, todas a urna 
declararam que nao houve tal determinagáo ori ordem 
de prender o sujeito em cuja defesa disseram correu 
J ean; mas sómente urna querela particular. ¿ Que 
melhor e-ma'is poderoso testemunho para a 'mémória 
do referido d. J oáo e para o justificfir de semelhante 
acusagáo ? Eis porque pego e ·suplico a V. Alteza s~ 
sirva prover em J ustiga; etc .. 

AUTO 

Remete-se aos J uízes nomeados, para . que na 
informagáo 'que estáo fazendo averigúem o . que foi 
pedido por ~sta parte, em 1.0 de Margo de 1741. 

' 
, Os ·)uízes nomeados n~o averiguaram nada; só~ 

mente o Corregedor nas últimas atuagóes <;>uviu a se
guinte testemtlnha (f. 825 )': 

D. Antonio Jordán, testemunha chamada pelo 
, Corregedor de Cuenca, interrogado: ' 

Se Jean Seniergues havia tentado livrar um 
réu das ·maos da J l;!Stiga ordinária desta cidade ? 

• 
Disse que nao chegou a notícia de que o dito 

J ean Seniergues houvess~ intentado · tirar n:enbum 
réu, e isso o declara debaixo de juramento, etc., e 
firmou em 28 de Maio de 1741. 

, 

•' 

Respondendo antecedentemente no Sumário do 
Juiz recusado, d. Nicolau Molina, a testemunha cita· 
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da, a sexta pergunta do interrogatório apresentado 
por León (f. 693) , 

Disse que ... a cu jo tempo se chegou um mata
chim, e este. . . lhe fez sinal de ameaga, e com ef eito 
o depoente o seguiu. . . reparou que correu para 
junto dele o dito Seniergues, que o acometeu, a que.: 
rer dar-lhe com um sabre. . . quando o dito mata
chim descobriu a cara, conheceu que era ... Francisco 
Quesada, que disse ao dito Seniergues náó lhe fizesse 
ni~l\ que era . seu primo, com o qual essa testemunha 
se .foi para casa. -

Ratificou-se sua declaracáo aos 22 de J unho de 
1 . ~ 

1741, p. 834. ¡ ' 

·Consta· dos depoimentos das demais testemu.nhas, 
como o desta do dito Molina; um dos dois mogos da 
pendenga, que ~ ref eridá briga f oi fingida por .brin
cadeira, e que náo hÓuve ném preso nem mandado 
de prisáo; o mesmo vigário em seu c~rtificado diz 
(f. 760f que Seniergues sabendo ·que o dito desgosto 
imaginado se havia convertido em brincadeira, se 
acalrnou e deixou de perseguir o fingido inimigo ... 
e náo se trata de prisioneiro . 

'Vejam-se as decláraQóes acima do pr.imeiro Su
mário do corregedor de Cuenca. 

t ' ~ 

Para a falsificagáo de outra calúnia que impu· , · 
taram ao defunto, e a Companhia Francesa no Su
mário do referido J uiz recusado. 
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Pergunta 16 do interrogatório sobre cujo teor 
se interrogaram as testemunhas convocadas pelo dito 
J uiz recusado, p. 192: 

Se sabem que o dito Jean Seniergues acomew 
teu no vale' de Baños com seu sabre, d. Juan Torres, 
morado:r desta cidade, etc .. 

A maior parte das testemunhas respondem de 
. oitiva, e dizem que o referido Seniergues no di to ·vale
deu com um pau no cita.do Torres. 

O próprio d. Joáo Torres, citad¿, respondendo 
p. 305, a dita pergunta disse: 

Que um da Companhia Francesa levantou urna 
régua .. df.( mais de 5 varas de. ~omprimento, . e a de~-
carregou sobre ele C0ffi ambas as máos, etc:. ·¡ 

N . . . testamentário do defunto Seniergues, de
pois de duas cartas escritas a d. Juan Torres, sobre o 
assl}nto, sem ter resposta, pediu em J usti~a que f osse . 
citado o referido Torres a jurameµto, para declarar . 

· sem equívoco se~ foi Seniergues ou algum dos fra~ce
ses o que o ínsultou; compelido, Torres responde o 
qu~ se .segue, ante o corregedor de Cuenca, f. 794: . 

.. Na dita ciclad e de Cuenca, aos 5 dias, de J aneito 
de 'f741 ... comparecen o capitáo d. Juan Torres, e 
Arredondo, habitante aa dita cidade, que fez jura· 
mento. . . de dizer a verdade, e sendo perguntado so· 
bre1

0 teor da peti~áo apresentada por M. Charles de La 
Condamine ( testamenteiro do def unto Seniergues )., 

1 disse que conheceu de vista, trato e comunica~á'.o a 
J ean Seni~rgues. . . e que no dia em que sucedeu o 
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caso, na pastagem do declarante, náo se achava o re
ferido J ean Seniergues, nem tao pquco conheceu 
nenhum dos que se ach~vam, etc .. 

Confirmou-se no dia 3 de Junho d·o mesmo 
·ano, em f. 816, e ajunto: 

Que na pergunta 16, em que disse náo ficou 
satisfeito do agravo que recebeu, que havia sido N ... 
Qµe ?epois o chegou a saber 1 e que, o dít? agravo 
ficdu " satisfeito por S. Men~e; o senhor · corregedor. 

Com esse depoimento, acabou de aclarar-se que 
o dito Torres náo foi injuriado nem pelo defunto, 
nem por nenhum frances, como maliciosamente o _ha· 
:via dito no priipeiro int~rrogatórjp.. , . 

Para desfa~er urna terceira calúnia imputada ao 
defunto. 

Pergunta 17 do inte1Togatório: 
Se 1sabem que. ,o dito Jean Senie:rgues entrou 

urna ·noite ~trás de urna mulher pública em ·casa do 
capitáo Marc~s Benegas de Guevara, e o achou a ele 
e a sua máe, perdendo-lhes o respeito, sendo pessoas 

-' 

de distin~áo, etc .. 
. As mais testemunhas do Sumái·io do J uiz 
, ~ 

cusa~o respondem: 
Que ouviram dizer que o sujeito mencionado na 

dita pergunta f oi Seniergues ... . que nao esta va o 
dito Jean Seniergues, entre os tres (homens ébrios) 
que haviam entrado ( essa noite em sua casa) porque 
ele o conhecia e se comunicava com ele. 

O mesmo Guevara, citado ante o corregedor 
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de Cuenca, a pedido do di to testamenteiro, fez a de
clara~áo que se segue: 

Na referida cidade de Cuenca, aos 3 dias do 
mes de J aneiro de 17 41 .. -. o capitáo d. Marcos Be

. negas Guevara. . . jurou di.ter a verdade, e sendo 
perguntado sobre se era certo que J ean Seniergues 
f oi de noite ébrio a casa do declarante, etc. . . . diss·e 

"que conheceu e frequentou o di to ~ J ean Seniergues, 
que esteve ,curando um filho. legítimo ~eu; e para a ' 
dita cura f oi a sua casa em várias ocasióes, mas 
nunca o viu ébrio; e na noite que se cita na peti~áo 
apresentada por M. Charles de La Condamine, nao foi 
a casa deste declarante, e que é falsa e sinistra a sin
dicancia porque nas ocasióes que entrou em sua casa 
falou com inteiro juízo e com estilo polido; e que 
esta é a verdade do que disse, e declarou, como tam
bem afirma e ratifica, sob ,juramento. 

,; ' Ratificado aos 15 de Janeiro de 1741. 

CARTA 
1 ' 

do Sr. Vizo-Rei de Lima a Real Audiencia de 
Quito (f. ~118): 
Por várias cartas que se receberam neste supe-. 

·. rior Governo, da parte dos Academicos franceses que 
se acham na cidade de Cuenca, e pelos Sumários gue 
remeteram o Corregedor e o Alcaide dela, comuni· 
cou-se ter havido urna perturba~áo no dia 29 de 
Agosto por urna parte de seus- habitantes, e ter sido 
assassinado 1 ean Seniergues, cirurgiáo anatomista 
da Companhia Francesa; e terem sido acometidos com 
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furor outros componentes dela, que estiveram em imi· 
nente perigo de perder a vida, em máos de urna mul
tidáo amotinada, conduzida por alguns que por par
ticulares motivos de desgostos a alentavam e indu
ziam a táo enorme excesso e violencia, que com difi
culdades diversas pessoas religiosas e de autoridade 
puderam sossegar; e deste suc~sso dá notícia o refe
rido alcaide qualificand?-o por ato de justi~a, diri
gido afi'm de conter a intrepidez com que o resistiu 
e intentou atropelar o temerário orgulho d.aquele que 
~aiu vitimado. E porque esta é matéria que n~cessita 

, averiguar-se, com a maior circunspec~áo, para que 
aclárada ·a verdade se proce~a ao castigo dos delin
quentes, e as merecidas penas que se lhes imponham 
fiquem notórias; em satisíagáo da, reta severidade 
com que se obra nos Tribunais de J ~sti~a, resol vi 
prevenir V. Senhoria para que, confiando essa incum
bencia a pessoa da maior integridade, tome as provi
dencias adequadas, em .Ponto digno do maio:r cuidado 
po:tt todas as circunstancias, é parii que a Companhia 

,ri deputada ·pela Acaqemia ,Real das Cie~cias de Par~s 
· se veja com ,toda a aten~áo que corresponde as R~a1s 
recomenda~óes de que se acha , protegida, para <J.ue 
logre sem inquietude que a dis¡raia, o útil fim a · 
que ·se condu.ziu até est~s Reines, comó espero prati
cará V. Senhoria, dando-me noticia do que suceder. 
Deus guarde V. Senhoria muitos anos. Lima, 2 de 
Dezembro de 1739. 

(As.) Marques de V illagarcia. 
Recebida aos 2 de J aneiro de 17 40. 
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CARTA 
do Sr. Vizo.Rei do Novo Reino de Granada a 
Real Audiencia de Quito (f. 851) : 

Os Reais Academicos residentes na cidade de 
Cuenca me fizeram representa~áo de como se levan· 
tou nela urna espécie de tumulto contra Jean Se· 
niergues, cirurgiáo dessa C9mpanh~a, sendo cabegas 
desse motim d. Diego dé L~óu,.~ d. Sebastiáp Serrano, 

' I . 
e d. Nicol~u. de Ney;ra: , com outras muitas pessoas, 
parentes e agregados, os quais fizeram tantos feri· 
'mentos no citado Seniergues, que ele dentro de tres 
dias veio a morrer; e para averigua~áo e castigo desse 
delito, expediu o Senhor Vizo-Rei de Lima eficazes 
ordens a essa Real Audiencia, e ao Corregedor da

' quela cidade, cujo cumprimento nao se verificou por 
náo haver-se dado satisfagáo a vindita pública nem 
aos agravados e querelantes: E, causando-me estra
nheza o pouco desvelo com que substanciam e deter
minara as causas desta natureza, quando requerem 
urna pronta resolu~áo, e mais 1estando ·de per meio o ' 
devido respe¡to das leis e dos mandados superiores, 
e ~e~ais da especial.íssim·~ recomeIJaagáo Real c0m 
que S. Majestade prescreve a distinta, aten~ao· que se 
devé ter as pessoas dos A~ade~ícos, e. ao conheci
mento de suas causas, devo em consideragáo de tudo 
prevenir V. Senhoria que sem a menor dilagáo veja 
em justiga os Autos formados neste assunto, e que se 
o estado deles pedir- algull).a justificagáo mais, pro-
ceda contra os principais réus e cúmplices; saia in· 
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continenti um dos seus .. Ministros, que destinarei ao 
Presidente dessa Real Audiencia para praticar com 
a maior celeridade as d~ligencias que convenham fa
zer-se em Cúenca, tanto para prender e trazer os 
réus para o cárcere de Quito, como para q arresto 
de seus bens, a cuja custa se' carregaráo os gastos do 
processo; e ao que assim f or no~eado, nao se lhe 
admitirá a mepor escqsa, 'e em 'caso de propo-la com 
débeis fundamentos; concede:-se a faculdade ao ref e· 

' rido Pres.id ente para que ef etivamente lhe cobre do is 
mil pesos de multa de seii ·salário ,e bens, e sucessiva

. mente se nomeará outro Ministro; e o que passar a 
e4ecutar a comissáo, processará o Corregedor e de
mais Juízes que houverem procedido com simula~áo, 
ou negligencia, ou hajam faltado a administragáo de 
justi~a; e sendo culpados, snspende-los-á de seus em
pregos, e impor-lhes-á as demais penas que for~m 

, conformes a direito, e para que me conste o que se 
executa em virtude do que vai _determinado, me dará 
V. Senhoria notícias nas primeiras ocasióes que se 
oferegam. Deus guarde V. Senhoria muitos anos. Car· 
tagena, 26 de Janeiro de l741~ ", ' ' , 

·~· ' ' ,. 

(As.) D. Sebastiáo .de Eslaba. , 
1( ' • ( ~ ~ } 

, Srs. Presidente e Ouvidores da · Real¡ Audiencia 
1 ' 

~. de Quito.' 
1 

Recebida aos 19 de Junho de 1741. 

DECRETO 
' Junte-se aos autos que há sobre esta 

· e com vista ao Sr. Fiscal. 
• 
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RESPOSTA DO FISCAL · 

O fiscal, reproduzindo como reproduz as res
postas que deu nesta causa, e principalmente, 
a de 3 de Margo deste ano, diz: 

Que o hav~r-se omitido declarar a nulidade dos 
dois processos feitos por d. Sebastiáo Serrano e d. • • 

Marcos Gómez de Castilla; t.rouxe as dilagóes ' que 
nela s~ experimentam, e deram lugar as sérias ex
P.ressoes .~,e vosso Vizo-Rei em sua carta;, e assim 
se mandem trazer estes Autos de Cuenca, coma maior 
brevidade, para que com o ei:ame 'deles se determine 
a nulidade que o Fiscal propos, e para que se reco
nhega se e necessário que um de vossos Ministros 
passe a dita Cidade, como vosso Vizo-Rei ordena, 
para a íntegra substanciagáo da causa. Quito, 27 de 
Junho de 1741. 

(As.) Licenciado Balparda. 

EXTRATO DO AUTO 

' 

Do Fiscal, em :vista dos Autos, f. 940: 
O Fiscal diz que o homi~ídio cometido contra 

J ean Seniergues está revestido de mui agravantes 
circunstancias, porque se concitou grande parte da 
plebe para a execu~áo dele, dando com isto ocasiáo ... 
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a um público tumulto, de que pode resultar multi
plicidade de homicídios, e desgragas_ que reduzissem 
a maior ruina a populagáo de Cuenca ... 

' 
Por essa razáo se faz necessário o castigo de 

todos os que o provocaram, _ auxiliaram e nele coope
raram. Esta comogáo popular e congregagáo de gente 
para atacar gratuitamente d. J oáo Seniergues, traz 
todas as características de um assassínio premedi
tado .. , . houye perpetra~áo e aplica:ga0 de diligen
cias. . . ficando de todo indef eso, ,e , deste modo a 
estocada que se lhe deu e lhe causou a morte foi 
aleive. Outra circunstaflci.a há na causa que agrava 
este delito; . pois ainda que no processo náo se ache 
a mais plena justifica~áo dele, seus indicios sáo de 
tanta veemencia, que passam a ser indubitáveis; por
quanto os que conduziram toda essa gente para a 
perp~tragáo de semelhante homicídio foram d. Se
hastiáo Serrano, alcaide ordinário, ¿que menosprezou 
toda sua ohrigagáo de juiz em toda a maquinagáo 
e d .. Nicolau de Neyra. . . A11:tecedentes fatos qu; 
ó'cas1onaram continuas discórdias se . passaram com 

~ d. Diego de Léón, com quem teem imedialas rela-
,., ! • \ 

·· ~oes e pareatescos os ditos d. Sebastiáo Serrano e d . 
. ' Nicolau de Neyra; e havendo-se este_ ah~langado a 

perpetra~áo do homicídio para vingar aquela discór
dia, que seu parente tinha com J ean Seniergues ... 

D. Die.go de León ... se cónservou ... com apa· 
rente sererndade no camarote; deixando que por si 
outros executassem o lanc~; porem náo táo cautelo-
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samente que náo o entusiasmassem os aplausos ao 
dito d. Diego, alguns dos agressores a quem deu gra· 
gas pelo ho~icídio cometido. . . cuja exoneragáo e 
prova dela náo concorda com o lugar e tempo ... 
con1 que por isso se ajunta ao homicidio a circuns
tancia de um forn1al assassinato, que sáo qualidades 
que por direito privam o réu de qualquer privilégio, . . ' 
e o s-µ.Je1tam as penas comuns; e estas na causa pre· 
sente correspondem a estes delinq:Uentes, que sáo ª' 
ordinári<i " de ·morte, e a confiscagáo da · ~metade de 
seus bens; que indistintamente compreendem todo$ 
os réus, porque auxiliando-se uns aos outros, todos 
se fizeram autores do homicídio, pela igual uniao 
com que procederam. . . É mais grave o motivo pela 
R~al r~comendagáo que .º di to J ean Seniergues, 
cpmo membro da C9m~anhia Frarlce~a, ,.:.:teve, . para 
ser ' ~tendida pela satisfa~áo 'q\].e se deve <!lar as dua~ 
Majestades Católicas e Cristianíssima, e por ser o 
principal autor desta rebeliáo um Alcaide ordinário, 
cuja obrigagáo era evitá-lo; contra este, contra d. 
Nicolau de Neyra, e Manuel de Mora, está a causa 
substanciada ein rebeldía, e plenamente provado o 
delito; sao ta~be.m réus ' dele Manuel de ' 1Yelasc9, 
como · quem arro1ou , contra Jean urna .pedra qu~ 
o fez cair ao solo; e Francisco Iníguez, etc.. . . D. · 
Diego de León, indiciado do delito de mandante, e 
origem do assassinato .e tumulto, nao está perfeita
mente convencido; porem sendo táo séríos os indí
cios que contra ele aparecem no processo, parece 

que ~eja conduzido a este · Real Cárcere 
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da Corte, como f oi mandado antes, e nao se cumpriu 
até agora; para que seja posto em tortura até que 
conf es se seu delito de 1n andante e concitador da plebe 
para a execugáo do homicídio; e por tudo isso espera 
o Fiscal o melhor cumprimento de justiga, e satis
í agáo da vindita pública. Quito, 28 de J aneiro de 
1741. 

(As.) Licenciado Balparda. 

SENTEN(_;A DEFINITIVA (p. 945) · 

Neste pleito e causa criminal, ·que ex-ofício da 
Real Justiga e por queixa dos Testamenteiros de 
J ean Seniergues, botanico ( *) e cirurgiáo da Com
panhia dos Reais Academicos das Ciencias de París, 
que'_ .resipe:m nesta ,· Cidade,, e · 1:rovíncia, se . p~ocede 
contra os agressores da ;motte violenta que 'em tu,
multo sedicioso lhe deram, 'no dia 29' de Agosto ,do 
'ano passado de 1739, na Praga· de Sáo· Sebastiáo na 
cidade de Cuenca, - havendo-se instruído. nos ter
mos do Direito, os réus náo' compareceram nem se 
puderam ter, senáo apenas d. Diego de León y Ro
máq, que depois fugiu da prisáo, e Manuel de Ve
lasco, que cón~in1:1a preso~ .Vistq.~ os'' Autos~ , e· (i, q'!le · , , 
de mais . convinha ver, achamos que pela culpa' que 
resulta deste Processo, tanto contra os réus ausentes 
como contra os presentes, <levemos condenar e conde
namos d. Sebastiáo Serrano, alcaide ordinário, que 

"anat6mista". 
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o era entáo da dita cidade, e d. Nicolau de Neyra, a 
oito anos de desterro precisos no presídio de Baldi
via, e a dois mil pesos de multa cada um, a metade 
para a Camara de S. Majestade, e a outra metade 
para os gastos desta causa; o dito d. Diego de León 
y Román a seis anos de desterro no dito pre~ídio, e 
mil pesos de multa, aplicados pela mesma forma; 

1 

Francisco Iníguez, aliás Nauisapa (*),condena-se~ 6 
anos de ,desterrona Ilha d~ Pedra, com ·rasao ordin~
ria y sem soldo; Manuel de Velasco, aliás Alcurrq.cu, 
condena-se a dois anos de desterro no Castelo de Cha
gre ; e por esta nossa sentenga definitivamente jul
gando, assim o pronunciamos e mandamos, com as 
custas em que em comum e in-sólidum condenamos 
os di tos r éus ; e de-se as partes o testemunho que 
pedirem, e tire-se urna cópia para dar conta ao Go
verno Superior. Quito, 22 de Abril de 17 42. 

ATESTADO 
de um curandeiro, tido J?.or medico na Cidade de 
Cuenca, no Peru (f. q75).: 

¡ ' . 

. D. Jo~o de Ydrobo, Cabega de Vaca, .médico 
desta ciclad~ de Cl,íenca e ·de ~eu Hospital Real, a 
pedido verbal de d. Di'ego de León y Rb'mán, regedor 
perpétuo nela, que se declare o juízo que deve f or
mar-se do habitual acidente que_ padece, segundo o 

e•> Francisco Iníguez. e Manuel de Mora, aliás Nauisapa, aáo 
dois réus distintos, como consta do proces8o . . Q prlmeiro foi citado 
por editos e pregóes; o outro náo. Dos dois 1az um só esta senten~. 
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inf Qrme que f oi dado pelo di to senhor paciente, e os 
sintomas que observei há dois anos, nas crises do 
mal: concluo estar viciada a melancolia em quanti
dade ~ qualidade simul; cujos flatos se elevam pela 
regiáo do coraQá'.o ao cérebro; e daqui resulta o ficar 
albeado <;>u f ora de si, com o pulso alvorogado f ora • 
de sua ordem natural, e pelo movimento local do 
?Oragáo se acelera o cur~o ,arterial do sangue, e dessa 
pugna se origina o suor ardehte , e meloso, de que co
m~a a síncope, de cuja forga, pela determina~áo do 
movimento local, se muda a 'emperatura do suor de 
quente .em frio; e ferindo.. o.u apoderando-se o vapor 
ou flatos dos órgáos do cérebro, se extingue a vir
tude sensitiva e motiva, deixando ao paciente esta 
opressáo com semelhanga de letargia; e as vezes 
quando a crise é maior, CO:Ql indícios de um ~ave 
paroxism.o, como vi no referido senhor duas vezes 
que fui chamado, em J aneiro e Maio do ano passado, 
para socorre-lo, ténho ti~o necessidade de prescre
ver-lhe fomentos cordiais e cerebrais; e . para que 
conste, assim o. sinto salvo m~lio.ri e o firmo. Cuenca, 
17 de Fevereiro de l 740. 

1 

'(As.) ]oáo de· Y drobo. 

OUTRA DECLARA~ÁO 
Do dito médico, recehida pelo Corregedor de 
Cuenca (f. 376): 

Disse: que acha o declarante exceder a melan
colía na pessoa do dito capitáo d. Diego viciada em 
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I 

quantidade e qualidade simul; e por ser humor táo 
crasso, levanta vapores densos, e se elevam a regiáo 
do cora~áo, e por isso se lhe apressura a faculdade 
pulsífica, e por circular localmente o s~ngue espiri
tuoso, sente, ao tempo de dar-lhe esses suores, e pros
seguindo o :flato a dar e elevar-se no cérebro, f ica sem 
a faculdiade motiva € sensitiva1 inábil, sem poder 
~sa.r . de sua-s potencia~ e . sentidos, até que as ,yirtu.
des sensitivas · as dissolve, e entáo torna em si. tste · 
é o sentir do 'declarante, segundo leu em álgun~ auto
res; acidente que se chama epilepsia, e se julga mor· 
tal, nao táo sómente ·por sua essencia e padecer dos 
membros principais, como é o coragáo e o cérebro, 
senáo também porque andando de mula ou a pé, 
caem sem sentido, de cuja queda pode resultar a 
morte, como se tem visto em .. vári_os, que caindo com 
as fontes ou outra parte delicada, ficam mortos ... 
e is to é o que sen te, conforme o ofício que exerce 
'desde há onze anos pouco ;rnais ou menos. E disse 
ser a verdad e, sob fé de juramento que fez, em que 
se firmou e confir~ou, havendo-se-lhe lido esta decla· 
rar.ao qµe vai por el~ ' assinada. ,1 ' • • .' 

1 

' ' 

~ > ' ~ ' \ '..: ' \ ~ ' .~ _. 

. . . .· .. ~ · · · (As.) Jóao de Ydrobo, 

I 

SEGUNDA CARTA 
Do Vizo-Rei do Novo Reino de Granada (o Sr. 
d. Sebastiáo de Eslaba, .o mesmo que def ende u 
Cartagena, em 1741, hoje· Vizo-Rei do Peru) a 
Real Audiencia de Quito: 
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Por parte de M. Charles de La Condamine, um 
dos Reais Acaden1icos, e Testamenteiro de Jean 
Seniergues, cirurgiáo da Comp~nhia que mataram na 
Cidade de Cuenca, fui cientificado do interminável 
andamento das diligencias judiciais que conduzem 
esta causa, e que, declarada a npJidade d~quelas em 
que .. atuaram certos juízes comiss~onários, será , pre
ciso saia um Ministro desta Real Audienci~ a fazer 

' ' novo processo. E tendo present~s as razóes que expus 
a V. Senhoria em minha carta de 26 de Janeiro do 
ano passado de 1741, e as consequencias que poderáo 
resultar de que urnas pessoas tao recomendadas se
jam desatendidas nas instancias com que solicitam a 
justiga de um homicídio digno de castigo exemplar, 
e que quando se restituam aos Reinos de Europa im· 
primam com queixas de sen agravo o mau conceito 
dos juízes destes domínios de S. Ma jestade, e o pouco 
zelo com que trataram de desempenhar sua soberana 
recomendagáo; pareceu-me mui próprio' da honra com 
'que devo atalhar urnas consequencias táo pouco de
coto§as para a1 n,a~áo, e o Mini .. sté~io 'da JU$tiga, r~p~· 
ti:r a .· V. S~nhoria a urgencia· ~~Ln1ais breve ·e· séria 

· tet~inagáo desta caus~, e riomea,r,para quaisquer dili-
gencias que sejam necessárias efetu~r-se na . citada 
Cidade de Cuenca, ao Sr. Ouvidor Cl. José de Quin
tana. Espero que náo se ine dará -motivo para ter
ceira instancia, e que V. Senhoria. se encarregará da 
atual para por termo as dos Reais Academicos, dan
do-me aviso de sua resolugáo e do recibo de~ta. Deus 



-
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guarde V. · Senhoria, etc .. Cartagena, 4 de Margo de 
1742. ' 

(As.) D. Sebastiáo de Eslaba. 

Recebida aos 4 de J ulho de 17 42. 

DECRETO 

·Jun~e-se aos Autos que há sobre estas penden· 
. ,~ias; com v:istas ao Sr~ Fiscal: 

\ 

N. B. Por haver chegado esta carta do Sr. Vizo-Rei ' 
a Quito depois da Sentenga definitiva dada 
aos 21 de Abril de 17 42, náo se acha a mes

" ma na cópia dos Autos que pediu a parte. 
Poretn, ·pelo decreto. acima, acha-se .no Car
tório da Caniara .de . Quito,' junto co~i. os Au-. . . ' 
tos or1g1na1s. 

Para náo se fazer um outro volume, nao se im· 
prime nada das diHgencias feitas na Provedoria de 
Quito contra o Grao· Vigário de Cuenca, cu jo final 

, aqui se reproduz. 
1 • 

Qualquer que seja o resultado deste caso; quer 
as, Cortes de Franga e .~spanha deem a ele, como se 
deve e~perar, a atengáo que parece merecer tudo 
quanto diz respeito a Ordem Pública; quer essa aten
gáo tenha sid_o relegada presentemente pela. conside
ragáó de objetos maiores e mais importantes; a honra 
dos ·Academicos enviados a Quito, e daqueles que os 
acompanharam, está d'ora em <liante a salvo pela ex· 

l . 
l 

VIA"GEM NA AMÉRICA MERJDIONAL 219 

posigáo pública dos fatos relatados na Carta a Ma
dame ***, e pelas su~s pegas ·justificativas. Se tives· 
se faltado essa pre·caugáo, poder-se-ia admitir, coro o · 
andar dos tempos, e do silencio que guardassem os 
Acade-micos quando de volta a Franga, um argu· 
mento especioso contra eles, e imputar a sua impr'u· ,,. 
dencia ou má conduta a desgraga do falecido Senier-, 
gues, ·e ao menos faze-los cúmplice dele. ( *). Se de-
pois de ter pensado serem' as vítimas do furor d'uµi 
povo sublevado, eles náo tivessem pedido justiga, e 
nao tivessem f eito qualquer esf orgo para a obter' se
ria urna forte presungáo que eles teriam algum inte
resse secreto em amo1talhar nas trevas o caso . de 
Cuenca. Os motivos expostos na Carta (p. 43, 44 e 
seg.), b~stav~l!l para obrigar o Autor a a tornar pú
blica; a reflexáo · precedente acabou de determinar · 
essa publictt~áo. 

(") Acreditou-se que haveria afeta95o em fazer publicar a 
carta do Sr. Bispo de Quito, e os certificados de todos os curas, co
missárlos da Inquisi~áo, e superiores religiosos dos conventos de 
Cuenca. Sáo elogios a manelrc,t de proceder dofl Academicos. 

1 " 



.. 

CA R'T A 

do Sr. DE LA CONDAMINE 

ao Sr. * * * 
~ 

sobre a aorte dos . Astronomos 

que tomaram .parte 



CARTA DO SR. DE LA CONDAMINE AO SR. *** 

sobre !f sorte dos astronomos que tQrnararn parte nas 
últimas medidas da T erra, d~sde 1735. 

Inter~ssastes-vos, Senhor, pelos trabalhos que 
realizou ~Academia das Cienci~s para medir a Terra, , ,. . 
e manif estastes-me '·o ·desejo de saber a sorte de todos , ' 
quantos tomaram parte em semelhante tarefa,· ru· · 
~ndo para as regióes ultramarinas, em viagens que 
com~aram desde 1735. 

r . 

Poderia eu res~onder-vos com o ' versó de Vir-
gílio: 

A pparent rari nantes in gúrgi.te vast<> ( *) . 
' • • , . t 

Partímos de La Rochell«:< no mes de tnaio de 
1735. Estávamos munidos de passaportes de Sua Ma· 
jestade Católica o rei Filipe V, pois que em seus Esta-· 

("). O verso de ·VirqíÚo refere-se a um naufrágio, ' ap6e o q~al, 
"raros sáo os que aparecem nadando no pélaqo imenso". ((Nota 
de B. de M.). 
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dos da América do Sul é que iámos medir os graus 
convizinhos do Equador. 

Éramos tres academicos: o sr. Godin, o sr. Bou
guer e eu. Tínhan1os por auXiliares: o sr. Joseph de 
J ussieu, doutor-regente da Faculdade de Paris, ir
máo dos do is academicos de igual cognome ( *), e 
que, durante a sua 1 ausencia, foi eleito para a Acade· 
mia; o sr. Seniergues, cirurgiáo\ e, para ajudar-nos 
em nossos trabalhos, o sr. Verguin, .'engenheiro naval, 
o sr. de Morainville, desenhi~ta de história ,natural, 
o sr. Couplet, .sobr~nho. do academico ·homonimo, o sr. 
Godin des Odonai.s, que , será a personagem mais ~o
tável desta carta, e o sr. Hug<?, relojoeiro e técnico 
em instrumentos . de matemática. Reunímo-nos, em . . 

Cartagena de fndias, a dois oficiais espanhóis ( teneq .. 
tes da armada) ( **), nomeados pela Corte de Madri 
para assistir as nossas obsérvagóes. ·'-

No ano seguinte, o sr. de Maupertuis, encarregado' 
de ir medir os graus do meridiano no círculo polar 
ártico, embarcou em Ro;uen, levando em sua ~ompa-., 

("') Foram tres botanicos oélebre·s~ Antoine de Jussieu (1686" 
1758); Bernard 1de· Jussie.u (ÍS99-i777); e. Joseph de. Jussieu (1704-

/' • ~ 1 

1779). Houvtt ainda . na 'faJllÍlia 'i:lois outros fitologistas náo_ menos 
.famosos: · Antoin.e-Laurent d'e fussieu ' (1748-1836), sobrinho doa pre
cedentes e .auto de um sh;tema natural de classificagáo das plant(ls, 
cujas vantagens lévaram os sábios a abandonar o sistema de 
Lineu; e Adrien de Jussieu (1797-1853), filho de Antonio-Laurent, 
a quem aucedeu na cátedra do Muaeu e que, como o pal, pertenceu 
ao quadro social da Acadefula das Ciencias. (Nota de B. de M.). 

(**) Veja·ae a nota do "Relato", concernente aos mesmos. (Nota 
de B. de M.). 
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nhia, afora alguns ajudantes, os srs. Clairault, Ca
mus e Le Monnier Júnior, academicos, o padre Ou

. thier e o sr. Celsius, astronomo sueco. 
Em 1751, o padre de Lacaille, (*), academico, 

partiu para o Cabo da Boa Esperanga, onde, além 
de outros trabalhos nao meno,s importantes, mediu os 
graus do meridiano. 

Dos cinco viajantes que atingiram .a:o círculo 
' ,polar~ náo resta· seriáo o sr. Le Monnier. O papre ·de 

Lacaille, que ., Se: dirigiu sózirrho ªº extrenio sul da ' 
" África, e que parecia gozar de saúde vigorosa, f oi 

vítima do seu zelo astronomico, em 1762, depois do 
seu retorno a Paris, e . um academico mais jovem do 
que ele (e a quem havia tomado por modelo)' teve 
depois a mesma sorte na Califórnia, em 1769 (**). 

Dos meus companheiros de viagem ao Equador, 
o sr. Couplet, o mais robusto e um dos mais jóvens, 
foi·nos arrebatado por urna febre maligna no curto 
espa~o de tres dias, logo que chegou a Quito. En1 
outro lugar, já dei' conta do .fim trágico do nosso ci
rurgiáo (***)~ O sr. Bouguer morreu de um aboesso 

. . 1) !! ' 

l • 
' .\1 1 

e~> \•O padre Nicolas-Louis q;ei ;: La:®ille (l713-·1762) deiXQU 
valiosoJ trab~lhos sobre. o e~tudo do~ cometas. (Nota de B. de M.). 

{**) Refere-se ao padre Chappe d'Auteroche (1722-1769), etur 
dito astronomo frances, que morreu em ' s ·an-José, localidad& da 
California, alguna dios após haver observado ali a passagem de 
Venus ante o disco do sol. (Nota de B. de M.). 

' 
(*,...) "Carta· a Madama *"* ~ respeíto do motim popular, exic· 

tado na cidade de Cuenca, no Peru, a 29 de Agosto de !1'139, contra 
os membros da Academia das Ciencias.enviados ali para a m• 
elida da Tetra". (Paris, 1746). (Nota de B. de M.) . . 
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no fígado, em 1758; o sr. Godin, que passou a ser· 
vir na Espanha, onde dirigiu a Academia dos Guardas
Marinha, em Cádiz, nao sobreviveu ao sr. Bouguer 
mais que dois · anos; · o sr. de Morainville, que se 
deixou ficar na província de Quito, foi vítima de 
um acidente, pois caiu do andaime de urna igreja que 
estava construindo em Cicalpa, perto da cidade de 
Riobamba. Seria demais referir-me a qui aos nossos 
criados, tanto brancos,. como negros, muitos dos quais 
morreram no t'.ranscurso da nossa viagem, dgis deles 
violentamente. • 

O comandante d. Jorge J uán, o mais. velho dos 
dois oficiais espanhóis nossos adjuntos, e que, re· 

' " , -

gressando a pátria, foi successivamente · capitáo~de-
·navio, comandante do Corpo-de-Guardas-Marinha, 
chefe:d,e-esquadra e embaixador em Marrocos, acaba 
de expirar em Madri, apesar de ser mais m~o do 
que a maio,r parte de nós outr?s. , . 

, O dr. Jos.eph de Jussieu, retido por sua profissáo, 
durante longo espa~o de tempo, na Real Audiencia de 
Quito, e, depois, pelo vice-rei de Lima, só há dois 
anos f oi que volveu a "Paris; Rerdeu a memória, como 
antes. a.contecer a: áo célebre D.· Mabillon, o qual, toda
vía, a r~cuperou depois; o 'sr. de Jussieu, entretanto, 
nao teve a mesma fortuna, e náo sei se ele e eu de-

' vemos ser ambos~ tidos na conta de indivíduos vi ven-
tes, porquanto urna surdez, que com~ou a molestar-me 
na América, tem aumentado considerávelmente, além 
de que há já cinco anos que perdi a sensibilidade ex-
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terna nas extremidades inferiores, cuja existencia só 
me é revelada pelas dores internas que me atormen· 
tam, quando se altera o tempo. 

Assim, pois, pos onze viajantes da z<ina tórridE\, 
excluídos os criados, nao devem ser contados agora 
como existentes sinao os seguintes: o sr. V erguin, 
atualm~nte engenheiro naval em Toulon; d. Antonio 
de Ulloa, chef e-de-esquadra da marinha espanhola e 
·ex-governador da· Luisiana ( embora nem um nem 

' outro se vejam livres de enf ermidades) ; e o sr. · 
Godin des Odonais, que acaba de chegar a Paris, 
após 38 anos de ausencia, e que vai dar-me assunto 
para entreter-vos. . 

1 ' . I ' .;. f't 

No mes de Agosto próximo·passádo, recebi dele 
a carta que se segue a esta minha, e pela qual atendeu 
ele a instancias minhas, muito insistentes, afim de que 
m~ relatasse tudo 1quanto acontecera a sua esposa, que 

. conhe~o. . desde menina, ~ e cujas •aventurasi chegaram 
até miin por vagos rumores. Creio que ó melhor, que 
posso fazer, é enviar~vo~ urna cópia da cárta do sr. 
des Odonais. Por .ela vereis quanto podem o valor e . 
a constancia. Nao há espírito que se nao .~i!lta emo· · 
ci~nado ªº ouv.ir a '-narragao da horrível aventura de 
urna formosa mulher, nascida e criada no conforto, 
a qual, por urna série. de acontecimentos superiores a 
prudencia e previsao humanas, se viu de-repente no 
meio . de matos impenetráveis,, povoados de animais ' 
f etozes e de répteis venenosos, exposta as torturas da 
fome, da sede e da fadiga, a errar naquela solidao du· 



228 CH. M. DE LA CONDAMINE 

- rante muitos dias, depois de assistir a morte de sete 
pessoas que lhe faziam companhia, e que, af inal, 
quase prodigiosamente, escapa sózinha de todos aque· 
les perigos. V ereis, tambem quanto f icou o sr. Godin 
a dever a munifice:qcia do rei de Portugal e aos ofi
ciais encarregados <le cumprir as ordens deste. 

Atendendo ao desejo do sr. Godin, o ministro 
• 

benfeitor, de cuja reparti~áo depéndem as 'Acade-
mias ( *) , acaba de obter para ·ele utha pensao ( concé· 

:.; ' ,, 
dida por Sua Majestade., bem 1ner((cida pelo zelo e 
pelos trabalhos d~quele ~osso compan.heiro, durante as 
nossas opera~óes, assim como 'por um tao prolongado 
desterro da pátria,. para qual náo deixou nunca de 
trazer volvidos os olhos) . 

do Sr. GODIN DES ODONAIS 

ao Sr.' De La Condru:nine . 

.MDCCLXXVllI · 



Desenho reduzido (pelo Jápis do nosso patrício 
Carlos Batista dos Santos) .do que, facsimilado do 
retrato devido a Cbevignard, existe no trabalho 
de Henri Froidevaux, citado na "Apresentaqáo" 

da presente ediqáo. 
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CARTA DO SR. GODIN DES ODONAIS AO 
SR . . DE LA CONDAMINE 

, Saint-Amand '(~erry), 28 de Julho de 1773. 
Senhor: Pedís-me urna rela~áo da viagem, feita 

por minha mulher no rio das Amazonas, isto é, pelo 
mesmo itinerário que havíeis percorrido anterio~· 
mente. Os confusos rumores, chegados até vós, con· 
cernentes aos perigos a que minha mulher se viu ex· 
posta, e; dds quais únicamente ela, das. oito pessoas 

A • U \, 

da expedi~áo, logrou escapar, explicam a vossa gi;an· 
de curiosidade. Havia eu resolv.ido náo falar jamais 
de tal ocorrencia, - táo dolorosa é para mim o recor
dá-la, - mas o título, que irivocais, de meu antigo 
companheiro de viagem (título que me honra)' a co
participa2áo que tomais em 1tudo quanto nos diz res· 
peito, te 1 as provas ~~· aroizade gué me élais, nao ,me 
permitem recusar-vos a narrag§.o que desejais. ' . 

Tendo saí~o de Caiena a 21 de Abril, de~embar~ 
cámos em La Rochelle a 26 de J unho último ( 1773), 
tendo durado, portanto, 65 dias a nossa travessia 
oceinica. Apenas chegados, perguntei por vós, e soube, 
com P,esar, que ali n.ao estáveis,, desde quatro ou cin~o 

1 

·meses ~trás. ' ~inha tnulher e eu chorámos a vos$·a 
ausencia; mas táo tardámos a enxugar, com a maior 
-alegri{l pos.sível, as nossas lágrimas, ao verificar que 
em La Rochelle se le menos os periódicos literários 
e as noticias das Academias do que as gazetas comer· 
ciais. Recebei, Senhor, a nossa visita, extensiva a 

1 
A ' • yossa esposa, a quem vos rogamos apresente1s os 

nossos respeitos. 
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Deveis estar lembrado de que, na última vez em 
que ti ve a fortuna de ver-vos, em 17 42, quando par
tistes de Quito, eu vo.s disse que esperava perlustrar 
a mesma· rota que íefs empreender, isto é, a do rio 
das Amázonas, náo só pelo desejo, que eu nutria, de 
conhecer tal itinerário, como tambem para proporcio
nar a minha mulher o caminho mais comodo para 
ela, evitando.-lhe urna extensa viagem por via terres· 

' tre, num país eri~ado de montanhas 'e no •qual sáo , 

as mulas o único veíc~lo. Fizestes-me o -0bséquio, 
no transcurso da vossa navega~~º' de ir dando aviso 

~as missóes espanholas e po1tuguesas, estabelecidas as 
margens do grande rio, de que urp dos vossos c~ma

. radas ·prová~elmente vos seguiría po~ ali, e tal reco
menda~áo ainda .era recordada nas mesmas, muitos 
anos .depoiS' ,dl! vossa partida. · · , 

Minha mulher ardia em. desejos . de . volver a 
Franga; mas os filhos, vindos .ao mlindo com tanta 
regularidade, nao me consentiram expo-la, durante 
os ptimeirqs anos, ·.a urna viagem táo longa. Pelos 
fins de 17 48, recebi notícia da morte de meu. pai, e, 
vendo 1 que me era imprescindível por em o:rdefflt os 
negócios da família, trasladei-me sózinlio para Caiena, 
descendo o. grande curso de água e dispondo tudo 
para_ que minha Iljulher seguisse comodamente o mes· 
mo caminho. Em Margo de 1749, partí da provincia 

. de Quito, deixando minha mulher em . estado interes
sant~. Cheguei a Caiena em Abril de 1750. Escrevi 
imediatamente ao sr. Rouillé, entáo ministro da Ma· 
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rinha, rogando-lhe me obtivesse -passaportes e reco· 
mendagó·es da Corte· de Portugal, para subir nova
mente o Amazonas, ir buscar a ~inha família e tra
ze-la depois pela mesma via líquida. 

Qualquer pessoa, Senhor, ·ficaria surpresa de que 
eu houvesse empreendido táo ligeiram:ente urna viagem 
de 1 500 léguas, únicamente para f aze-la de novo; 
mas vós sabeis muito bem que, naquele país, na-

• 1 1 

quela porgáo do · Novo Mundo, as viagens exigem 
menos preparativos do que na Europa. As que eú 

'• tinha realizado em doze anos .por ali, · reconhecendo 
o terreno do m~ridiano de Quito, . pondo sinais nas 
~ais .altas montanha~ e chegando. até Cartagena-de
• fndias, me haviam servido de li~áo . . Aproveitei o en
sejo para enviar muitos exemplares de história· natu- . 
ral ao · jardim do Museu do ·Re1, entre os quais se- r 

mentes da Salsaparrilha ( *), cinco espécies de bú
tua · (**), assim co~o urna ·gramática ·da língua dos 
incas, impressa em Lima~ ·esta última ·de pre~ente ao 
sr. auf!pn, que nao me p,ar-ticip<?U have~la r~~ebido. 

e·> A salsaparrilha, mais COJ;lhecida· no Brasil pelo nome de 
Japecqnqa, é ·a "Smilax" da famílki das "Asparagíneas", abun~· 
dante no México, no Peru e em nosso país, principalmente no 
Pará e no Amazonas. Por se lhe atribuírem virtudes anti-sifilíticas, 
entrou cfté e~ nosso comércio de· exporta~éío. (Nota de B. de M.). 

(**) Sáo todas medicinais as espécies brasileiras da bútua ou 
abútua, quer as da família das "Menispermáceas", abútua-mirim 
("Botryopais platyi;>hylla''.> e ~erva-de-N9ssa-Senhora ou pereira
orava ("Cissampelos cinerascena"), quer a da família das "Bixá
ceas", a abútua-de-corvo ou bútua-preta ("Cochlospermum insigne"), 
do qenero "Cóculus", aproveitada até na homeopatia. (Nota de 
B. de M.). 
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Pela resposta com que honrou o sr. Rouillé, 
souhe eu que Sua . l\:'lajestade houve por bem que o 
governador e Ó intendente de Caiena me recomen
dassern as autoridades do Pará. Foi entáo que vos 
escrevi, Senhor, e que tivestes a bondade de solicitar 
os meus passaportes; mandastes-me tambero urna carta 
de recomendagáo do cornandante Lacerda, ministro. de 

, rortugal em Jt"'ranga, para o governador do Pará, as-
. sim como urna catta do .. Padre De la Ville, na qual 
vos inf ormava que os rneus passap,ortes, expedidos de 
Lisboa, tinham sido remetidos para Belém-do-Pará. 
Pedindo notícia dos mesmos ao governador dessa 
praga, responden-me que de nada sabia. Escrevi entáo 
novamente ao sr. Rouillé, · que já náo era ministro. 
E, depois disso, ainda solicitei os meus passaportes 
quatro, cinco e seis vezes cada ano, sempre infrutuo· 
samente. Muitas de minhas cartas certamente se per
deram ou foram interceptadas, durante a guerra (*), 
disso nao tenho dúvida, pois que deixastes de receber 
as que vos enderecei, ~pes!lr de ter,, eu continuado a 
escrever-vos. Enfim~ · tendo · ouvido dizer que o eonde 

' ,de, Hérouvi~Je gozav~ d~ co~íianQa do duque de (:hqi
. ,seus, tesolvi dirigir:rµe a . ele, em 17 65, . emhora, nao . 
me houvesse sido dada' a ' nonra de conher.e-lo pessoal-

< 

" ' (*) Godin des Odonais i:efere-se ce~amente a Guerra-dos-
-Set~·Anos (1756-1763), em que a Fran~, apesar de coligada com a 
Austria, a Rússia, a Su~cia, a Saxonia e a Espanha, foi derrotada 
pela Inglaterra, que contava apenas com a Prússia. Tenninou com 
o tratado de Paris de 1763 (chamado de "Paz-Vergonhosa"), em vir
tude do qual perdeu a Fran~a em favor da Grá-Bretanha boa por~o 
do aeu donúnio ultra:ma:rino. (Nota de B. de M.}. 
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' 

mente. Expus-lhe em poucas palavras a minha situa-
~áo, suplicando-lhe intercedesse por mim junto ao sr. 
.de Choiseul, para que pudesse eu obter os meus passa· 
portes. As bondades <leste nosso- compatriota atribuo 
o exito que consegui e a realiza~áo de minha partida, 
porquanto, dez mesés depois da data de minha carta 
enderegada ao conde de Hérouville, vi chegar a Caiena 
wna g~leota, fretada no Párá por . ordem do rei de 
Portugal, ,' coro ,urna tripul~gáo¡ de tPint1~ ·remadores e 
comanda.da ·por urn ca\)itáo' da ·:guarni~áo de Belém, 
com o encargo de transpo_rtar-me ,para ali e depois re~ 
viontar o Amazonas até a primeira missáo espanhola, 
afim d~ aguardar o meu regre~o e conduzir-me a Caie
na coro. a minha f amília, - tildo a exp~nsas de Sua 
Majestade Fidelíssima, generosidade verdadeiramente 
real e . pouco comum mesmo entre soberanos. 

Saímos de Caiena em fins de Novembro de 1765, 
para eu ir a Oiapoc (*), onde era a minhe residen· 
cia, afim de reunir o que 1me1 pertencia~ Caí enfermo 

. , ·,e com bastante g~avidade~ O s;r. de Rebelo, cavaleiro 
· . da Ordem de Cri~l't<;> e . comandante da g~leota,. teve ·. 

a c?~d~scendencia ... d~ e~~~r~~-m~ · al~ seis ~emanas. · 
Ver1f1can~o que nao estav.a ' em cond1goes de embar-
car~ e · temendo abusar da paciencia daquele oficial, . . ~ 

roguei-lhe continuasse a viagem, permitindo, porérn, 
que em meu lugar seguisse ouirem que, além de levar 

(*) Forte existente na foz do rio do mesmo nome, 30 légua1 ao 
1ul da cidade de- Caiena. (Nota de B. de M.). 
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cartas minhas, me substitu1sse em cuidar do regresso 
de minha família. 

Pensei logo em Tristán d'Oreasaval, a quem eu 
conhec~a desde -tnuito, e que julguei idoneo para a 
árdua incumbencia. O envólucro, que lhe confiei, con
tinha as ordens do ·geral 'dos jesuítas ao provincial de 
Quito e ao superios das missóes de Mainas, para que 
pr.oporcionassem as canoas e tripula~oes necessárias 
a viagem de min}ia mulher. A Tristán d'Oreasaval 
cabia única:o¡ente o encargo de levar os · ditos papéis , 
ao superior residente ein La Laguna, capital das 
missóes espanholas de Main_as, . a quem eu rogava en· 

, viasse as minhas cartas a Riobamba, para que minha 
mulher soubesse dos preparativos f eitos por ordem 
do reí de Portugal, mediante recomenda~áo do rei de 
Fran~a, afim de condtizí-la ·a Caiena. Tristán d'Orea
saval nada mais tinha .a fazer do que esperar em La 
Laguna a resposta de. Riobamba. 

Saiu ele imediatamente de Oiapoc, no referido 
barco portugues, a 24 de J aneiro de 1766, e chegou 
a Loreto, pr,imeiro estabeléciment0 espanhol Amazo· 
nas acima, em , j ulho ou Agosto do rnesmo ano, Lo-

. , . reto é missao surta, ali recenteni(\!Í}te, mais' abaixo da ' 
de Pevas, e que ainda náo éxistia ao tempo em qu~ 
descestes o rio em I7 43, nem tampou~o quando se
gui o mesmo itinerário em _ 1749, do mesmo modo 
que a missá? de Tavatinga (*), fundada depois pelos 

(*) Mais correntes em portugues sóo as qrafias Pebas e Tcrlxx
Unga. (Nota de B. de M.). 
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portugueses, mais acima da de Sáo-Paulo, que era o 
sen último estabelecimento no alto Amazonas. Para 
compreender melhor tudo isto, será conveniente t~r 
a vista o mapa que tra~astes do curso do grande rio 
e onde está o da província de Quito, inserto em vosso 
Diário histórico da viagenÍ ao Equador. O oficial por
tugues, sr. qe ReQelo, depois de ha ver desembarcado 

~ a Tristán d'O:reasaval em Lo.ret0, ret9rnou a Tava
ti:riga, obedecendo a,g ,ordens, qlie rec~ber~; 'éle esperar 
ali l\4me. Godin; e Tristári d'Oreasaval, ao invés de 
ir a La Laguna, capital das missóes espanhlas, e dali 
enviar ao superior as minhas cart~s, entregou o envó· 
lucro a um missionário jesuíta, de. nacionalidade espa
nhola, que esta~a de volta a Quito, o padre Y esquén, ... 
a quem encontrou em Loreto. Descuido imperdoável, 
que antes parece · urna idéi~ Ína:ldosa ! O pacote de 
papéis ia endere~ado a La· Laguna, lugar distante 
poucas jornadas do em que. se encol!trava Tristán 
d'Oreasaval, que o envi'ou a cerca de 300 léguas mais 
longe, além d~ córdilh~ira (*)' enquanto ele se dei
xava ficar nas missóes portuguesas, para dedicar-se 

· ao éomércio. Notai ,que, ~Jora ·diversos produtos que 
lhe ~ntreguei para ef eito , de. ;venda, ~u .Jhe dei' 4i
nheiro mais que suficiente para atender· a todos os 
gastos da viagem até as missoes espanholas. 

(*) É a cadeia de altas montanhas, conhecidas pela denomi
na~o de "cordilheira dos Andes", a qual atravessa toda a Amé
rica Meridional de norte a sul. 



240 CH. M. DE LA CONDAMINE 

A pesar da indesculpávef 'manobra do meu emis
sário, náo tardou a propagar-se pela provincia de 
.Quito um vago rumor, que logo chegou aos ouvidos 
de Mme. Godin, náo só de que tinham ali chegado 
cartas para ela, por intermédio de um padre. jesuita, 
mas ainda que havia aportado as missóes portuguesas 
mais altas um barco fretado por ordem de Sua Ma
jestade Fidelissima afim ~e cnduzí-la a Caiena. Seu 
i~máo, religioso agostinho, ªº mesmo te:rp.po que o ' 
padre ::ferol, provincial- da ordem de Sao-Domingos, 
a giram insistentruriente junto 'ao provincial dos jesui. 

· tas, no intúito de obter' as cartas. Avista~am-se cóm 
o missionário jesuíta, que informou have-las entregado 
a outro, e este se desculpou de igual modo, alegando 
que as havia passado as máos de um terceiro. E, as· 
sim, por mais diligencias que se ~izessem, até hoje náo 
apareceu o pacote de minhas ca.rtas e documentos. 

Deixo , a vossa consideragáo imaginar a inquie
tude em que se achava minha mulher, sem saber que 
decisao tomar. Discutia-se, pqr ali em f ora, . a respeito 
da cl~~gada. do b~r,eo po~tugues: 5e, uns davam, e,ré-1 
dito a tal· noticia~ eutros1 dqvidav~~ 4a realidacl'e da 
mesma. D~tern;iiha:t-s~, a'.~·e:qipré~nder unta" viagem tao · 
'longa, ten do que r~solver, ·por, causa dela, tantos 1as
suntos domésticos, entre os qua.is o da venda dos 'mó-

~ 

veis da nossa casa, e isso sem certeza alguma da 
grata noticia, - era o mesmo que arrojar-se aos bra
~os da casualidade. Enfim, para saber como avir-se, 
Mme. Godin resolveu enviar as missóes· um negro 
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de toda a confian~a. Acompanhado de alguns índios, 
partiu prontamente o mesmo, e, depois de haver per
corrido parte do caminho, teve que regressar, por 
motivo de urna deten~ao que lhe foi imposta, a casa 
de sua patroa, a qual o enviou segunda vez ao destino 
colimado, en tao com ordens f ormais e maiores pr~
cau~óes. V ~ncendo os naturais obstáculos, conseguiu 
~ negro chegar a Loreto, onde ainda encontrou Tris
tán d'Oreasaval, com ql}¡em se entende,u. Regressou, 

• '. portanto, com a boa nova de que era certa' a chegada 
do ,barco e qe que o meu emissário estava em Loreto. 

Foi entáo que Mme. Godin se decidiu a por-se 
em caminho, vendendo quantos móveis pode e dei· 
xando a cargo de seu cunhado os demais, assim como 
a nossa casa de Riohamha, o jardim e terras de 
Guaslém e outras terras entre _Gualté e Maguazo. Po
deis calcular quanto tempo · foi o que transcorreu, 
desde<\> mes de Seter,nbro de 1766, em que foram en· · 
tregues as minhas cartas ao- missionário jesuíta, ' a , . . 

longa vi.agem deste a ,Quito; as tentativas para ohter 
O, pacote que aridou de ma,o. ~ni~ máo, a positivagáo 

. d.os .[ U.;qiores propq,g~dos ·P.~la . pr~\;Íncia de Quito e · 
~e . óhegararn. até· Mive. ' G,pd·in ~m ,Ri~ham'ba, as in
certezas llel?, as duas via;ens ·do ·11egro a Loreto e seu 
retorno a Riobamba, .a aliena~ao 'do mobiliário de 
urna casa e . os prepara~ivos de urna viagem táo ex
tensa . . . Por todos esses motivos, náo pod~ minha 
mulher partir de Riobamba, que está 40 léguas ao sul 
d~ Quito, senáo a 1. 0 de Outubro de 17 69. 



242 CH. M. DE LA CONDAMINE 
• 

O boato da chegada do riavio portugues atinglu 
a Guaiaquil e as costas do Mar do Sul, tanto que o 
sr. R., que se intitu!ava médico frances, vindo do 
alto Peru e pretendendo ir a Panamá ou Porto Belo, 
em busca de um barco para passar a Sao ·Domingos 
ou a Martinica, senáo a Havána, e da~i regressar a 
Europa, fez escala em Guaiaquil, na pon ta de Santa 
Hel~na, onde soube que urna senhora de Riobamba 
estava em vésperas de pa!tida para o rio das Ama
zonas, onde embarcaría e~ urna galeota ftetada por 
ordem do rei d·e Por,tugal, para conduzí-la a ,Caiena. 
E entáo o sr. R. mudou de itinerário: subiu o rio 
Guaiaquil e veio ter a Riobamba, onde pediu a Mnie. 
Godin se dignasse de conceder-lhe passagem, compro
metendo-se a cuidar-lhe da saúde e a ter para com 
ela toda ~orte de atengóes. Minha mulher respondeu
-lhe, desde logo, que nao podia mandar no barco que 
estava a disposigáo dela. Recorreu o sr. R. aos dois 
irmáos de Mme. Godin, e ela, atendendo-lhes as in's
tancias, com base na utilidade de um médico em via
gem táo dilatada, acabou p0r .consentir em admití-lo 
em sl,la coll}panhia. Náo tituQearam .em ~eg\.iir coro ~i~ 

' nha mulher seus dois <;itadós 'irmáos, ' que precisa· 
vam de chegar coín presteza a Europa: urn era cha
mado a Roma por assuntos de sua Ordem; e o outro 
dirigia-se a Espan):ia, afim de tratar de negócios par
ticulares, levando este último um filho de nove ou 

~ 

dez anos, que se destinava a receber educa.gáo em 
Franga. 

' 
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O sr. de Grandrñaison, meu sogro,. seguiu antes 
de todos, com o objetivo de preparar tudo quanto 
pudesse facilitar a viagem de sua f ilha até ao lugar 
de embarque, do outro lado da grande cordilheira. 
A princípio, depararam-se-lhe alguns obstáculos por 
parte do presidente e capitáo-general da província de 
Quito. Deve ser do vosso corihecimento, Senhor, que 
a vi_a ª?1ªz?~ica está proibida pelo rei ' da Espanha; 
mas ta1s d1f1culdades cessara:rp. ~!ontamente, desde 
que meu sogro lhe apresentou Uinlpassaporte do vice· 
-reí de Santa-Fé ( *), a. Sebastián de Esta va ( obtido 
por mim, quando regressei de Cartageria, aonde fui 
enviado para resolver certos assuntos da nossa co
missáo em 17 40), mediante o qual se nos deixava a 
livre escolha da rota que nos parecesse mais conve~ 
niente; tambem o governador espanhol da província 
de Mainas e de Omañas,, preven.ido da próxima che
gada de minha mulher, teve a cortesia de enviar-lhe 
ao encontro urna canoa com vívert(s, tais como frutas 
l~ct~cí~ios e outras coisas, a qual a alcan~ou a pouc~ 
d1stanc~a do povoado de . Omañfls; mas, - quantas 
contrariedades, quantos· horrores deviam preceder a 
~ste ditoso momento ! , . : . 

' ' 
ijinha rnulher· saiu 'de ~R.ioBamba (onde, residía), 

com sua comitiva, a 1.0 de Outnbro -<le 1769. Chega
ram a Cañelos, embárcadouro no ~ribeiráo Bobonasa, 

_ ,. (*) Devia ter escrito "vlce-rei de Nova· Granada", sendo 0 
toponimo acima a designa9ao espanhola da capital do vice-reino 
Santa-Fé-de-Bogotá. (Nota de B. de M.). ' 

• 
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afluente do Pastaga, como este o é do Atnazonas. O 
sr. de Grandmaison, que os havia precedido de quase 
um mes, encontrara n~quela aldeia toda a sua po
voa~áo e dali continuara o caminho, afim de con
tratar ~ripula~óes em tódos os ~ítios po~ onde tinha 
de passar sua filha e que deveriam servir a esta. Sa
bendo ele que minha mulher vinha acompanhada '~e 
seus irmáos de um médico, de um negro e de tres 

' . , 
criadas ml,llatas ou indias, prosseguiu a viagem ate 
as missóes portuguésas. N aquel e entrementes, , uma 
epidemia de varíola, '( ~nf er~idade que os :ur.opeus 
levaram para a América e · mais funesta aos indios do 
que é a peste no Extremo Oriente, a qual nao conhe
cem) for~ara a emigrar da ·aldeia de Cañ~lo~ os seus 
habitantes, que tinham visto morrer os primeiros ata
cados do morbo, enquanto os outros se dispersavarri 
pelas matas longínquas, onde cada um deles ~inha 
o seu abatís, uma espécie ,de casa de campo. O~tiv~ra 
minha mulher urna es.~olta de trinta e um indios, 
destinados a transportá-la com a respe~tiva bagagem. 
Sabeis que aquela vereda, . - a mesma trilhada por 

·'d. Pedro M¡;tldonado, que., tambero saiu de Rio~amba • 
· para chega.r 

1
a Lá LagWia; · paif~ onde , o' havíeis cha; . 

mado, - náo é transitável nem sequér por mulas: as' 
pessoas ·que p,odem · caminhar, fazem-no a pé, e as de
mais sáo carregadas lls costas de indios. Os que Mme. 
Godin havia trazido e aos quais pagara adiantada
mente, consoante ó mau costume do país e originado 
da desconfian~a, algumas vezes bem fundada, claque-

VIAGEM NA AMÉRICA MERIDIONAL 245 

les desgragados, apenas chegaram a Cañelos, abando
naram~na sem dizer tir-te nem guar-te, ou por teme
rem o contágio das bexigas, ou por medo de que fes
sem obrigados a embarcar, · pois nunca tinham visto 
urna canoa, senáo de longe. Nao preciso de excogitar 
melhores razóes para explicar-lhes a desergáo, pois 
que vós mesmo sabeis quantas vezes nos ab~ndonaram 
nas montanhas, durante o cu~so do~ , nossos trah<J,lhos, 
sem o menor pretexto.! Que resolugáo havia de tomar 
mlnha mulher, em tais conjuntura$· ? Ainda que lhe 
fósse possível retroceder, o desejo 'de chegar ao barco, 
enviado a recebe-la ·por ordem de doh~ soberanos, e 
o anseio de tornar a ver o esposo apos vinte anos de 
ausencia, compeliram-na a desafiar todos os obstá
culos, no extremo a que se vira reduzida. 

Na referida a)deia, náo havia mais que dois in
dios ile~os do contágio variólico, e nenhum deles pos
suía canoa. Prometeram fabricar urna e nela conduzir 

\ 

minha .mulher até a missáo de Andoas, .quase doze 
jornada.s mais aquém, rio B0bonasa abaixo, distancia 

• 

11 

ag'úela qµ.e p'ode sr~ calcu~ada . em l~O ou 150 lé-
g~,s. Mm.e. Godin pagou-lhes tudo. ad1atadamente, e, 
acAbada a canoa, saiu d~1 Cañelos p a comitiva. Após 
dois dias 1de navega~áo, fizeram' urna par;:ida, para 
pernoite mais descansado. Na manhá seguinte, havia~ 

· desaparecido os do is índios. A malaf ortunada comitiva 
volveu a embarcar-se sem · guía algum: A primeira 
jornada transcorreu sem aci~ente. No dia seguin~e, 
ao pino do sol, deram com urna canoa amarrada em 
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. . 

um pequeno porto, perto de um carbet (*),e deparou
·se-lhes ali um índio convalescente, que se dispos a 
servir-lhes de timoneiro. No terceiro dia, havendo 
caído no rio o chapéu do .sr. R., atirou-se a água, 
para apanhá-lo, o velho índio, que, náo tendo for~as 
para alcan~ar a margem, ali pereceu afogado. Desa
percebida, assim, de timoneiro e dirigida por pessoas 
que 'ignoravam a mais simples manobra, a canoa náo 
tardo u a encher-se de água; o que 1 f or~ou a comitiva 
a saltar em terra e a construir um carbet ou cabana. 
Náo estav.am, entretanto, sináo a cinco ou seis jorna
das de Andoas. Ofereceu-se entáo o sr. R. para ir até 
aquela aldeia, partindo com outro frances, seu com· 
p_anheiro', e com o fiel neg,ro de· Mme. Godin, a~ ql,lal / 
o cegeu aos mesmos, afim de que os ajudasse, no· 
tando-se que o sr. R. teve o bom cuidado de levar 
tµdo quanto lhe pe1tencia. · Reprochei de.pois a minha 
mulhe;r o nao haver enviado tam1Sem um de seus ir-

• / 
1 

' ' \ .._1 • ~ 

niá,os, em companhia do sr. R., ·a pedir" socorro em 
Andoas; revidou-me ela, porém, que nenhum deles 
quís mais embarcar naquela canoa, após o aoidente 
anterior. Ao despedir-se, o sr. R. havia prometido a 
1V:(Q1e. Go,din e . a .seus irmaos que, antes de 15 días~. 
receberiam urna canoa e ínélios. Em vez de 15, passa
ram-se 25 dias; e, tendo perdido a esperan~a de tal 

(*) ~ este o. noma pelo qúal, em nossas ilhas coloniais e no 
Canadá, sáo designadas as choc;as 'que servem de morada aoa sel
vagens e de refúgio aos viajantes. Os espanhóis chamam-lhes 
ranchos. 
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socorro, fizeram urna balsa, na qual se embarcaram 
coro alguns víveres e bagagens. · 

1\1al dirigida tambem, a balsa . nao tardou a dar 
de encontro com urna galhada submersa e 'virou-se: 
perdeu-se a bagagem, assim como os víveres, e to~a 
gente caiu na água. Felizmente náo pereceu ninguem 
ali, gra~as a pouca largura do rio naquele ponto. 
Mme. Godin, depois de dois mergulhos, foi salva por 
seús irmáos. Redtizidos a urna situa~ao 'ainda mais 
contristadora do que a anterior, tomaram a delibera
~áo de seguir todos juntos e a pé, pela beira do rio. 
Empreendimento váo ! Bem . sabeis, Senhor, que as -

1 

.1 I?argens daqueles cursos de á~a' .estao sempre cober- . 
tas de opplenta vegeta~áo silvestre, ~constítuída de 
ervas, lianas e arbustos, por entre os quais só se pode 
abrir passagem de facáo em punho, perdendo-se muito 
tempQ~ · Volveram, por isso, ao seu ú~tim9 ·<:arbet, car• 
regilrdm ds v,ver~s que ~avi~m deixadó ali, e reto- ,~·.' 
mararn a caminhaaa. Logo ave~iguaram que, seguín
do pela beira do rio, as sinuosidades destes aumen· 
tavam ~uito o percurso, e, afim de evitar esse incon
veniente, metei;ain-se. no bo$que, onde. se perderam 
poucos dias depois. · , 

·· Fatigados ppr tantas marchas incómodas através 
o mais espesso da selva, f eridos e chagados os pés 
pelas sar~as e espinhos, acabados os vívere.s, atormen
tados pela sede, nij.,o tinham mais com que alimentar· 
se, senáo com frutos silvestres e palmitos. Esgotadas, 
enfim, as f orgas, pe~o cansa~o e pela escassa nutri~áo, 
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sentam-se em terrá e nao podem mais levantar-se. 
Quase todos soltam ali os últimos alentos: em tres 
ou quatr~ dias, e(Cpiram uns ap<}s outr0s. Mme. Go
din, aturdida junto a seus irmáos e a outros cadáveres; 
ali permanecen quarenta e oito horas, extraviada, ani
quilada, torturada de c0nth1uo pela mais ardente sede. 
Ma~ a Providencia, que quería conservá-la, deu-lhe 
valor e f orga para arrastar-se mais a~lm e ir encon
trar a salvagao que a aguardava. Descalga, cortou os 
sapatos dos irmáos e atou aos pés as respectivas so
la.s; semi-nua, mal ' lhe cobriam o corpo a -~antilha 
e 'á camisa, r.eduzidas a 'farrapos pelas sargas. A~· 

• • I 

sete outras pessoas da infortunosa expedigáo expira-
ram entre 25 e 30 de Dezembro de 1769, pouco mais ~ 

r ~ ' :"!: '..;: ~' \. < ' 

ou 'menos, a 'julgat por dados posteriores bem com-
provados e pelo que me contou a· única que escapou 

<e'. \ da ~pr~e. N ~V~ días . ª.~PO~S . de ~~~~r abandonad,o o 
· 1ugar em que v1u seus 1rmaos e cr1a<los exalar o ?er-
radeiro suspiro, chegou ela a margem do Bobonasa. 
Bem verosímil é que o tempo lhe · parecesse .. maior. 
Como, em tal . estado de esgotamento e de penúria, 
pode conservar, a vida urna frágil mulher, educada 
com delicadeza e• conforto ? · · 

Assegur~u-me minha-mulher que esteve sózinha 
na mata dez días, dois dos quais . ficou ao lado' de 
seus irmáos mortos, esperando ela tambero os seus 
últimos momentos, e os outros oito · andou errante, 
arrastando-se daqui para acolá. A recordag·áo · do in
terminável e hórrido espetáculo de que havia sido 
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' 
testemunha, o panico da solidáo e da noite num de
serto, o pavor da morte sempre presente, - medo 
que a cada instante se redobrava, - causaram-lhe tal 
i~pressáo, que seu cabelo encanecen. Só ao segundo 
dia de arrastada marcha, encontrou água; e, nos se-, . 
guintes depataram-se-lhes frutos silvestres e alguns 
ovos de cor verde, que ela nao conhecia, porém, que, 
Re la descri~áo que me fez, dyvem ter sido de urna 
espécie de perdiz ( *) . Enguliu-os com dificuldade, 
tanto se lhe havia estreitado o esofago, por motivo da 
priva~áo de alimentps. Todavia, os que c~sualmente 
achou bastaram a sustehtar-lhe o esqueleto. Já era 
tempo, contudo, de que recebesse o socorro que o des-

, tino lhe. reserva va~ i' , • ~ ~ .. ~ , 

~ Se lesseis numa novela que certa inulher deli
cada, afeita a gozar de todas as comodidades da vida, 
f.Ji ar~emessada \desastrosamente ao fun~? (l' .um rio, 
donde a tiraram semi-afogada;_ que, coro outras sete 
pessoas, p~qetrou numa floresta espessa e ínv,ia, pe1·
vagando · ali muitas semanas; que, · petdendo-se . nela, 
sofreu fome, sede e f adiga até ao esgotamento das 
f a·rgas físicas; · que ali assisti u a, morte de d ois irmáos, . 
muifo· mais robustos do · que ela, ·de um sobrinho mal ··~ · 
saído da infancia, de tres raparigas, famulas suas, 
e de um jovem criado do médico que, os dejxara pouco 

' • ¡.! ~ ! 1 

e•> Ao menos é esse o nome que dáo os espanhóis a tal ca~a, 
bastante comum nos países cálidos da· Américq. (Nota dq autor). 
Os ovos de perdiz ("Rhinchotus rufescens") da família do~ "Tina
mídeoa" sáo do tamanho dos da galinha, mas ci.nzento-escuros ou 
c0r de chocolate. (Nota de B. de M.). 
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antes; que sobreviven a essa catástrofe; que ali fi
cou sózinha, dois dias e duas noites, entre os cadáve
res ,numa selva onde abundam tigres e serpentes muito 
perigosas ( *), sem, todavia, ha ver encontrado nunca 
um só de semelhantes animais; e que, reerguendo-se 
animosa, coberta de farrapos, tornou a por-se em 
marcha por aquela mata sem vestigios de sendas, até 

~ chegar, oito , días depois, as m~rgens do Bobonosa: 
' acusaríeis certamente o autor de tal obra de haver . 

faltado a ver0ssemelhan~a. Um historjador, porém, 
náo deve transmitir a seus· leitores mais do que a 
simples ve.rdade. Tudo que acabo de expor-vos está 
comprovado pelas cartas originais, que possuo, de 
muitos missionários do Amazonas, os quais tiveram 
interven~áo neste triste acontecimento; e do mesmo 
guardei sobejas provas, como . vereis pela continuagáo 
deste relato. Náo t~riam ocorrido tais desditas, se 
Tristán d'Oreasaval nao houvesse sido um emissário 
infiel. , Se, ao invés de deixar-se ficar em Loreto, ii
vesse levado minhas cartas ao superior das missóes, 

1 

resident~ ,em La ,Lagnn8;, mitiha mulhet, , do me$mo 
modo. que sel! pai, en~9ntrari? pov~ada de í~dios a 
aldeia de Cañelos, onde estaria pronta urna canoa, 1· 
para que continuasse ela a viagem. · 

(*) Vi naquelas parag~n.s º!l~as, uma éspécie de tigre pre~o 
e dos mais ferozes . . Ali tam.bem há serpentea das espécies mais 
venenosas, como a cascavel, a que os espanhóis chamam "corar 
e a famosa balalu, que em Caiena é conhecida por "Serpent
qraqe". 

' 
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No oitavo ou nono día, pelos cálculos de Mme. 
Godin, foi que, depois de ter saído do Jugar da 
lúgubre cena, alcangou · ela, de novo, as margens do 
Bobonasa. Ao romper da alva, ouviu ruido a coisa de 
duzentos passos do lugar onde parara. Um primeiro 
impulso de pavor fe-la de pronto internar-se no mato; 
mas refletindo em .que nada pior do que a ~ituagáo 
,em que se achava· poderia acóntecer-lhe e que, por· 
tanto, nada havia a temer, achegou-se a beira do río, 
ali avistando dois 'índjos, que arra;;tavam para a água 
urna canoa. É costume, quando se salta em terra para 
pernoitar, virar total ou parcialmente as canoas, afim 
de evitar-lhes acidentes; co111 efeito, se se ro1npessem 
durante a noite, as ámarras de urna canoa a flutuar 
no rio, lá se iria ela águas abaixo, e que seria dos 
que ficaran1 a dormir tranquilamente em terra' ? Avis
tando Mn1e. Godin, dirigiram-se os índios para o 
ponto onde ela estava. Rogou-lhes ela que a conduzis
sem para Andoas. Ora ·os índios, afastados desde mui-,,. . ' 

to de Cafíelos, donde, com suas ffi;Ulheres, fugiram do 
' contágiio da varío]a. vmham de um abatís longínquo 

1 • . I 

que . po.ssuíam, ·e di~igiam·$e precisamente par.a An-
doas. Receberam niinha mulher com demonstra9óes · 
de af eto, cuidaram dela e levaram-na para a ref e;rida 
aldeia. Houvesse, ela podidp passar ali alguns dias, ' 
para descansar, · quáo benfazejo nao lhe serin ÍSS'l, 

como vos será fácil imaginar. Indignada, porém, com 
o procedimento do missionário, a cuia merce se en
contrava, e com o que, por essa mesma razáo, se viu 
obrigada a fingir, nao quís prolongar a sua estada 
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em Andoas; nem sequér houvera pernoitado ali, se 
isso dependesse apenas dela. 

Acahavam de sofrer um grande golpe as missóes 
da América espanhola, dependentes de Lima, de 
Quito, de Charcas e do Paraguai, fundadas e diri· 
gidas pelos jesu'ítas, desde um ou dois séculos atrás. 
Urna ordem repentina da corte de Madri expulsou-os ' . ' 

de tod9s os seus colégios e de todas as suas missoes. 
Depols de detidos todos eles; f oram embarcados e 
transportados até aos Estados do Papa. O acontecí· 
mento, contudo, náo causou mais transtomo do que 
o que pudera ocasionar a troca ele um pároco de al
deia. Os jesuítas f oram sub~tituídos por sacerdotes 
seculares, e secular era tambem o , que desempe,ihava 
as fungóes de mission~:ri<> ~tn · ~ndoas, e do, quaf,~té , ~ 
o nonie e¡u me estorgo p0r · olv~da.r. 'Mme. Go«:Iin, {sem' 
recursos pecuniários e nab sabendo como testemunhar 

' seu agradecimento aos dois índios que lhe haviam 
salvado a vida, lemhrou-se de _que ainda· trazia ao pes
cogo, e~ conf ormidade com a moda do país, dojs cor
dóes de ouro, que pesavaµi qu~tro ongas; deu um de
les a cada ín~io, e Qs seus~ sfilvadores viraro ,e:rn tal 
presente uin. céu aberto; .. n1as ·o tni'ssionário, mesmo. 

'em preseii.ga de minha mulher, apoderou-s'e dos cor· 
<loes, e, 'em lugar dós mesmos, entregou aos indios 
tres ou quatro anas ( *) do pano grosso pe algodáo 

(•) Ana (o mesmo que o frances aune ou c:iUlne, poia tem por 
étimo o antigo vocábulo alemáo élina,' "antebra90'') correswnde a 
um metro e 'f'inte centímetros. (Nota, "Qe B. de, M.). 1~ 

• 
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muito alvo, qu~, como sabeis, é fabricado naquela 
regiáo ·e ao qual dáo o nome de tucuyo. Táo irritada 
ficou minha mulher, ao ver semelhante inumanidade, 
que no mesmo instante pediu urna canoa, com a res· 
pectiva equipagem, e partiu no dia seguinte para La 
Laguna. Urna índia de Andoas .fez-lhe urna · sáia de 
algodáo, que Mme. Godin mandou pagar-lhe logo que 
chegou a La Laguna, . e que ainda conserva preciosa~ 

'mente~ a:ssim como as s,olas dos s~patos de seus irm~os, 
por ela transformadas em sandálias, tristes .lembran· 
gas, que chegaram a 'ser-me táo queridas, quanto a ela 

, . 
propria. 

Enquanto minha mulher vagava na selva, o seú 1 

negro fiel remontava o rio, cqm índios que contra· 
' :"\ . . . 

~ tarB¡ em And.oas para ir-1he ~rh sqcórro. O sr. R., mais · 
preocupado .com os seus negó~ios pessoais do · q\1-e' cohi 
o aprestamento da canoa que devia salvar a vida a 
seus benfeitore~, ·apenas chegou a Andoas dali par
tiu, com o seu camarada e a sua bagagem, e dirigiu· 

• 
se para Omáguas. O preto, :Qorém, lá se f oi ter ao 
carbet ond«. havia deixado sua ama e os irmáos dela. 
SeguirftÍo-lhes .. os ra~tos pela m'ata, ele e· os cano~iro'$4 
f oram encontrar tos se te cadáVeres, ·· já decompostoa e 
táo desfigurados, que, persuadidos de nao haver esca
pado a morte pessoa alguma da expedi~áo, retoma
ram ao carbet, recolheram ali tudo quanto encontra
ram e regressaram a Andoas, antes da chegada de 
minha mulh~r. O negro, convencido da morte de sua · . 
patroa, foi procurar em Omágua.s Q sr. R.,' a quem 

1 
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entregou todos os objetos a seu ·cargo. O sr. R. náo 
ignorava que ·o sr. de Grandmaison estava em Loreto, 

.-"· onde ~guardava impaciente a seus filhos. Tenho a 
vista uma carta de Tristán d'Oreasaval, provap.do 
tambem que meu so gro, informado da chegada do 
negro J oaquim, pediu aquele o procurasse e, lho man· 
dasse. O certo, porém, é que nem Tristán nem o sr. 
R. houveram por bem de atender a ·meu sogro, e até 
o sr. R., longe de acudir-lhe ao dese jo, por 'si e ante 
si despachou o preto para Quito, afim de que f osse. 
ali o ' depositario da-, h3;gagem que lhe ha:via tra'zido 
de Andoas. · 

Bem sabeis; Senhor, · que La Laguna náo ·está 
precisamente a beira do Amazonas, porém algumas 
léguas mais acin!a, . no Guallaga, um dos rios que 
acaudalam aquele com ~uas águas. J oaqui~, desi/a.' 
chado pelo sr.,: R., nao se preocupou de procurar em 
La Laguna a sua ama, · a qu:em tinha na1 conta de 
morta, e lá se foi diretamente para Quito. Foi assim 
.que perdemos o referido negro. Náo seríeis capaz de 
imagin~r quais as razóes que me alegou depois o 
·sr.. R'.,, para desculpar-se de haver afastado definiti· 1 

vamente de nós a um criado táo fiel e que nos fez 
1 tanta falta. 

'al il ~ 

" - "Temia eu, - · disse-me 'ele, - qüe o preto 
me assassinasse". . 

' • . 1 \ • 

- - "Como podíeis _.:._ repliquei-lhe - nutrir tal 
~uspei~_ de um homem, cujo zelo e fidelidade conhe
cíei1s, e com quem havíeis navegado dura~te tanto 
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' tempo ? Se receáveis que ele vos mirasse com maus 
olhos, por irnputar-vos a morte de sua ama, por que 
nao. o enviastes ao sr. de Grandmaison, que o recla· 

-mava e estava táo perto dali? E por que, ao menos, 
náo o fizestes encarcerar ? Estávets na residencia do 
governador de Omáguas, o qual certamente atenderia 
a sem,elhante solicitagáo". •1 

De tudo isto tenho certidáo, firmada pelo sr. 
' d' Albanel, comal,ldante do f orte de Oiapoc, em cuja 

presenga fiz os ·aludidos reproches ao sr. R., e a dita 

1 
certidáo acha-se ~~galizada pelo juiz de Caiena. 

No entrementes, Mme. Godin, na canoa tripulada 
pel9s índios de .Andoas, h~via chegado a La Laguna, 
onde f oi recebida, com toda af abilidade possí vel, pelo 
dr. Romero, novo superior das missóes: Durante cerca 
de seis semanas que ela ·esteve ali, nao se esqueceu ele 
de meio algum de bom tratamento para restabelecer
·lhe 1 a -0ombalida saúd,e e .Bara · di~traí-la da cons· 
tante recordagáo de suas desditas. O primeiro cui
dado do .~r. R?mero f oi ~espachar um próprio ao 
governador 8.e Omáguas, avisando-o da chegad·a de 
Mme. Godin e do grave estado de esgotamento ner· 

~.. vdso em qúe 'a mesma se encontrava. Inteirado tamhem 
dessa nova, o sr. R., que com ela se havia anterior· 
mente cor_nprometido a ¿umulá-la de atencoes n~o . . ' , 
pode deixar de ir ve-la, entregando-lhe entáo quatro 
pratos de ouro, um jarro, urna saia de veludo, outra 
de pano da Pérsi'a e ainda outra de tafetá, assim c~mo 
alguma roupa branca, tanto dela, quanto dos irmáos. 

" 
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lnf OffiJ.OU·a de que o restante ha vi a a podrecido. Esque
ceu-se de que braceletes e relicários de ouro, hem 
como pingentes de esmeraldas e caixas de rapé náo 
apodrecem, do mesmo modo que outros objetos que 
haviam ficado em seu poder. 

-- - "Se me houvésseis recambiado meu negro, -r 
obtemperou-lhe Mme. Godi17 - por ele teria eu sa· 
bido do destirio dos objet.os qu,e enc?ntrpu no carbet. 
A quem quereis agora que eu pega ·conta dos mesmos ? 
Sal da ·minha pr~senga; Senhor ! Náo posso olvidar ' 
que sois o autor de minhas desditas e de minhas per· 
das. Continuai sózinho a vos,sa viagem, pois nao posso 
aceitar_ a vossa companhia". 

Razóes de sobra tinha minha mulher para assim 
proceder; mas os rogos do dr. Romero, a . quem nada 
podia recusar, fazendo-lhe ver que, se mandasse em
bora ao sr. R., nao saberia como agir, triunfaram de 
sua repugnancia, consentirtdo, pot fim, em que o sr. 

. R. a acompanhasse. . 

Quanc'o Mme. Godin st:r restabeleceu algum tanto, 
o dr. Romero escreveu a_o sr. de .Grandmaison que 
S;L!-a filha já ,estava f6ra d~ r),erfgo e que ia ch~~-ar . 

, T;ristán 'd'Oreasaval, · afim de qüe este a c~nduz1sse 
dali até a bordo do barco portugues. Escreveu tam· 
bem ad · governador, dizendo-lhe o que havia feíto por 
Mme: Godin, de que enalt~cia o valor e a piedade, 
e que ia encetar· novamente urna longa e penosa via· 
gem, pois que, embora já houvesse percorrido quatro
centas léguas e pico, faltava ainda perlustrar quatro 
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ou cinco vézes outro tanto, para atingir a Caiena; que 
ela, mal escapa da morte, 1a expor-se a novos peri· 

. ... . 
gos; que lhe havia prometido faze-la reconduzir, com 
toda a seguran~a, até Riobamba, re~idencia dela, po· 
rém, que lhe respondera estranhar tal proposta, pois, 
se Deus a preservara, a ela só, dos horrores em que 
sucumbiram todos os seus companheiros, nao tinha 
outro desejo senáo reunir-se a seu marido, havend?·se '1 

posto em 'caminho com essa exclusiva inteng~o, e qlJ.e 
acreditaria contrariar os Clesígnios da Provid~hcia, 

' 
tornando inútil o soco~ro qu~ re'cebera de seus doi~ , 
amados índios e das mulheres dos mesmos, assim como 

I 

todos os auxílios que o próprio dr., Romero Ihe havia 
prodigalizado; que a todos devia a vida, e só Deus 
os poderia recompen~ar. 

Eu sempre. quís muito a minha mulher; 'mas se
melhantes sentimentos, por ela expressos, obrigaram
-me a juntar o respeito a ternura. 

O dr. Romero, depois d~ ha ver esperado em váo 
a chegada de T~~stán d'Oreas~yal, freto.u urna c~noa ~ 
ordenou que a me.sma transportasse Mme. God1n ate 
a bordo d9 .na vio portugues, s~m se deter · ~m higar 
alguµi. Ao saber :p: governador .d~ Omáguas\ que minha 
mulher ·d~sceria o rio, , sem ·'parar · em parte alguma, 
a:o encontro dela enviou urna canoa con1 algumas . ,., 
prov1soes. 

Tendo tamhem recebido aviso da descida de 
Mme. Godin, o co1nandante portugues, sr. de Rebelo, 
fez subir o rio urna piroga, guarnecida por dois de 
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seus soldados e abastecida de víveres, afim de socor· 
rer a rninha. mu.lher. Alcangaram-na na aldeia d~ Pe· 
vas. O oficial portugues, para executar mais exata
mente a inda as ordens do rei seu soberano, fez subir 
o seu barco, dobrando-lhe o número de ·remeiros~ até 
a missáo espanhola de Loreto, onde recebeu a bordo 
mtnha mulher. Assegurou-me esta que, desde esse 
instante até Oiapoc, numa distancia ~e quasi mil lé
gua~, D;áo lhe faltaratn as ' c·omodi~ades mais refina· 
das, nem os manjares mais delicados, oomo na~ ll;le 
era lícito esperar, e do que · náo há exemplo em na· 
vegagáo semelhante: provisóes de vinhos e lico!es, 
levados especialmente para ela, que, todavía, náo os 
provou; abundante caga e pesca, proporcionados por 
duas <;anoas, que pre9ediam a galeota. O governador 
do Par~ .(~}, alé~n ·de ~ai~ yíveres,. ainda , ma~d~u 

' ordens para que f osse' ela hem acolh1da . em ·. to,dos os 
portos fluviais. . ' 

Esquecia-me de dizer-vos que os sofrimentos de 
minha mulher náo haviam ainr.'.a acabado: esta va ela 
am~a~ada de perder o polegar de urna das máos. Os 
espinhos, que n0 mes~o s~ haviam cravado~ quando 

· ela ·and~t1 a arrastar-se pélo mato, · deram '9rigemJ a· 
¡, 1 1 ;d uro tumor' por nao terem sido tota mente extra1 os; 

o tendáo e até o osso haviam sofrido as consequencias 

e•> O governador do Estado do Maranháo, que compreendia 
· o Gr(l-Pará, era entáo, Fernando da Costa de Ataíde Teive {1763· 

1772). (Nota de B. de M.). 
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da inflamagáo; e chegou-se a pensar na amputagáo 
do dedo. Entretanto, a f or~a de cuidados e de un$uen.
tos, te ve ela a fortuna de nao perder o ,di to polegar' 
porém nao sem sofrer em Sáo-Paulo (*) uma opera
~áo, mediante a qual lhe extraíram algumas esquí. 
rolas, perdendo, além disso, a articulagao do dedo. 
Dali con~inuou a galeota em rumo a fortaleza de Gu
rupá (**),que hem conheceis, a quase 60 léguas mais 
acima de. Belém. O sr. de Ma1rt,el, cavaleiro da Or.dem 
, de Cris~o e c~manda.nte da g~átnigáo do Pará: che~., 
gou n~ dia s~guinte, por orde~ do governador, pára 
assum1r o comando da galeota e conduzir Mme. Go
din até ao f~rte de Oiapoc. Logo após haver deixado 
a foz d? Amazonas, em certo ponto da costa onde as 
correntes ,.,sao mais violentas (***), perqeu o nayio . 
uma das ancoras; e, co:gio se:FiSl; . imprudente · e~por·se 
o barco" as .~ndas coro urria', só;.~nviÓ,u ¿ comanci'an'te · 
a sua chalupa a Oiapoc, em busca de auxílios, que 
prontamente lhe foram enviados. 

(*) Sáo-Paulo-de-Oliven9a, a maior das seis aldeias fundadas 
t' no d~orre: do, século XVI, pelo padre ) esuíta Samuel Fritz, qu~ 

a ~a~zou ta~ soi;nente com o 
1 
nome d98 ·O:~.stolos dos gentíos. (Nota 

de B. de,. M.4~ · t,, .. 
(• "') Tr t d G ' ' · ·1' a .. a -se e urupa, primiti~q aldeia de Tupinambás, «i 

qual teve o predicamento d& vita em 1639, passando a ser qdini
nistrada, a partir de 1692, pelos frades capuchinhos. Obtev.e a re
galia de cidad~ em 1856. Tem cerca de 10.000 km2. e canta Perlo 
de 25. 000 habitantes .... o seu municipio criado em 1833. (Nota de 
B. de M.). 

(º*) É a foz de um rio, cujo nome indígena foi oorro~pido 
em Caiena , pc;ira Carapá-POdre. 
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lnteirado entáo de tudo que se passava, saí do 
porto de Oiapoc numa galeota da minha ~repriedade, 
na qual perlonguei a costa, pela travessia ~e Maya: 
caré, afim de alcangar o barco que eu ansiosamente 
esperava • e quatro dias mais tarde, a ·bordo do mes·-

'' ". d b mo, - depois de vinte anos de :usenc1a,. e. so res-
saltos de contratempos e de reciprocas desditas, -

' " h / a recuperei. minha querida esposa, que eu, e egara 
pensar náo ,yer jamais. Olvidei. em seus hrag?s a perda 
dos frutos do nosso consórcio, da qual a ~im mesm0e 
me felicito, porquanto a sua morte premat~r~ os sal
vou da sorte funesta que os esperava, assim como a 
seus tios nas selvas de Cañelos, a vista de sua máe, 
que se~ameqte náo houvera sobrevivido ao terrível 
espetáculo ( *) . · · 

· Ancorámos em 'Oiapoc a 22 ·de Julho de .1770. 
Tive ensejo de apr~cia.t a,· convivencia tlo sr ··.ele, Marte!, 
oficial distintíssimo, tanto por sua cultura 1ntelectu~l, 
quanto por seus predicados pessoais: conh~ce mu1to· 
hem quase todas as língu~s da Eur~pa, alem do la
tim, e poderia figurar em .• esfera mais. alta do que a 
da guarni~áo do Grao-Par~. É de 0~1gem f~ancesa, 
da ilu~tre família cujo ~pel~do usa. T1ve o pra~er. de', 
contá-1~ 'etll '1iinha 'cottlp{lllhia, durante qu1nze 'd1as, ~ 

. em Oi3:poc, para onde o sr. de Fiedmond, govérnador 

(*) Minhci última filha entre os 18 e 19, anos de idct~e, foi 
·timada pela varíola, 18 meses antes da sa1da de sua mae de 
~ bamba Nasceu tr~s meses depoiS' da minha retirada da _pro
ví~cia de. · Quito; e foi por u.ina carta vossa (datada de , ~aris e 
que rec~bi em Caiena em 1752) que tive semelhante noticia. 
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de Caiena (a quem o comandante daquele forte parti
,cipara pÓr urn próprio a nossa chegada), enviara Íogo 
um barco -com víveres frescos. Querenou-se ali, que 
bem necessitava ela disso, a galeota portuguesa a 
qual recebeu tambero. velame apropriado, para p·oder 
remontar a costa contra as correntes oceanicas. O co
mandante de Oiapoc pos a servi~o do sr. de Martel, ' 
um piloto, prático daquele litoral, afim de acompa
nhá-lo até. a fronteira. Propunha-se levá-lo até ali em 

1 -

minha galeota; ele, porém, nao me permitiu acompa-
nhá-lo senao até ao cabo de Órange. Despedí-me de!e 
com todos os sentimentos que ine haviam inspirado, 
assim como a minha mulher, o nohre proceder e as 
requintadas· atengóes que ela e eu recebemos de tao 
d~stinto ofi~ial e da ~ua gene~osa na~á~. i 

' ' ' ' ; . 
A ·isso, todavía, já estava eu acostumado;

1 
desde 

a minha viagem anterior. Com ef eito, consoante o que 
já tive .oportunidade de dizer~vos, quando desci . o. 
Amazonas em 1749, sem outra recomenda~ao para 
os portugueses senáo o recordarem-se eles da noticia, 
que havíeis propagado por ocasiáo de vossa passa
gem por ali em 17 43, 7 de qu.(i um dos voss~s' com
J¡>anheitos 'de expedi~ao " segtiií:ia' ,e~ breve aquela 
mesi;na rota, - fui recehido em todos os estabeleci
m~ntos hrasileiros, pelos missionário·s e pelos coman· 
dantes de fortalezas, com toda a hospitalidade possí. 
vel. Ao passar por Sao-Paulo, comprei urna canoa, 
na qual desci o rio até ao f orte de Curupá, donde 
escrevi ao governador do Gráo-Pará, o sr. Francisco 
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Mendoza Gorjáo (*), participando-lhe minha chegada • 
e p~dindo- permissáo para passar de Curupá a Caie~, 
aonde eu pensava chegar diretamente. H9nrou-me ele 
com urna resposta táo cortes, que náo vacilei em inter
romper a viagem, fazendo urna grande volta, afim de 
ir expressar·lhe os _meus agradecimentos e apresentar
·lhe os meus respeitos. Recebeu-me de bra~os ahertos, 
deu-me hospedagem, náo pe.onitíu, que me seµ.tasse 
a outra :m.esa senáo a sua, reteve-me al! oito di~s, e 
nao consentiu e~ minha saída, antes que ele tambero 
partisse para Sáo-Luís-do-Maranhá'.o, on.de ia fazer 
urna visita~de 1.nspegáo. . ,' . 1 

Depois que nos sepa:rá1nos, subi a Curupá ero 
, miclia. can<;>8¡, escqlt~da por outra maior, a qua:l, me 

havia sido f ornecída pelo comandante dáql!,ele f o:i.te, 
pa~a eu ir a 1;3elém, que, como haveis, esclarecido, 
está júnto ~~, um. grande rio, ·o qual engarj.osa:rnente se 
·tomo u pelo brago direito do Amazonas, ao passo' que 
com este o rio Pará comunica por um canal natural, 
eséavado peias rnarés e eha~ado/rajipuru. Depar.ou
·se-me ein Curupá, onde ,estava ela a minha espera, 
um~ piroga grande, de 14 remos, fretada por ordem 
du góverná<lor do Gráo-Pará e' comandada~ por' um 
sargento da respectiva guarnigao: destinava-se a le-

. i ' e·> Já ánotámos -atrás que os doi$ primei.Yos top0nimos cor-
respondem a Sáo-Paulo-de-Oliven~a e Gurupá. Ainda existia o Es· 
tado do Maranháo (só clissolvido por Pombal em 1775) e do mesmo, 
que abrangia a capitanía dq Grá9-Pará, era governador Francisco 
Pedro de Mendoh9C1 ' Gurjáo, que · o adininistr,ou de 1747 a 1751. 
(Nota de B. de . M.). 
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• 
(•) O autor grafa Macapa. T,rat~-se, porém, de Macap<i, fun-

dada sob a invoca9ao de . sa6-José, e cuja ei'~áo a ccrtegoria de 
vila, em 1752, só fbi confirmada em 1833, passarr:do a gozar das 
regalías de cidade em 1858. Proposta por Candiqo Mendes de Al· 
meida para capital da província "Oiapóquia" ou "Pinzonia", em 

' .1853, pertence ela hoje ao Território do Amapá, um , aos cinco 
criados em 1943. O municipio de Macapá tem 31 . 360 km2. e conta 
32. 000 habitantes'. (Nota de B. de M.). 

(* *) O autor escreve Marojo. Marajó (vocábulo de que se deri-
. ':9-ou o gentílico marajoara, ~comumente dplicqdo a mais bela ceta .. · 

- mica sul americana, ali encontrada e atribuído aos aruás) aigni· 
fica "tirado do mar" ou "o tapa-mar". O outro top0nimo, que · lhe 
foi dado efemeramente, proveio de haver sido aquela ilha consti
t\Jida em capitania, doada por d. Joao IV, em, 1655, ad· baráo d$" 
Joanes (Antonio de Sousa de Macedo) e só reiñ.corporada na coroa 
em 1754. (Nota de B. de M.}. 
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fícuamente. Tristán d'Oreasaval pos em juízo contra 
, mim uma demanda, visando a obter o salário, que 

eu lhe havia prometido, de 60 libras mensais. Pronti
fiquei-me a pagar-lhe 18 meses, tempo maior do cpie 
o da dura~o de sua viagem, se ele houvesse cumpr1do 
a missáo de que eu o incumbira. 'A senten~a do Con· 
selho Supremo de J ustiga d.e Caiena, datada de 7 de 
J aneiro \l.ltimo, condenou-,o a restituir-me os sete ou 
oito mil francos que en lhe entregara em espécie, de .. 
duzidas as 1.080 libras que eu lhe havia prometido 
por 18 meses de salári<;>, como combináramos. Mas 
aquele infeliz, - depois dé haver· abusado da minha 
confian~a, depois de haver dado causa a todas as 

· desgra~as de minha mulher e A morte de oito pessoas, 
contando o indio que se afogou, depois de haver dis
sipado o produto da venda das mercadorias que eu 
lhe confiara, - achava-se insolvente, de tal sorte que 
náo me julguei no caso de aumentar os meus prejui-
zos, alimentando-o, além do mais, na prisáo. 

Creio, Senhor, haver satisfeito ao vos'so desejo. 
Custou-me muito entrar ne~tas ·lninudencias, pois que 
isso imp0ttou em rele:n:lbrar ~episódios dolorosos. O , · 
pleito judicial .acim,a tefe!ido é as enfermidades de 
minha mulher, apó..s sua chegada ª' Caiena, em conse
quencia dos sofrimentos anteriores, nao me . possibi
litaram, antes deste ano, expo-la a urna travessía ma
rítima tao extensa. 

Atualmente, acha-se ela, assim como seu pai, no 
seio de minha familia, que os recebeu .ª ambos com 
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- , 
ternura. O·sr. de Grandmaison náo nutria o propósito 
de vir a Fran~a, pois que apenas quería por a filha 
a bordo do barco portugues; mas, em vista da sua 
idade anciá, alanceado, além disso, pela mais viva 
dor, por motivo. da morte dos filhos, abandonou tudo 
e embarcou-se com ela, encarregando seu outro genro, 
o ~r. Zavala, residente tambero em Riobamba, de to· 
mar conta dos bens que ali deixou. 

PÓr mais que toda a gente ;pro~ure distrair mi: 
nha mulher, ela sempre está triste, pois que traz sem· 
'pre no espirito as suas iménsas d,esditas. Quanto me 
custou obter dela os esclarecimentos que me eram ne
cessários, até P,ara expo-lo a meus juízes, na tramita
gáo do processo a que aludí! Náo duvido de que ela 
guardou em silencio, por delicadeza, muitas minúcias 
das quais desejara, para náo me afligir, perder até 
a lembranga. N em mesmo queria que eu perseguisse 
a Tristán d'Oreasaval, pondo de manifesto a sua com
paixáo e obedecendo aos impulsos de sua piedade em 

. -rélagáo a um homem táo velhaco e tao injll:sto. 
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