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cBibliotheca Nacional de Lisboa 

Na Bibliotheca Nacional rle Lisboa ha um in-folio 
com o rotulo Desc da mer (que quer dizer natural
mente Descripção da Auerica), e com as indica�'ões B. 
c. 19. 

Contem varios rnmuscriptos, na mor parte do meiado 
do seculo dezoito, oLedecendo a duas numerações, uma 
especial a cada folheto por si e a outra seguida, feita 
depois de encadernado o volume. A encadernação é do 
começo do seculo ras!3ar'.o. 

Os manuscriptos a:li contidos teem os seguintes 
títulos: 

1.0 America. Desse titulo utilisou-se provavelmente 
para o volume todo a pessoa que o encadernou; 

2. o Memorial das villas que tem a capitania de Sam 
Paulo; 

3.0 Rellaçam do principio da guerra da Collonia the 
a chegada da Nao Esperança em que na Rellaçam dos 
successos da d." N ao se expressão os q' houve na Col
lonia the q' chegou o Armestisio escripta por Henrique 
Mannoel de Miranda e Padilha; 
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4.0 Extraeto das perdas e dannos executadas p.'a• 
Tropas Espanholas mandadas p.10 Govern.or de Buenos 
Ayres Dr. 1\ligoel de Salsedo nas Camy:n�:as e domínios 
da Prassa da nova Collonia do Sacram.to e Rio da Prata 
(cuja práça he estabellecida naR terras da Capitania de 
S. Vic.te) desde 29 de Julho do anuo proximo pllssado 
de 1735 the o prez.1• que r.one de 173G (sendo a mayor 
parte deste r:aqve logratio p.10 lnim.o no dia 20 de Outr.0 
ào d.0 de 1'{35); 

5.0 Rellaçam p.io mayor da Camp1nha do Rio da 
Prata. escripta por Henrique M•1 de :v.r i r.'h e Padilha; 

6.0 Outra Rella(;ão da Guerra tla 1' ova Colonia; 
7.0 Ret)resentação que o Conselho Re.1l de Madrid 

fez a El- Rey Dom Fellipe 5.0 de Castella. 
Como sa vê, são escriptos de grand1 v·' lia e dignes 

de desafiar a consulta para mr lhor esda 3c; U( 1to üa 
varios trechos da nossa historia colonial. 

Ao Lyceo Litterario Portug1. ez. do Rio de Janeiro, 
deve-se hojE; o conhecimento do1 HlstorifJ Topogmphica 
e Bellica da Nova Colonia do )acra!nfmto do Rio da 
Prata, por Simão Pereira de Sá, •:om prefacio do ArndJto 
Capistrano de Abreu. Foi urna embrança feliz essa do 
Lyceu por occasião de ser commc 1ora•lo o ·1.° Centenario 
do Descobri nento do Brasil. Re ta agora que ao influxo 
poderoso de alguma associação ou por iniciativa de al
gum partir,ular venham tambem a lume es��s Relações 
de que dou noticia e que tama1 ao valor possuem ma
xime sendo traçadas no momento mesmo em que se ope
ravam os acontecimentos. 

Quem a essa empreza puzr.r homhros prestará re
levante serviço. 

O Documento n.0 5 está accompanhauo de innumP.ras 
cartas, e o n.0 7 de tres ou quatro papeis com respeito 
ao assumpto de que se occupa. 

A Representação do Conselho Real tle Madrid prin
cipia á pag. 67 e termina á p::�g. 8G tlo in-folio. 

Intercallado nella, á pag. 70, evcontra-se um ca
derno em 4.0, do qual vai adiante a copia por mim ex
tzahida. São trechos de um escripto attribuido ao Padre 
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João de Sousa Ferr{lira, que foi provedor da Fazenda 
dos ausentes do Grão Pará. 

Datam do comec;o rlo secLlo 18, nem tenho duvida 
para dizel-o, pois que seu auto: entre outros argumentos 
aclduzidos em apoio aos direitos de Portugal não es
queceu o da posse por 70 cmnos, depois de haver se re
ferido á expedição de Pedro Teixeira e á mercê regia das 
terras do Cabo do Norte feita a Maciel Parente, aquella 
em 1639 e esta em 1637. 

E' documento importante para a historia das diffe
renças, que trouxemos com visinhos do Norte por mo
ti v o dt> limites e ás quaes pozeram termo a justiça c n 
Governo da Republica Helvetica e o saber e o patriotis'l o 
do grande brasileiro Rari.ío do Rio Branco. 

E por isso não se dedtgnon o benemerito 1 J.tri�io 
de se utdisar deli e, e de i 1seril- entre ns pro· · s n
numeraveis sob que alicer�·0u os nosso!! direLos. Co.no 
a transcripção feita limitou.se tão somente a uma pa te 
que aproveitava <1 qucstãn em litígio, posso dizer qu� af >ra 
essa parte, que vae das palavras Cheganio pois a C.!bo 
de S. Agostinho até lndia e .�1ina e nos da fm:e ula, é 
inedito o que agora dou a lume. 

Como informaçãu tenho ainda a accrescentar rtue na 
ultima pagina do c1tado caderno encontra-se por ve �es 
escri pto o nome Ir. Miguel Per.m Bap.1\ talvez o eopi 3ta 
ou o proprietario da copia em questão e que é a seguin··e: 

do Norte aos Galiões, e frota de Hespanha que ::Jm 
Porto Belo a recebe, e hoie estão no Parâ algnns lo
mens Hespanhoes, que de proxirno hu Pirata trasendo-os 
do mar do sul prisioneiros os deitou nesta costa. 

Pello grande ryo da Prata foi corn desentereçada opi
nião qvaliada sempre a deuisão do Brasil daquella pa:·te 
do sul; ainda, que os primeiros. e verdadeiros actos de 
posse se fizP-rão mais ao sul, e sem reparar Portugal os 
peruerterão depois os Hespanhocs; por lograrem as co
modidades do ryo sytuandose cm suas margens do Sul; 
mas co' tal conhecimento, que numqua o tentar:'jo pouoar 
da parte do Norte; suposto, que dflsta banda lhe ficaca 
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melhor barra. :V.Iadeiras, hmhas, rle que tudo da sua parte 
carcc<:lm, Ilha de �. Grn.uiel, e outras vtilidades. 

Chegando pois ao Cabo de S. A gostinho Renhoreado 
rle Pe:-nambur.o começa daly l'ecolher a terra para Loeste 
correndo a costa dP Lrste Oeste té assim passar pela 
nona Hespanha, e da h i em demanda do Norte correndo 
pela terra N ou a uai prvfundir no Setentrional, e Des
cendo por esta costa do Brasil di principio a sua ultima 
prouincia, e estac\o elo Maranhão abnxo do ryo grande 
70 Jegoas rlo Cabo de S. A�ostinho junto aos baxos de 
S. B.oque c:m 4- gr. 30 M. Sul <londe ao Siarâ são 125 
leg;)as em 3 gr. �O l\J. Su I, e · da h i ao Maranhão 120 
legoas em ?. gr. 40 l\1. A. Long. 338 elo Maranhão a 
b ma rlo Parâ 100 . Jegoas em 15 M. N ort. donde ao 
Cabo do Norte (que se chama assim por ser a ponta da 
terra, que d::tt}Uclla b.:tudu do ryo deita ao mar em 2 
gr. 40 M. N ort.) 70 Jegoa<;, qnc tem de largo na boca, 
e dobrando para o Poente este e:1bo chamado por outro 
nome tlc Los Humos fka em suas espaldas 40 legoas 
o ryo Vicente PinÇão por outro nome tambem ryo Fresco, 
e os Naturaes lhe chamiio na sua lingoa Quachipuru 
pello qual em bo 'a co 'formidade das duas coroas por 
eata parte do Norte tremina a denisão do Brasil, e clâ 
principio a das Indias Occirlentaes, donde dista Cayana 
60 le�oas correndo a costa á uista clella em 4 gr. pri
meira Ilha das muitas. que se dcrramão por aquella 
grande enceada de ... leg')as pouoadas de estrangeiros, 
té a Ilha de Saato Domingos, q' jas em 1 gr. Norte 
apartarta ria Costa da N oua Espanha . . . lcgoas primeir(\ 
descubrimentn de Colou que os Espanhocs habitarão mas 
hoie he pouoada mais por hn lado de lnglt�ses e por 
outro de Franceses onde ordinariamente estas tres nasções 
a preteisto do sa1ue das Indias não tem pases ainda 
que seus princepes a tenhão na Heuropa, e do mesmo 
modo possuem a Ilha de S. Christovão por hua banda 
Franceses. e por outra Ingleses, e na de Iamahiqua, por 
hua parte Olandeses. por outra Franceses; como na costa 
da terra firme vesinha a Oayana Franceses; e correndo 
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61l !Pgoas mais. a Loeste onde banha o ryo Our inoco 
j1111to a Trindatle tlã0 principio em suas ribeiras do Poente 
as primeiras culturas c rlomicilios Espanhoes, a que elles 
chamão Int li as de sima, e os Olandeses senhoreão os 
certõcs e beira ryo do Oriente, a que chamfio Surinão, 
em que tern Sl1<1 principal colonia cabeça daquellas ;;uas 
cunlquistas, e Ilhas, como d:1. dos In �leses he Barhal! tts, 
e elas dos .Fr::�nce;;ws Marteniqna. os quacs são os pri
llleiros que ponoarão Cayana no anno r! e 1 G35. porem 
an rlaflos poncos allnos forão disb,lratarlos pellos Olandeses, 
e fic"ndo estes presidindo não lograrilo muito o succcsso; 
por que logo f·,rio expulçarlos pe! los Ingleses, aos qnaes 
passados hlillbem noucos annos tornarão os Fra ncl'Scs a 
inuadir; mas ten;! Ô rlepois entrfl gy guerras ciueis, peito 
goncrnarlor que presidia não querei' obedecer ao q.ue o 
hi::t rend er se comuocou o Gontyo sahin,lo ·lo malo, e 
comuirlandose huns por hua parte outros pclla outra, 
como a dar osct.lta debaixo de pas, como elles costnmão 
co1n e:>tratage:na mat:Hào mil o tantos homens clarmas 
sem perdoar a coula uiua Franceza ; porem tornando 
esta nasr;iío a passar de novo a Il ha residindo nrlla pou
cos tempos for.Jo os Inglezos a saf]UO!lr a terra pond o 
ttulo a ferro o fogo; por au erem exp('ri·ncntado na Ilha 
rle S. C'hristo�·iio o n10s:no dano dos Francczes, r: tor
nando estr:s, dos qne pellos Thhtos e�ca! 1arão for:.10 lan
çados pellos Q[;nH!esas aos q1:aes ultimamente tornarão 
o" Francc�os a expnlç:J.r 110 ann0 de mil sci�c.3ntns se
tenta e seis. e são os qne ficarão pormanoceutlo na celebre 
Caynna tão combatida llHIÍR pellos pertence.;;; da terra firme, 
que a �ell la1lo corre, do qile pello iuterece da Ilh<t que 
não he grande. 

Com esta uarietlarle ele pertendentec; rlaquolla costa 
d('sapareceo hu pa,Jrlio, que estana metido na bora do 
ryo Vi cen te Pinção co' as 1\.tmas de CastelJ. esculpidas 
11n face que olhann para o Occidente e na que fasia rosto 
an Onent.} <IS Ar:n;ts t.le Portugal; romo testemunhão os 
conquistadores que iurla uiuem a uerem apalpaclo e uisto 
o dito marco trasiJo Je Portugal, e metido pelo segundo 
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Gouernador do Estarlo Bento Maciel Parente que tomou 
posse daquella Cappitania rlo Cnbo do Norte em com
primento da mcrce que della lhe fes a Serenis�ima Ma
gestarle de Phelipe 4.0 pn;· da'ta ele 14 de Junho de 
1 G37 annos gouernanclo Port·t :tal e Llespa�hanrh nas terras 
deste Reyno pellas �er.retarias. e menistros Portugueses, 
e de sua Real mão firm1cla: com0 twlo consta do re- -
gi3t':> das Alfandegas elo Pllrâ ::v�uqa,Hlo os proprios em 
Portugal no Liuru XIII da In:iia J J-Iina e nos da fa
senda. 

Não ignorflna este Princepc a interuenção com qne 
graciosamente seus progcnitore, comuicriio na bula de 
1494 ele Alexanrlre seisto. pella qll'tl concedeo a Coroa 
de Portugal quanto desr.uhrisse, e conquistasse tresentas 
e setenta legoas a loestr de hui!. ·as Ilhas dos Açores 
e Jab0 Verde sobre outras cem leg,)as, que por primeira 
bula daCJuelle proxim0 anno d':l 9:3 auia já na mesma 
forma concedido pera que do ponto tinitiuo destas 4 70 
legoas corresse de Norte a Sul hua linha immaginaria de 
polo, a polo, 'il tu .io o que ficasse da parte do Oriente 
pertencesse au Senhorio Portugues. e rla banda do Oc
citlente ao ele Castela.; r.omo uarios A a tores rleclarão sendo 
m•1itos delles Espanho�s; Muriana Liu 26. f. 108. Garibay 
tom. 2. liu. 10. Cap. 4 e tom. 4 liu. 36 cap 25, Soloi':ano 
P. Berleo concorrlão o mesm o, e Frey Antonio ele S. Romão 
na sua estoria da Indi::l Liu 1 Cap. 6 assegura que estas 
480 legoas se medirão da Ilha de S. Antão para o Po
ente, o licenciado Dertholameu de ArÇ(encola na sua estoria 
das M.olucas rlis que a linha daCJuelle ponto terminatiúo 
carta per diante do ryo da Prata, e o mesmo cleclarão 
Diogo de Castro e Francisco da Cunha co.m outros Pra
ticos que em seus exactos roteiros testem unhão auerem 
uisto e apalpado o marco, que pella parte do s.:l deu:de 
o Brasil na bahya de S. Mathias rento e setenta legoas 
a Loeste do ryo da Prata; e em geographicos calculos 
e doctas cartas J orgc Reine!, João de Laet, Fernão Ro
drigues de Castro, Bertholameu Velho e o famoso Pedro 

Nunes mostrào p1rtir a de111arcão.;ào e deuisão do que 
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toca a cada lm:1. das corv:�s na Amarica pel lo : cabo de 
l0s Hnmos e boca do ryo Fresco ao Norte do das Ama
sonas correndo sen i\1 Pridia n o por Lor�ste do ryo da Prata 
84 i<•goas para o Snl: CO!!IO turlo se recitou na justiti
caç;1o do Sacramento fazendose n:->uo argumento do ryo 
das Amasonas, e elo ria Prata, como ualisas ria naturesa 
por assim se qnerer explir.tr o que por aquella bllnd.t 
�e 1 ettg<1na citanrto· estes l'J1S por gran rlesa n alegancin, 
mas rledarando juntamente alem del les os pt.�ltos certo:; 
e definitiuos sem aner cansa rj' obriguas">e a exprim:"· 
torlos os da parte d0 Norte. por ja ser lemile indepen · 
cl8ntc ele f!Uestão exnret;.td•1 p,�ll·> proprio gC' Cathol cr. 
flculd.trle, que os Portu �n·�sos s �m pro exercitarão l!á > 
so desalojanrl0 com repctitl·lS coTUbattJs aos Ü•atHioses tl•l 
varias partes e si!lCO fortalesas, em que por a·ptell<l. co,t.l 
f>e tiahão mtrodnsid•) e fnrtifi·�ad0; no Corre�•> hu1, 0111 
Cumahu outra, no ryo dt� Pi1elipc outra e 110 S<lpario 
hua casa fo :·te . e nu:ra e:n :\iajacary: como tamhem so
ge!tan•lo o;; Nat.uraes co' multiplicadas entradas anaçal
lan!lO e r!and0 OS (}QUHl'!la•l0rCS <liJUe]b::; J1;'l.SÇÕCS, e a 
�eus Prini�ipaes as C.3flnlas e proun�õcs, por ondél goverrt:'lo 
e adimenistriio o ma�1t!n de sn:1s gente;; co' dcJI!Wstico e 
cote<lian0 trato temporal c espiritu:ll. cloutrinanrlo pe!h 
parte superior daf!uelh C}lppit·tnia os Mi::;siun:lrios d t 
Compa!lhi t <le Jesus co:1·inn 1m nte ha Eec;scnta o tantos 
annos; como m!lis d8 wu·<imo far.e:n 0 mesmo n::t rlita 
C�ppitania polia Costa do Caho rlo �l)rte ovlc os pn
meiros dous o P Antonio Pereira Religioso de grande cs
tim!lç<io por SU'l nirtude e letra;;, com seu companheiro 
o P. Bernardo Gnmes resemorctenMio tle mir;a bem com 
similhantcs ambos UI) zello e tlesejo, qtJe mostnwão tro
car a:-; uidas p nlo serni<:o de Deos. aly sernirào de pri
micias cla•luelia ninha, a quem al'(uel:es l3arbaros em hor!i0 
ele sua doutr ina martirisar:'io nos lago) de Aragn:=try, que 
<lesagr>ão no mar por :\hj acary onde lhe que'muào as 
cabeças e dep0is enforcantlo os lhe amontoarão fogo dc
baxo te os faserem em sinza; e assim tam bem os Reli
giosos da 0nlmn Quapucha ue S. Antonio f�scm o me::>mo 
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officio pastoral ha muitos annos pellas pouoar:õ�s de 
Aroahs e nasções, que por aquella. barra do Cabo do 
Norte e Ilhas demorão, e com a muita fasenda, que gas
tou com aquella gerltili.(lade pel'a constituir em boa pas 
o Donatario e seu filho Vital i\laciel Parente, de que 
seus erdeiros umem ainda empenhados pagandose só de 
cartas e doa�_·ão, que em seu po(lcr tem da dita Cap 
pitania do Cabo do No r te. ai nela qu e hoie metida na 
Coroa por falta (!e legitim a success<lo; e quando Portu gal 
não teuesse titulo algu' lhe bast<uia o direito ad querido 
com posse ele setenta annos; com1 actualmente está go
sando assim da dita Cappitania do Cabo do Norte como 
de todo o ryo das Anusonas, suas terras e agoas bertentcs 
de hua e outra banda des no ryo Vicente Pinção té a 
nasção dos Euajaris, e bocainas do ryo do Oro onde em 
2ô de Agosto úc lG3!) Pedro Teixmra Capitão mór das 
entradas e descu brimento do ryo das Amasnnas te Quito 
de uolta com os Portugueses que o tinhão acompanh!tdo 
e com alguns Espanhoes, e dous P.P. ela Companhia 
uaque lla J•r0uincifl, tomou posse pella Coroa rie Portugal 
a pretexto de aly se Ir faser hua pouoação do Parâ, na 
forma da ordem que para if>so leuaua, e regimonto do 
Gouerna.dor Francisco Coelho de Carualho, como tudo 
mais por extenso r.onsta dos registos das Alfanclegas do 
Pará, de que hua, ne:n de outra cousa nas Capitulações 
ele pascs se fes ca,o, por niío CJucr que arguir como 
tambem se não fes de Ceuta, rie que Castela assim ficou 
de posse pertencendo por l.Je•n diferente e custoso titulo 
a Portugal. 

Por dujJplicad as rasües não pode auer nunca que 
•luuitl�r a ?ortugal na mança, passifica e recopilada posse 
l�Om que .:e satisfas sem atender as demasias que os 
praticas mais crentea em comprimento das bulas afirmão 

assar a demarcação elo Drasil para o Occidente. por 
I,oeste de Cayana bem J,e!lo ryo dCl Ourinoquo ; como 
assim par�ce o entenderão os Hespanhoes quando prin
cipiarão suas primeiras oouoações daquella sua banda 
deate ryo, sem nunqua o intenta rem pouoar da nossí\ 
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parte, por onde dflpoi:; se tJ n introdusido os Estran
geiros, como lambem assim assegura o P. A luisio Con
rado da Companhia de Jesus, Germanico, e hoie Mis
sionaria neste Estado com certesa intlubitaYel, de que 
quanto esta metlição por esta parte mais se t.stenda a 
seu limite; assim correndo desse ponto terminatiuo para 
o Sul a linha assignalada co' a mesma distancia passa 
por Loeste de Boenos Ayres, pc:1ra diante perto de 200 
legoas. 

Varias pareceres ha como se tleuão ajustar aquellas 
legoas pello paralelo de hua das Ilhas elos A�ores co' o 
de Cabo Verde para o comprimento das bulas, querendo 
alguns qne principiando a medição de ambct3 as portes 
para Loeste em demanda hua de outra não em triango 
faser cabeça ambos juntamente em hu ponto para dahi 
correr o Meridiano para o Sul; cousa impossível porque 
se as Ilhas de Cabo Verde estão em 18 gr. e as dos 
Açores em 40 aueudo de distancia em meyo 22 gr. que 
fasem por rumo tlireito 37 4 legoas, e são mais de 400 
por sua Long. e a primeira bula de 1493 manda que a 
linha immaginaria corra cem legoas por Loeste do mesmo 
ponto de huas e outras Ilhas; como logo em distancia 
de coatro centas legoas poderiào chegar auist.arcfól cem; 
sendo que a bula bem se declara, como se dice:::se que 
dPitada primeira linha de hua das Ilhas dos Açores para 
outra das de CalJo Verde, de qualquer parte dell!l, ou 
do meyo, se lance para Loeste cem legoas, por cujo ponto 
finitiuo corra para o Sul hna linha immaginaria que de
uida o q' toque a cada hua das coroas. 

Forão depois aos primeiros inuentores do descubri� 
mento das conquistas concedidas 370 legoas sobre as 100 
fasendo todas 470 romo dos sacros Archiuos melhor tudo 
constara, e como os Autores ja citados sem embargo de 
outros mais certificão; <'Om cujos testemunhos de huns, 
authoridade de outros, actos de posse que exercitamos, 
conferenr.ias e termos j ridicos conformes as hulas Pon
tificias com cuja fé logramos o domínio de Sfltenta annos 
não pode auer titulo q' a este em bo'a conciencia possa 
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perualecrr; como bem as-;i ,, a c'.;:lCri(mcia tem m0str<l1io 
mar:wilh.)SOS succcs:;;os cu' u.trios intrusos saintloJ�,o Sl!lll
pre a seu pezar fr,Istradas as instancüs. do 1110 s0m 
titulo por repeticlas ueses intentarão gosar. 

Fica 0 l\Iaranhã0 em meyo quasi da Jemarcação do 
Estadc donde para qualquer parte 

Até abi vai o manuscripto da Bibliotheca Nacional 
de Lisboa, infelizmE>nte tambem não concluído. 

BARÃO DE STUDART. 
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