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Senhor. 

Posto que o capitão-mór desta voSSa frota, e assim os 
outros capitães escrevam a Vossa Alteza a nova do acba
ni.ento dessa voesa terra nova, que se ora nesta navegação 
achou, não deixarei tambem de dar disso minha conta a V oesa 
Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem 
contar e fallar, .o saiba peior que todos fazer; . porém tome 
V~ Alteza minha ignorançia por bôa vontade, a qual bem 
certo creio, que, por aformosentar nem afeiar, haja de pôr 
maia que aquillo que vi e me pareceu. 
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Da marinhagem e singraduras do caminho, não darei 
aqui conta a Vossa Alteza, porque o não saberei fazer; e os 
pilotos devem ter esse cuidado; e, portanto, Senhor, do que hei 

<le f allar começô e digo. 

Que a partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi 

segunda-feira 9 de Março, e sabbado 14 do dito ~' entre as 
8 e 9 horas, nos achamos ·entre as ·Canarias, mais perto da 
Gra11-Canaria; e ahi anqamos todo aquelle dia en;i calma, á 
vísta d' ellas, obra de quatro leguas. · 

' ' 
1 ' j 1 '!\ ' 

E; domingo, 22 dO .ditd mez, ·ás 10 hora• pouco ·mais 
ou menos, houvemos vista &la ilhas de Cabo Verde, a saber : 
da ilha de S. Nicoláu, segundo dito de .Pedro Escobar, pilo.to; 
e á noite seguinte, á segunda-feira, lhe amanheceu, se per<jeu 
da fr·ota Vasco Ataide, com a sua náo, sem ahi haver tempo 
forte, nem éontrario para pode~ set; fez o capitão suas dili-

• ha ' • ' genc1as para o ac r n umas e n outras partes, e não appareceu 

maia. 

- .. -· ........ ....... , 

10. -

E assim seguimos nosso camlrtho por este mar de longo 
at~ terça-feira, oitava da Pascoa, que foram 21 de Abril, que 
topamos alguns aignaes de terra, sendo da dita ilha, segundo 
os pilotos diziam, obra de seiscentos e seuen~ ou setenta 
legaas, ~ quaea eram muita quantidade de hervas compridas, 
a que 06 mareantes chamam "botelho", e assim outras, a que 
tambem çhamam "rabo de asno", e a quarta-feira seguinte, 
pela , manhã, topamos aves, a que chamam "fura-buchas". 
~ neate dia, á horas de vespera, houvemos vista de terra, a 
saber : primei~ente de um grande monte mui alto e re
dond~, e de outras serra& mais baixas no sul ~delle, e de terra 
cban com gr~des arvore~~, a,o · qual monte alto o , cap·l~~ 
pôz nome o •'Monte Pascoal", e á terr~~ o de ' "·Vera: Cru~". · 

1 ' ' ! ~· 

Mandou lançar o "prumó: acharam Vinte e cinco braças, ' 
sol posto, obra de seia leguas de terra, surgimos anco-



ras em dezenove braças, ancoragem limpa. Ali ficamos toda 
aquella noite. 

E quinta-feira, pela manhã, -fitemos vela e seguimos 
direitos á terra, e os navios pequenos ainda adiante por deze
sete, dezeseis, quinze, · quatorze, treze, doze, dez e nove braças, 
até meia legua de terra, onde todos lançamos ancoras, em 
direito da boca de rio. E chegariamos a esta ancoragem ás 
dez horas, pouco mais ou menos. 

E d'alli houvemoa vista de homens que andavam pela 
praia, obra de sete ou oito segundo os navios pequenos dis
seram, por çhegareJn primeiro âlli. 

Lançamos os bateis e esquifes fóra; e vieram logo 
todos os capitãee das náos a esta náo do capitão-m6r, e a1ll 

..,._- - -::: J ---
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fallaram, e o capitão mandou no batel em terra Nicoláo Coelho 
para ver aquelle rio; e tanto que elle começou para lá a ir, 
acudiram pela praia homens, quando dois, quando tres, de 
maneira que, quando o batel ~hegou á bocca do rio, eram 
alli dezoito ou vinte homens pardos, todos nus, sem nenhuma 
cousa, que lhes cobrisse suas vergonhas; traziam arcos nas 
mãos e suas setas, 

Vinham todos rijos para o batel, e Nicoláu Coelho 
lhes fez signal, que puzesse:m os arcos,. e elles os puzerall). 

• Alli não poude dellea hav:er falta, nem entendimento, 
que aproveitasse, pelo mar quebrar na costa. Sómente deu

lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho, que le
vava na cabeça, e um chapéo preto. 

E um delles lhe deu uni sombreiro de pennas de aves 
compridas, com uma copasinha pequena de pennas vermelhas 
e pardas, como as de papagaio e outro lhe deu um ramal 
grande de continhas brancas miudas, que querem parecer de 
aljaveira, as quaes ~s creio, que o capitão manda a Vossa 
Alteza. 

E com isto se volveu ás náos, por ser tarde e não 
poder deles haver ma.is falla por causa do mar. 1 

A' noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros, 
que ·fez cassar as náos, e especialmente a capitanea; e á sexta, 
pela manhã, ás o.itÓ horas, pouco mais ou menos, por conse
lho dos pilotos, mandou o capitão levantar ancoras e faz~r 

-
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vela, e fomos de longo da costa com os bateis e esquifes amar
rados por pôpa contra o norte, para ver se achavamos. alguma 

' . ' 
abrigada e bOm pouso, onde jouvessemos para tomar agua e 
lenha, não por nos jã minguar, mas por nos acertarmo~ aqui. 

E quando fizemos vela, seriam já na praia assentados, 
junto com o rio, obra de sessenta ou setenta homens, que se 
junt;aram àlli, poucos e poucos. . 

Fomos de longo, e mandou o capitão aos navios peque
nos, que fossem mais chegados á terra, e , que, . se acha,S&em 
pouso seg\iro para as nãos, amaínassem. 

E sehdo nós .pela costa, , obra de dez le.gua~ d' ond~ 
1 '' 

nos levantamos, acharam os ditos navios pequenos um recife, 
com um porto dentro muito bom e muito seguro, com uma 
mui larga entrada, e metteram-se dentro · e amainaram, e as 
náos arribaram sobre elle, e um pouco antes do sol posto 
amainaram obra de uma legua ~o recife, e ancoraram-se em 
onze braças . 

' 

,I 

E sendo Affonso Lopes,' nosso piloto, em' um daquelles 
navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem 
vivo "e dextro para isso, metteu-se logo no esquife a .sondar 
o porto dentro, e tomou em uma almadia dois d'aquelles ho
mens da terra, mancebos. e de bons corpos. 

' ' r 
' ' 1 

E um delles trazia um arco e seis ou sete setas, e na 
praia andavam mµ,itos com seus arcQs e setas, e não lhes ., 
aprovei~aram. 

Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, onde 
1 ' 

recebidos com muito prazer e fea~ 



A feição d' e11ee ~ serem pardos, maneira de averme
lhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos; andam 
nús, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhwna cousa co
brir, nem mostrar suas vergonhas, e estão á cerca disso com 
tanta innocencia como têm em mostrar o rosto. 

' 

Tra.riain ambos o beiço de baixo furado, e mettido por 
elle senhas onos de osso, brancos, de compridão de uma mão 
travessa, e de gr~ura de um fuso de algodão, e agudo na 
ponta como um furador; mettem-n'os pela parte de dentro do 
beiço, e o que lhe fica entre o beiço e os dentes é feitq 
como ro.que de xadrez e em tal maneira o trazem alli encai
xado que lhes não dã paixão, nem lhes estorva a fala, nem 
comer, nem beber. 

Os cabellos seus são corredios, e andavam tosqueados 
de tosquia alta, mais que de sobre pente, de boa grandura, e 
rapados até por cima das orelhas. 

Um delles trazia por baixa da solapa, de fonte á fonte, 
para detraz, wna maneira de cabelleira de pennas de aves 
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àmareías, que seria de compridão de um conto, mui basta 
e mui cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, a qual 
andava pegada nos cabellos penna e penna com uma con
feição branda como a cêra e nâo n' o era, de maneira que 
andava a cabelleira redonda, e mui basta e mui igual, que não 
fazia mingua mais lavagem para levantar. 

O capitão, quanc:lo elles vieram es~va assentado em 
1 ' 

' uma. cadeita, e ~a alcatifa, aos J;>é$ por estrado, ~, bem v.es-
'· 1 ' 1 

tido com um collar de ouro ·mui gi;ande ao pescoç0, e Sancho 
' ' de Toar, Sunão de Miranda, Nicolau Coelho, Arres Corr~ia 

e nós outros que aqui na náo com elles íamos, assentadoi;; 
no chão por essa alcatifa. Accenderam tocJ:las e entraram, e 
não fizeram nenhuma menção de cortezia nem de fallar ao 
capitão nem a ninguem; porém) um delles pôz olho no collar 
do capitão, e começou de acenar com a m.ã-0 para terra e 



depois para ó co1lar, cotno que nos dizia, que havia em terra 
ouro; e tambem viu o castiçal de prata, e assim mesmo ace
nava para a terra e então para o castiçal, como que havia 
tambem prata. 

Mostraram-lhes um papagaio pardo, que aqui o capitão 
traz; tomaram-n' o logo na mão e acenaram para a terra, 
como os havia ahj; mostraram-lhes um carneiro, não fizeram 
delle menção; mostraram-lhes , uma gallinha, quasi haviam 
nledo della, e não lhe queriam pôr mão, e depois a tomaram 
como espantados; ' deram-lhes . allÍ de cpmer pão e pescado 
cosido, confeitos, fartes, mel e figos passados; não quizeram 
comer- daquillo quasi nada, e alguma cousa, se a provavam, 
lançavam-a logo fóra. 

Trouxeram-lhes vinho por uma taça! puzeram-lhes as
sim á bocca tão a lá vez e não gostaram delle nada, nem 
o quizeram mais; trouxeram-lhes agua por uma albarrada, to
maram della senhos bocados, e não beberam; somente lava
ram as boccas e lançarélJll fóra.. 

Viu um delles umas contas de rosario brancas; acenou, 
que lh'as dessem, e folgou µiuito com ellas e lançou-as ao 
pescoço, e depois tirou-as e embru:lhou-as no braço, e acenava 
para a terra e então para as contas e para o collar do ca- . 
pitão, como que dariam ouro, por aquillo; isto toma~amos nós 
·assim i>elo desej~rmos; mas i;e elle queria dizer, que levaria 
as contas 1 e mais o collar, isto não queriamos nós entender; 
porque lh'o não aviamos de dar; e depois tornou as contas 
a quem lh'as deu, e então esti~aram-se assim de costas na 
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alcatifa a dormir, sem terem nenhuma maneira de cobrirem 
' 1 

suas vergonhas, as quaes não eram fanadas, e as cabelleiras 
dellas bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr ás 
cabeças senhos coxins; e o da cabelleira procurava assaz pôl-a, 
não quebrar, e lançaram-lhes um manto em cima, e elles con
sentiram e jouveram e dormiram. 

Sabbado. pela manhã mandou o capitão fazer vella, e · 
fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta de 
seis a sete braças; e entraram todas as náos dentro, e anco

'raram-~ em cinco, seis bra~s, a q~ ancoragem dentro é 
tão grande e 'tão formosa, e tão segura, que podem jazer 
dentro nella mais de duzentO& navios e náos. 

.. 
E tanto que as náos foram pousadas e ancoradas, view 

ram os capitães todos a esta náo do capitão-mór. E daqui 
mandou o capitão Nicolau Coelho e Bartholomeu Dias, que 
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fossem em terra, e levassem aquelles dois homens, e os dei
xassem ir com seu arco e setas, aos quaes mandou dar senhas 
camisas novas e senhas carapuças 'vermelhas e dois rosarios 
de contas brancas ·de osso, que elles levavam nos braços, e 
senhas cascaveis e senhas campainhas. 

E mandou com elles, para ficar lá, um mancebo de
gradado, criado de D. João TeUo, a quem chamam de Affonso 
Ribeiro, para andar lá co~ elles e saber de seu viver e ma
neira, e a ' mim mandou, que fosse com Nicolau Coelho. 

Fomos assim de frecha direitos á praia; alli acudiram 
logo obra de duzentos homens, todos nús, e com arcos e setas 
nas mãos. 

' ' 1 

Aquelles que nós levavamos acenaram~lhes, que se afas-
téissem e puzessem os arcos e eles os puzeram e não se afas

taram muito; abasta que puzeram os seus arcos; e então sa
hiram os que nós levavamos e o mancebo degradado com 
' elles; os quaes assim como sahiram, não pararam mais, nem 
esperava ~ por outro, senão a quem m~is cort~ria; e pas
saram um rio, que por ahi corre de agua doce, de muita 

agua, que lhes dava pela braga, ·e outros muitos com elles; 
e foram assim correndo, além do rio, entre umas moitas de 
palmas, onde estam outros, e alli pararam. E naquillo foi o 
degradado com uni homem que, logo ao sahir do batel, o 
a.gazalhou e levou até lá. 

E logo o tomaram a n6s, e 'com elle vieram QS outros, 
que nós levamos; os quaes vinham já nús e sem carapuças; 
e então se começaram de chegar muitos, e entravam pela beira 
do mar para os batéis até que mais não podiam, e traziam 
cabaços cfagua; e tomavam alguns barris, que nós levavamos, 
enchiam-os de agua e traziam-o$· aos batéi~, não que . elles 
de todo chegassem a bordo do batel, mas, junto com elle, 
lançavam-o da mão e n6s tomavamol-os, e pediam, que lhes 
dessem alguma cousa. 

Levava Nicolau , Coelho casca veis e manilhas; e a uns 
dava ~ cascavel; e a ,outrps uma manilha, de ~an~ira Q\le, 
com aquella enca~a, quasi nos queriam dar a mão; ' davam-nos 
d' aquelles arcos e setas por sombreiros, e carapuças de linho, 
e por qualquer cousa, que os homens queriam dar. D'ali se 
partiram os outros dois mancebos que não os vimos mais. 

' ' 
Andava~ a1li muitos delles, ou quasi a maior parte, 

q_ue todos traziam aquelles bicos de osso nos beiços, e alguns, 
que andavam sem elles, traziam os beiços furados, e nos bu-



racos traziam uns espelhos de páu, que pareciam uns es.pelhos 
de borracha. 

Alguns delles traziam trez daquelles bicos, a saber : 
um na metade e os dois noa cabos. E andavam ahi outros 
qua.rtejados de cores, a saber: delles a metade da sua pro
pria côr, e a metade de tintura negra, maneira de azulada, 
e . outros quartejados de escaques. 

Alli andavam entre elles tres ou quatro moças, bem 
moças e bem gentis, com cabellos mui pretos, compridos pelas 
~spaduas, e · suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, e .tão 
limpas · de cabelleiras, que d~ as nós muito bem olharmos 
não tínhamos nenhuma vergonha. 

Alli, por então, não houve mais falla nem entendimento 
com elles, por a barbaria delles ser tamanha, que se não 
entendia nem ouvia ninguem, acenamos-lhes, que se fossem; 
e assim o fizeram e passaram-se além do rio, e sahiram tres 
ou quatro homens nossos dos bateis, e encheram não sei 
quantos barris dagua, que nós levavamos, e tornamo-nos ás 
náos; e em nós assim vindo, acenaram-nos, que tomassem.os. 
Tomamos, e elles mandaram o degradado, e não quizeram, 
que ficasse lá com elles, o qual levava uma bacia pequena 
e duas ou tres carapuças vermelhas, para dar lá ao senhor, 
se o ahi houvesse; não curaram de lhe tomar nada e assim 
o mandaram com tudo; e então Bartholomeu Dias o fez outra 
v~ .tornar, que lhes désse aquillo em vista de n6s, áquelle 
que o da primeira vez agasalhou, e então veio se e ttou-' 
xemol .. o. 

• 
22-

• 

Este que o agasalhou era já de dias, e andava todo 
por louçainha cheio de pennas pegadas pelo corpo, que pa
recia assetado, como S. Sebastião. 

Outros traziam carapuças de pennas amarellas, e .outros 
de vermelhas e outros de verdes, e uma daquellas moças era 
toda tinta de fundo á cima, daquella tintura, a qual certo era 
tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ella não 
tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra vendo 
lhe taes feições fiz~a vergonha, por não terem a sua como ella. 

, ' 
1 ' ' 

Nenhum delles não era fanado, , mas todos a~im como 
nós; e com isto nos tomamos, e elles foram-se. 

A' tarde sahiu o capitão-mór em seu batel, cômo todos 
nós, e com os outros capitães das nãos, em seus bateis, a 
folgar pela bahia, a carão da praia; mas ninguem sahiu em 
terra pelo capitão não querer, sem embargo de ninguem nella 
estar. Sómente ·sahiu elle, com todos, em um ilhéo grande, que 
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na bahia está, que de baixa-mar fica mui vasio; porém é 
de todas as partes cercado d'agua, que não pode ninguem Jr 
a elle sem barco ou a nado. 

Alli folgou elle, e todos nós outros bem uma hora 
e meia; e pescaram ahi, ándando marinheiros com um chin
chorro e mataram pescado miu:do, não muito, e então vol
vemo-nos ás náos. já bem noit~. 

. Ao domingo qe PaS;Coela, ~la , manhã, determinou o 
1 • ' ' ·t 

cit;>i~o ae ir ouvi,Í', missa e' ,pteg~ção; naquelle ilhéo, e mandou 
' ' 

a to,dqs os capitães, que se corregessetn nos bateis e f assem 
' . 

CCJµl elle, e assim foi feito, 

Mandou naquelle ilhéo annar um esparavel, e dentro 
nelle alevantar altar mui bem corrigido, e alli, com todos nós 
outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Fr. H enrique, 
em voz entoada, e officiada com aquella mesma voz pelos ou
tros padres e sacerdotes, que alli todos eram, a qual missa, 
segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer 
e devoção. 

Alli era com o capitão a bandeira de Christo, com 
que sahiu de Belém, a qu!il esteve sempre alta da parte do 
Evangelho. 

Acabada a missa, desvestiu;.$e o p~dte, e poz-se em 
uma .cadeira alta e n6s todos lançados por essa arêa, e p.regõu . 
uma solemne e proveitosa pregação da historia do Evange-
lho, e em fim della tratou da nossa vinda e do achamento 
desta terra; conformando-se com 9 signal da cruz, sob cuja 
obediencia vimos, a qual veio muito a proposito e fez muita 
devoção. . 

:. 

Em.quanto estivemos á missa e á pregação senam na 
praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como os de 
hontem com seus arcos e setas, os quaes andavam folgando 
e olhando-nos, e assentaram-se. 

E depois qe acabada . a mi~sa, ~s!ientados n6s á pre
. gação, alevantaram-se muitos delles, e tangeram: como ou bo-

, '' 
.zina, , e começaram a salt~r e dansar Um. pedaço; e algui,.s 
delles se metteram em 'aimadias, duas ou tres que ahi tinham., 
as quaes não são feitas como ~s que eu . já vi; s6mente 1são' 
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tres traves atadas juntas; e alli se mettiam quatro ou cinco, 
cu esses que queriam, não se afastando quasi nada da terra, 
senão quanto podiam tomar pé. 

Acabada a pregação, moveu o capitão e todos para os 
bateis, com nossa bandeira alta, e embarcamos, e fomos assim 
todos contra a terra, para passarmos ao longo, por onde elles 
estavam, indo Bartholomeu Dias e111 seu esquife, por mandado 
do capitão, com um páo de uma almadia, que lhes o mar 

levára para lh'o dar, e nós todos, obra de tiro de pedra, 

atraz delle. 

Como elles viram o esquife ·de Bartholomeu Dias, che
garam-se logo todos' á · agua, mettendo-se nella até Oflde mais 
podiam, acenaram-lhes, que puzessem os arcos e muitos delles 
os hiam iogo pôr em terra, e outros os ~ão punham. 

Andava ahi um, que fallava muito aos outros que se 
afastassem, mas não já que me assim parecesse, que lhe ti-
11ham acatamento nem mêdo. 

Este que os assim andava afastando, trazia o seu arco 
e setas e andava tinto de tintura vermelha pelos peitos e es
paduas e pelos quadris, coxas e pernas até baixo; e os vasios, 
com a barriga e estomago, eram de sua propria côr, e a 
tintura era assim vermelha que a agua lh' a não comia nem. 
desfazia; antes, quando sabia da agua, era mais vermelho. 

Sahiu u,m homem do ~'Q.if e de Bartholomeu Dias, e 
andava entre elles, sem elles. entendere~ nada delle quanto 
para lhe fazerem mal, senão quanto lhe davam cabaços de 
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agua e acenavam aos do esquife, que sahissem em terra; com 
isto se volveu Bartholomeu Dias ao capitão, e viemos ãs nãos 
a comer, tangendo trombetas e gaitas, ·sem lhes dar mais 
oppressão, elles tornaram se a sentar na praia, e assim por 
então ficaram. 

Neste ilhéo, onde fomos ouvir missa ;, pregação, espraia 
muito a agua, e descobre muita arêa e muito cascalho. 

Foram alguns, em nós ahi estando, b\lscar marisco. e 
não o acharam, e acharam alguns camarQes grosSO$ e curtos, 
entre os quaes um muito grande carnarãó e muito grosso, 
que em nenhum tempo o vi tamanho. Tambem acharam cas
cas de brigões e de ameijoas, tnas não toparam com nenhuma 
peça inteira. 

E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães 
a esta náo, por mandado do capitão-mór com os quaes se 
clle apartou, e eu na companhia, e perguntou assim a todos, 
se nos parecia ser bem mandar a nova do achamento desta 
terra a Vossa Alteza, pelos navios dos mantimentos, para 
melhor mandar descobrir, e saber della mais do que agora 
nós podiamos saber por irmos de nossa viagem. 

E entre muitas fallas, que no caso se fizeram, foi por 
todos, ou a maior parte, dito, que seria muito bem; e nisto 
concrudiram, e tanta que a conclusão foi tomada, perguntou 
mais, se seria bom tomar aqui por força um par destes ho
mens para os mandar a Vossa A.lteza, e deixar aqui por elles 
dois destes degragados. 
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A isto acordaram, que não era necessario tomar por 
força homens, porque geral costume era dos que assim le
vavam por força, por alguma parte, dizerem, que ha ahi todo 
o que lhe perguntam e que melhor informação da terra da
riam dois homens destes degraqados, que aqu,i deixass~m, do 
que elles dariam, se os levassem, por ser gente que ttlnguem 
entende, nem elles tão cedo aprenderiam a fallar para o sa
·berem tambem dizer; que muito melhor estes outros não di
gam, quando cá Vossa Alteza mandar; e que portanto não 
curassem aqui, de, por força, tomar ninguem, nem fazer es
can;dalo, para ois de 'todo, mais amançar e pacificar; senão 
somente deixar aqui os dois degradados, quando daqui par-
tíssemos. E assim por melhor parecer a todos ficou deter
niinado. 

Acabado isto, disse o capitão, que fossemos' nos bateis 
em terra, e ver-se-hia bem o rio quejando era, e tambem para 
folgarmos. 

Fomos todos nos bateis em terra, armados, e a ban
deira comnosco; elles andavam alli na praia, á bocca do rio, 
onde nós iamos, e· antes que chegassemos, do ensino que 
d~antes tinham, puzeram todos os arcos e acenavam, que sahis-

semos; e tanto que os bateis puzeram as prôas em terra, pas

saram-~ logo todos além rio, o qual não é mais ancho que 
um jogo de mangual~ 

E tanto que desembarcamos, alguns dos nossos passa
ram logo o rio e foram entre elles, e alguns aguarqaivam e 
outros se afastavam; porém era a cousa de maneira que todos 
andavam misturados; elles davam desses arcos, com suas setas, 
por sombreiras e· c~rapuças de linho, e qualquer cousa que· 
lhes davam; passaram além tantos dos nossos, e andavam 
assim misturados com elles, que elles se esquivavam e afas
tavam-se, e hiam-se d' elles para cima, ond,e outros , estav~. 
E então o capitão fez-se tomar ao collo de dois homens, e 
passou o rio e fez tornar todos. , 

A gente, que alli era, não · seria mais que a'q~~lla que· 
soía e tanto que o capitão fez tornar todos, vier~ alguns 
delles ~ elle, não pelo conhecere;m por senhor; cá me parece, 
q~e não ~~tendem, nem tomavam' d1i'sso conhecimento, mas ' 
porque a gente nossa passava já para aquem do rio, alli falla
vam e, traziam muitos arcos, continhas daquelias já ditas, e 
resgatavam por qualquer cousa, em tal ;maneira que trou.ke-· 
ram d'alli para as náos muitos arcos, setas e contas; e então 
tornou se o capitão aquem do rio, e logo acudiram muitos 
beira d' elle. '1 

Alli verieis galantes pintados de preto e vermelho, e 
quartejados assim pelos corpos, como pelas pernas, que certo · , 
pareciam assim bem. 



) . 
Tambem andavam entre elles quatro ou cinco muíhe

res moças, assim núas que não pareciam mal, entre as quaes 
andava uma couxa, de giolho até o quadril e nadega, toda 
tinta d'aquella tintura preta, e o al todo da sua propria côr. 
Outra trazia ambos os giolhos com as curvas assim tintas, e 
tambem os collos dos pés, e suas vergonhas tão núas, e com 
tanta innocencia descobertas, que. ~o havia ahi nenhUm.a ver
gonha. 

Tam~ andava ahi outra mulher moça com um me.:. 
nino ou menina, no collo, atado com um panno, não sei de 
que, aos peitos, que lhe não parecia senão as peminhas; mas 
as pernas da mãe e o al não trazia nenhum panno. 
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E depois moveu ô capitão para_ dma, ao longo do rio, 
que anda sempre a carão da praia, e · alli esperou um velho, 
que trazia na mão uma pá d'almadia. ' 

Fallou, estando o capitão com elle, perante nós todos, 
sem o nunca ninguem entender, nem elles a nós, quantas cousas 
que lhe o homem perguntava do ouro, que nós desejavamos 
saber se o havia na terra. 

Trazia este velho o beiço tão furado, que lhe caberia pelo 
furado um grande dedo polegar; e trazia mettido no furado 
uma pedra verde ruim, que cerrava por f óra aquelle buraco, 
e o capitão lh'a fez tirar, e elle não sei que diabo fallava, e 
ia com ella para a bocca do capitão, para lh'a metter. 

Estivemos sobre isso um pouco rindo e então enfa
dou-se o capitão e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela 
pedra um · sombreiro velho; não por ella valer alguma . cousa 
mas pot,,. mostra e de.pois a houve o capitão, creio, para com 
as outras cousas -a mandar a Vossa Alteza. 

Andamos por ahi vendo a ribeira, a qual é de muita 
agua e muito boa; ao longo d' e1la ha muitas palmas, não muito 
altas, em que ha muito bons palmitos; colhemos e comemos 
delles muitos. l 1 .. 

1141< 
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Então tomou-se o capitão para baixo, para a boca do 
rio, onde desembarcamos; e além do rio andavam muitos d'elles, 
dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem 
pelas mãos, e f aziam-n' o bem. 

P é\ssou-se então além do rio Diogo Dias, almoxarife que 
foi de Sacavem, que é homem gracioso e de prazer, e levou 
comsigo um gaiteiro nosso, com sua gaita, e metteu-se com 
elles a dansar, tomando-os pelas mãos, e elles folgavam e riam, 
e andavam com elle mui bem, ao som da gaita. 

Depois de dansarem, fez-lhe alli, andando no chão, 
muitas voltas lig~iras e salto real, de que se elles espantavam 
e riam, e folgavam muito; e comquanto os com aquillo muito 
' ' seguro,µ e afagou, tomavam ~ogo ~ esquiveza, como mon- 1 

' ' 

f orarrt-:Se para Cim~. 

E então o capitão passou o rio, com todos nós outros, 
e fomos pela praia de lo;ngo, indo os bateis assim a carão de 
terra; e foram até wna lagôa grande cJe agua doce, que está 
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junto com a praia, pórque toda aquella ribeira do mar ~ apadia
da por cima, e sahe a agua por muitos lugares. 

E depois de passarmos o rio, foram uns sete ou oito 
d' elles andar entre os marinheiros, que se recolhiam aos bateis, 

e levaram d' alli um tubarão, que Bartholomeu Dias matou e 
levava-lh' o e lançou-o na praia, abasta que até aqui como quer 
que se elles em alguma parte amansassem, logo de uma mão 
para a outra se esquivavam, como pardaes de cevadouro, e 

' 
~ornem não ~hes ousa de fallar rijp por ser mais não esqui-

' ' varem, e tudo se passa como ellet; q"Q.erem pe],os pem amansar. 
• • ' i ~ 1 • 

' 
· Ao 'velhó, com quem o c~pitão\ fallou, deu um.a' l cara-

puça vermelha, e como toda a falla,' que ·com. elle passou e com 
a carapuça, que lhe deu tanto que se expediu, que começou 
de passar o rio, foi-se logo r~catando, e não quiz mais 1tomar 
do rio para aquem. 

\ 

Os outros dous que o capitão teve nas náos, a que deu 
o que já ditÔ é, nunca aqui mais pareceram; de que tiro ser 
gente bestial e de pouco saber e por isso são assim esquivos; 
rorém comtudo andam muito bem curados e muito limpos, e 



n'aquillo me parece ainda mais, que são como aves ou alima.
rias montezes, que lhes faz o ar melhor penna e melhor ca .. 
bello que as mansas; porque ~s corpos seus são tão limpos, 
e tão gordos e tão f orm.osos, que não podem mais ser. E isto 
me faz presumir, que não têm casa, nem moradas, em que. se 
colham, e o ar a que se criam, os faz taes. Nem n6s ainda 
até agora não vimos nenhumas casas nem maneira d'ellas. 

Mandou. o capitão áquelle degradado Affonso Ribeiro 
que se fosse outra vez com elles, o qual se foi e andou lá wn 
bom pedaço, e ã tarde tornou-se, que o fizeram elles vir e não 
o quizeram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe 
tomaram nenhuma cousa do seu, antes disse· elle, que lhe to
mara um delles umas continhas amarellas, que elle levava, e 
fugia com ellas; e elle se queixou, e os outros foram logo após 
elle, e lh'as , tomaram, e tornaram-lh'as dar, e então manda
ram·n'c vir. -Disse elle, que não vira lá entre elles senão umas 

' . 

choupaninhas de rama verde e de fetos muito 'grandes, co~o, 

d',entre Douro e Minho; e assim nos tornamos ás náos, já ' 
quasi noite, a dormir~ 

84 - . 

A* segunda-feira, depois de comêr, sahhnos todos eftt 
terra, a tomar agua. Alli vieram então muitos, mas não tantos 
como as outras vezes, e traziam jã muito poucos arcos, e es
tiveram assim um pouco afastados de nós. E depois

1 
poucos 

e poucos, misturavam-se comnosco, e abraçavam-nos e f olg-a
vam, e alguns d' estes se esquivavam logo. 

Alli davam alguns arcos por folha.s de papel, e por al
guma carapucinha velha e por qualquer cousa, e em tal ma
neira se passou a cousa, que bem vinte ou trinta pessoas das 
nossas se foram com elles onde outros muitos d' elles estavam 
com moças e mulheres, e trouxeram de lá muitos arcos e bar
retes de pennas de aves, d' elles verdes e d' elles amarellou, do 
que creio, que o capitão ha de mandar amostra a V. .A., e se
gundo diziam esses que lá foram, folgaram com elles. 

N'este dia os vimos de mai.s perto e mais á nossa von
tade, por andarmos todos quasi misturados e alli delles an
davam d'aquellas tinturas quartejados outros de metades ' - . ' 
outros de tanta feição como em pannos de armar e todos . ' 
com os beiços furados, e muitos com os ossos n'elle$, e d'ellea 
sem ossos. 

Traziam alguns d'elles uns ouriços verdes de arvorcs, 
que na côr queriam parecer de castanheiros, senão quanto eram 
mais e mais pequenos; e aquelles eram cheios de uns grãos 
vermelhos pequenos, que, esmangando-çs entre os dedos, !azia 
tintura muito vermelha, do que elles andavam tintos; e quanto 
se mais molhavam, tanto 'mais vermelhos ficavam. 
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' . 
·Todos andavam rapados áté admá das orelhas, 'e assim 

as sombrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas de fonte 
á fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta ancha 

de dois dedo.s. 

E o capitão mandou ·áquelle degradado Aff onso Ribeiro, 
e a outros dois degradados, que fossem andar lá entre elle$, 
e assim a Diogo. Dias, por ser homem ledo, com que elles 
folgavam; e aos degradados mandou, que• ficassem lá esta noite. 

, Foram-se lá todos e andaram entre elles. E, segundo 
j li ' 

elles diziam, foram bem uma legua e meia a uma povoação de 
· casas, em que havia nove ou dez casas, as quaes diziam, que 
eram tão compridas, cada uma, como esta náo capitanea, e 
eram de madeiras, e das ilhargas de taboas e cobertas de 
palha, qe razoacla altura, e todas em uma só casa, sem nenh.um 

' ' 
repartimento. 

Tinham de dentro muito esteio, e, de esteio a esteio, 
uma rêde atada pelos cabos em cada esteio, altas, em quo 
dormiam. E debaixo, para se aquentarem, faziam seus f egos; 
e tinha cada casa duas portas pequenas, uma em Um cabo e 
outra no outro. E diziam, que em cada casa se recolhiam 
trinta ou quarenta pessôas, e que assim os acharam, e que 
lhes deram de comer daquella vianda, que elles tinham a saber: 
nluito inhame e outras sementes, que na terra ha, que elles 
come.m, e como foi tarde fizeram-n'os logo tod~ tomar, e não 
qu1zeram que lá ficasse nenhum. · 



E ainda segundo elles diziam queriam vir com elles. 
Resgataram lá, por cascaveis e por outras cousinhas de pouco 
valor que levavam, papagaios vermelhos, muito grandes e for
mosos, e dois verdes pequenos, e carapuças de pennas verdes 

. e um panno de penna de muitas cores, maneira de tecido, assas 
formoso, segundo Vossa Alteza todas estas cousas verá; porque 
o capitão vol-as ha de mandar, segundo elle disse; e com isso 
vieram, e n6s tornamo-nos ás náos. 

A' terça-feira, depois ~e comer; fomos em terra dar 
guarda d~ lenha e lavar roup,a. 

Estavam na praia, quando chegámos, obra de sessenta 
ou setenta, sem arcos e sem nada. 

Tanto que chegamos vieram-se logo para nós, sem se 
esquivarem, e depois acudiram muitos que seriam bem duzen

, tos, todos sem arcos, e misturavam-se todos tanto comnosco, 
que nos ajudavam d' elles a acarretar lenha e metter nos bateis, 
e tomavam muito prazer. 

E emquanto nós faziamos a lenha, faziam dois carpin
teiros uma grande cruz, de um páo, que se hontem para isso 
cortou; muitos d'elles vinham alli estar com os carpinteiros, e 
creio, que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro, com 
que a f~, que por verem a cruz; porque elles não têm 
cousa, que de ferro seja, e cortam sua madeira e páos com 
pedras feitas como cunhas, metticlas' em um pão entre duas 
talas mui bem atadas, e por tal maneira que andam fortes se-
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gundo os homens, que hontem ás suas casas, diziam, porque 
lh'as viram lá. 

Era já a conversação delles comnosc-0 tanta, que quasi 
nos estorvavam ao que haviamos de fazer. 

E o capitão mandou a dois degradados e Diogo Dias, que 
f assem lá á aldeia, e a outras, se houvesse, d' ellas novas, e que 
em toda maneira não se viessem a ás náos, ainda que os elles 
mandassem, e assim se foram. 

Emquanto andavamos nesta mata, a cortar a lenha, atra
vessavam alguns papagaios, por eSsas arvores, delles verdes e 
outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece, 
que haverá nesta terra muitos; porém, eu . não 11,eria mais que 
até nove ou dez. 

Outras aves então não vimos; somente algumas pom
bas seixas, e pareceram-me maiores, em bôa quantidade, que 
as de Portugal. 
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AlgW1s diziam, que viram rôlas, maa eu não aa 
. 

vi; 

mas, · segundo os arvoredos, são mui, muitos e grandes, e de 
infindas maneiras; não duvido que por esse sertão haja muitas 
aves; e ácerca da noite nos volvemos para as náos com noasa 
lenha. 

Eu creio, senhor, que não dei ainda aqui conta a V 01Mila 
Alteza da feição de seus arcos e setas. Os arcos são vretoa 
e compridos, e as setas compridas e os ferros dellas de cannaa 
aparadas,. segundo,' Vossa Alteza v~rá por · alguns, que oreio, 
que o capitão a ella ha de enviar. 

A' quarta-! eira não fomos em terra, porque o capitão
mór andou todo o dia no navio dos mantimentos a despe
jal-o, e fazer levar ãs náos isso que cada uma podia levar. 

Elles acudiram á praia ~uitos, segundo das · náos vimos, 
que seri:am .oJ>ra de trezent9s, , e segundo S~h,q de~ Toar, q';l~ 
1á foi, disse. '.Diogo Dia's e Affonso Ribeiro, o 'degradado., a 
que o capitão hontem maµdou, e qu:e em toda maneira lá dor- · 
missem, volveram-se já de noite por elles não quererem, que 
lá dormissem, e trouxeram papagaios verdes e outras aves 
pretas, quasi como pêgas, senão quanto tinham o bico branco, 
e os rabos curtos. 

" E . qu,ando Sancho de 'Eoar se recolheu á náo, 
1 ' 1 1 1 t l 11 ' 

se vir com elle alguns; mas elle não quiz senão dois mance-, . 
bos dispostos e homens de prol. Mandou-os essa noite mui 
bem pensar e curar e comeram toda a vianda que lhes deram, 
e mandou-lhes fazer cama de lençóes, segundo elle disse, e 

dormiram e · folgaram aqueUa noite, ' aseim não foi maiti este · 
' dia que para eecrever seja. 

A' quinta-feira, derradeiro de Abril, comemoa logo, quasi 
pela manhã, e fomos â terra por maia lenha e agua. 

E, em querendo o capitão sahir, chegou Sancho de Toar, 
com aeua dois hospedes, e por elle não ter ainda comido pu

a:etam-lhe toalhas, e veiu-lhe vianda e com.eu. 
' 

. . 

Os hospedes assentaram.-n'os .em senhas cadeiras, 
todo o que lhes deram comeram muito bem, e especialmente 
cação cosido frio e arroz; não lhes deram vinho por Sancho 

de Toar dizer, que não bebiam bem • . 

Acabado o comer mettemo-nos todós no batel, e elles 
comnosco. Deu l.lm grumete a um 4elles '1Jlla armadurà grande · 

' . de ·J>O~co qionü;iz, 'betn revolta, e tanto que a· to~ou~ 11\etteu-a. 
logo ' no beiço; . e porque se lhe não queria ter, deram-lh' o uma 
pequena, de cêra vermelha, e elle correg~u-Jhe detraz seu ade
reço para se ter, e metteu-a no beiço, e assim revolta para 

cima, e vinha tão contente com ella como se tivéra uma 
grande joia. 

E tanto que sahimos em terra, foi-se logo 
não pare'çeu alii mai&. ' 

' ·' 

Andariam na praia, quando sahimos, oito 
e dahi pouco começaram de· vir, e pareceu-me, 
quatrocentos ou quatrocentos e cincoenta. 



Traziam alguns delles arcos e setas, e todos os deram 
por carapuças e por qualquer cousa que lhes davam. 

Comiam comnosco do que lhes davamos, e bebiam 
alguns delles vinho, e outros o não podiam beber, mas pare
ce-me, que se lh' o avezassem, que o beberiam de bôa vontade. 

Andavam todos tão dispostos, e tão bem feitos e ga
lantes com suas tinturas, que pareciam bem. 

Acarretavam dessa lenha quanta 
' podiam, com mui bôa vontade, e le-

vavam-n' a aos bateis, e andavam já 
mais mansos e seguros entre nós do 
que nós andavamos entre elles. 

Foi o capitão, com alguns de nós, 
um pedaço por este arvoredo até uma 
ribeira grande e d~ muita agua, que a 
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nosso parecer era esta mesma que vem ter á praia em que n6s 
tomamqs agua. Alli jouvemos wn pedaço, bebendo e folgando 
ao longo della, entre esse arvoredo, que é tanto e tamanho, 
e tão basto, de tantas plumagens, que lhe não p6de homem 
dar conta. 

Ha entr'e elles muitas palmas, de que colhemos muitos 
e bons palmitos. 

Quando sahimos do batel, disse o capitão, que seria 
bom irmos direitos á cruz, que estava encostada a uma arvo-



re, junto com o rio, para se Pôr de manhã, que é sexta-feira, 
e que nos puzessemos t,0dos em giolh.os e a beijassemos, 

1 1 1 p ' 

elles verem o acatamentó, 'que lhe tinha:m,os. 
' ' 

' 
E assim o fizemos, e estes dez ou doze, que ahi esta"' 

vam, acenaram-lhes, que fizessem assim, e foram logo todos 
beijai-a. 
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Parece-me gente de ta1 innocenda, que se os hotnen!; 
entendessem -eelles -a -ÍÍós:-éiue- seriãm -lÕgo christã"õs; porque 
elles não têm nem entende~ em nenhuma crença, segundo 
parece; e, portanto, se os degradados, que aqui hão de ficar, 
aprenderem bem a sua falla e os entenderem, não duvido, 
segundo a santa tenção de Vossa Alteza, fazerem-se christãos 
e crerem na nossa Santa Fé, á qual praza a Nosso Sen.boc, 

, que os tragé\, porque certo esta gente é bõa e d~ bôa simpli
cidade, e imprimir-se-ha ligeiramente nelles qualquer cunho, 

' ' \ 

que lhe~ ,quizerem dar; e logo , N<>Sso Senhor lhes, dyu bons , 
corpos e bons' rostos, como ~ bons hbmens, e elle, que 'noa 

' ' 
' por aqui trouxe, creio, que não 1 foi sem causa. 

E, portanto, Vossa Alteza, pois, t~to de5eja acerca.. 
centar na Santa Fé catholica, deve entender em sua salvação, 
e prazerá a Deus, que com pouco trabalho será assim. 

Elles não lavram, nem criam, nem ha aqui boi, nem 
vacca, nem cabra, nem ovelha, nem gallinha, nem outra ne
nhuma alimaria, que costumada seja ao viver dos homens; 
nem comem senão d' esse inhame, que aqui ba muito, e dessa 
semente e fructos, que a terra e as arvores de si lançam; e 
com isto andam taes e tão rijos e tão nedios que o não somos 

' nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. 

Emquanto alli este dia andaram, sempre ao som de 
Uttl tamborim llOSSG, dançaram e },>a'Uaratn C(-Oro OS llOiiOS; em 

' m~e1ra que São ' muito m<i.is n~os ' amigós' que ' nÓst Seus: l se' 
lhes homem acénava se queriam ~r ás náós, faziam se logo 
prestes para isso em tal maneira 'que, ' se os, ·homens ' todos 



quizera convidar, todos vieram. Porém n~o trouxemos etta 
noite ás náos senão quatro ou cinco, a saber: o capitão-mór 
dous, e Simão de Miranda um, que trazia já por pagem, e 
Ayres Gomes outro assim pagem. 

Os que o capitão trouxe era um delles um dos seus 
hospedes, que a primeira, quando aqui chegamos, lhe trouxe
ram, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa e com elle 
um seu irmão, os quaes foram esta noite mui bem agasalha
dos, assim de vianda, como de cama, de colchões e lenç6es, 
pelos mais amansar. 

Hoje, que é sexta-feira, primeiro dia de Maio, sahim.os 
pela manhã em terra, com a nossa bandeira e fomos desem
barcar acima do rio, contra o sul, onde nos pareceu, que 
seria melhor plantar a cruz para ser melhor vista, e alli assigno1.1 
o capitão onde fizessem a cova para à chantar. 

E, em quanto a ficaram fazendo, elle, com todos nós 
outros, fomos pela cruz, abaixo do rio, onde estava. 

Trouxemol-a dalli, com esses religiosos e sacerdotes 
diante, cantando, maneira de procissão. 

Eram já ahi alguns d'elles, obra de setenta ou oitenta, 
e quando nos assim viram vir, alguns d' elles se foram metter 
debaixo d'ella e ajudar-nos. 

Passamos o rio, ao longo da praia, e fomol-a pôr onde 
havia de ser, que será do rio obra de dous tiros de bésta. 
Alli, andando n'isto, viriam bem cento e cincoenta ou mais. 
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Chantada a cruz, com as armas e divisa de Vossa Alteza, 
que lhe primeiro. pre&aram, armaram altar ao pé della e alli 
disse missa o padre Fr. Henrique, a qual foi cantada . e offi-
ciada por esses já ditos. 

Alli estiveram comnosco a e.Ua obra de cincoenta ou 
sessenta d'elles, assentados todos em giolhos, assim como n6s, 
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ê quando veio ao Évangelho, · que nôs erguemos. todos eín p~, 
com as mãos levantadas, elles se levantaram comnosco e alça
ram as mãos, estando assim até ser acabada. E então tor
naram-se a assentar como nós, e quando levantaram a Deus, 
que nos puzemos de giolhos, elles se puzeram todos, assim 
como nós estavamos, com as mãos levantadas e em tal ma
neira assocegados, que certifico a Vossa Alteza, que nos fez 
muita devoção. 

' 
E estiveram assim comnosco até acabada a communhão~ 

' e ~e.pois ~a communhão . com~ungarão ess~ relígiosoa ~ &acer-
dotes, e o ' ~apitão ·com ,afguns .de nós 'outros. · · 

Alguns, por o sol ser grande, em nós . eetando com
mungando, alevantaram-se e outros estiveram e ficaram. 

Um d'elles, homem de cincoenta ou cincoenta e cinco 
annos, ficou alli com aquelles "QUe ficaram; aquelle, em nóa 
assim estando, ajuntava aquelles que alli ficaram e ainda cha
mava outros. Este, andando assim entre elles, fallando-lhes 
acenou com o dedo para o altar, e depois mostrou o dedo 
para o céo, como quem lhes dizia a~a cousa de bem e 

· nós assim o tomamos. 

1 

Acabada a miS6a, tirou o padre a vestimenta de cima e 
t 

ficou na alva, e assim !e subiu, junto com o altar, em ' uma 
' 

caqeira, 'e alli nos pregbu d~ Evangelho e . dos, ap~stoló1, cujo 
.. · dij:l hoje é, tratan4o, e'mfim, da pregação d'este vosi-0 '. prose-

J 1 • ' 

guithento tão santo e virfuoiK>, que nos causou ma.is devo~o. 

4:8 -

Esses, que á pregação sempre estiveram, estavam, aasim 
como n6s, olhando para elle, e aquelle que digo chamava 
alguns, que viessem para a1li. Alguns vinham e outros iam-se. 

Acabada a pregação, trazia Nicoláo Coelho muitas cruzes 
de estanho, que lhe ficaram ainda da outra vinda e houveram 
por bem, que lançassem a cada um sua ao pescoço, pela qual 
cousa se assentou o padre Fr. Henrique ao pé da cruz, e ahi 

' ' 

a um e um lançav:a a sua, atada em um fio ao pescoço, fazen· 
do·lh' a primeiro beijar ' e alev~~ar ª' mãos. 

'r 
' 

Vinham a iss9 muitós, e lançaram-as todâs, que seriam 
obra de quarenta ou cincoenta e isto acabado era já bem uma 
hora depois do meio dia. 

Viemos ás nãos comer, onde o capitão trouxe comsigo 
aquelle mesmo que fez aos outros aquella mostrança para o 



altar e para o céo, e um seu irmão com elle, ao qual fez 
muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca, e ao outro uma 
camisa destas outras. 

E, segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente 
não lhe fallece outra cousa I,>ara ser toda christan que enten
derem-nos, porque assim tomávam aquillo que nos viam fazer 
como nó~ mesmos, por onde pareceu a todos, que nenhuma 
idolatria nem adoração tem. 

Bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar quem mais 
entre elles devagar ande, que todos serão tomados ao desejo 
de Vossa Alteza. E p~a isso se alguem vier, não deixe logo 
de vir clerigo para os baptisar porque já então terão mais 
conhecimento da ·nossa fé pelos dous degradados, que aqui 
entre elles ficam, os quaes ambos hoje tambem commungaram. 

Entre todos estes, que hoje vieram, não veio mais que 
uma mulher moça, a qual esteve sempre á missa, á qual deram 
um panno, com que se cobrisse, e puzeram-lh' a ao redor de si. 
Porém ao sentar não fazia memoria de o muito estender para 
se cobrir· assim Senhor, que a innocencia desta gente é tal, ' ' ' 

que a de Adão não seria mais quanta em vergonha. Ora, 
\7eja Vossa Alteza, quem em tal innocencia vive, ensinando
lhe o que para a sua salvação pertenç~! se. ~ convertefig 
ou não. 

Acabado isto, fomos assim perante elles beijar a cruz, 
e despedimo-nos e viemos comer. 

Creio, Senhor, que com estes dois degradados, que aqui 
ficam, ficam mais dois grumetes, que esta noite se sahiram 
desta náo, no esquife, fugidos, os quaes não vieram mais; e 
cremos, que ficarão aqui, porque, de manhã, prazendo a Deus, 
fazemos d'aqui nossa partida. 

Esta terra, Senhor, me parece, que da ponta que mais 
está c<>ntra o sul, vimos até outra ponta, que contra o norte 
\7em, <te que d'este porto houvemos vista, será tamanha, que 
haverá n' ella vinte ou vinte e cinco leguas por cósta. 

Traz ao lo~go do mar, em algumas partes, grandes ba~
reiras, d'ellas, vermelhas e d'ellas brancas, e a terra por cima 
toda chan, e muito cheia de grandes arvoredos de ponta em 
ponta; é toda prata parma, muito chan e muito formosa. 
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l>elo sertão nos pareceu cio mâr muito grande, porque à es
tender ·olhos não podíamos vêr senão terra e arvoredos, que 
nos pate~eu mui longa terra. . 

N'ella até agora não podemos saber se haja ouro nem 
prata, nem nenhuma cousa de metal, nem de ferro, nem lh' o 
vimos; porém a terra em si é de mui bons ares, assim frios 
e temperados, como os d'entre Douro e Minho, porque n'este 
tempo de agora assim os acha vamos como os de lá: as aguas .. 
são muitas, infindas; em t~l maneira é graciosa, qÚe, queren-
do-a:. aproveitar, . dar-se-ha nella tudo por bem das aguas que 

\ ' 
tEm. Porém o melhor fructo, que n'ella se póde fazer, me 
parece, que serã salvar esta gente, e esta deve ser a principal 
semente, que Vossa Alteza em ella deve lançar; e que ahi 
não houvesse mais que ter aqui esta pousada, para esta nave
gação de Calecut, bastaria, quanto mais disposição para n'ella 
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cumprir e fazer o que Voaaa Alteza tanto deaeja, a saber: 
accrescentamento da nossa santa fé. 

E n' esta maneira, Senhor: dou aqui a Vossa Alteza do 
que n'esta vossa terra vi, se algum pouco alonguei ella, ~ 
perdõe, que o desejo, que tinha de vos tudo dizer m'o fez 

' ' 
assim pôr pelo miudo. 

E pois que, Senhc;>r, é certo, que assim n'este carrego, 
que levo, como em outra qualquer cousa, que de vosso ser
viço f ôr, , Vossa Alt~za, ha de ser de m~ , muit~ bem •nido, 

~ • 1 ' ! 

a ella peço, que, por me fazer singular mercê, mande vir da 
ilha de São Thomé Jorge do Soyro, meu genro, o que d' ella 
n :ceberei em muita mercê. Beijo as mãos de ·Vossa Alteza. 

D' este Porto Seguro da vossa ilha da Vera Cruz, hoje 
sexta-feira 1.º de Maio de 1500. 

• 
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