
DOS ANNAES DE LAET 
'l'mtiecAo DO HOU.mEZ l'lOIDO no DR . .  B, Btõ . StÜDAiiT 

,· . 

, ·.· . Nt' dia 2 de Ontubro de 16i.H passou pelo acltm· 
) ;·<<r'pamento do inimigo e veio ter com os nossos no Reci

fe nm índio, o qual clfwla.rou que fôra mandado pelo' 
rei ou ch�fe dos Tapuias ; e �endo interrogado por; dons 
dos nossos .índios, disse-qne nascera na cP.pitania do 
Hio Grande, ma� se passara ás montanha.s. ela Pepeta
nia, onde estivera os nltimos 5 annos e de lá viera ha
via 5 mezes. 

A. dita montanha dista um me;�, dó viagem do Rio 
Gra.nde e comqnanto todas as terras no eaminho per

'tençam aos rl'apuias , a gente que morava i1a.s monta
., nhas do Rio Grande e da Bahia da 'l'raição, na maior 
. 'parte .Petivares (entre os quaes muitor:; enm� tLrnigo� 

seus) haviam se l'etirado à 'alli depois da partida do 
General Boudew:yn Hendricksz. 

Disse mais aquelle indio que o rei .Jandovi e Ocp1e- . 
nou haviam-no mandado ver se os Tapvtingas (nome que 
dfto aos Holla.ndezes) estavam ainda em Pernambuco, 
pois queriam viver ' com os mesmos como um só povo. 

Elle viera ao longo do acampamento de Albuquer
que e garantio que os 'l'apuia.s logo que recebessem no
ticias dos· nossos avançariam para a.tacar ao::; Portugne· 

e que nossos · tentar :tl�urna comm 

. . 



l'tEVIS'l'A 

No Conselho resolveram despachar um Yacht ot� 
dons para irem falar com os 'ra.puias e informar-se das 
condições elo piiz e do seu povo. Por conseguinte com 
binaram mandar nessa expedição o navio Nienw-Ne
derlandt e uma grande clmlnpn, devendo commandar 
a mesma. o Cornrnandeur Elle1·t Srnient e Llm portuguez 
,C.'runuel ( ochin; e que juntamente com o Tapuia Ma
aúniliano, o recem-chegado de lá, fossem tambem en
viados os índios que haviam levado da Bahia da 'l'rai
yà.o _!Jara Hollanda e que alli estiveram muito tempo, no 
intuito de atti·ahir aos patrícios do Rio Grande, Ceará 
e d'outros lugares paru fazer alliança comnosco e ex
ci tal-os coll tra os Portugueze::; . 

No dia 13 de Outubro de Hi31 foram daspachados 
(, Commandeul' Srnient juntamente com o Capitrio Joo.�·t · 
C'olst€r no. navio Nieu:w-Nedalandt para o Ceará, de
Yendo depois dar .relação de tudo gúe se passasse. 

· 

.' 

Já contamos antes que o Commanrlew· SrniPnt, com 
o indio vmdo em commissão aos nossos e os que 
haviam morado na Hollan.da, haviam sido mandados 
ao Ceará para tratar com os Tapu ia s que vivem na-
q uella região. . 

Partio do Hecife com o navio Nieuw-Nederlandt; 
e com a sua cha.lupa. no dia 13 de Outubro de 1631. 
chegou perto do Porto l11mncez ao pôl' do sol l3 seguio 

·ao longo da costa e an corou pela. meia noite em 113 hra-. 
ças de profundidade . 

' 

Chegando no outro dia na visinhança da Bahia 
da: 'l'úição viram um na.vio portuguez que esUwa lá 
dentro, e para alli �;e dir igiram eom a intenção de capt.n
ral-o; mas tiveram de desistir do inten to , pois os por
tuguezes haviam construido �2 baterias junt.o a praia. 

Continuando a navegar á vista de terra, ancora-
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. � rain no dia 15 á tarde, a 2' li). ilhas de distancia do Rio 
. ·-Grande. 

No dia seguinte :fizeri>.m-se mais ao mar por não 
. haver profundidade sufficie�te perto da costa, manda
ram, todaviP,, a chalupa COntinuar COSteando, e VO)tan
,do no·:diá 17 a juntar-se-lhes contou· que haviam pas

. . .sacio por entre os Baixos de S. Roque, os qtiaes julga
···:'V!;tm·começar do Rio Granqe; no principío a sonda de-

apenas � 1/2 braças,. mas depois sempre 4· e 5. 
. Haviam. iücendiado uma càravela .cârregada de ·. ·· .. 'vinho. , · · · Neste ponto da reunião dos dous barcos achava-se 

expedição a ·10 ou I 1 milhas alem do· RiO Grande e 
·costa estendia-se de N. O. para S. E.. 

,Continuand.o a navegar ao longo, da costa, encon
am 7, 6, 5 e 4 b:çaças rriais ou menos e ,ancoraram 

tarde à cerca de 21 milhas ·do Rio Grande· j'up.to a 
Juga1� ·chamad0 Ubranduba:. . . . 

· 

No dia seguinte foram. desembarcados a· séu pedi: 
os indiqs lVIarl:i!:ll, Ai:rdries TacOn, Ararüva e Fran· · Matauwe' q ne seguiram ptua 'ónde estavam os 

a fallar com elles. . 
·o Commandeur Smient tendo estado em terra e 
·encontrando nenhum bom ancorá,<louro, fm1-se de. 

110 · cl�a 23 para o Oeste e'vo,ltou pa:ra .onde estava · no dia 30.. de .Outubro;· estiyera't bem umas •. 16 .. 
. . . 9este e todavia: .não tinha vi�to,.as Salinàs, ... 

. , ainda gue houvesse estado em do1;1s. ritfs;: .. . . . "·': _ 
•. · dia o de �overoibr() yartio? Coll?m�ndê�r Snli�· · -":( • 

. pom a sua chalupa mas logo voltou a JUntar-se-ao · . ' ' . � c 
. ... t.ripolação do Nieuw-Nederlandt fez .uma excur�· 

· á.o Cabo de Ubranduba por terra corri grande fadiga: 
:;tpe:;rigo po1� entre· rochedos,· mas só encontrà:ram alli 
Pen:,ulie ele Mar e outr-as he(vas ; á cer'c\1 de. um tiro 

mosquete da praia ha es dunas brancas e por 

.•. ,, 
'· 
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. . e "tambe� ví;:�
·
_:�:�:ni' alg>���· .:gado·,- po�cos do inatto � ., 

, .·· veados;·,· /, '-\ .... :- · · , 
·A�jstaraÍn ê!ll terra uin pouco mais adiante 2 .ou 4 

fogueirà.s·e .. para:1á se dirigiram e encontraram o nosso 
indio' Andries ''I'acon. ··e mais 8 índios robustos� e .. 17 
pessôas éntre:inulh�i·és e_

· crl3anças, as quae's levava P!!-ra. : . 
.. o .Rio. Grande, ·um''portuguez de nome João Pereira, a ·. 

quem· ha:viam�·matado .e hayendo se apossado das ca.l'
tas que . . · ell!'l· tinha· cç,�sigo, · hav�am�nas trazido. · 
' . Como 'n613Sas Ip.esmas cart!1B��vinha narrada a sitúa
ção em ··que sé'' achava o Ceàrá, a pedido dos indiosre
solveu-se que o navio e a chalupa proseguissem na 
viagem para o Ceara e que o Commandeur com a sua 
chalupa fosse ao Recife. relatar todos os successos. 

·\. 

O navio partiu de Uberanduba ú.o dia 18 de No-. 
vembro,· n�vegaram ao longo· da costa cerca de (:; mi
lhas,. na maior parte a 5 e -11/2 braças d'agUa e quan-

, do chegaram a um cabo despido de vegetação havia 
apenas 3 1/2 braças ele fundo e quanto mais aproavam 
para o mar tanto mais razo ficava, é ven,do as ondas 
quebrarem-se como contra bancos e isso a cerca de 3 

..,.·'f" 

milh(ils de tena, ancoraram a 2 1/2 braças. 
· 

, 
lYial sabiam como achar uma. sahida, pois alli tudo. 

estava cheio de·bancos ele areia e quanto mais perto de 
terra mais fundo. 

· 

'l1odavia no dia 20, fazendo-se de vela novamente 
approximaram-se de terra com o batelão na frente até 
tlue à cerca de uma milha da costa estavmn. a p, 6 e· 7 

· 
braças; navegaram então _outrá vez ao longo Ja cost� 
e havendo avançado cerca de 4 milhas, tornou-se razo, � 
de sorte que ancoraram ele novo a .4 braças n'üm fun
do ele coral. A costa estenda-se alli de Leste a Oeste e 
se achu.vàm a cerca de 10 milhas de Uberanduba. 

No dia seguinte continuaram a costear e acharam 
em 2 milhas .4 e 5 braças até chegarem aos bo.ixos de 
Guamrwe, que entrüm pelo mar bem uma milha e para 
evital·OS. fizeram-se ao mar até adiante das Salinas, as 
qua:es presumiram distar do Rio Grande oerca de 40 
milhas . 

' 

_., .:-·· ·'' ;.·., 
,.. ,. ·'·' 
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. '. S� tiverdes a montànha.,das ··salinas ad Sul, ha-

s <ie v:er que a terra comeÇa a descahil; ao Suln'uma 
:··curva grande; ahi ha dous rios, depois .estende-se a 
.''costa Noroeste por Oeste cerca de 5 milhas de terras 

".�alta� com um monte um tanto longq· � mais alto que o' · de Salinas. · · · . ' .  · Mantiveram-se na ró ta Oeste-No roeste á cerca d� . .  3 milhas de terra, ancorando á tarde a c�rca de 10 mi-
lhas de Salinas e tinham. o alto monte do Porto do 

. Mel bem ao SuL 
No aia seguinte�fastaram-se de.terra e a . .. 5 millms 

tle distancia encontraram 7 braças de fündo, tendo ao 
f Sul-Sudoeste um monte vermelho, o qual o� indios 
.chamam Cabo de Bopingmipe; dalli foram novamente 
costeando e viram ao Sudoeste uma· bahia ch�mada 
P01·to de Onças. 

Deste citado cabo estira-se um recite pelo mar a 
dentro por umas 5 milhas e então entende-se ao longo 
da costa 8 milhas até o lado oriental de Porto de On- -ças e alli termina. 

Entre· esses dons pontos a costa estende-se N. O. 
por o.· cerca de 5 milhas e então descae pa.ra o. até o 
lado oriental do Port0 de Onças cerca de 3 milhas. 

Continuaram a navegar costeando a 2/� de milha 
de distancia em 6 e 7 bracas d'agua. ' 

Do Porto de Onces até o tio ,J aguaribe. a costa é 
bella ·e bôa para ancorar, e lançaram ferro a uma milh�b 
distante do rio em G braca.s de fundo. 

Seguiram a viagem 1�0 dia 23 com rumo do Oeste 
.. e. a .. cerca de meia milha a Oeste do rio ha um cabo 

que se deve evitar, por causa de um recife, que se pro
longa por meia milha. 

A Oeste desse cabo ha um'i grande curva, alli se · .,. encontram ::! rios·, segundo dizem os índios. . . · .•. A costa ·corre na maior parte Noroeste até um 
cabo chamado Cabo Bránco e depois de navegarem a 
4 braças bom ancoradouro, dis-

para 

. .  

__ ( :,.·-. 
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fallar com os amigos e voltaram á tarde para bordo, 
dizendo que tinham converstJ,do com a sua gente e que 
tudo marcha-va bem; comtudo pediram que fossem 
com o navio á vista do Ceará e gue apresentando-se 
alli tudo rea1isar-se-hia á vontade. 

Portanto no dia seguinte navegaram para o Ceará. 
A costa corre da bahia até o cabo do Ceará f\111 

sua maior parte N. O. ou um tanto Norte por 5 milhas; 
ancoraram perto do· cabo em 6 braças d'agua e acha
ram a Latitude ser alli de 3° 48' Sul do Equador e 
está situado a cerca de 2 milhas. a Leste do Ceará. 

Os índios dirigiram-se no . dia 26 para terra, en
contraram, porem, resistencia dos Portuguezes e dos 
índios que viviam com elles e os impediram de desem
barcar e um delles ficou ferido pelos Liros desparados 
de dentro do matto e assim voltaram para bordo sem 
nada haver conseguido. 

No dia seguinte partiram d'alli á vela e ao passar 
pelo Forte, de lá lhes deram 3 tiros, e tendo navega
do 6 milhas ancoraram por detraz de ·um cabo, onde 
ha .muitos recifes a baixo d'agua; os índios ohamaram 
aquelle cabo Op,ese e alli ·foram elles de novo desem
barcados, pedindo que o navio esperasse 2 dias, pois 
esperavam realisar a empresa naquelle prazo. 

Depois disso a gente de bord? nunca mais os vio, 
assim é de receiar que lhes tenha acontecido alguma 
desgraça; e como apparecessem, agora 10, depois 15 . 
e mais Port11guezes com seus fusis, em:fim para. en�ur
tar, os nossos seguiram com o navio para buscar sal 

. nas ilhas e chegando á patria tiveram muito que contar; '• . . ., . . 
Rio de Janeiro, 17 de Agm>to de 1907. 

Da. PEDRO Sou·ro 1\llAwn .. 
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